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Az egyház és állam közötti viszony. 
(Folytatás.) 

Bizonyítottuk múltkori czikkünkben, hogy az 
egyház közvetlenül Istentől veszi eredeté t ; — át-
megyünk már most az államra. Az államról nem le-
het ugyanazt mondani ; ámbár ez is isteni rendele-
ten alapszik, de csak közvetve. A polgári társadalom 
ugyanis az emberi természeten alapszik. Az ember 
már természeténél fogva társas életre van h iva tva ; 
mer t fejlődése csak a társadalomban és társadalom 
által lehetséges, csak társadalomban felelhet meg az 
ember feladatának ; azért már Aristoteles az embert 
helyesen társadalmi lénynek nevezte. Minden társa-
dalom alapjá t képezi a család, melyből az állam ter-
mészetszerűleg fejlődött . A tényezők, melyek it t köz-
reműködnek, a következők : a családok szaporodása, 
az összeköttetés, melyben egyes családok természeti 
haj lamok következtében és kölcsönös igények kielé-
gitése végett maradnak, különösen pedig a nyilvá-
nos jogrend fentartása. Világos tehát, hogy az állam 
az emberi természet szükséges követelménye; és 
minthogy az ember természetét Isten alkotta, az 
állam eredetét is közvetve isteni rendeletre kell 
visszavezetni. Az egyes államok keletkezése törté-
neti tény, melynél közreműködött egyrészről a nem-
zetek sorsát vezérlő isteni Gondviselés, másrészről 

V pedig az ember szabadakarati tevékenysége. E két 
főtényező létesiti és t a r t j a fen az állam életét. Ezen 
keresztény felfogással ellenkezik Hobbes, Rousseau 
és mások „természetállapot"-nak nevezett elmélete, 
mely szerint az emberek természeti á l lapotukban 
egészen függetlenek valának és csak a szükség 
kényszerité őket szövetkezésre és igy keletkezett 
szerződés alapján a társadalom. Ezen elmélet ellen-
mondásban van a történelemmel, mely semmit sem 

tud ezen képzelt természetál lapotról és vele össze-
kötött szerződésről, sőt inkább az ellenkezőt bizo-
ny í t j a ; ellenkezik továbbá, mint lát tuk, az ember 
természetével, és elszakitja a társadalmi rendet Is-
tentől, ki ennek alapjait az ember természetébe ol-
totta. Látszólag ellentétben azon állítással, hogy az 
állam közvetve Is tentől van, régibb hi t tudósok azt 
vi ta t ják, hogy az állam is közvetlenül isteni rende-
leten alapszik. í g y például Bellarmin ezeket mondja : 
„Est omnium doctorum communis sententia, potesta-
tem politicam immediate esse a Deo quoad instin-
ctum naturalem, quem habent homines curandi, ut 
ab uno aliquo, qui boni communis curam agat, gu-
bernentur , et ex consequenti, semper esse inter ho-
mines, et qui imperent, et qui obtemperent" . Contro-
vers. Tom. II. lib. 3. de laicis c. 6. Bellarmin e he-
lyen az állami hatalomról beszél ugyan, de mint-
hogy az állami hatalom feltételezi az államot, azért 
az állam eredete egy az állami hataloméval. Ha már 
az idézett szavak értelmét megfontol juk, kitetszik, 
hogy Bellarmin az államot annyiban származtat ja 
Istentől, amennyiben az az emberi természet szük-
séges követelménye, amit más helyen is bizonyit. 
„Principatus politicus adeo natural is et necessarius 
est humano generi, ut tolli non possit, quin na tu ra 
ipsa des t rua tur : hominis enim natura est, ut sit 
animal sociale. J a m vero si na tura humana socia-
lem vitam requiri t , certe requir i t etiam regimen et 
rectorem: nam impossibile est, mul t i tudinem diu 
consistere, nisi sit, qui earn contineat, et cui sit cu-
rae bonum commune". De laicis c. 5. Ezekből lát-
juk , hogy a dolog lényegére nézve nincsen különb-
ség, hanem csak az elnevezésre, amennyiben Bellar-
min a „közvetlen" szónak tágabb ér teményt kölcsö-
nöz, holott az u jabbak az állam eredetét Istentől 
közvetve származónak mondják, mivel a polgári tár-
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sadalom az emberi természet, a physikai és erkölcsi 
törvények közvetítése által lett megalapítva ; azért 
az állam a természeti rendhez, inig ellenkezőleg az 
egyház a természetfelettihez tartozik. ') 

b. Egyház és állam különbözők továbbá a czélra 
nézve is. Mindakettőnek főczélja egy és ugyanaz, t. i. 
az Isten dicsőítése — „Omnia propter semetipsum ope-
ratus est Deus" ; de itt csak a legközelebbi czélok-
ról van szó. Ez az egyházra nézve abban áll, hogy 
az embereket tanitsa, megszentelje és az örök üd-
vösségre vezesse ; teliát az örökkétartó, sirontuli 
boldogság megszerzése, vagyis annak kieszközlése, 
hogy az emberek természetfeletti végrendeltetésö-
ket elérhessék, ez képezi az egyház közvetlen czélját. 
Ezekből lát juk, hogy az egyház azon ker. igazságon 
alapszik, miszerint az embernek természetfeletti 
végrendeltetése van ; innen nem nehéz megmagya-
rázni, miért támadja meg a liberalismus, mely ter-
mészetfeletti világrendet elismerni nem akar, leg-
inkább a kath. egyházat; épen ez hirdeti és érvé-
nyesiti leghivebben és legbátrabban ezen alapigaz-
ságot, melynek tagadását Schaezler a modern libe-
ralismus gyökerének nevezi. Azon hamis nézetről, 
mintha a természeti tehetségek elégségesek volná-
nak arra, hogy az ember végczélját elérhesse, Schaez-
ler joggal ezeket mondja : „Exitialis ista haeresis, 
eaque antiquissima, tot al tr ix bellorum, proxime 
elapso tandem nostroque saeculo in recentiori quo. 
dammodo renata philosophia, ipsa potissimum con-
flavit vaferrime bellum illud atrocissimum, quod 
Ecclesiae vix non ubique modernus iam Liberalis-
mus induxit". 2) 

Az állam legközelebbi czélja a jog és igazságos, 
ság fentar tása; a jog és béke uralkodása alapfelté-
tele a rend és állami fejlődésnek; de az állam nem 
egyedül jogi intézmény, ámbár első sorban az 3) ; fel-

') Stock. Social- und Rechtsphilosophie. 448 I.Walter. 
Naturrecht u. Politik. 252 sz. Mayer S. I. Grundsaetze 
der Sittlichkeit u. des Rechtes 120. 1. — 2) Schaezler Con-
stantinus. Divus Thoraas contra Liberalismum etc. Romae. 
1874. — 3) Az állam főfeladatát szépen határozza meg sz. 
Tamás. „Ad hoc enim cuiuslibet regentis ferri debet inten-
tio, ut eius, quod regendum suscepit, salutem procuret. Gu-
bernátorig enim est navem contra maris pericula servando, 
illaesam perducere ad portum salutis. Bonum autem et sa-
lu8 consociatae multitudinis est, ut eius unitas conservetur, 
quae dicitur pax, qua remota socialis vitae perit utilitas, 
quin imo multitudo dissentiens sibi ipsi fit onerosa. Hoc igi-
tur est, ad quod maxime rector multitudinis iutendere de-
bet, ut pacis unitatem procuret". (De régim, princ. lib. c. 2.) 
Thomasius idejétől fogva Kantig az államot leginkább puszta 
jogintézménynek tekintették. Az ellenkező végletet képvi-
seli Hegel pantheisticus nézete, mely szerint az állam az er-
kölcsi és jogi eszme lényegi megvalósulása, a föltétlen szel-
lemnek nyilatkozása. Világos, hogy ezen elmélet az állami 
mindenhatóságnak tág utat nyit. 

adatához az is tartozik, hogy a közjót (bonum com. 
mune), amennyiben ezt a jogrend és állami eszközök 
megengedik, előmozdítsa; tehát a kölcsönös jogok 
biztosítása és védelme egyrészről, másrészről a földi 
jólét előmozdítása képezi az egyesítő és szervező kap-
csot, mely az emberek társaságát állammá teszi. A 
czélra vonatkozó különbség egyház és állam közt 
abban áll, hogy az első az emberiséget az örökkétartó 
természetfeletti, a másik pedig a földi ideiglenes bol-
dogságra akarja vezetni. Igaz ugyan, hogy végelem-
zésben a jogrend és állami társadalom is az ember 
örökkétartó jólétét czélozza, amennyiben a földi élet 
és boldogság csak eszköz az örökkétartó élet elnye-
résére ; azért inti sz. Pál Tím. tanítványát : „Hogy min-
denek előtt legyenek könyörgések, imádságok, kéré-
sek, hálaadások minden emberekért, a királyokért és 
mindazokért, kik méltóságban vannak, hogy nyu-
godalmas és csendes életünk legyen teljes ajtatossáq-
ban és tisztességben". I t t azonban csak az állam kö-
zelebbi czéljáról szólottunk, ez pedig a jogrend és 
ideiglenes jólét megvalósításában áll . 

c. Minden czél elérésére eszközök szüksége-
sek, és kell, hogy ezek a czélnak megfelelők legye" 
nek ; azért valamint czél, ugy eszközökre nézve is kii" 
lönböznek egymástól egyház és állam. Az egyház 
czéljainak megvalósítására, azaz a hívek megszente-
lése és üdvözitésére alkalmas eszközöket közvetle-
nül isteni alapitójától kapott. Ezen eszközök alap-
elemeit magában foglalja Krisztus Urunk paran-
csolata : „Euntes docete omnes gentes, baptisantes 
eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti : do-
centes eos servare omnia, quaecunque mandavi vo-
bis". Matth. 28, 19. 20. Krisztus Urunk ezen szavai 
magukban foglalják azon hármas hivatalt, melyet ő 
maga viselt, mint a római káté mondja : „Quum Je-
sus Christus Salvator noster in mundum venit, t r ium 
personarum partes et officia suscepit, Prophetae, 
Sacerdotis ac Regis" (p. I. e. 3. n. 7.); és melyet az 
emberiség üdvére az apostolokra és egyházára átru-
házott, hogy tevékenységűk által a tárgyilag vég-
bevitt megváltást közöljék az emberiséggel és igy 
azt alanyivá tegyék a tanitói, papi és királyi, vagyis 
kormányzási hivatal gyakorlása által. Iíogy az egy-
ház tanitó hivatalát gyakorolhassa, a Krisztus által 
kinyilatkoztatott igazságot minden tévedés nélkül 
megőrizhesse és magyarázhassa, megigérte neki a 
sz. Lelket, ki azt az igazság hirdetésében vezetni 
fogja. Az utolsó vacsora alkalmával átadta aposto-
lainak a papi hatalmat, vagyis a hatalmat vérnél-
küli áldozatának bemutatására : „Hoc facite in meam 
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commemorationem". Más alkalommal a bűnbocsátási hata-
lommal ruházta fel őket. „Quorum remiseritis peccata, re-
mittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt". A meg-
kötözési és feloldási hatalom, melyet az apostolok isteni mes-
terüktől kaptak, némileg a törvényhozási és egyáltalában a 
kormányzói tisztre is vonatkozhatik ; valakit megkötni er-
kölcsi értelemben annyit jelenthet, mint akadályozni, nehogy 
önkénye szerint cselekedhessél^ ; ily crtelemben megköti 
az ember akaratát a törvény ; a feloldás pedig a törvény 
megszüntetését jelenti. A törvényhozói hatalom, mint legfőbb 
része a kormányzási tisztnek feltételezi ós magában foglalja 
az összes kormány-hatalom átruházását, amennyiben ez 
szükséges az egyház czéljainak teljesitésére. (Folyt, köv.) 

C a n o s s a v a g y L e g n a n o . 
(Folytatás.) 

Láttuk tehát Barbarossa egyházi politikájának álta-
lános jellemzését, mely a culturharcz jelen küzdelméhez 
annyira hasonló ; lássuk ezt részletekben is, hogy észlel-
hessük jelen crisisünk kórjeleit. 

I-ső Frigyes lázadási eszméinek érvényt az egyháziak 
elleni sérelmekkel adott, a többi közt elfogatta Eskilt a lundi 
érseket — épen ugy, mint napjainkban látjuk a német 
püspököket. 

Es miután e miatt a pápa, VI. Adorján, két bibornok-
követe által megintette, daczosan a bibornokok kikergeté-
sével felelt ; ma ezt a diplomatiai viszony megszakításának 
neveznék, és hogy ezt Bismarck elég ostentativ módon csele-
kedte, beszélik a porosz parlamenti acták s Arnim árulása 
valamint az is nyilt dolog, mint akarná még Münchenből is 
kiszorítani a pápai nunciust, csakhogy ezúttal Vittelsbachi 
Ottónak unokája még nem puhult meg egészen. 

Barbarossa később a hires -roncagliai gyűlést tartá 
meg, hol a bolognai udvari jogászok nagyravágyó terveit 
törvényczikkekbe foglalták. Hát jelenleg, ki ne ismerné az 
olasz garantiai törvényeket a fogoly pápa számára, melyben 
a német kanczellárnak nem volt kis befolyása; és ki ne 
hallotta volna hirét a német májusi törvényeknek? 

Ugyané császár nemzeti egyházat is akart alapítani. 
Reuter szerint: „sollte ein selbstäudiges Ivirchenthuni mit 
einem Primas an der Spitze gegründet werden. Die nationa-
len Ideen waren bei der allo-emeinen A u f r e a ' u n o - so mäch-o o o 
tig, dass ein deutscher Katholicismus an die Stelle des rö-
mischen treten zu können schien". Hillin trieri érsek lett 
volna a német pápa. Nem ismeretlen jelenleg a német nem-
zeti egyház terve ; tudva levő az ókatholikus fiasco is. 

A büszke császár a meredélyen még oda is eljutott, a 
hova csakugyan nem volt szándéka mennie. Bandinelli Ro-
land bibornok helyébe, ki a tiszteletteljes III-dik Sándor 
nevet vevé fel, három ellen-pápát erőszakolt fel egymás 
után : Victort, Paschalt és Calixtot, és eleinte Angol- és Fran-
cziaországot is megnyervén a factiónak, nem retteget az 
egyház egységének ruháját szerte hasítani. Ugy vélem, senki 
sem fog ráfogásról vádolni, ha azt mondom, miszerint az 
ellentáborban ma is többször keresték már a jövő Conclave 
kulcsát. Ámde : qui habitat in coelis irridebit eos, et Domi-
nus subsannabit eos. 

Hogy ily hatásra az ellenhatás sem maradhatott el, 

az a dolog természetében vagyon, és ez annál nagyobb mérvű 
volt, mennél élesebben bántotta maga az actio amaz eleven 
hitet, mely magában a Barbarossa táborában is élt. Még 
akkor ugyanis senki sem dicsekedett a hitetlenséggel. 

Minthogy pedig az egyház-üldözők, lerázván maguk-
ról az egyetlen zabolát, féktelen zsarnokok is szoktak lenni ; 
nem csuda, ha I-ső Frigyes ellen, ki ama római pogány csá-
szárok elve szerint kezdett eljárni : Quod principi piacet, 
legis habet vigorem, a visszahatás nyiltan felébredt, kivált 
pedig Olaszhonban, melynek virágzó kertét ötszöri táboro-
zás által pusztította el, hol az olasz autonom városok 
szabadságát, jólétét elölte s a szellemi kifejlődést akadá-
lyozta. Miután látták a pusztulást és látták Milánónak föl-
dig rontását, Alessandriának pedig, mely a pápa nevére lőn 
avatva, hősi ellenállását, a pápai székhez emelték a lombar-
dok szemeiket, kérve kérvén, hogy e szék tekintélyével 
mentse meg ismét a hitet, jogot, társadalmat. 

A pontidai benczés kolostorba gyűltek össze a lom-
bard városok képviselői. Yelencze, Milánó, Bologna, Fer-
rara, Mantova, Parma, Lodi, Brescia, Cremona, Bergamo, 
Rimini, Bobbio, Tortona, Piacenza, Novara, Padua, Vercelli, 
Verona, Vicenza, Treviso s ott mondák ki szövetségüket, 
mely nem összeesküvést forralt, hanem elismervén a császár 
joghatóságát, bátran követelte az egyháznak jogait, a pápai 
széknek tiszteletét és saját igazait. 

A pápai tekintély eme jótékony befolyását látva Vol-
taire, nem tagadhatta meg, hogy III- ik Sándorról ne mon-
daná: „Ce pape triompha par sa sagesse de la violence de 
1' empereur Barberousse... il raviva les droits des peuples 
et déprima les délits des rois". 

Váljon kérdem, meg van-e a jelen üldözés actiójára is 
a reactio ? Kétségenkivül ! és mondhatni, hogy ép azon or-
szág áll közelebb felujulásához, hol az legélénkebb. Bár ez 
nálunk is erélyesebben nyilatkoznék ! Emez üdvös reactiót 
itt látni, kivált a Vaticanban, hol naponként tanúsítják a 
küldöttségek, miszerint a nemzetek megunták már a jelen 
culturharcz áldásait ; de legkivált Olaszhon, mely a legna-
nói győzelem hétszázados ünnepének alkalmával így szólt a 
pápai székhez : 

„Quella vir tu, che risvegliosi, e corse 
Nei campi délia guerra e nei consigli 
Varcó l'ombra de' secoli, e risorse 
Dal cencre de' padri al cor de' figli. 
Non è, non è la vera Italia in forse, 
Sprezza il vile tirnor, sprezza i perigli. 
Il brando no, stringe la Croce e grida 
Come al terzo Alessandro a te son fida. 

Olaszhon történetének egyik legszebb lapja a legna-
nói győzelem. Maga a német Gregorovius is a marathoni 
csata-diadal napjához hasonlítja azt, s a legszabadelvübb 
olasz történészek dicsőítésében a költőkkel versenyeznek; és 
méltán ; ez a szellem győzelme volt a nyersanyag felett, ez a 
népjog csatája volt, melyet — Bajza passusa szerint — zsar-
nok ellen tiport. 

Es e fényes lapot, e honfiúi ünnepnapot váljon kinek 
köszönhetni ? A hitnek, az egyháznak ! A mi felvilágosult 
honfiaink jók a phrazisok gyártására — „De verbis quan-
tum vis" — de hazafiúi áldozatokat hozni mindenha, min-
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deiiiitt a kath. egyház tulajdona. Ha nem tetszik hinni, tes-
sék felütni, valde ad rem facit, Magyarország történelmét. 

Nagyszerű lehetett ama jelenet, midőn a legnanói si-
kon megharsantak a tárogatók, midőn megindult, orkán gya-
nánt, a vasba öltözött német lovagcsapat, midőn a lombar-
dok térdre hulltak, előbb imát mondtak az erők Istenéhez, 
mint ahogy megszoktuk mi is kondítani vihar előtt az ima 
és remény harangját. Nagyszerű lehetett, midőn az olaszok 
a csata hevében a roham ereje alatt hátrálva, csatarend és 
reményben megzavarodnak ugyan egy pillanatra; de köze-
legni látva a milánóiak magas hadszekerét, melyen fénye-
sen magaslott ki a dicső kereszt ; ennek láttán és az otthon o 
maradtak buzgó imáján uj erőt meritettek, és kősziklákká 
keriényülvevisszadobják az ellent; a kevély császár büszke 
paripástól porba hull, a kereszt győz és a pápai szék ismét 
megmenté Olaszhonnak jogát, az egyház szabadságát, az 
emberiség- nemesebb kincseit. 

Igen, a pápaság, mely egyedül bir azon dicsőséggel, 
hogy kivivott győzelme után az ellenséget nem tapossa el, 
hanem mint az atya keblére öleli fel a felzendült, de megtért 
Absolont. Ki a pápák történelmét ismeri, nem fogja ezt 
tagadni, s a tudomány crisisével könnyen a történelmi mesék 
közé sorolja ama régen megczáfolt mendemondát, mintha III . 
Sándor lábbal taposta volna I-ső Frigyest, ki a legnanói 
csata után Velenczébe járult a pápához és bocsánat és bé-
keért borult lábaihoz. 

A legnanói győzelemnek és a Yelenczében kötött bé-
kének felszámithatlanok voltak gyümölcsei. Möhler jeles 
egyháztörténelmében ekként ir felőle: „Was aber als Resul-
tat dieses Kampfes betrachtet werden muss, ist, um es kurz 
zu fassen, dieses : die Unabhängigkeit ! Freiheit und Selbst-
ständigkeit der römischen Kirche war in damaliger Zeit so 
viel, als die Freiheit und Selbständigkeit der Kirche über-
haupt Was mehr in's politische übergeht, das können 
wir, ich meine, mit Hecht völlig bei Seite liegen lassen". 
Hogy ez utóbbiról ő szólni nem kiván, azt én onnét szár-
maztatom, miszerint azt a német hazafi szemével tekin-
tetfe, kinek nem csuda, ha ily szavakat ad a faj szere te t : „Es 
fragt sich, ob nicht die Folgen dieses hartnäckigen Streites 
wären glänzender gewêsén, wenn die königliche Macht in 
Italien recht erstarkt wäre, und ob nicht die Kunst und 
Wissenschaft dann noch schöner aufgeblüht hätten, als wir 
es so gesehen". Megjegyezhetni erre : „Quod gratis asseritur 
gratis etiam negatur". Egyébként ezen érvelésre könnyen 
felelhetni ama nagyszerű tényekkel is, melyek e csatára köz-
vetlenül felmerültek. 

Az olasz városok felvirágoztak, dómok keletkeztek, 
egyetemek alapíttattak, az olasz nyelv első virágait hajtá, a 
művészet először bontá ki szabad szárnyait, ez volt előké-
szítője Assisi sz. Ferencz, sz. Tamás és Dante dicső korszaká-
nak, melynél nagyobbat még nem látott a világ. 

Részemről, ha ezek után szabad véleményt monda-
nom, a legnanói győzelem legkiválóbb eredményét minde-
nekfelett abban látom, hogy itt lőn az állam és egyház kö-
zötti rend és egymást éltető viszony szerencsésen vissza-
állítva, hogy itt tört ketté amaz erőszakos kétélű kard I-ső 
Frigyes vasmarkában, mely a társadalom testében a csontot 
és velők oszlásáig hatott. 

Hogyan ? — kérdik talán többen — Eszerint tehát az 
lenne korunknak is legnagyobb vívmánya, ha az állam és 
egyház viszonyának sajgó kérdése ismét az tígyesség és köl-
csönös tisztelet és méltány alapján oldatnék meg? Nincs kü-
lönben ! Haladó korunk eredményeit csak ezen egyesség biz-
tosithatja, eltévedt irányát csak ez hozhatja vissza, csak ez 
fejlesztheti egy eddig nem ismert tökélyre. Uraim ! ama 
velenczei kibékülés ünnepe volna ma a legohajtandóbb, 
mely nap, valamint a középkornak legfényesebb napja volt, 
ugy viszont ami zilált, ellenmondásokkal zaklatott korunk-
nak is ez lenne a legörvendetesebb napja. (Folyt, köv.) 

Adalékok a ,reformatio' előtti közművelődés történetéhez. 
Házi nevelés, vallástanítás s hitszónóklat. 

Hogy a kath. egyházat akkor is ugyanazon megvál-
tozhatlan; mert egyedül igaz nevelészeti alapelvek vezér-
lették, melyek minden józan nevelésben mindenha irányt-
adók kell, hogy legyenek, mutatja az irodalmi emlékek ho-
szu sora, melyek mind papi tollaknak köszönvén létöket, 
egyúttal arról is tanúskodnak, hogy az illető irók, amily 
tudós theologusok, époly jó katholikusok s ügyes nevelők 
is voltak. Szabad legyen néhány példát idéznünk. 

„Az ifjúság az egyháznak reménye" — mondja a fent-
emlitett fieelenführcr1, — „azért azoknak oktatását azzal 
kell kezdeni, hogy a szülőket intsük, hogy gyermekeiket ke-
resztény fegyelemben s tisztességben neveljék, s hogy arra 
figyelmeztessük őket — a szülőket, miszerint illik, hogy a 
apai ház legyen a gyermek számára az első templom és az 
első iskola" „Keresztény anya! — folytatja, — ha gyer-
mekedet, mely Isten hasonmása, öledben tartod, vess ke-
resztet rá, homlokán, ajkain és mellén, s ha már beszélni 
tud, imádkozzál vele. Oktasd gyermekedet a hitben, vezesd 
idejekorán a szentgyónáshoz, s tanitsd arra, mit szükséges 
tudnia, hogy jól végezhesse azt. Apa és anya tisztességes 
életmód által jó példát adjon gyermekének; vasár- és ün-
nepnapokon vigyék el magokkal a templomba, nagymisére 
s predikáczióra, délután is a vecsernyére, s ha lehet, máskor 
is, mennél gyakrabban. De, ha szükséges, józanul büntessék 
is a gyermeket, ha vétett". 

Coelde Dieterichnek, hasonlólag már emiitett kátéja 
ezeket mondja a 37. fejezetben : „Szükséges, hogy a gyer-
mekek anyanyelvökön a következő imákat tanulják meg : a 
Miatyánkot, Üdvözlegy-et s Hiszekegy-et, de még más, e 
könyvben a maga helyén kijegyzett imádságokat is. Item 
arra illik a gyermekeket tanítani, hogy Máriát, Isten any-
ját, kiki őrangyalát s az Isten szenteit tiszteljék. S a szülők 
áldják meg gyermekeiket reggel és este, s arra szoktassák 
őket, hogy ágyok előtt térdelve imádkozzanak Item» 
gyermekkorukban kell őket mindezekre tanitani és szok-
tatni, mert különben meglett korukban sokkal keményeb-
bek, semhogy akkor még valami jóra hajlandók lennének, 
vagy bírhatnád őket. Továbbá arra oktasd gyermekedet, 
hogy a ,Benedicite' és ,Gratias'-1 tudja, hogy az étel- s ital-
ban mérsékletes legyen s az utczán tisztességesen j á r jon . . 
Item, egyszerűen kell őket öltöztetni, s nem hiu módon, s 
velők templomba menni, misére s hitszónoklatra, valamint 
délutáni isteni tiszteletre is; végre pedig tanulja meg a 
gyermek a misénéli szolgálatot is". Továbbá arra is inti a 
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szülőket, hogy a gyermekeket az elöljárók iránti tiszteletre 
szoktassák, rosz társaságtól távol tartsák, s ha kell, igazsá-
gosan fenyitsék is. A legtöbb baj, mely e világot zaklatja, 
-— mondja szerző ugyané fejezet elején, — onnan szárma-
zik ; mert a gyermekeket a maga idején otthon nem kellő-
leg nevelik ; pedig az józanul szigorú házi fegyelemtől függ 
a gyermeknek jövő boldogsága ; oly szülők, kik gyerme-
keiknek mindenben engednek, ostort nevelnek saját ma-
goknak. 

Még számos ily példát tudnánk felhozni ; de hogy hosz-
szadalmasak ne legyünk, a papi hivatal egy másik, szintoly 
fontos részére megyünk át : a hitszónoklatra, s Janssen nyo-
mán egyes mozzanatokban kimutatjuk, mily komolyan vette 
az egyház papjainak ebbeli kötelezettségét, s ez utóbbiak, 
mily serényen s lelkismeretesen feleltek meg annak ') 

A zsinati irodalomból csak néhány példát idézünk. A 
baseli, 1503-ban tartott megyei zsinat rendeli, hogy a lelké-
szek vasárnapokon az illető szentírási részletet anyanyelvén 
olvasván fel a nép előtt, magyarázzák meg azt. A böjt kez-
detén különösen arra nézve oktassák a népet, miként kelljen 
ajtatosan és lelki haszonnal gyónni. Intsék továbbá hiveiket, 
hogy a hitszónoklatot és egyéb tanitásokat szorgalmasan s 
figyelmesen hallgassák, s ugyanerre a gondozásuk alatt álló 
cselédeket s kiskorúakat is szoritsák. Az engedetlenek a 
püspöknek vagy helyettesének jelentessenek fel. További 
utasításul arra intetnek a hitszónokok, hogy predikácziói-
ban gyakran értekezzenek a jó nevelés szükségesvoltáról, 
hangoztassák és védelmezzék a szegények, a bélpoklosok, az 
özvegyek, árvák és egyéb szerencsétlen sorssujtotta szemé-
lyeknek jogait. A barnbergi zsinat 1491-ben azt rendeli, 
hogy a hitszónok a szentírást, különösen az újszövetségit, 
alaposan s világosan értelmezze a nép előtt, mindig annak 
anyanyelvén, s hogy évenkint legalább egyszer a tízparan-
csolatot is vegye fel fejtegetései körébe. Az e korból szár-
mazó asceticus papi kézikönyvek kivétel nélkül az oltár 
szolgájának hitszónoklati kötelmeiről is értekeznek. 

Ugyancsak a megyei zsinatok több helyütt azt rende-
lik, hogy a hanyagok szükség esetén egyházi büntetések 
által is ebbeli kötelmeik teljesítésére szoríthatók. Az e kor-
beli gyónási kézikönyvek (Beichtspiegel) mind nehéz bűn-
nek mondják a vasár- s ünnepnapi misének s hitszónoklat-
nak hanyagságbóli elmulasztását. Az 1470-ben megjelent 
„Spiegel der Sünder" arra inti a családfőt, hogy leánygyer-
mekeit 12., a figyermekeket pedig a 14. évtől kezdve rendes 
templomlátogatásra, mise- s hitszónoklathallgatásra szorítsa, 
„különben ők is, te is, halálos vétket követtek el". 

Ezen általános buzgóság természetes folyományaiul 
tekinthető ama sok alapítvány rendes hitszónokok eltartá-
sára, melyek nem csak oly kitűnő főegyházak mellett létez-
tek, minő például a strassburgi, baseli, augsburgi vagy con-

*) Ez is egyike azon kérdéseknek, melyekre nézve a régebbi pro-
testánsok igen igazságtalanul Ítéltek a ,reformatio' előtti kath. egyház-
ról ; manap pedig már a tanultabb protestánsok is elismerik, miszerint 
akkor még sem állott minden oly rosz lábon mint őseik rágalmi iratai-
ban, nem a kath. egyház, hanem az illető szerző szegényére olvasható. 
Úttörők e tekintetben, a protestánsok közt Schmidt és Geff'ken voltak ; 
amaz a „Theol. Studien und Kritiken" 1846. évfolyamában közölt érteke-
zései, Geőken pedig a „Bilderkatechizmus des 15. Jahrhunderts" cziinü 
munkában, hol vizsgálatainak eredményeül e tételt állítja fel, miszerint 
„akkortájban legalább is annyit prédikáltak, mint ma, a hitszónoklatnak 
hallgatása pedig a keresztényeknek mindig komolyan meghagyatott". 

stanczi, hanem igen másodrendű templomok mellett is, mire 
nézve Janssen a kis Würtembergnek, akkor még csak gróf-
ságnak számos helységét hozza fel például, melyekben ré-
szint a község, részint egyik másik oda való pap tették az 
alapítványt, melynek élvezője bizony nem hiába huztajöve-
delmét, ha olvassuk, hogy a strassburgi hitszónoknak min-
den vasár- s ünnepnapon délelőtt és délután, böjtben napon-
kint, „s valahányszor szükségesnek s üdvösnek látszik, más 
ünnepélyes alkalmakkor is" prédikálnia kellett. Hasonló ala-
pítványt tett a Hohenzoller családbeli Frigyes, augsburgi 
püspök 1504-ben, azon kikötéssel, hogy az illető javadal-
mas annyiszor prédikáljon, mint a strassburgi, hozzá pedig 
még Urjövetben hetenkint háromszor ; Cochlaeus János irja, 
hogy 1511-ben Nürnberg városában vasárnaponkint tizen-
három helyen tartatott egyházi hitszónoklat. 

Ezen hitszónoklati sűrű gyakorlatnak megfelel az el-
mélet, a hitszónoklati irodalom is. A nyomdászat elterjedé-
sével feles számmal jelentek meg a predíkáczio-gyüjtemé-
nyek s hasonló segédeszközök hitszónokok számára. Voltak 
külön gyűjtemények az egyházi év egyes ünnepi cyclusai 
számára, mások ismét bizonyos határozott tárgygyal foglal-
koztak, például a Miatyánkkal, a Tízparancsolattal ; ismét 
mások különféle alkalmi szónoklatokat hoztak. E munkák 
többnyire 5—6 kiadásban forogtak közkézen, sőt Herolt 
János dömés barátnak hitszónoklatairól tudjuk, hogy azok 
1500-ig negyvenegy kiadást értek, tehát talán épannyi ezer 
példányban voltak a papság kezei közt. 

De ne higyjük, hogy az akkori papok a kinyomatott 
predikácziót csak amúgy egyszerűen betanulhatták, a mint 
a könyv azt hozta ! Ezt a kornak egy, első pillanatra talán 
feltűnő, s azért gyakran már félre is magyarázott, magában 
véve pedig igen helyes szokás akadályozta meg, melynél 
fogva a hitszónoklatok, bármily nyelven tartattak is, lati-
nul jelentek meg, ugy hogy a szónok kénytelen volt a kivá-
lasztott részletet legalább is lefordítani, s nem hiányoznak 
intelmek az akkori lelkipásztorkodástani s egyéb kéziköny-
vekben, pld. Surgant-éiban sem, hogy a papok ezt ne szolgai-
lag s szóról szóra tegyék, hanem mindig azon legyenek, mi-
szerint az ily könyvekben talált eszméket hiveik körülmé-
nyeihez alkalmazzák. 

Faluhelyen, ugy látszik, az evangeliumi szakaszoknak 
postillaszerü magyarázata is divott, mig délután a lelkész 
gyakran a reggeli hitszónoklatokra vonatkozó kérdések ál-
tal hallgatóit a reggel vett tanitásban megerősíteni iparko-
dott, miáltal igen szép összefüggés létesült a szorosan vett 
hitszónoklat és a katechesis közt. Szóval azt látjuk, hogy a 
,reformatio' előtti katholikus papság hivatása szerinti köte-
lességét e téren is imerte s hi ven teljesítette. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest,jun.30. H i s t ó r i a v i t a e m a g i s t r a ? . . De-

hogy ! soha sem volt, nem is lesz ! Nincs nevetségesebb köz-
mondás, nincs hazugabb ,elv'e világon, mint ez; egyike azon 
közönségesen elfogadott arrogantiáknak, melylyel a socialis 
s politikai, sőt, a katholicismuson kivül, vallási kérdésekben 
is örökös tévkörben forgó emberi nem elhiteti magával, 
hogy folytonosan tanul, hogy ennélfogva tud valamit, hogy 
halad, s hogy legalább annyi esze van, miszerint önkárán 
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okuljon, mint ezt a magyar ember, ki tudvalevőleg nemze-
tiségi tekintetekben épen nem tartozik a legszerényebbek 
közé, — egyenesen magára fogja 

Pedig dehogy ! Szó sincs róla ! A ki higgadt vérrel 
végig lapozgatja a hamisitatlan történelem lapjait, s mai ál-
lapotunkat régmúlt századokéval hasonlitja össze, az nem 
tagadhatja, sőt épen a történelmi tanulmányok által nagyon 
is ápolt bizonyos malitiával szivesen be fogja vallani, hogy 
közoktalanság tekintetében nemünk manap még körülbe-
lül ugyanazon a ponton áll, mint ezelőtt, nem tudom hány 
ezer évvel, hogy a czéltalan erőlködések, a haszontalan ex-
perimentatiók, a nagy, hatalmi eszközöknek igen kicsinykedő 
czélokra való elkoptatása, még ma is képezi legnagyobb sta-
tusférfiainknak kedvencz foglalkozását, kiknek épen nincs 
okuk tizenkilenczedik századbeli, magas felvilágosodott vol-
tuk alaptalan öntudatában, vagyis inkább képzeletében 
nagybüszkén mosolyogni azon együgyü, tizenhatodik szá-
zadbeli német császár felett, ki éjjel nappal azon fáradozott, 
hogy az alchymiának kedvező ,constellatiókat' fundáljon ki 
a csillagokban, nem törődve vele, hogy egyidőben birodal-
mának a francziával s svéddel, a törökkel s tatárral szövet-
kezett protestánsai őtet magát, családját, nemzetét, majd-
nem egész Európát LÖnkre juttatták. Ebben ugyan ügye-
sebbek a mai liberális statusférfiak azon kor alchymiával fog-
lalkozó császárai, királyai s tudósainál, hogy az aranyat, azt a 
szép, vörös, kedves, pengő aranyat nem vegyészeti uton kere-
sik többé, mikor a tőzsde műveletei, okosan combinálva a ha-
talom s befolyás kezelésével sokkal csendesebb s biztosabb 
eszközt szolgáltatnak ugyané czélra; mert mig a középkor 
vegyészei, mint a monda tíchwarz Bertholdról beszéli, — igen 
könnyen légbe röpülhettek, addig ők, ha már nagyon is al-
chymizáltak, legfeiebb rendjelekkel s milliókkal megrakod-
tan röpittetnek az otium cum ,dignitate' élvezésére, Isten 
tudja, hogyan szerzett jószágaikra ; s lia amazok igen gyak-
ran vajmi csúnya anyagokkal szenyezliették be kezöket, sőt 
meg is égethették, addig ezek legfeiebb ,szellemileg' szeny-
nyezik be kezeiket, — ez pedig, manap, úgyszólván, mái-
divattá lett. 

Azonban ne higyje a szives olvasó, hogy talán specu-
láló államférfiainkról akarunk értekezni ; szivesen elismer-
jük, miszerint ezidő szerint nincs is okunk e tekintetben 
azok ellen panaszkodni, kik az ügyek élén állanak ; sokkal 
inkább talán bizonyos statusférfiai speculatiók ellen emel-
hetnénk szót, melyek azt mutatják, hogy bizony a magyar 
ember sem tanul önkárán, hogy rá nézve sem saját hazája, 
sem a külföld, sem a régmúlt századok, sem a jelenkornak 
története nem „mayistra vitae", nem volt, s fájdalom, talán 
nem is lesz soha ! 

Ily szerencsétlen, soha eléggé fel nem panaszolható 
államférfiúi speculatiók azok, midőn egyes hatalmas urak a 
vallást ürügyül használják fel saját személyes politikai czél-
jaiknak elérésére, s midőn ezt nem csak szóval, szintén nem 
helyeselhető bizonyos machiavellismussal teszik, hanem 
gyakorlatilag, tettel is megmutatják, hogy nekik a más fe-
lekezet emberei nem kellenek, hogy amazt elnyomni, a ma-
gukét pedig mindenképen emelni, határozott szándékuk, — 
vagy ha épenséggel azt tennék, mit épen most, a bizonyos 
magyarhoni körökben igen gyanús tiszteletnek örvendő 

Bismarck Poroszhon katholikusaival tesz, — ki nyiltan ül-
dözi, kifosztogatja, megtizedeli őket 

Mert , kérem szépen, — mi haszon háromolt ebből el-
eddig Poroszországra, s minő fog, minden okos előrelátás s 
számítás szerint egész Némethonra háromolni abból, hogy 
Bismarck jónak látta, bizonyos köztudomásu politikai czé-
lok elérése kedveért, melyek többi közt birodalmunk feloszla-
tását is magule után vonnák, sőt feltételezik — hogy, mond-
juk : ezek kedveért jónak látta a katholicismusnak birodal-
mi üldöztetését foganatba venni s Machiavell Miklóst na-
gyon is háttérbe szoritó ostentatióval kijelenteni, hogy ő 
„protestáns lelki üdvét" félti — a római pápától? Mire 
való volt ez ? S nem látja be ma már minden ember, hogy 
azzal czélját — felteszszük, hogy az a Hohenzollern-ház 
hatalmának megerősítésében s nem a nagynémet köztársaság-
nak előkészítésében áll nem csak eddig el nein érte, 
de nem is fogja elérni soha, mint ezt előre tudhatta volna, 
ha a mi nagyuraink számára a történelem csakugyan az 
lenne, aminek lennie kellene : magistra vitae ! 

Mert azt csak nem tételezi fel senki, különben okos, 
mondhatnók genialis, számitó államférfiakról, hogy ilyetén 
vallási villongásokat vallási indokokból, holmi tizenötödik 
századbeli lutherano-calvinisticus velleitásokból, az Isten 
„tiszta" igéjéért való rajongásból sütnek nyélbe — dehogy ! 
Brandenburgi Albert és Gusztáv Adolf csakúgy politikai 
speculatióból tevék azt, mit tettek, mint XIV. Lajos és 
Mazarin és VIII. Henrik s a spanyol Fülöp, midőn az in-
quisitióval visszaélt, s mint II. Sándor, midőn a katholikus 
lengyeleket irtja, vagy Bismarck, midőn a német „ultra-
montánokat" sanyargatja ; — az ilyen dolgok mindig csak 
politikai speculatióból történnek, s azért mondók fenebbj 
hogy bizony ugy látszik, mintha okunk lenne bizonyos ál-
lamférfiúi „speculatiók" ellen emelni panaszt, s teszszük azt 
kettősokból: először a bennök rejlő sértő igazságtalanság 
miatt; másodszor pedig azért, mert ilyetén, a protestantis-
musnak javára s a katholicismus kárára történő politikai 
speculatióknak Magyarországban csak oly czéljaik lehet-
nek, miktől államférfiaink, ha azok iránt tisztában lennének 
magokkal, mint dynastiánknak hű alattvalói maguk riad-
nának vissza legelőször ; — nem mintha a katholikusok hűt-
lenek lehetnének ; hanem mert lehetnek, kik a szegény pro-
testans népnek jóhiszeműségével talán szivesen élnének vissza. 

Csak most látjuk, hogy voltaképen nem tudni, váljon 
Porosz- vagy Magyarországról akartunk-e irni ; de mivel a 
pesti levélnek szánt papirosunk elfogyott, e kérdésnek meg-
fejtését a szives olvasóra bizzuk. Senipronius. 

Róma. C o n s i s t o r i u m ; a v á r o s i v á l a s z t á -
s o k ; a p r o t e s t á n s p r o p a g a n d a . Rendesen jól érte-
sült körök állítása szerint ő szentsége e hó végén vagy ju-
lius elején consistoriumot tartand, s azután egy továbbit 
szeptember havában. Melyikben fognak az uj bibornokok 
kineveztetni, még nem bizonyos. 

A municipalis választásoknak, illetőleg a katholiku-
sok azokbani részvételének kérdése meglehetős kis vitát tá-
masztott helybeli katholikus lapjaink közt. A tényállás az, 
hogy e választások a katholikus-hazafias pártnak minden 
hozzájárulása nélkül hajtattak végre, s a vitás kérdés most, 
— kissé post festa — az : helyes volt-e ezen tartózkodás 
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vagy sem ? A , Voce délia Verità' igenlegesen felel e kérdésre, 
a ,'Romeí tagadja; az igazat megvallva, azt hiszem, hogy az 
eredmény, ha a katholikusok cselekvőleg is lépnek vala fel, 
a mint a dolgok ma állanak, mindig csak kétes s silány 
leendett, s még ennek is elérésére nem egy legalacsonyitó 
compromissumra kellett volna állni, s viszonszolgálatok fe-
jében oly egyénekre szavazni, kiket igazi katholikus nem 
becsülhet s bizalmával nem tisztelhet meg. Másrészt pedig 
az is tagadhatatlan, hogy valamivel több erély s mozgékony-
ság nem ártana a mi embereinkben sem, — azonban, summa 
summarum, a mai körülmények közt a legjobb volt, egé-
szen félrevonulni. 

A protestáns propagandára vonatkozólag ma azt kell, 
fájdalommal, jelentenem, hogy az ujabban némileg szaporo-
dott. Az előttem fekvő hivatalos kimutatás szerint jelenleg 
12, mondd: tizenkét protestáns templom van Rómában : ezek 
közül 3 a methodistáké, kettő u. n. ,libera italiana', 1 a val-
densiaké, 3 a baptistáknak szolgál gyülhelyül, hárman angli-
kán szertartású és egyet a presbyterianusok birtak már az 
invasio előtt is. Iskolát nyolczat tudok, melyet körülbelül 
ötszáz gyermek látogat. Némi vigasztalásul ily lesújtó ta-
pasztalatok mellett azt mondhatom, hogy az autochton ró-
maiak közt ezen antikatholikus propaganda csekély, alig 
észrevehető hódításokat teszen. Buzzurrik, itt ott zsidók s 
külföldiek azok, kik ott inkább tüntetnek, semmint igazán 
érzett vallásos szükségnek tennének eleget. Mert a protes-
tánsok ezelőtt is birtak a Porta del Popolo előtt két tem-
plommal, anélkül, hogy római polgáraink ezért nagy von-
zalmat éreztek volna tanaik iránt. Dabit Dominus his quo-
que finem. 

Páris. A p r o t e s t á n s c u l t u s m i n i s t e r n e k 
p r o g r a m m j a. D u p a n l o u p l e g ú j a b b r ö p i r a t a . 
A m o n t m a r t r e i t e m p l o m n a k s ü l y e d é s e . Wad-
dington minister nem régen programmját fejtegette a kép-
viselőháznak költségvetési bizottsága előtt. A kötelező, job-
ban mondva kényszer-iskolástatás hivének vallotta magát; 
de hogy ebbeli törekvéseit megvalósithassa, számos uj isko-
lát kell létesítenie, erre pedig öt milliót kér a bizottságtól, 
az iskolákat tartani köteles, de részben képtelen községeknek 
gyáinolitására. Ezen kivül azt hiszi a minister, hogy egy 
különösen kibocsátandó felhívás folytán vagy ezer község-
ben uj, államsegély nélküli iskola keletkezni fog. — Ezzel 
karöltve járna a néptanítók fizetésének javitása. Uj gymna-
siumok és reáliskolák számára két milliót kér, s félmilliót a 
tanitóképezdék segélyezésére. 

Az egyetemi tanitás terén is nagy dolgokon töri fejét 
a minister ur. Az itteni egyetemek tudvalevőleg nem oly 
szerkezetűek mint a németek, amennyiben nem állanak há-
rom vagy négy karnak szövetségéből ; hanem csak egyes 
jogi, orvosi, bölcsészeti főiskolákat képeznek. Kevés főta-
noda van, melybe több kar egyesítve lenne. A minister már 
most ezen, a német rendszernél sok tekintetben előnyösebb 
viszonyokat ,reformálni' kivánván, egyelőre négy helyen, 
úgymint Párisban, Nancy-, Lyon- s Bordeauxban akar tel-
jes egyetemeket alapítani, s azokat az állam részéről a le-
hető legnagyobb támogatásban részesíteni. Ide tartoznék 
többi közt hetven „maîtres de conférences"-nak kinevezése, 
mi alatt Waddington körülbelül azt érti, mit külföldön a 

magántanár alatt értenek; csakhogy az itteniek 2000 frank-
nyi évi dijat húznának. Ezen kivül 300 állami ösztöndíj 
alapíttatnék, fejenkinti 1200 frankkal; az azt élvezők köte-
lesek lennének bizonyos vizsgákat letenni. A költségvetési 
bizottság magáéivá tevén a minister terveit, a kivánt hitelt 
megszavazta, a minister pedig egy a praefectusokhoz me-
nesztett köriratban felszólította azokat, hogy az elemi okta-
tás emelésére szükséges előintézkedéseket a magok hatáskö-
rén belől tegyék meg. 

Bármily szépen hangozzék is az egész ; nem lesz abból 
semmi, mint csak, nem tudom, hányadik ; de mindenesetre 
meghiúsulandó experimentum. Először protestáns cultus-
minister nem képes, már csak a vele született szükkeblüsé-
génél fogva sem, a tanügy terén, még hozzá oly országban, 
mint Francziaország, üdvösen hatni : továbbá az állam nem 
lehet tanitó, s az egész experimentálásnak csak annyiban 
van értelme, hogy Waddington uram reméli, ez uton a pa-
pismust annak egyik főfészkében, Francziaországban tönkre 
tehetni. No, de nem lesz ideje rá, s a katholikus egyház 
eléggé életerős, hogy várhat, mig majd a liberalismus vég-
képen megbukván, az ő ősi eszméje : az igazi tanszabadság 
eszméje érvényre jut. 

Dupanloup püspök e napokban legújabb röpiratát bo-
csátotta ki, melynek czime: „Oá allons nous? Hova me-
gyünk ?" Tartalmát többnyire idézetek képezik oly beszé-
dekből, melyeket egyes hirhedt forradalmárok az utóbbi 
választások alkalmával tartottak ; végszavai pedig ezek: 
„Ne várjunk az utolsó, válságos perczig! Ki ne venné észre, 
hogy az áradat egyre nő, s hogy a védgátak már át vannak 
szakítva. Siessünk, bármily czimü vagy irányzatú conserva-
tivek, annak betörését megakadályozni ; mert a radicalis-
m s hullámaiban nem csak a fraoczia katholicismus, hanem 
az összes társadalmi rend is elfogna tűnni, — örökre!" 

A montmartrei templom természetesen nagy szálka a 
liberalismus szemében, s mivelhogy építését mindeddig más-
képen nem tudák megakadályozni, legújabban azt híresz-
telték, hogy a halom nem képes akkora épületet hordani, 
hanem már az alapok súlya alatt is összeomlani készül. 
Ennek folytán városi mérnökök bejárván legújabban a hely 
szinét, constatálták, miszerint nincs ok, bármitől is tartani ; 
az építkezési munkálatok ennek következtében serényen 
folytattatnak. 

Belgium. A v á l a s z t á s i l á z n a k u t ó h a t á s a i 
még mindig érezhetők. Űrnapján nagyon kellett attól tar-
tani, nehogy a liberális csőcsölék a körmeneteket ujolagos 
véres tüntetések s vallásháboritások elkövetésére használja 
fel, amiértis is az egyházi hatóságok Bruxellesben s Gentban 
a körmeneteket ezidén megtiltották. Anversben azonban az 
ünnepély szokott fényes módon s beláthatatlan sokaság aj-
tatos részvéte mellett ületett meg, anélkül, hogy bármi za-
var vagy kellemetlenség adta volna elő magát, miknek meg-
akadályozására nagyszámú rendőrség volt az illető utczá-
kon s téreken felállítva. 

A libei-alis had s annak titkos vezérei érezhették is, 
hogy a katholikusok folytonos szemtelenkedéseit megunni 
kezdik, s hogy a ,clericalis' kormánynak mégis csak végre 
valahára eszébe juthatna, miszerint a belga katholikus egy-
ház is azon nyilvános intézmények közé tartozik, melyek 
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alkotmányos védelem alatt állanak ; mert az ünnep reggelén 
óriási falragaszok ékteleniték az utczasarkokat, melyeken az 
„egyesült liberálisok" hiveiket csendre és nyugalomra inték, 
többi közt ezeket mondván: „Igaz ugyan, hogy a körme-
netnek Anversbeni megtartása, holott az Bruxellesben s 
Gentban abban hagyatott, egyenesen ellenünk intézett kihí-
vás, de egyúttal nekünk vetett tőr is, melytől igen sürgő-
sen óva intjük pártliiveinket. A liberalismus ellenségei ez 
egyszer szivesen látnák, ha a körmenet megzavartatnék 
(— ! —) de épen ezért kérjük párthiveinket, tartózkodjanak 
minden tüntetéstől, sőt a netaláni zavargókat magok szol-
gáltassák ki a hatóságnak" 

Ez már aztán nagyszerű furfang, melyből, ha egyéb 
nem, legalább az tűnik ki, hogy a múltkori zavargásoknak 
is elejét lehetett volna venni, ha az „egyesült liberálisok", 
kik közé maga a polgármester is tartozik, akkor is jónak 
látják, hiveiket csendre inteni. 

Űrnap délutánján egész Anvers városa járt kelt azon 
károkat nézni, melyeket a liberális petroleurek egyes kiváló 
katholikusok házain vagy egyéb kath. helyeken okoztak. 
Ilyen, természetesen, mindenek előtt a jezsuiták háza, aztán 
a katholikus kasino, az ,Ancre Couronne' czimü vendéglő 
és más magánházak. Borzasztók azon dúlások, melyeket a 
csőcselék Cooremans képviselő házán ejtettek. Tény, hogy 
több helyt égő kanóczot, szurokkal bekent szintén égő szal-
makötegeket is dobtak a házakba, egy ilyen azon Mária-
szoborra is esett, mely a jezsuita collegiuinnak homlokzatát 
disziti, csak a petroleum hiányzott még, de azt is Ígérték 
liberálisaink, nyíltan kijelentve, hogy legközelebb ahhoz 
is folyamodnak, természetesen az ,alkotmányos szabad-
ság' nevében. 

Mint már múltkor is emlitém, tény, hogy mindebben 
porosz pénz s porosz fondorlatok játszszák a főszerepet. 
Azonban Bismarck itt is egy bár csendesen, de annál erélye-
sebben működő ellenlábasra akadt : az angol kormányra, 
mely nem szei-etné, ha országunk jelenleg liberális, azaz 
Bismarck parancsait végrehajtó páholykormánynak kezeibe 
kerülne s ezért terveit s aknáit, a hol csak teheti, paralyzálja. 
Feltűnt, hogy az angol követ volt az első, ki jelenlegi kabi-
netünknek választási győzelméhez szerencsét kívánt ; — re-
méljük tehát, hogy a liberális fák még sem nőnek az égbe. 

H i v a t a l o s 
Ö császári és apostoli királyi Felsége a személye kö-

rüli m. kir. ministerhez következő legfelsőbb kéziratot mél-
tóztatott legkegyelmesebben intézni : 

Kedves báró Wencklieim ! Fiam, Rudolf koronaherczeg 
tanítása körül több éven át tett buzgó és sikeres szolgála-© O 
tok elismeréseül, dr. Rimely Károly, pozsonyi társas kápta-
lanbeli kanonok és lekéri apátnak, Lipótrendem lovagke-
resztjét díjmentesen adományozom. 

Kelt Lajtha melletti Bruckban, 187G. évi juniushó 17-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
Bibornok-herczegprimás ö Emjának bőkezűségéből 

Esztergom városának műkincsei ismét egy fölötte érdekes 

gyüjteménynyel szaporodtak, írja az ,Esztergom'. Ö Emi-
nentiája ugyanis megszerezte Hardy Bernát Gáspár (1726—• 
1820.) több viasz domborműveit. Hardy a viaszemail s dom-
borművek, valamint egyes szoborcsoportozatok készítésében 
utolérhetlen művész volt. Művei mostanság is az európai 
gyűjtemények ritkaságait képezik. Németalföldön s Angliá-
ban egyes műbarátok igen szép darabokat bírnak tőle. Oly 
nagyszerű gyűjteményt azonban egy sem képes felmutatni, 
minő a bibornok-herczegprímás áldozatkészsége folytán je-
lenleg városunknak is közkincse lett. A gyűjtemény ugyanis 
50 darabból áll ; negyvenhét darab rendkívülien finom, ki-
sebb domborkép s három nagyobb, természetes szinű szo-
bor-csoportozat,. E három darab, a „ Soturnus", „Diana* sa 
„Nayade*, Hardy legkitűnőbb műremekei közé tartozik. A 
gyűjtemény már jövő héten az érseki képtár termében ki 
leszen állítva. 

== Ő császári és apostoli királyi Felsége f. évi junius 
hó 17 -én kelt legfelsőbb elhatározásával, Zalka János győri 
püspöknek, az egyház- és tanügy terén szerzett érdemei el-
ismeréseül, a belső titkos tanácsosi méltóságot legk. díjmen-
tesen adományozni méltóztatott. (Budapesti Közlöny) 

— Emsből irják f. hó 19-éről az ,A. P.'-nak. „Az ur-
napi körmenet ez idén oly fényesen s a hivek oly sürü rész-
véte mellett tartatott meg, mint talán soha ezelőtt. A szent-
séget legkitűnőbb fiirdővendégeink kisérték. Vilmos császár 
a hídon felállított kocsijából födetlen fővel nézte a fényes 
menetet. Az ajtatoskodók közül kiváló figyelmet a kalocsai 
érseknek, dr. Haynâld Lajos ő exjának magas alakja keltett ; 
mellette ott láttuk a berlini osztrák-magyar nagykövetet, 
Károlyi grófot is Ily főrangú uraknak szép példája minden 
bizonynyal csak jótékony befolyást gyakorolhat a hivekre." 

— A franczía felsőház kebeléből Waddington tanügyi 
javaslatának tárgyalására kiküldött bizottság kilencz tag-
ból áll, melyek közül heten a javaslatot ellenzik, ketten pe-
dig pártolják. Az ez esetbeni szavazás mutatta, hogy magá-
ban a senatusban a tvj avaslatnak 151 ellenzője van s 132 
pártolója. E szerint még mindig van remény, hogy az a fel-
sőházban vissza fog vetetni, mit ugylátszik a kormány is 
gvanit s azért idejekorán sietett kijelenteni, hogy nincs 
szándéka e szavazásból kabinet-kérdést csinálni. 

— „TJj magyar Sion." V. füzet. Tartalom : XVII . Szá-
zadi protestáns rágalmak, Concilia Emiltől. A pantheismus 
rendszerei és a zsintt, Répászky Józseftől. A kulturharcz 
alapelvei, Pallcovics Viktortól. Száz év a budavári főtemplom 
történelméből, Némethy Lajostól (Térrajzzal.) Cantabria föld-
jén, Maszlaghy Ferencztöl. Salve regina, Vadász Polykárptól. 
Irodalom és művészet. Vegyesek. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
A ft. veszprémi egyhm. hivatal utján : 

a nagy-kanizsai hivek 6 ft. 20 kr. 
a pápateszéri hivek 4 ft. 50 kr. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A Szent-László- Társulat részére ugyanonnan : 

a pápateszéri hivek 1 ft. 88 kr. 
a kaposvári egyhm. kerületből . . . . 5 ft. 72 kr. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A második félév közeledtével t. olvasóinkat arra figyelmeztetjük, miszerint kellemetlen, az elkésve történt 

előfizetéstől elválaszthatlan zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a folyó hó végén lejáró előfizetést jókor megújítani. 
Félévre 6 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. 

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

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országútJ39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

El fizetési dij : 
f.jlévre helyben s posta-

küldéssel ft ft. 
Szerkesztői íafcás,Budán 
Víziváros, főutca 221.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők 

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

HARMINtZOTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, julius 5. 2. II. Félév, 1876. 

Tartalom. Az egyház és állam közötti viszony. — Canossa vagy Legnano. — Indifferentismus és tolerantia. — Egyházi 
tudósítások : Pest. Éljen a diplomatia. Róma. Ő szentségének szózata a német zarándokokhoz. Missiói tudósítások. — 

Vegyesek. 

Az egyház és állam közötti viszony. 
(Folytatás.) 

Az államnak, mint lá t tuk, legközelebbi czélja 
az emberi társadalom külső jogrendjének megvé-
dése és egyáltalában a földi jó lé t előmozdítása; 
ezen czél elérésére az állam azon hatalmat nyerte 
Istentöl, hogy a czélnak megfelelő törvényeket hoz-
zon és a jogrendet, ha a szükség ugy kivánja, kény-
szerrel is megvédje. „Non enim sine causa gladium 
portat . Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui 
malum agit." Rom. 13,4. Az állam eszközei tehát a 
törvényhozás biráskodás és igazgatás. 

Az eszközökre nézve egyház és állam közt ezek 
folytán azon különbség van, hogy az egyház, ter-
mészetfeletti intézmény levén, leginkább természet-
feletti és lelki eszközöket használ, mig ellenkezőleg 
az állam, törvényeinek végrehaj tásában kényszeritö 
hata lmát veszi igénybe. Azonban tévedés volna azt 
hinni, hogy az egyház semminemű földi vagy kény-
szerítő hatalommal nem bir, mint ezt például a kö-
vetkező szólamok kifejezik : „Ecclesia praeest animis, 
civitas vero corporibus", vagy : „Interna spectant ad 
ecclesiam, externa ad civitatem referenda sunt" . 
Ezen tévely, melybe különben kath. i rányú irók is 
estek, ellenkezik az ember természetével, valamint 
szintén az egyház természetével, rendeltetésével 
és világos tani tásával . Az ember ugyanis ér-
zéki észlény, lelke nein közlekedhetik másképen 
a külvilággal, mint az érzékek segitségével, ennek 
következtében nem is lehet másképen az emberi lé-
lekre hatni, mint az érzékek ut ján, még a megszen-
telő malaszt is érzéki, látható jelek (szentségek) ál-
ta l közöltetik lelkünkkel. Minthogy a test, is lelkünk-
nek működési szerve, lelkünkkel együtt a test is 
van alárendelve az egyháznak. Az emiitett tévely 

ellenkezik továbbá az egyház természete és rendelte-
tésével ; az egyház ugyanis, mint külső és lá tható 
társaság, külső és látható eszközöket használhat, 
sőt kell neki használnia; rendeltetését, a hivek lelki 
kormányzását és keresztény életre való nevelését, 
nem teljesitheti büntetési és kényszerítő hatalom 
nélkül ; az ellenkező tétel következetes keresztülvi-
tele szükségképen azon tételre vezetne, mely IX. 
Pius „Quanta cura" kezdetű körlevelében kárhoz-
tatva van : „Ecclesiam nihil debere decernere, quod 
obstringere possi tf idelium conscientias in ordine ad 
usum re rum temporal ium". Ezen állí tás értelmé-
ben az egyháznak még annyi hatalma sem volna? 

hogy böj töt rendelhessen. A Syllabus 27. tétele 
szintén kárhozta t ja az ellenkező ál l í tás t : „Ecclesia 
vis inferendae potestatem non habet, neque potes-
tatem ullam temporalem directam vei indirectam". 
De IX. Pius elődjei sem tanítottak máskép. í g y pél-
dául a nagy III . Incze pápa ezeket i r j a a franczia 
püspököknek. „Nullus, qui sit sanae mentis, igno-
rât, quin ad nostrum officium spectet, de quocunque 
peccato mortal i corripere quemlibet Christianum, 
et si correctionem contemserit, per districtionem 
ecclesiasticam coercere". cap. 13. X, de iudiciis. VI . 
Pius „Auctorem fidei",czimü, hitágazati tekintélylyel 
biró bul lá jában a hírhedt pistojai zsinat ezen állí-
t á sá t : „Abusum fore auctori tat is ecclesiae, trans-
ferendo illám ul t ra limites doctrinae ac morum, et 
per vim exigendo id, quod pendet a persuasione et 
corde ; tum etiam mul to minus ad earn pertinere, 
exigere per vim exteriorem subiectionem interiorem 
suis decretis" ; következőleg el i tél te: „Quatenus in-
tendat , ecclesiam non habere collatam sibi a Deo 
potestatem, non solum dirigendi per consi l iae tsua-
siones, sed etiam iubendi per leges, ac devios con-
tumacesque exteriőre iudicio ac salubribus poenis 

2 
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coercendi atque cogendi (ex Bened. XIV. in brevi 
,,Ad assiduas" anni 1755-i Primati, archiepiscopis 
et episcopis regni Polon.) : Inducens in systema alias 
damnatum ut haereticum". Nein másképen szól a tri-
enti zsinat: „Si quis dixerit, huiusmodi parvulos 
(a zsinat olyan gyermekekről szól, kik a keresztszü-
lők által tett keresztségi fogadást nem akarják el-
ismerni) . . . nec alia interim poena ad christianam 
vitám cogendos, nisi ut ab eucharistiae et aliorum 
sacramentorum perceptione arceantur : anathema 
sit". (Sess. VII. de bapt., can. 14.) Tehát nem pusz-
tán lelki eszközök által, hanem más büntetések se-
gítségével is kell ilyen gyermekekre hatni. A szó-
ban levő „potestas temporalis" mértéke függ az 
egyház czélja és feladatától, melynek megvalósítá-
sára eszközül szolgál ; függ továbbá az idő, hely stb. 
viszonyaitól, valamint egyéb körülményektől; ezt az 
egyház bölcs belátására kell bizni, mely e tekin-
tetben is felsőbb vezérlet alatt áll. Ezen földi 
hatalom használatára nézve mindamellett lénye-
ges különbség van állam és egyház közt. Az ál-
lam egyenesen világi hatalommal rendelkezik, mert 
közvetlen czélja e világra vonatkozik; az egyház 
ellenben csak mellékesen (potestas temporalis indi-
recta) és alárendelten, használhat földi hatalmat 
földöntúli czéljainak elérésére. Még az ujabb állami 
törvények is elismerték az egyház ezen jogát és 
segédkezet Ígértek neki; igy például az 1824-ben 
Poroszországgal kötött egyezmény szerint javitóhá-
zak felállitandók „ad coërcendos ecclesiasticos dis-
colos", és pedig főpásztori joghatóság alatt. Más né-
met tartományokban is az allami hatalom segédke-
zet nyú j t vagy legalább nyúj tot t az egyházhatósági 
ítéletek és rendeletek végrehajtására. ') Az osztrák 
concordatum 11. pontja pedig ezeket tar ta lmazza: 
Sacrorum antistitibus liberum erit, in clericos ho-
nestum habitum clericalem, eorum ordini et digni-
tati congruentem non deferentes, aut quomodocun-
que reprehensione dignos, poenas a sacris canonibus 
statutas et alias, quas ipsi episcopi convenientes iu-
dicaverint, infligere, eosque in monasteriis, semina-
riis aut domibus ad id destinandis custodire". Ha 
azt állitjuk, hogy az egyház, ha szükségesnek látja, 
földi kényszereszközöket használhat törvényei és 
Ítéletei keresztülvitelére, ez által nem azt akarjuk 
mondani, hogy az egyház maga használjon physikai 
kényszert, hanem hogy az állami hatalom segítsé-
gét igénybe veheti és a kereszt, állam, ha fensőbb hi-
vatásának meg akar felelni, kötelezve van, ezen jo-

') Walter. Fontes iuris eccles. p. 446. 447. 

gos igényt teljesíteni. Ilyen értelemben mondják az 
egyházi törvények : „invocato, si opus fuerit, brachio 
saeculari". Világosan szól erről a trienti zsinat a 
25. ülés 22. fejezetében: „Hortatur etiam sancta 
synodus omnes reges, principes, respublicas et ma-
gistrates et in virtute sanctae obedientiae praeci-
pit, ut velint praedictis episcopis, abbatibus ac ge-
neralibus et. caeteris praefectis in superius conten-
tae reformationis (sc. regularium) executione suum 
auxilium et auctoritatem interponere, quoties fue-
rint requisiti, ut sine ullo impedimento praemissa 
recte exsequantur ad laudem Dei omnipotentis".a) 

d) Egyház és állam különböznek végtére ki-
terjedésre és időtartamra nézve. Valamint egy a 
Krisztus, egy az igazság, egy a keresztség, ugy csak 
egy igaz egyház is lehet, melyet Krisztus a végre ala-
pított, hogy az embereket mind kebelébe felvegye 
és a örök boldogság révpartjához elvezesse: „El-
menvén tanítsatok minden nemzetet". Ezen egy egy-
háznak rendeltetésénél fogva fennmaradni kell 
mindaddig, míg lesznek emberek, kiket felvehet, 
kiknek az örökkévaló üdvösségre még szükségök és o o o 
képességök van. Joggal nevezzük azért ezen egv-
házat ,katholikus' vagyis egyetemes egyháznak, mi-
vel egyetemes, kiterjedésre és időtartamra nézve. 

Az egyházzal ellentétben, az államok folytonos 
átalakulás és változásnak vannak alávetve. Ez a 
dolog természetében van. Az állam ugyanis a világi 
érdekeket képviseli ; de ezek nagyon különbözők, 
múlékonyak és sokszor ellentétesek ; ezért a való-
ságban soha sem lehet szó egyetemes monarchiáról, 
mely a föld minden népét magában foglalja ; ezen 
eszmét hiu ábrándnak kell tartani. Hasonlóképen 
az egyes államok senkitől sem kaptak biztosítékot, 
hogy a világ végzetéig fognak fenmaradni. „Ö vál-
toztatja az időket, és az időszakokat, ő szüntet meg 
és alkot országokat". Dan. 2, 21. Azon mértékben, 
mely szerint az államok hivatásukat teljesitik az 
igazságosság eszméjének és a valódi jólét előmoz-
dítása által, biztosítják egyszersmind saját fenma-
radásukat ; az állami hivatás megvetése ellenkező-
leg, a történelem tanúsága szerint, a birodalmakat 
romba dönti. A biblia a világtörténet eseményei 
által bizonyított tapasztalást i r ja le, midőn mondja : 
„Az országlás egy nemzetről más nemzetre vitetik 
át az igaztalanságokért, sérelmekért és gyalázatok-
ért és különféle csalárdságokért." Jéz. Sir. 10, 8. 

2. Egyház és állam az eddigiek szerint eredet, 
2) Schneemann, S. I. Die kirchliche Gewalt und ihre 

Fraeger. Freiburg. Herder. 
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czél, eszközök és terjedelemre nézve lényegileg különböz-
nek. Ebből következik, hogy mindakettő egymástól függet-
len, önálló társadalmi intézmény. (Folyt, köv ) 

C a n o s s a v a g y L e g n a n o . 
(Folytatás.) 

Előbb azonban, mielőtt az egyház s állam közti béke 
végképen helyre állhatna, — ugy látszik — egy ünnepélyes 
legnanói csatán kell átesnünk ; mert azok, kik a dolgok 
élén vannak, távol attól, hogy okulnának az egyház és 
állam száz éves meddő küzdelmén, most még inkább rajta 
vannak mint valaha, hogy az állam kimondja a teljes divor-
tiumot ; — coûte qui coûte. 

Még nálunk is, nagy Magyarországban, hol az egyház 
és haza szent ügye bensőbben van összeforrva mint bárhol ; 
kiknek nem volt, nincsen, s nem is lesz széles e világon más 
őszintébb szövetségesünk mint a kath. egyház, ki nyolcz-
századon át tart, éltet és ótalmaz ; ínég nálunk is, hol szent 
István palástján már oly rég kiváukozik a szláv schisma 
megosztozni, mondom nálunk is az ,amerikai boldog' álla-
potokról álmadoznak. 

A legnanói nap tán már nincs is oly távol, ha áll amaz 
a tanulság, miszerint: „Nil violenti durabile". A természet-
ellenes helyzet sokáig fen nem állhat ; — s a hur akkor pat-
tan el, midőn leginkább kifeszült : s váljon nem ilyenek-e 
állapotaink ? 

A középkorban Legnanónál hármas erő küzdött. A 
pápaság tekintélye, az olasz nép szövetsége, melyhez mint-
egy természetellenesen járult — Ancona birtokáért— a ha-
talmas Komnen dynastia alatt a szakadár Bizancz. Isten 
gyakran az egyház ellenségeit használja az egyház ótalmára 
— Deus ludit in orbe terrarum. 

Nem tudom, nem tévedek-e, ha azt mondom, miszerint 
századunk Legnanójának győzelméhez ismét három erő 
működik össze. A pápaság tekintélye, mely napról napra 
uj tért nyer. A népnek jobb felének küzdelme, mely csak 
az egyház győzelmével nyerhet érvényt ; ós van még egy 
harmadik, melytől az egyház idegenkedik, mely viszont az 
egyháznak is csak ugy ellensége, mint az államnak, és mégis 
aligha nem ez fog — akaiatján kiviil az egyház ujabb győ-
zelméhez leghathatósabban járulni, és ez? ez a socialis-
mus réme. Mentse meg tőle Isten fóldtekénket, de ugy látszik, 
a vörös internationalismus fogja észre tériteni amaz istenitett 
culturállamokat, melyek a fekete Internationalé-tól való 
félelmökben kizárják az Istent háztartásukból. Ugy látszik, 
a párisi, a spanyolhoni Commune még nem volt elég leczke. 

Bizunk azonban az Isten irgalmában, bizunk a népek 
jobb meggyőződésében is, mint ezt kifejezé amaz olasz kül-
döttség is, mely a legnanói ünnep alkalmával akként szólott 
ő szentségéhez, az olasz és a többi nemzetek nevében : 

„Szent atya, szined elé járulunk hogy veled együtt 
kérjük a Mindenható, legkegyesebb Istent, miszerint ma, 
midőn az eltévedt jelen nemzedék, mely öntudatlanul is le-
téteményese a gondviselés nagyszerű terveinek, a socialis-
mus nevében feladatul tűzi az emberiségnek, a nemzetek egy 
családjának, a tekintély egységének, a közös szövetségnek, a 
független polgári szabadságnak, a legfőbb nemzetközi bíró-
ságnak kecsegtető elméleteit: hogy ugyanaz nap a katholi-

kus hithez tért népek által életre támadjon ujolag a nemze-
tek keresztény alapon való állami berendezése is, és ne le-
gyen ezen nap az isteni igazságtétel, hanem az irgalmasság-
nak boldog napja, hogy az Isten és az egyházhoz hűtlen 
társadalomnak emez utolsó ballépése, legyen ugyanazon tár-
sadalomnak első diadalnapja, ama társadalomnak, mely újra 
Istenéhez és annak egyházához tért, és a sötétség annyi 
százada után legyen ez ama keresztény politika eszméjének 
első felébredése, melyért a lombardok Legnanónál 1176-ban 
harczoltak, és a melyet ott ki is küzdöttek vala". 

Bizunk végül az egyház jelen hősi küzdelmében, a 
pápaság megerősödött áldó hatalmában, és kivált ama szent 
pápa imájában, kit Isten a legválságosabb időkre küldött 
és oly hoszu ideig tart fel, bizonyára nem más okból, mint 
hogy mózesi imája által kiengesztelje az Ur méltó haragját, 
s a Rafidim alatt küzdő Izraelt győzelemre segitse, kinek 
Syllabusát akarva nem akarva igazolni kezdi a világ, midőu 
az annyira kürtölt uj jogalap és haladás zavarai között kezdi 
belátni, hogy csak a pápaság a becsületes béke, azon béke, 
melyet a világ meg nem adhat. (Vége kör.) 

Indifferentismus és tolerantia. 
Veszélyes közelségben áll e két szó egymáshoz ; már 

t. i. itt, czikkem czimében; mert tudjuk, hogy napjainkban 
igen gyakori eset, hogy az emberek e két fogalmat annyiban 
tévesztik össze, hogy az utóbbit túlságosan széles értelem-
ben, vagy épen ferdén magyarázván és alkalmazván, midőn 
tisztán emberbaráti szeretetet gyakorolni vélnek, hketlenség-
be esnek. Sőt még ennél is tovább mennek, s e két szót, nem is 
tévedésből, hanem öntudatosan azonosítva, a socialis művelt-
ségnek tökélyét abba helyezik, ha az ember minden vallást 
egyaránt jónak, azaz egyiket sem tartva igaznak, hittel, val-
lással nem is törődik, s csak valamely általános,, állítólag 
mindenütt található „becsületességet" követelvén az embe-
rektől, épezáltal készítik elé s táplálják még folytonosan 
amaz, az erkölcsi elvek körül napjainkban tapasztalható zi-
láltságot, mondhatjuk romlottságot, mely annyi bajunk for-
rása, oly forrás, mely ki nem fog apadni mindaddig, míg az 
emberi nem az örök igazságok körüli ezen époly oktalan 
mint veszélyes tévelyekből ismét ki nem vetkőzik. 

Pedig vajmi könnyű volna, ezt tenni; mert nem uj 
hallatlan, félreeső s csak nagy nehezen kifürkészhető igaz-
ságokról van szó ; hanem ősrégiekről, olyanokról, melyek 
már évezredek előtt kihirdettettek az egész világ hallatára, 
s pedig a legfőbb tekintély által, a mennyiben az isteni ki-
nyilatkoztatásból származnak. S mégis mi, kik az emberi 
életnek minden viszonyai közt az igazság szolgáinak szive-
sen valljuk magunkat, kénytelenek vagyunk még ma is 
ugyanezen igazságokat ugy hirdetni, ugy védelmezni, mintha 
csak a magunk tekintélyével egészen uj dolgot hoznánk elő ; 
sőt valószínű, hogy ebbeli küzdelmünk még igen soká 
tartand, — talán egyre váltakozó harczosokkal addig, mig 
e világ áll ! 

Küzdjünk tehát, mig a csatatéren állunk, s ha majd 
elszólittatunk onnan, folytassák mások. Gondoskodott is a 
Megváltó arról, hogy a harczosok csatalánczai soha el ne 
fogyjanak, valamint Péter utódjai személyében gondoskodott 
arról, hoo-y az egységes, legfőbb vezetés se hiányozzék soha; 

2* 
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küzdjünk tehát, s pedig én, jelen czikksorozatomban, midőn 
a fentjelzett tévedés ellen sikra szállanék, két oldalról fogok 
tárgyamhoz; először arról szólván, mi voltaképen ez a val-
lási indifferentismus? s másodszor: miben áll az igazi tole-
rantia, s meddig terjed az. 

Vallási indifferentismus, közöny alatt a nemtörődést 
értjük mindennel, mi a vallásra vonatkozik; azon hideg, ha-
nyag közömbösséget, mely azt állítja, hogy mindegy, bár-
mit higyjen az ember azokról, mik e világon kívüliek s fe-
lettiek, mert ez jellemére, belbecsére, tiszteletre s bizalomra 
méltó voltára mi határozó, vagy legalább tekintetbe veendő 
befolyást sem gyakorol. Hogy e definitiónak helyes voltát, 
és másodsorban a vallási közönynek a tolerantiához, a val-
lási türelemhez való viszonyát jobban felfoghassuk, jó lesz 
kissé behatóbban azzal foglalkozni, mit a vallási közöny 
történelmi fejlődésének nevezhetnénk. 

Ha a vallási közönyt mint a vallás ügyeivel való nem 
törődést veszszük, azt mondhatjuk, hogy az is ősrégi. Min-
dig voltak szellemek, kik állítólagos ,tudományos', valóban 
pedig minden komolyabb, igazi tudományt nélkülöző elfo-
gultságukban azt hivék s taniták, miszerint emberi észszel O O 
lehetetlen a teljes igazságot felfedezni s biztosan felismerni, 
hogy mindaz, mit az emberek e tekintetben tudni vélnek, 
csupa tapogatódzás, nézet, vélemény, melyeknek egyike 
annyit ér, mint másika: azaz mint mindannyi bizonytalan-
ság, mindannyian semmit, amiértis tökéletesen mindegy, — 
közömbös dolog, melyiket fogadja el az ember, mit hisz, mit 
tagad. Midőn igy például az epicuraeusok azt taniták, hogy 
vagy nincs isten, vagy legalább nincs isteni gondviselés, 
hogy ennélfogva a legfőbb lény, ha létezik is, az emberi dol-
gokkal, ügyekkel és bajokkal nem törődik ; — midőn ezek 
ezt taniták, igen közel feküdt ama további következtetés is, 
hogy ennél fogva nekünk, halandóknak sem kell a földön-
kivüliekkel, istennel s isteni dolgokkal törődnünk, s ime e 
két tételben az elméleti s gyakorlati indiff rentismust egész 
teljében magunk előtt látjuk. Mások ismét, kik csak azt ve-
szik tekintetbe s becsülik, mit kézzel foghatnak meg, minek 
súlyát, terjedelmét megmérhetik, mit élvezhetnek. — s ezek-
nek száma minden időben legio volt, — ezek, természete-
sen, érzékkel sem birnak a láthatlanok, a tisztán szellemiek 
iránt, s ekként a vallási közönynek úgyszólván elsőrangú 
előharczosai közé tartoznak. 

De mindezen esetekben az indifferentismus mégis csak 
legfelebb mint pártkérdés, mint egyeseknek, vagy akár na-
gyobb csoportoknak, de mégis csak csoportoknak magánné-
zete szerepelt ; — általánosan uralkodó ,elv'-vé, tevőleges 
actióvá tenni azt, az újkornak vala fentartva. Mig a régi 
indifferentismus, úgyszólván csak abstract, elvont alakban 
mutatkozott ; nem tagadhatjuk, hogy ma már nagyon is con-
cret módon lép fel, mi számos, legott felsorolandó s jelle-
mezendő tényezők összhatásának következménye, melyet az 
újkorban uralkodó bölcseimi, vallási s bölcsészet-politikai 
áramlatoknak egyesülése, egybefolyása szült. Lássuk ezeket 
egyenkint. 

Midőn a 17. századbeli bölcsészet, főleg- Descartes ál-
' o 

tal az egyoldalú alanyiság álláspontjára helyezkedni kez-
dett, melyen a világot s tudományt az egyén önfelismerésé-
nek tényéből felépíteni, construálni iparkodott, akkor a ké-

telynek ezen valóságos rendszerbe hozatala és a kiindulási 
pontnak kizárólagos alanyi volta, számos, részint rokon, ré-
szint egymásnak nagyon is ellentmondó bölcseimi irányt, 
rendszert, iskolát létesített, melyek csak abban hasonlítottak 
egymáshoz s egyeztek meg egymás közt, hogy végre is a 
merő tagadás, vagy a nyilt anyaelviség bölcsészetéhez ve-
zettek. Az által, például, hogy inint minden felismerés s is-
meret, ugy minden kötelességnek is egyedüli forrása s is-
mérve a ,józanész' állíttatott fel ; — ezáltal amaz ismert ra-
tionalismus képződött, mely maga teremté magának a ,val-
lás'-t, vagyis jobban mondva: megsemmisité azt, mert a ke-
reszténységből csak annyit fogadott el, amennyi meglehető-
sen sekély okoskodásának szűk keretébe beszoritható vala. 
Hogy ment ez, arra nézve Kantnak „ Die Religion innerhalb 
der Grenzen der reinen Vernunft" cziinü munkája terjedel-
mes s kimerítő felvilágosítással szolgálhat. Vagy, hogy más 
bölcseimi rendszereket emlitsünk: midőn a személyes Isten 
helyébe Spinozával a mindenséget, vagy Fichte-, Schelling-
8 Hegellel az önmagát felismerő ,En'-t tették, melyben állí-
tólag a világisten öntudatra ébred, azon divatos pantheis-
must létesiték, mely a régi pogánytól csak annyiban külön-
bözik, hogy tudományosabb képet vág. Hogy ennek kere-
tében sincs helye a vallásnak, az magától érthető, legalább 
nem oly vallásnak, mely e névre méltó. így például Hegel-
nek vallásbölcsészetében a kereszténység semmi egyéb, mint 
az egyén öntudatra ébredésének népszerű képletekben való 
előadása, s mint ilyen csak gyermekded, együgyü felfogású 
lelkek előtt, az emberi észnek gyermekkorában állhatott 
meg, de koránsem akkor, midőn az már, Hegel philosophiá-
jának elsajátítása által, a férfikorba lépett. Mások ismét, t u -
dományos' búvárkodásaik közepette az anyagon kiviil mi 
kézzel foghatóra sem akadván, azt állították, hogy „ennél-
fogva" ezen kívül mi sem is létezik, s igy keletkezett — 
közvetlenül a pantheismusból — az atheismus és materia-
lismus. Végre pedig — s ez az utolsó jelenet épen most já t -
szatik le szemeink előtt, — amint régebben az ,En'-t annyira 
hatványozták, hogy istenné tették, ujabban, visszafelé indít-
ván meg e processust, az ember törzsfájának végső tagját, 
az embernek ősatyját az állatban találták. Ezt a magas bölcsé-
szetet mi, szegény kortársak, vagyunk kénytelenek, élvezni. 

A romlott, irányt vesztett korszellem eme bölcseleté-
nek végeredménye logice sem lehetett egyéb, mint a legvégső 
vallási indifferentismus, sőt még ennél is több : az elkesere-
dett fanaticus hitetlenség, mely az egész ,rendszer' scepticus 
s e mellett öntelt, dölyfös jellemének jobban is felel meg. 
S ezek csak a főbb ,bölcsészeti' rendszerek, melyeken kivül 
s melyekZwi még számtalan más is keletkezett, melyek azon-
ban mind abban egyeztek meg, hogy a vallást egyszerűen 
subjectiv vélelemnek nyilvánították, vagy legalább ennél 
többre nem becsülték. Ez az a nagy bölcseség, mely körülbe-
lül egy század óta uralkodik a felvilágosult' szellemek felett. 

Az indifferentÍ8musnak eddig elősorolt nemei mind a 
valláson kivül, amennyiben állítólag annak felette állottak; 
de még magának a vallásnak terén is képződött egy bizo-
nyos neme, főleg a reformatio' után, mint annak egyik kö-
vetkezménye. Midőn t. i. a hitújítás után, a katholikus egy-
ségtől elszakadt egyes felekezetek mindinkább jobban és 
jobban szétágaztak és szétoszoltak 8 ennek következtében 
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egyre nagyobbodó elkeseredettséggel vivott harczokba bo-
nyolódtak egymás ellen, találkoztak a 17. század végén Ang-
liában, kik vajmi nagyon használni véltek a közügynek, ha 
oly vallási rendszert alapitanak meg, melybe bárki is befér, 
bármit higyjen is. így keletkezett az, mit „az alapelvek rend-
szeré"- nek neveznek, mert az egyéneket a valamennyi keresz-
tény felekezettel közös — mint kezdetben mondák : az apos-
toli hitvallásban foglalt — alapelvek alapján egyesíteni 
iparkodott, bármiként ágazzanak is aztán szét egyeni néze-
teik egyéb „nem lényeges" hitczikkelyekre nézve. Ez aztán 
csakugyan ama bizonyos „via lata11, melyről a szentírásban 
olvasunk, aminthogy ezen rendszernek védői, ha mindjárt 
nem is vonatkozással ezen szentírási szóra, hanem mert az 
,elv' eléggé ruganyosnak, tágasnak látszott valamennyi ke-
resztény embernek befogadására : latitudinariusoknak nevez-
tettek is, mely latitudinarismus a protestáns theologiában 
mindinkább elharapódzott rationalismus által ebbe is vite-
tett át, sőt nem sokára kiválólag protestáns „hittudósok" 
által ápoltatott és terjesztetett is Hogy innen a teljes 
indifferentismusig csak egyetlen egy kis lépés van, azt nem 
kell bővebben bevitatni. Hasonló eredményre vezetett amaz 
ismeretes protestáns pietismus is, mely azt állitá, hogy mind-
azok, kik bármiként is „az Urat k e r e s i k m a g o k közt s az 
„Ur" előtt egyforma érdemekkel birnak, bármily szétága-
zók legyenek is vallási nézeteik ; ide tartozik „Nagy" Fri-
gyesnek ezen elve is, hogy „hadd üdvözüljön mindenki a 
maga módja szerint". 

Még tovább mentek 1717-ben, ugyancsak Angliában» 
Anderson, prot. lelkész, Desaguliers természettudós és Payne 
György, kik oly egyletet alapítottak, melynek czélja leen-
dett, az egyházi szakadás által megsemmisített társadalmi 
egységet más uton, s pedig tisztán társadalmi uton állitani, 
vagy legalább pótolni helyre. Ezen egylet elvből eltekin-
tett minden positiv vallástól, s csak a természeti vallást 
ismerte el, a ,confessionalismus'-t egyes tagjaira bizván ; 
ellenben az együttlét közös alaptörvényéül a társadalmi ro-
konszenvet és humanismust állította fel. Hogy ez a szabad-
kőművességnek történeti eredete, köztudomásu dolog. Ezen 
egylet, melynek alapitói talán azt gondolták, hogy meredek 
lejtőn megállani lehet, csakhamar alácsuszott, s a deismuson 
és indifferentismuson áthaladva, ma oly kirivó ellentétben 
áll a kereszténységgel, hogy nem csuda, ha manap sokan 
egyebet sem látnak benne, mint a Talmud alapján álló, vég-
képen megromlott zsidóságnak találmányát s a ,goj' meg-
rontására szolgáló, bár gyakran öntudatlan eszközét. De 
eredeti alakjában Anderson, Desaguliers és Payne-nek egy-
lete, szövetkezve a mult századbeli franczia, a deismust s 
atheisniust nyiltan hirdető encyclopaedistákkal s egyéb 
bölcsészekkel, valamint Weishaupt-nak illuminatusaival, 
csakhamar eléggé erősnek érezte magát azon kísérlet-
nek megejtésére: váljon nem lehet-e az egész társadalmat 
az indifFerentismus alapján ujjá szervezni, oly képen, hogy a 
vallási- s elméletihez csatoltassék a politikai és gyakorlati is 
— s így aztán oda érkeztünk, a hol ma állunk, hogy t. i. a 
divatos vallási közöny az összes társadalmi létet dominálja, 
s annak minden egyes pontján elkeseredett harczot viv a 
kereszténység, manap annak egyedüli, még számba vehető 
alakja: a katholikus egyház ellen. Ez a századnak nagy 

eretneksége, azon nagy erkölcsi mocsár, melybe a hittéve-
lyeknek számtalan patakjai, kisebb nagyobb folyamai ömle-
nek. — De ez ama „türelem"-nek is íőkutforrása s alapja, 
melyért ma boldog boldogtalan rajong. Tisztátalan forrás, 
ingadozó, haszontalan egy alap, amint a belőle származott 
vallási „türelem" nem is az, hanem egy nagy hazugság, mit 
legott bebizonyitandunk. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest,julius4-én. E Í j en a d i p l o m a t i a ! Minden 

ellenkező biztositások és ,garantiak' daczára a ró mai fiiunta 
liquidatrice' most már az egyes nemzeti intézeteknek javait 
is adatta el, ezek közt a Germanico-Iiungaricum-éit is, mely 
tehát már most vagyon és alapítvány nélkül van, mert bár-
mekkora rakás abból a haszontalan lomból, melyet olasz 
állampapirosoknak neveznek, nem képes, amint az nem is 
rendeltetése, hogy ily messze kiható intézetnek fentartását 
biztosítsa, s ezért ugy tekinthetjük az olasz páholynak eme 
legújabb merényletét, mint ezen intézetek végfeloszlásá-
nak kezdetét. 

Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy egyszerűen a 
lopási inger az, mi a forradalmat e lépésekre ragadja ; — 
ámbár nem tagadjuk, sőt ezer meg ezer eset által napon.a 
bebizonyítva látjuk, hogy ezen inger jellemének egyik ki-
váló characteristiconját képezi ; de a jelen eíetben van 
működésének még egy másik rugója is, mely szintén igen 
jól beleillik e szabadkőművességnek, az egész világ— kivéve 
az osztrák diplomatia előtt ismeretes terveibe, melyek abban 
állanak : a katholicismust, melynek többi közt tömött egy-
öntetűsége kölcsönzi azon óriási hatalmat és erőt, mely ellen 
Kainnak a sötétben mászkáló s fondorkodó utódai époly 
kevéssé tudtak mindeddig diadalra jutni, mint a többé ke-
vésbbé nyomorék Diocletiánok — e hatalmas, félelmes, gyű-
lölt katholicismust darabokra szakítani, hogy, mint hazánk 
bíboros főpapja a Szent-István-Társulat X X I I . közgyűlé-
sen mondá : „ . . . ami eddig isteni volt, legyen ezután em-
beri ; ami eddig egyetemes volt, legyen azután nemzeti, tört 
kereszténység!" ') 

Erre pedig egyik legelső eszköz az, hogy az egyes 
leányegyházak szakittassannk el a közös anyától, Rómától, 
hogy ennél fogva semmisittessenek meg, bontassanak fel 
mindazon kötelékek, melyek azokat a kereszténység köz-
pontjához fűzik, melyek annak ismeretét s szeretetét, az 
ahhoz való fiúi ragaszkodást, a közös, egy hitben való együvé 
tartozás öntudatát terjesztik a nagy keresztény népcsalád 
egyes tagjai, a keresztény nemzetek közt, e tekintetben pedig 
az egyes nemzeti intézetek soha eléggé meg nem halálható 
szolgálatot tevének az egyháznak, s ez az oka, amiért azok-
nak a páholy rendeleténél fogva bukniok kellett, mely ak-
ként számit, hogy az egyház egysége ellen ezáltal ismét ha-
talmas csapást mért. 

Sokkal jobban meg vagyunk győződve szent hitünk s 
egyházunk isteni eredetéről s ennélfogva kiirthatlan, halha-
tatlan voltáról, semmint még e csapás is kétségbeesésbe ejt-
hetne: mindazonáltal csak mélyen fájlalhatjuk, ha bizonyos 

') ő Eminentiájának Magyarország lierczeg-primásának a Szent-
István-Társulat XXII. nagygyűlésen tartott , megnyitó beszéde, Reli-
gio1 1874,1, 23 sz. 179.1. 
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oldalról mindent követnek el, mit az egyház megrontására 
emberileg elkövetni lehet, s másfelől minden hanyagolnak el, 
mit a legszentebb érdekek védelmére emberileg csak — el-
hanyagolni lehet 

S ez az oka, miért tárgyaljuk jelen kérdést egy pesti 
levélben, holott ugy látszhatnék, hogy az ügy általános, 
világra szóló, érdekes, sőt fontos voltánál fogva, inkább a 
,Havi Szemle'-be tartoznék az. 

De itt tárgyaljuk, mert a hanyagság vádja első sorban 
az osztrák-magyar diplomatiát sújtja. 

Eddig ezen intézetekben a lelket úgyszólván — mira-
bile dictu: a protestáns Anglia tartotta; váljon miért? mert 
az angol Tory-ministerekben van annyi higgadtság, annyi 
ész s műveltség, annyi államférfiúi belátás, hogy felfogják, 
miszerint ezen intézetek nem csupán, mint egyik másik bé-
csi ,diplomata', e fajnak szokott finom módja szerint ta-
lán mondja: merő „Pfaffengeschichten" ; hanem, hogy ezen 
,Pfaffengeschichten' fenntartásához, épen mivel az illető 
nemzet egyházát képviselik, egy darab nemzeti becsület is van 
kötve s mivel többnyire nemzeti alapítványok, egy jó darab 
nemzeti tulajdon i s ; . . . s mert végre tudja az angol kor-
mány, hogy a lopást, a jogtalan fosztogatást megakadá-
lyozni minden becsületes embernek kötelessége ; ezért vé-
delmezte a maga intézeteit, melyeknek révén aztán a mienk 
is megmentetett eddig; — de bizony nem a mi genialis kül-
ügyérünk érdeme által. 

Most pedig, midőn ugyanez a genialis külügyéi- a ke-
leti kérdést Európa nyakára ,rendezte' s Angliát ezáltal 
nem csak a Keleten lebilincselte, hanem Olaszországgal 
szemben is az eddiginél kényesebb helyzetbe hozta; — most 
a ré jgalantuomo' emberei, ellesve az alkalmat, megtehették 
azt, miben Andrásy gróf talán annál kevésbbé akadályozta 
volna őket; mert há t : „ ...Ich hitt' Sie um Gotteswillen, wer 
wird sich denn um solche Pfäff engeschichten kümmern ? !.. " 

Sic regitur mundus ; — Andrásy gr. urnák pedig, mint 
különös tisztelői csak azt kivánjuk, hogy mindaddig, mig a 
keleti kérdéssel foglalkozik, valahogyan Marokkóban, vagy 
Patagoniában meg ne verjenek egy lopáson fogott zsidót; 
mert ez a mi uri diplomatiánknak igen kellemetlen diversiót 
csinálhatna, s megeshetnék, hogy mig ő Marokkóba dörge-
delmes nótákat meneszt, addig itthon a keleti kérdést — 
nála nélkül találják megoldani. 

S ha majd aztán, miután birodalmunkat, a katholicis-
musnak emez ősi várát évtizedekig a zsidók s szabadkőnni-
vesek teljes helyeslése mellett vezérelte, s odáig vezette, a 
hova ezek akarták, akkor egy dicsőségteljes élet alkonyán, 
melynek története kitörülhetlen, lapidaris betűkkel be van 
vésve a ,Neue Freie Presse1 érczlapjain, talán ráfog érni, Te-
rebesben megtanulhatni azt, mit hajdanta sem atyja jószágain 
mint szép, nagyreményű fiatal ember vadászván, sem ké-
sőbben, midőn ez volt a divat, Debreczenben képviselvén az 
országot, sem mint konstantinápolyi .követ', sem mint pá-
risi ,bujdosó' a Mabille-ben meg nem tanulhatott, — azt t. 
i. : mik voltak azon birodalomnak elengedhetlen életérdekei, 
melynek élére őt szerencséje helyezte volt akkor, midőn 
annak inkább, mint bármikor, nem genialis — hanem 
okos vezérletre szüksége volt ; — halála után pedig a tör-
ténelem diadalmas örömmel fog rámutatni e szavakkal: 

„Lám ! ennek sem sikerült Ausztria-Magyarországot tönk-
retenni !" KaxóoTO/uog. 

Hóm ft. O s z e n t s é g é n e k s z ó z a t a a n é m e t za-
r á n d o k o k h o z . O szentsége mult hó 22-én fogadta a né-
met zarándokokat, kiknek élén Loë báró olvasta az üdvözlő 
feliratot, melyre ő szentsége a következő, olasz nyelven rög-
tönzött beszéddel válaszolt: 

„Anyaszentegyházunknak alapitója maga az Úristen, 
az egyház az ő műve, s mint ilyen folytonos szeretetének s 
gondoskodásának tárgya; sőt azt mondhatjuk, hogy mint-
egy kettőztetett atyai szeretettel tekint rá, valahányszor 
másfelől üldöztetik. 

De ez az egyház oly emberekből áll, kik időről időre 
liumano pulvere sordescunt. S azért Isten, ki egyházát minden 
körülmények közt legmagasabb tekintetére méltatja, még 
akkor is, midőn az, ugyancsak az emberek vétkénél fogva 
igen nagy hanyatlásnak indulni látszik, jókor szokott a szük-
séges és megfelelő gyógyszerekről gondoskodni. E gyógy-
szereknek, Kedves Fiaim, két nemét különböztethetjük meg. 
Vannak olyanok, melyek mint a gyengéd szellőnek fuvalma, 
— sibilis aurae tenuis — frissítek fel az egyházat ; de van-
nak olyanok is, melyek borzasztó viharnak látszanak — spi-
ritus grandis et fortis — de azért ezek is az egyház meg-
mentésére szolgálnak. Isten majd ezt, majd amazt használja, 
amint bölcs belátása szerint szükségesnek véli avégből, hogy 
anyaszentegyháza szomorú helyzetén könnyítsen. 

Ha a kath. egyháznak mai helyzetét tekintjük, nem 
lehet észre nem vennünk, miszerint az eszköz, melyhez a 
Mindenható ma nyúlt, hogy anyaszentegyházát ismét egy-
szer megmentse, valóságos vihar, spiritus grandis et fortis, 
mely erélyes gyógyszer, Kedves Fiaim, nagyon is észreve-
hetőleg a ti hazátokban alkalmaztatva, ott azon nagy és szo-
morú eseményeket létesité, melyeket mindnyájan ismerünk. 
De ezen, Isten által megengedett üldöztetés számosakat, igen 
számosakat kelte fel, kik nyugodtan aludtak akkor, mikor 
ébren őrködniök illett volna, kikről azt lehete mondani, mit a 
maga idejénsz.Pál más katholikusokról mondott: Inter vos .. . 
dormiunt mulli. S ezért szükséges volt ezeket felkelteni, 
ezért jött a borzasztó vihar és szaporodtak a bajok, s midőn 
egyszerre azon vették észre magokat, hogy az ég beborult, 
hogy sötét felhők tornyosulnak a láthatáron, midőn a menny-
dörgés félelmes moraja közt már a villám is czikázott, mely 
gyújt és elhamvaszt, — akkor oly rémület fogta el a szive-
ket, hogy Némethonnak katholikusai, felkelvén, az aposto-
loknak eme, hajdanta Jézushoz intézett szavait hangoztat-
ták : Domine salva nos, perimus ! 

Örvendek veletek együtt, Szeretett Fiaim, s a híveknek 
nagy sokaságával, kik belátták, miszerint szüséges, felemel-
kedni végre az államból, s erősen s határozottan ragaszkodni 
a hithez, melyet Isten véghetetlen jóvoltában ajándékozott 
nekünk : — örvendek ; mert titeket mindnyájatokat való-
ban kitűnő szellem lelkesit, s ekként ; támogatva Isten ha-
talmas karja által, győzedelmesen meg tudtok küzdeni mind-
annyi nehézséggel s ellenségeskedéssel, az egyház igazi 
jó gyermekeinek mutatjátok magatokat és nyilván valljá-
tok katholikus hiteteket az egész világ előtt. Főpásztorai-
toknak igazi apostolikus erélylyel és bátorsággal adott pél-
dája a papságot és népet gyüjté köréjök, s mindnyájan e 
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szentszék köré sorakozva, valóságos hadserget képezünk, 
mely Jézus Krisztus ellenségei ellen sikra száll. 

Estote ergo fortes in hello és diadalmaskodni fogunk a 
szeplőtelen szent Szűz hathatós közbenjárása által, mely 
örökké elrontandja a pokoli kigyónak fejét. Ez az a kigyó, 
mely bizonyos kormányoknak fenhéjázó és dölyfös gondola-
tokat sugall, ez az, mely elhiteti velők, hogy előttök el kell 
némulnia az egész világnak, e kigyó tanácslá ama borzasztó 
üldözést, s létesité mindama bajokat, melyeket siratunk, 
főleg az ifjúságnak elromlását, melyet vezérszónokotok 
is emiitett. 

Nem ugy látszik-e nektek is, mintha hazátokban ama 
szomorú események ujulnának meg, melyeknek színhelye 
hajdanta egy másik birodalom volt, Autiochus birodalma, 
amint azt a Makkabeusok könyvében olvassuk. Ezen feje-
delem, határtalan büszkeségének sugallata szerint eltökélé 
magában a héber nemzetet végképen elnyomni ; nem csak 
azáltal, hogy templomát kifosztogatta, hanem az által is, 
hogy vallását, annak leglényegesebb részleteiben támadta 
meg. Elrendelé, hogy az áldozatok eltiltassanak, a szabhat-
nak megünneplése elnyomassák s egyáltalán semmiféle isteni 
tisztelet se tartassák többé : hogy ehelyett a bálványoknak 
emeltessenek oltárok, s hogy a zsidók többé ne tegyenek 
különbséget tiszta és tisztátalan ételek közt ; — s mit akar-
tok még többet? — elrendelé, hogy a gyermekek kárhozta-
tandó, oly irányú neveltetésben részesittessenek, mely mellett 
az igazi Istent merőben elfeledték volna. 

Ez az, ugyanaz, mi köztetek is történik. Az iskolában 
hamis tanoknak hirdetését rendelik, a szószéken csak oly 
beszédeket tűrnek, melyek — mint mondják — „a kor ma-
gaslatán állanak", de nem evangelium szerintiek; a hivatal-
vesztés, a börtön s a száműzetés lett a szentély szolgáinak 
osztályrésze, az egyházaké s isteni tiszteleté pedig a minden-
ből kivetkőzött szegénység. Sőt maga a szentségtörés nem 
nyert-e pártfogót el oly egyénben, mely a kormányzatban 
még ma is tényleges részt veszen? ! 

Nein túlozok, Kedves Fiaim, ti mindezt jobban tudjá-
tok mint én, s a ti tiszteletreméltó elnöktek ugyanezeket 
mondá szónoklatában. Nyilt országgyűlés előtt mondatott, 
hogy bizonyos nyomorultak, kik Némethon valamelyik he-
lyén a consecrált szent ostyát szentségteleniték meg, nem 
büntethetők ; mert — ez nem vétek ! 

Hanem, ha a Mindenható 
megbüntette Antiochust, a 

szentségtörőt, mivelhogy a jeruzsálemi synagogában az ószö-
vetség egyházát bántalmazta, még sokkal érzékenyebben 
fogja napjaink üldözőit sújtani, kik ama régieknél sokkal 
bűnösebbek. Antiochus szomorú gyötrelmek közt mult ki ; 

— igy lesz ezeknek vége is ; a lelkismeret legmaróbb, kín-
teljes furdalásai közt. Amazt csúnya betegségben férgek 
emészték fel, ezeknek életét a lelkismeret férge fogja meg-
röviditeni. 

Nem viszem tovább a párhuzamot ; de el nem hall-
gathatom az igazságot sem. Nem kivánok egyebet, mint hogy 
a bűnösek megtérjenek, s főleg azon üldözők, ki manap 
Krisztus egyháza ellen felkelnek, azon Krisztus Urunk egy-
háza ellen, ki még a Kalvária hegyén is igy kérte mennyei 
Atyját : Ignosce Ulis! — s miért? — mert nem tudják, mit 
cselekesznek. 

De ha nincs remény, hogy azok még valaha visszatér-
jenek a jó útra?! Oh, akkor azt kivánom, hogy az isteni 
igazságnak czéljai minél előbb éressenek el. Tudom, szent 
Ágoston mondja, hogy a gonosz azért van e földön, ut corri-
gatur vagy : ut honus per illum exerceatur ; — mig tehát 
egyrészt azt esedezzük az Úrtól, hogy convertantur, másrészt 
türelmet s állhatatosságot kérjünk tőle, hogy az egyház-
érti küzdelemben éltünk fogytáig el ne lankadjunk" . . . 

Ily rettenthetlen bátorsággal s egyúttal bölcs mérsék-
lettel csak egyetlen egy ember tud beszélni, széles e vilá-
gon : IX. Pius, mint Krisztus Jézusnak helytartója 

Missiói tudósítások. A k a t h. e g y h á z h e l y -
z e t e P e r z s i á b a n s a L i b a n o n k ö r ü l . A herncleai 
érsek urnák, mgr. Cluzetnek megbízásából — írja báró Er-
stenberg- Freyenthurm, több keleti megyének európai ügy-
vivője a ,8aUb. KBlatt.'-nak — teljesítem a hálaadás kedves 
kötelességét mindazon tisztelt jótevők iránt, kik a közel le-
folyt 1874. s 1875. években a végtelen szegénységben sinylő 
perzsiai katholikusoknak, illetoles? árváiknak sorsán könnyí-
teni kegyeskedtek, egyúttal arról biztosítván őket, hoïy na-
ponta sűrű hálaima s szentmise-áldozatok szállanak fel éret-
tök az egek Urához. 

Az eddi g beérkezett kegyes adományok részint az egy-
házak legsürgetősb hiányainak fedezésére, részint s pedig 
nagyobbrészt szegény elhagyatott árváinknak eltartására 
fordíttattak, mindazonáltal ebbeli szükségleteink akkorák, 
hogy azoknak alig tizedrészéről tudtunk gondoskodni ; mert 
az utóbbi években a cholera, a typhus s az országos inség 
főleg Perzsiában végnyomorba sül vesztette híveinket. Jelen-
leg azonban a legszükségesebb egy chald nyelven irt lap s 
ugyané nyelvbeli bibliák lennének; mert a bibliatársulatok, 
melyeknek Anglia és Amerika gazdagsága áll rendelkezé-
sökre, legújabban kettőztetett erélvlyel működnek itt, s 
zsenge egyházainkat nagy veszélybe ejtik. Midőn érsekünk 
1874-ben Európában volt, egy kis nyomdai készüléket vett 
ugyan, de annak székhelyére, Urmiah városába való szállit-
tatása roppant költségeket vett igénybe, ugy hogy gyakor-
lati felhasználására most sem az érsek urnák, sem a szintén 
igen szorult anyagi helyzetben levő lazarista atyáknak pén-
zök nincsen ; — pedig a szükség e téren csakugyan égető. 
Hasonló körülmények közt van az apostoli delegatus is, ki 
egyik leguiabbi levelében nagyonis szivemre kötötte, hogy 
a nyomdának mielőbbi használatba vételére szükséges költ-
ségek iránt Európának keresztény szeretetéhez forduljak. 

Midőn ezt ezennel tenném, nem vélek felesleges dolgot 
tenni, ha egyúttal a perzsa katholikusoknak állapotáról né-
hány szót szólok. 

A perzsa katholikusok, többnyire az egyház kebelébe 
visszatért nestorianusok, nagyobb tömegekben csak két 
helyütt találhatók, Urmiah és Salmas völgyeiben ; a többiek 
nagyon is szétszórtan laknak az egész országban, mi lelki-
pásztori gondozásukat szerfelett neheziti, annál is inkább, 
minthogy híveinknek legnagyobb része, mint kézi munka 
után élők, folytonosan ide s tova vándorolnak. Innen van, 
hogy egyegy apostoli körút, a pápai delegátusnak vagy ér-
seknek látogatásai rendesen egy egész évet vesznek igénybe, 
mely alkalommal az illető urak 600—800 mértfóldet kény-
telenek megtenni, többnyire lóháton, gyakran a legveszélye-
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8ebb, járhatlan utakon. S mi az utazást még annál is kényel-
metlenebbé teszi, az azon körülmény, hogy az utas, kivétel 
nélkül kénytelen, összes élelmi szereit magával vinni ; mert 
sehol sem talál hajlékra, s még annál kevésbbé vendéglőre, 
hol anyagi szüségleteiről gondoskodhatnék. 

Bennszülött papságunk, ha a lazarista atyáktól elte-
kintünk, 40 tagból áll, helyzete a szónak teljes értelmében 
szánalomra méltó. Egy papnak ritkán van évi száz franknál 
nagyobb jövedelme, minthogy a nyugatról ide küldött mise-
stipendiumokon kivül mit sem kap. Ezért a papok rendesen 
rokonaik- vagy ismerőseiknél laknak, s legfáradságosabb 
lelkipásztorkodási körutaikat kénytelenek megtenni anél-
kül, hogy a legcsekélyebb segélyben is részesülnének. Ep-
oly siralmas a missiónak helyzete egyházi építmények dol-
gában is. Van ugyan itt-ott egyegy meglehetősen felszerelt 
kápolna, nagyjában pedig az isteni tiszteletre szánt helyi-
ségek igen igen ritkák, amiért is a szentmisét többnyire 
magánházaknál kell bemutatni, mi a mohamedán, de még a 
schismaticus vallású népségnek nem ritkán alkalmat nyújt 
a maga gyűlöletének érvényesítésére. A kosrovai, u. n. Ca-
thedralis igen középszerű, szegényes kinézésű épület ; pedig 
itt lakik a pápai delegatus ; a salmasi érseknek „residen-
tiája" agyakból valahogyan összetákolt kis viskó melyet 
egyegy nagy záporeső akár hányszor elmosott már a föld-
színéről, mely esetben a főpap mindannyiszor kénytelen, „re-
sidentiáját" a szomszéd házba tenni át. Építeni pedig két 
okból igen nehéz itt ; először, mert a munkások rettentően 
ügyetlenek, másodszor pedig azért ; mert a szükséges szer-
számokat igen nagy távolból s majdnem mesés árakon lehet 
csak megszerezni. 

Ily körülmények közt dolgozik a lazarista atyáknak, 
az apostoli delegátusnak vezetése alatt álló missiója, mely-
nek feladata és czélja jámbor s buzgó bennszülött papokat 
nevelni, miáltal egyedül lehetséges lesz egyöntetű együtt-
működés által, az egyházi törvények értelmében a hivek 
lelki javát előmozdítani, s ujakat szerezni. 

Perzsa missiónknak jelenlegi telepitvényei a következők : 
1) A kosrovai papnevelde, melyben átlagosan 20 fiatal 

ember neveltetik, egyegy tizenhét esztendeig maradván az 
intézetben. A kik közülök hajlamot s hivatást mutatnak a 
papságra, megfelelő módon kiképeztetnek ; a többiek az 
amúgy tanultak segítségével mindig biztos alkalmazást ta-
lálnak a világi körökben. 

2) Paulai sz. Vincze leányainak háza, kik leányiskolát, 
továbbá menedékházat kis, elhagyott fiuk számára és leány-
árvaházat tartanak. Az utóbbiak közül, a kik arra képesek, 
tanítónőkké képeztetnek ki. 

3) Az urmiahi, apostoli missiónak háza szép, de igen 
kis kápolnával bir, mely az érseknek „Cathedralisát" képezi. 
Ugyané városban van egy árvaház, valamint fiu- s leányta-
noda is ; csak az a baj, hogy nincs elegendő pénz valameny-
nyi katholikus árvának befogadására ; mert az ily árvaház-
ban nevelt egyének szent hitünknek mintegy született, igen 
buzgó hirnökei. 

4) A teheráni missio-ház, igen szép, góth-stylü kápol-
nával. Legújabban paulai sz. Vincze leányainak vezetése 
alatt ott is egy iskola s egy kis kórház alapíttatott. Ezek a 
pex-zsa hitéletnek, ez idő szerint, legkiválóbb mozzanatai. 

Végre nem tehetem, hogy a p. t. egyházi s világi ha-
tóságokat azon többrendbeli hitökhagyott papokra s kere-

setnélküli világiakra ne figyelmeztessem, kik néhány év óta 
csoportonkint indultak Perzsiából Európába, s ottan í-észint 
hamis, részint tisztátalan uton szerzett okmányok előmuta-
tása mellett a jó sziveket a magok számára sarczolták, mi 
által az igazán szükséget szenvedő, katholikus missio sok 
kegyes adománytól fosztatott meg, s a kegyes adományozók 
igen becstelen módon tévútra vezettetnek. Ezért mindig jó 
lesz az illető adományokat vagy közvetlenül a ft. Ordina-
riatu8ok vagy közvetve a kath. lapok utján jutatni helyre. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Pécsről irják a ,Magyar Állam'-nak : „Jelenleg 

körünkben időzik Lippert Ervin kir. tanácsos ur, székes-
egyházunk megszemlélése és a végett, hogy püspök ur ő 
excja és a káptalan elé okadatolt tervet adjon ezen ősrégi 
szentegyháznak lehető csinosbitása iránt. Jun. 28-án a püs-
pök és a káptalan megjárta a nevezett épitészszel a templom 
bel- és külrészeit, megvizsgálva a rombolásokat, s avatatlan 
ujitásokat, melyeket különböző időben kontár, kezek majd-
nem helyrehozhatlanul e remek építményen elkövettek". 

— Ez is érdekes ,culturharczi' mozzanat: a bonni 
gymnasiumnak igazgatósága Űrnapja közeledtével tudatta a 
tanulókkal, miszerint az intézet, mint ilyen, hivatalosan nem 
vesz részt a körmenetben, de az ögyes tanulók, ha tetszik me-
hetnek. Ennek következtében vagy 150 tanuló csatlakozott 
a szentmenethez, mint tanulótársak s ismerősek természete-
sen egy csoportot képezve, sőt annnyira vitték a fanatismust, 
hogy az egyes statióknál rövid alkalomszerű éneket elkövetni 
merészeltek. A porosz vallásszabadsággal való ilyetén visz-
szaélést a bonni gymnasiumnak elöljárósága nem engedhette 
el büntetlenül, hanem a magasabb osztálybeli tanulók ellen 
fegyelmi eljárást indított! 

— Rémületes mozgalom uralkodik a hassiai ,unionista' 
Protestantismus közt. Ott a liberális prédikátorok, kik túl-
nyomó többségben vannak, természetesen készségesen alá-
veték magokat az eddigi egyházi szervezetet felforgató, s 
főleg az orthodox lutheranismust elnyomó, berlini rendele-
teknek. Eddig minden jó lett volna, de midőn most arról 
van szó, hogy a ,hivek' az uj rendszer alapította egyházi 
adót fizessék, ezek tömegesen kilépnek az ,országos egyház'-
ból s úgynevezett,szabad községeket' alapítanak, — eddigi 
pásztoraikat pedig két szék közt a földön hagyják 

— A porosz kormány suo tempore azon nagyszerű 
gondolatot concipiálta, — akkor tájban jelentettük is — az 
irgalmas nénikéket s barátokat háború esetében világi ápo-
lók által helyettesíteni. Ennek folytán az egyes tartományi 
elnökségek fellengzős felhívásokat bocsátottak ki mind azon O ö 
ismeretlen emberbarátokhoz, kik netán hajlandók, napi, nem 
tudni még, hány markért ,porosz kir. betegápoló'-nak beál-
lani. Történt pedig, hogy ezen felhívásokra az egész .isten-
félő' birodalomból egy egész ember jelentette magát ; — mert 
a betegek ápolása áldozat, melyre az ember Isten nevében 
adhatja magát ; de a fizetett ápolók ! Trier táján egy 
prot. lelkész legújabban három havi fogságra Ítéltetett, mi-
velhogy kutyáját oly ügyességekre tanitja s azoknak gya-
korlatában nyilvánosan bemutatja vala, melyek a birodalmi 
kanczellárra nézve ,becsületsértők'. Magának az vétkes ku-
tyának, mi lőn szomorú sorsa, arról hallgat a krónika. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A második félév közeledtével t. olvasóinkat arra figyelmeztetjük, miszerint kellemetlen, az elkésve történt 

előfizetéstől elválaszthatlan zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a folyó hó végén lejáró előfizetést jókor megujitani. 
Félévre ó forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. 

s Kocsi Sándor nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb 
előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országútJ39. szám alatt. 
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Pesten, julius 8. 3. II. Félév, 1876. 

Tartalom. Az egyház és állam közötti viszony. — Canossa vagy Legnano. — Indifferentismus és tolerantia. — Egyházi 
tudósítások : Pest. Amerika jubilaeuma. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház és állam közötti viszony. 
(Folytatás.) 

„Egyház és állam az eddigiek szerint eredet, 
czél, eszközök és terjedelemre nézve lényegileg kü-
lönböznek. Ebből következik, hogy mindakettő egy-
mástól függet len,önál ló társadalmi in tézmény" , igy 
végzők a múl tkor i czikkünket ; — lássunk egyéb 
részleteket. 

a) Az egyház hatalmát, mint megmutat tuk , 
nem az államtól, hanem közvetlenül Krisztustól 
kapta. „A mint engem küldöt t az Atya, én is külde-
lek titeket -. Ján . 20, 21. „Te Péter vagy, éseköszá-
lon fogom épiteni anyaszentegyházamat". Máté 16, 
18. „Minden hatalom nekem adatot t mennyben és a 
földön. Elmenvén tehát tanitsatok (ezen hatalomnál 
fogva) stb." Máté 28,18 — 20. Az egyház tehát füg-
getlen mindabban, mi az ö feladata teljesítéséhez 
tartozik : szabad és független isteni tana hirdetése 
és terjesztésében, az istentisztelet gyakorlása és a 
szentségek kiszolgáltatásában, papjai nevelése, fel-
szentelése és kinevezésében, továbbá sa já t körén 
belül a törvényhozás és biráskodás gyakorlásában, 
valamint külső javainak kezelésében. Az apostolok 
minden bizonynyal legjobban tudhat ták Krisztus 
akaratá t az ál tala alapitott egyházra nézve, és ők 
soha sem kértek engedélyt az evangelium terjeszté-
sére, sőt inkább szóval és tettel bizonyitották, hogy 
Istentől nyertek felhatalmazást és küldetést ; sa já t 
vallomásuk szerint isteni jognál fogva terjesztet ték és 
kormányozták az egyházat. í g y például sz. Pál Mi-
let városában következőleg inti a püspököket : „ At-
tendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus 
Sanctus posuit episcopos, regere Ecclesiam Dei, quam 
acquisivit sanguine suo a . Act. Ap. 20, 28. A korin-
thusiakhoz ir t második levelében pedig mondja : 
„Omnia autem ex Deo, qui nos reconciliavit sibi 

per Christum et dedit nobis minister ium reconci-
liationis P ro Christo ergo legatione fung imur" . 
I I Cor. 5, 18. De tettel is bizonyitották az egyház 
függetlenségét az állami hatalomtól. Midőn a papi 
fejedelmek szemrehányást tettek az "apostoloknak, 
hogy a tilalom ellenére hirdetik az evangéliumot, 
azt felelték : „Obedire oportet Deo magis quam ho-
minibus". Act. Ap. 4. Végtére véröket is ontották 
az egyház és hit szabadságáért . Az apostolok pél-
dá já t követte az egyház minden századon keresztül, 
mindenkor hirdetvén, hogy a szabadság és függet-
lenség léte alapfeltételeihez tartoznak. 

b) Valamint az egyház, ugy az állam is sajá t 
körében önálló és független. Ugyanazon Krisztus, 
ki független és önálló egyházat alapitott , azt is 
mondá : „Reddite ergo Caesari, quae sunt Caesaris". 
Az allam azért isteni jognál fogva független mind-
azokban, mik a jog és igazságosság védelmére és 
biztositására, a jólét előmozdítására vonatkoznak. 
Az egyház tanát igen szép és határozot t szavakkal 
kifej tet te IX. Pius „Etsi mul ta" kezdetű 1873-iki 
nov. 21-én kelt körlevelében, hol ezeket m o n d j a : 
„Fides docet et humana ratio demonstrat , duplicem 
rerum ordinein, simulque binas dist inguendas esse 
potestates in terra, al teram naturalem, quae huina-
nae societatis t ranqui l l i ta t i et saecularibus negotiis 
prospiciat, alteram vero, cuius origo supra na turam 
est, quae praeest civitati Dei, n imirum Ecclesiae 
Christi ad pacein animarum et salutem aeternam 
divinitus insti tuta. Haec autem duplicis potestatis 
officia sapientissime ordinata sunt, u t reddantur , 
quae sunt Dei, Deo, et propter Deum, quae sunt 
Caesaris, Caesari, qui ideo magnus est, quia coelo 
minor es t ; illius enim est ipse, cuius coelum est et 
omnis creatura. (Tertull . apolog. cap. 30.) A quo 
certe divino mondato nunquam deiiexit Ecclesia, 
quae semper et ubique fidelium suorum animis in-
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gerere contendit obsequium, quod inviolabiliter 
servare debent erga supremos Principes eorumque 
quoad iura saecularia, docuitque cum apostolo, esse 
Principes non t imori boni operis sed mali, iubens 
fideles subditos esse non solum propter iram, quia 
Princeps gladium portat , vindex in iram ei, qui 
malum agit, sed etiam propter conscientiam, quia 
in officio suo Dei minister est". 

c) Minthogy egyház és állam két önálló és 
független társadalom, szükségképen következik, hogy 
szoros értelemben nincsenek se alá-, se fölérendelt-
ségi viszonyban, hanem inkább, hogy egymás mellé 
vannak rendelve. Azért az egyház elöljárói, a püs-
pökök és papok, mint ál lampolgárok világi dolgok-
ban a fejedelemnek tartoznak engedelmességgel, 
valamint megfordí tva a fejedelmek is, amennyiben 
az egyház tagjai , egyházi és lelki dolgokban az 
egyház fejének tartoznak engedelmeskedni. Ez hit-
ágaza t i ta r ta lma VIII . Bonifácz pápa sokszor emlege-
te t t „Unam sanctam" czimü consti tutiójának, és kö-
vetkező szavak ál tal fejeztetik ki : „Porro subesse 
Romano Pontifici, omni humanae creaturae, decla-
ramus, dicimus, definimus et pronunciamus, omnino 
esse de necessitate salutis". Az „omni humanae crea-
turae" kifejezés sz. Péter első leveléből (2, 13.) van 
véve és az 5. lateráni zsinat ál tal „omnes Christi 
fideles" szavakkal magyaráztat ik . A bullának többi 
része csak a középkor szellemében i r t egyházjogi 
fejtegetés és bevezetés. Egyébi ránt VIII . Bonifácz 
mintegy megelőzőleg maga til takozik azon felfogás 
ellen, mintha ő a királyi hatalmat bitorolni akarná, 
midőn szép Fülöp, franczia király, ellenében ezeket 
m o n d j a : „Iurisdictionem spiri tuálém principali ter 
habet summus Pontifex, iurisdictionem temporalem 
habeat imperátor et alii reges, tarnen de omni tempo-
rali habet cognoscere summus Pontifex, et iudicare 
Tatione pecca t i . . . Dicimus, quod in nullo volumus 
UsUrpare iurisdictionem regis ; non potest negare 
í e x seu quicunque alter fidelis, quin sit nobis sub-
iectus ratione peccati." Hogy pedig a világi hata-
lom világi dolgokban is a bün tekintetéből (ratione 
peccati) az egyházi hatalomnak van alávetve, ezt 
nem egyedül VIII . Bonifácz, hanem más pápák is 
áll i tották. í g y mondja III . Incze : „Non enim inten-
dimus iudicare de f e u d o . . . sed decernere de peccato, 
cuius ad nos pertinet sine dubitat ione censura, quam 
in quemlibet exercere possumus et debemus". Ok-
szerüleg senki sem tagadhat ja , hogy mindenki kö-
teles, magát az erkölcsi törvénynek alávetni, a feje-
delem épen ugy, mint az alattvaló ; az isteni erkölcs-

törvény képezi azon zsinórmértéket, mely szerint a 
mindentudó és igazságos biró az embert megitélni 
fogja. De az erkölcsi törvény magyarázata, amennyi-
ben a lelkiismeretre, a belső szándékra, egyszóval 
az erkölcsiség lényegére vonatkozik, már nem állami, 
hanem lelki ügy, mely kizárólagosan az egyház ta-
nító hivatalához tar tozik; mert az örök üdvösség 
u t j án az Isten taní tóul és vezérül egyházát rendelte, 
í g y a dolog természete is bizonyítja, hogy a világi 
ügyek „ratione peccati" az egyház joghatósága alá 
esnek, mert ezen vonatkozás által lelki ügyekké vál-
nak. A fentemii tet t Schaezler idézett munká jában 
helyesen megjegyzi : „Unde tales etiam actus nego-
tiaque, in se spectata quantumvis maneant intra 
ordinem naturalem, magisterio tarnen Ecclesiae iure 
merito subiiciuntur, scilicet in quantum referuntur 
ad finem hominis supernaiuralem.... De iis auc tem iu-
dicando, neque limites excedit sibi proprios, ne-
que status quae sunt, sibi arrogat Ecclesia, siqui-
dem ratio, sub qua de iis rebus iudicat Ecclesia 
longe diversa est ab ea, sub qua easdem admi-
nistrât status". Pé ldául szolgálhat a C. 20. X. de 
praescript. „Quoniam omne, quod non est ex fide, 
peccatum est : synodali iudicio definimus, ut nulla 
valeat absque bona fide praescriptio tam canonica 
quam civilis. Cum generaliter sit omni const i tut ion! 
atque consuetudini derogandum, quae absque mor-
tali peccato non potest observari". (Innoc. III . in 
Conc. gen. 12 6.) Az elévülés, mint birtokszerzési 
mód, kellékeinek meghatározása világi javakat ille-
tőleg minden bizonynyal a világi törvényhozás kö-
rébe esik, de tekintettel a „forum internum"-ra, 
hogy tudnil l ik ezen birtokszerzés egyszersmind a 
lelkiismeret előtt is érvényes és megengedett le-
gyen, az egyháznak is van beleszólása, mely min-
denkor a jóhiszeműséget megkivánja. l) 

A két hatalom önállósága és függet lensége 
nem zár ja ki az előrangot, mely az egyházat, mint 
szellemi és természetfeletti hatalmat megilleti, mely 
közvetlen isteni rendelésen alapszik, mert aquinói 
sz. Tamás szerint „tanto est regimen sublimius, 
quanto ad finem ulteriorem ordinatur" . (De régim. 

" T A l z o g . Hb. d. K. G. I. 652. Fessier, Die wahre und 
falsche Unfehlbarkeit. A német püspöki kar 1871-iki emlék-
irata 2. 7. Még Gerson is, kit a pápai hatalom iránt túlságosan 
engedékenynek mondani épen nem lehet,ezek tanitja : „Omnes 
tamen homines, principes et alii, subiectionem habent ad 
papam, in quantum eorum iurisdictionibus temporalitate et 
dominio abuti vellent contra legem divinam et naturalem, et 
potest superioritas illa nominari potestas directiva et ordi-
nativa potius, quam civilis vei iuridica". Aquinói sz. Tamás 
is mondja : „Rom. Pontifici omnes reges populi christiani 
oportet esse subditos sicut ipsi Domino Jesu Christo". 
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princ. 1.I.e. 14.) Aranyszájú sz. János pedig ezeket mondja: 
„Hoc impérium, quod in Ecclesia viget, tanto civili excel-
lentius est, quanto coelum terra ; et quantum inter corpus 
et animam discriminis est, tantum item ab illo hoc distat". 
(In. II . Cor. hom. XV. Ennek kifolyása az, hogy az egy-
házi és világi törvény összeütközésénél, az egyházi, mint 
magasabb rangú törvény bir előjoggal, mert a józan ész is 
parancsolja, hogy a kisebbrangu kötelem a magasabbrangu-
nak alárendeltessék. Nem szabad ugyan kételkedni, hogy a 
polgári törvénynek engedelmeskedni kell, de másrészről, 
arról sem szabad megfelejtkezni, hogy az Istenuek és egy-
házának is tartozunk engedelmességgel. Ha már mindakettő-
nek eleget, tenni nem lehet, a lelkiismeret szava parancsolja, 
hogy azt válaszszuk, ami már magasabb rangjánál fogva na-
gyobb fontossággal bir. Másodszor a kath. férfiúnak eleve 
fel kell tennie, hogy az egyház, mely a törvényhozásban is a 
Szentlélek által vezéreltetik, nem fog igazságtalan törvé-7 O O ÍD 
nyeket hozni, nem fogja az állam jogkörét bitorolni; az ál-
lami hatalomról ellenben a történelem tanúbizonysága szerint 
nem mondhatni ugyanazt. Ezen elvek alapján van kárhoz-
tatva a Syllabus 42. tételében a következő állitás : „In 
conflictu legum utriusque potestatis ius civile praevalet". 
Ez azonban nem tiltja az epikia használatát egyes esetek-
ben, midőn például fontos államérdekek kevésbbé fontos 
rendeletekbe ütköznek és a „recursus ad superiorem" nem 
igen lehetséges ; ilyen kivételes esetekben az egyházi tör-
vény úgyis felfüggesztettnek tekinthető, azért nincsen alá-
rendelés. Mivel közös ügyek vannak, melyek, mint például 
az iskola mindakét társadalom körébe vágnak, azért ezekre 
nézve kölcsönös egyezkedés kívánatos, hogy az összeütközés 
lehetségének eléje vétessék. Ilyen nem létében e felett hatá-
rozni, melyik dolog lelki, melyik világi és igy melyik hata-
lom köréhez tartozik, katholikus felfogás szerint az egyház 
van hivatva, mert az egyház Isten rendelésénél fogva a ter-
mészeti jog tanitója és értelmezője, amennyiben ez a lelki-
ismeretre és örökkévalóságra vonatkozik, továbbá az egy-
háznak, mely az apostol szerint a hit oszlopa és erőssége, 
tudnia kell, meddig terjed hatalma.3) (Folyt, köv.) 

C a n o s s a v a g y L e g n a n o . 
(Vége.) 

Végül vegyük IX. Pius szavát zálogul, melyet a leg-
nanói ünnep alkalmával oly magasztosan mondott el s mely-
nek itt csak kivonatát adhatjuk egykét csonka eszmében. 

Midőn — úgymond — körében látja az olaszok javát, 
egy pillanatra visszatér a közelmúltba, vázolni kivánja azon 
tényeket, honnét a dolgok jelen állása származott. 

VII. Pius visszatértével, kit akkor a vaticani basilicá-
ban egy szent király fogadott (!) általános volt a vissza-
nyert békének öröme. 

Béke, béke kiáltának minden nemzetek ; ámde a béke 
még sem lőn megadva ; a nagyravágyók, a vallástalanoknak 
nem volt inyére e béke és a 18-ik század hitetlen irói által 
ujolag felizgaták a lelkeket, kivált az ifjúságét. Hasonló 
gonosz irók keletkeztek itt Olaszhonban is, kik műveik mér-
gével elözönlik az egész országot. 

2) Phillips. Lehrbuch d. Kirchenrechtes. 2. Aufl. 756. 1. — 3) Sze-
redy. Egyházjog I. 207.1. 

Majd a Carbonarik sötét társulata keletkezett, majd 
az ifjú Olaszhon társulata s több más hasonló, s mindezen 
gonosz folyam a szabadkőművesség, pestist lehelő, mocsárá-
ban egyesült. 

Ezen titkos társulatoknak sikerült behálózni azokat, 
kiknek kötelességük lett volna ezen társulatokat eltiltani és 
eltávolítani ; szolgáljon ez ma a múltból leczke gyanánt, és 
ezek jobb ügy méltó állhatossággal kiküzdék a rendetlen-
ség diadalát, a zendülés győzelmét. 

Az alatt, mig a forradalom elnyelé azon férfiút, kit 
nagyravágyás vezetett a felforgatásnak élére állani, a pápa 
mint a felforgatás áldozata, innét nézi e könyekre méltó 
diadalt, de nem akarja, úgymond, vázolni mind ama roszat» 
melynek Jézus Krisztus isteni jegyese, az egyház manap ki 
lön téve ; egyet jegyez meg csupán. 

A zsarnokság kegyetlenségével s a cynismus megveté-
sével szólt a jelen forradalom egyik zászlóhordnoka ek-
képen : ,Mi nem, megyünk Canossába'. Mire a pápa feleletül 
azt adja: a Canossába menés vagy nem menés teljesen bi-
zonytalan, ami azonban biztos, az nem egyéb, mint hogy a 
kereszt győzni fog egykoron egy nagy napon, az is bizonyos, 
hogy Istennek elszánt akaratja az egyházat megmenteni, és 
ép a kereszt által visszaadni neki a békét. Ezen jellel kell 
folytatni a harezot, az lesz egyszersmind a győzelem zász-
laja. A kereszt által nyerhető a küzdelemben szilárdság, a 
munkában állandóság, az ellentállásban erő. 

S mig az egyház ellenségei iránt szeretet és imával 
kell viselni, hibáikat mindenha kárhoztatni kell és titkos 
társulataikat nem csak megvetés, hanem iszonyattal szük-
ség tekinteni és az ifjúság előtt valódi alakúkban felmutatni. 

Erőteljes hangon szólitá fel továbbá a kath. Olaszhon 
képviselőit, miszerint munkához lássanak, kivált az ifjúság 
helyes tanitásával, és mig a forradalmárok a szabadosságot 
terjesztik, a katholikusoknak a szabadságért kell küzdeniök, 
ama szabadságért, mely az igazsággal já r karöltve. 

Kivált pedig az egységre hivta fel őket, azon egy-
ségre, mely a szentemlékü nagy pápa, III-dik Sándor által 
törhetlen őseinek győzelmet szerzett, mint a hogy ugyan-
azon egyesség ugyanazon eredményt fogja ujolag minden 
kétségen kivül nyújtani, meglehet anélkül, hogy Canossába 
vagy Velenczébe kellene elmenni. I t t aztán áldását adja a 
szent kereszt jelében. 

Mindezek után, hogy Canossába elmennek-e az egy-
ház ellenségei vagy nem? a pápa nem tudja; szóval, ha 
megtérnek-e vagy nem ? az kétséges. — Ugy Velenczéről 
vagyis az egyház külső diadal ünnepéről sem szólott bizo-
nyosat ; lehet, hogy ma, midőn a küzdelem inkább szellemi 
fegyverekkel vivatik, a diadal nem lesz külső jelek által 
annnyira szembeötlő. 

Egyet azonban mint biztosat jelez : A kereszt által 
bekövetkező győzedelmet; igen, egy uj Legnanót, és váljon, 
ki kétkednék ezen, aki meg van győződve az egyház győz-
hetetlenségéről ? Nec portae inferi praevalebunt ! 

Imádkozzunk és munkához lássunk, hogy e Legnano 
mentől hamarabb, és mentől teljesebb eredménynyel tör -
ténjék meg. 

Addig is legyen szabad Bismarck herczeghez fordul-
nom és a történelem tolmácsolása után elmondanom, hogy 

3* 
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az egyház ellenségeinek, ha Canossában meg nem állapodnak, 
Legnanóba kell jutniok. Bogyay B. G y. 

Indifferentismus és tolerantia. 
(Folytatás.) 

„A vallás merő egyéni vélelem, számos esetben a pa-
pok és egyéb, általa uralkodni vágyóknak találmánya ; mint 
egyéni nézet minden vallás egyforma értékű, a ,dogma' lét-
joggal nem bir, mert legjobb esetben kétes tételeket mint 
igazakat akar az emberi elmére ráerőszakolni", — ezek az 
újkori indifferentismusnak főbb tételei vallási tekintetben, 
melyeknek politikai irányelvei is tökéletesen megfelelnek. 

S ez ,tudomány'-nak mondja magát, holott a legsilá-
nyabb felületesség; — lássuk miért. 

A józanul s helyesen vetetett emberi ész képes, Isten 
létét, s az iránta való tiszteletnek kötelességét határozottan 
felismerni. Nincs nép a földön, nem is volt soha, melynél 
valamelyes istentiszteletet ne találnánk, s amaz erős meg-
győződést, hogy ennek igy kell lennie. Az eszmének gya-
korlati kivitele gyakran hamis lehetett ; de maga e gyakor-
lat mutatá, hogy létezik egy közös alapeszme, mely erede-
tét a természet hangos szavának köszöni. Nem időzek to-
vább e kérdésnél ; mert a ,Religio' ezt nem régen igen jeles 
czikksorozatban per extensum tárgyalta. 

Ebből azonban, a mi tételünkre vonatkozólag, egész 
határozottsággal az következik, hogy tökéletes tévedés azt 
állitani, mintha a vallás emberi találmány lenne. De elte-
kintve is az e tételben rejlő benső ellenmondásoktól, már a 
történelem legrégibb okmányai is alaptalanvoltát megczá-
folhatlanul mutatják ki. Midőn az emberi nem még csak 
családonkint ólt, mikor királyok, vagy különös papi rend 
még nem is léteztek ; már azt látjuk, hogy ez elszól t csalá-
dok egy legfőbb lényt tiszteltek ; nem csak belsőleg s elmé-
letileg, hanem külsőleg, gyakorlatilag is. S midőn e csalá-
dok későbben törzsök- s nemzetekké fejlődtek s olvadtak 
össze, ugyanezt találjuk e nemzetek kebelében is, bárminő 
lett légyen azon politikai rendszer és alak is, mely alatt él-
tek, bárminő társadalmi tagolásuk ; a szoros kaszt-rendszer 
bilincseiben heverő Indusnál csak ugy, mint az egyéni sza-
badságára s valamennyi szabadon születettnek egymásközti 
egyenlőségére olyannyira féltékeny ősi Germánnál ; a des-
potice kormányzott ázsiai királyságokban nem kevésbbé, 
mint Hellas apró köztársaságaiban. Hogy aztán itt is ott is 
a királyok s egyéb vezérférfiak a vallás ügyét nem ritkán 
személyesen kezökbe vették, vagy legalább venni iparkod-
tak, hogy annak nem csak reformátorai, védői, hanem gyak-
ran közvetlen, hivatalbóli kezelői is lenni kivántak, csak azt 
bizonyitja, hogy az illetők, jól tudva, már a természetnél 
fogva, mily mély és erős gyökeret vert a vallás eszméje az 
emberi kedélyben, kellő fogalommal birtak annak fontossá-
gáról is. 

így tehát azt látjuk, hogy az indifferentismust még a 
kereszténységen kivülálló vallási rendszerek sem tűrik ; de 
legfonákabb fejökre állitása minden történelmi, kétségbe-
vonhatlan tényeknek, midőn ez az indifferentismus magának 
a kereszténységnek is közelébe, táborába tolakodik s tisztá-
talan lehelete által annak szent légkörét megfertőzteti. A 
világtörténelemnek központja a kereszténység, e köré cso-

portosul, s egész menete semmi egyéb, mint a mellett tett 
fényes bizonyságtétel, mely előkészületeiben az emberi nem 
születési napjáig nyúlván fel, tényleges fellépésében s az 
egész világot átkaroló működésében köztünk áll. Bizonyító 
okmányai oly megsemmisithetlenek, mint Istennek műve 
csak lehet. Bossuet, ki „ Előadások a világtörténelem felett" 
czimü munkájában oly jelesül értekezik a kereszténységről, 
mint Isten nagy világtervének egyik kiegészítő részéről, 
ott egy helyen ezeket mondja: „Van négy vagy öt törté-
nelmi tény, oly bizonyos ós oly világos, mint a napnak vi-
lágossága, ezek azok, melyek bebizonyítják, hogy vallásunk 
egykorú a világ teremtésével, hogy tehát megalapítója azo-
nos azzal, ki e világot teremté, ki mindent tart kezeiben, s 
ki egyedül képes arra, hogy oly tervet alapítson meg, mely 
minden századokra kihat". S hasonlólag mondja Jézusról : 
„Hogy a kezdettől fogva őt várja az emberi nem, hogy 
aztán az idők teljében közénk jöjjön, hogy tanítványainak 
sorai a világ végéig el ne fogyjanak, — ezek ismertető jelei 
Annak, akiben hiszünk". 

Nem lehet feladatunk e helyütt a kereszténységnek 
isteni eredetét bebizonyítani ; de ennyi már az eddigiekből 
is kitetszik, hogy az indifferentismus már a történet szem-
pontjából is tarthatatlan valami, alaptalan, oktalan agyrém. 

De még egy lépéssel tovább is mehetünk, azokkal szem-
ben, kik a vallási közönyt mint a kölcsönös, társadalmi tü-
relemnek alapját s előfeltételét ajánlják s dicsőitik. Ezek-
kel szemben bátran azt mondhatjuk, hogy a hitközöny nem 
csak, hogy a jó értelemben vett türelemnek nem lehet 
alapja, hanem ellenkezőleg maga a legnagyobb türelmetlen-
ség. Már neve is egy nagy hazugság ; mert a divatos hitkö-
zöny nem csak hogy épen nem részrehajlatlannak, vagy min-
den vallás iránt egyformán közömbösnek, vagy talán a pár-
tok felett állónak mutatná magát ; hanem ellenkezőleg, 
minden hitközöny maga a legnagyobb, tényleges hitetlen-
ség ; — nem csupán csak ,nem-hivés', hanem határozott taga-
dása mindennek, ami isteni. Törekvése tudvalevőleg az ; 
megfosztani a világot minden keresztény alaptól, s a csa-
ládból, az államból, a nevelésből s az iskolából száműzve a 
keresztény szellemet, Istennek e földi országát vadok által 
lakott területté tenni. A „türelemnek", minden lépten nyo-
mon való ezen emlegetése s mint a jó honpolgár s derék 
uralkodónak főtulajdona gyanánti, alaptalan dicsőítése még 
ámul t századból származik, midőn mégaka th . egyházat 
más, nyíltabb eszközzel megtámadni nem lehetett ; mert ak-
kor még nem egy hatalmas állam katholikus s törvényke-
zése ennek megfelelő volt. Akkor a ,türelem'-nek emlege-
tése igen jó szolgálatot tet t ; mert maga a szó felette szép-
hangzásu, fogalma oly rokonnak látszik a keresztény fele-
baráti szeretettel, hogy azt néhány kis sophisma segítségé-
vel egyenesen abból származtatni lehet; — bár értették 
volna az akkori kormányok, mily mérges kigyó lappang a 
szép szóvirágok közt, s hogy az, mi az egyház hirdette test-
véri szeretet egyik legszebb virágának látszott, voltaképen 
ugyanezen egyház ellen irányzott mérges nyil, melynek vé-
szes hatásait ma szemléljük ! 

Az indifferentismus tehát, nevét s fogalmát tekintve'; 
nyilt hazugság; —• de ugyanaz, eszközeit tekintve is, me-
lyeknek szempontjából az állítólagos türelem végtelen tü-
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relmetlenségnek mutatja magát. Már a franczia encyclopae-
disták is azon elvet tartották és követték, elleneit a guny 
s hazugság álnok, nemtelen fegyverei által szellemileg tönkre 
tenni, — „calumniare audacter, semper aliquid haeret", — 
irodalmi bírálataikra pedig ezen tétel volt irányadó: „sen-
kinek sem szabad okos embernek feltűnnie a világ előtt, mint 
csak minekünk és barátainknak", — aki nem tartozott a ,ba-
rátok' közé, biztos lehetett benne, hogy vagy agyonhallgat-
tatott vagy agyonüttetett, vagy hazugság s ferdités által 
tétetett tönkre. S manap talán másképen van ? Korántsem ! 
Képzelhető-e jellemtelenebb, erkölcsileg, romlottabb sajtó, 
mint az u. n. ,liberális', azaz annak kereszténységellenes ré-
sze, mely számos egyéb hazug jelszavai közt a ,türelmet' is 
váltig emlegetni szokta? Nem látjuk-e annak szokásaiban 
s egész eljárásában az encyclopaedistáknak fentebbi két el-
vét gyakorlatilag érvényesítve? — Valóban e fajban Vol-
taire, az undok Istentagadó, naponta mintegy ujjá születik ! 
S hogy tovább menjünk: e faj, mely örökké csak a,türel-
met' hangoztatja, nem csak a hit, a tudomány s az emberi 
vélemények abstract terén a legtürelmetlenebb, hanem a 
gyakorlati életben s a politikai hatalom élvezetében is a 
legnemtelenebb exclusivitást, a leggyülöletesebb türelmet-
lenséget tanúsítja mindenki iránt, a ki nem tartozik a „ba-
rátok és testvérek" közé. Tudjuk, mily jól ért a páholy 
hozzá, mind a befolyásos és jövedelmező állásokat s hiva-
talokat csak ,testvéreknek' juttatni, s midőn legújabban min-
den áron azon van, a különféle jótékonysági intézeteket s 
alapítványokat kezei közé keríteni, csak azért teszi azt, hogy 
az idegen pénzzel gyakorolt jótékonyság által nimbust sze-
rezzen a rövidlátók előtt ; hogy a népeket elszoktassa attól, 
az egyházban született jótevőjöket, nyomoraiban segitőjö-
ket látni, s hogy végre ekként gyakorlott judási jótékony-
sága által a segélyzetteket lekötött rabszolgáivá tegye. 

E vészes hatása a hitközönynek azonban nem csak a 
keresztény vallásra terjed; nemcsak ezzel szemben türel-
metlen, hanem minden vallással szemben ; mert az ellenté-
teknek kicsinylése, tagadása s összekuszitása által minden 
positiv vallást tönkre tesz, valamint például minden tu-
domány lehetlenné tétetnék, ha igaz alaptételeinek csak 
annyit becset tulajdonítanánk, mint azok ellentéteinek, az 
ilyenekül felismert tévedéseknek ; vagy amint minden élet 
tönkretétetik, ha a szükséges táplálék vagy az üditő levegő 
csalárdul megmérgeztetik. S ezt cselekszi az indifferentis-o o 
mus, szándékosan és rendszeresen ; mert híveiben csak oly 
„vallási meggyőződést" tűr, mely voltaképen minden, csak 
vallási meggyőződés nem, ez lévén a hivatalos jelszó : Ehhez 
vagy ahhoz a valláshoz tartozom, „de nem, élek vele1' azaz 
csak oly „vallási meggyőződést" tűr, melynek az illető 
maga sem tulajdonit semmi becset ; mig ellenben mindenkit, 
kinek még hite van, s ki azt megvallani s külsőleg is mu-
tatni meri, mint bornirt embert, szellemi kiskorút, vagy 
épenséggel „ultramontánt" — ha mindjárt orthodox zsidó 
is — a közgunynak dobja oda; — avagy nem tapasztaljuk-e 
ezt is naponkint ? . . . . 

Oly ,türelem' tehát ez, mely csak a tagadást, a sem-
mit, a tettetést, a hazugságot tűri ; — az igazságot, a becsü-
letet, a kötelességérzetet pedig gyalázza és üldözi. 

Ekként működve ez annyira dicsőitett ,türelem' s an-

nak atyja, a hitközöny, az emberi nemnek valóságos átka ; 
mert aláásván a társadalmi rendet, a bellum omnium contra 
omnes-t inditja meg. A vallási meggyőződés kiirtásával a 
lelkismeret hangja is némittatik el az emberi kebelben, ezzel 
pedig a közerkölcsiségnek valamint legrégibb alapja, ugy 
legbiztosabb korláta is semmisül meg, s a magán-, valamint a 
nyilvános élet a fékvesztett szenvedélyeknek borzasztó küzd-
terévé lesz. Ezért mondá magáról I. Napoleon : „A legna-
gyobb szolgálat, melyet Francziaországnak tettem, az, hogy 
a vallást állitottam helyre. Mik lennének az emberek vallás 
nélkül? Egyik a másikat fojtaná meg a legszebb asszony 
vagy a legnagyobb körtvéért". Igen jól mondá nem régen 
valaki, hogy minden ujabbkori forradalom a halálbüntetés 
eltörlésével kezdődött s tömeges kivégzésekkel végződött. 
Már a mult századi franczia forradalom csupa türelem, csupa 
,emberi jogok'- és testvériségből a Convent mészárlásaira 
vezetett, s csupa humanismusból azon mesterséget találta fel, 
miként lehet ,emberi bőrt' csinálni, s hogy egy emberi hulla 
„közgazdászatilag" 25 frankot ér; — s nem méltóztatik-e 
hinni, hogy a páholynak neveltjei közül sokan e,szép napok' 
visszatérését óhajtják, s ennek siettetésére minden kitelhe-
tek követnek el ? . . . Tessék csak a Commune-re gondolni ! 

Igaz, hogy mindezekben az indiíferentismust s annak 
következményeit a legsötétebb világitásban mutattuk be, 
azaz azon alakban, melyet az a rideg következetesség súlya 
alatt felvehet s maholnap minden bizonynyal felveend is. 
Mindazonáltal, hogy igazságosak legyünk, nem tagadjuk, 
hogy itt is vannak különféle fokok és árnyalatok, hogy a 
fogalmak roppant zavartvolta uralkodik e téren is, amint-
hogy számosak fejében az elvek s fogalmak helyét a tudat-
lanság s a gondolkozási restség foglalja el. Hiányos vallás-
oktatás, elhibázott nevelés, gonosz, erkölcstelen olvasmányok, 
a földi élveknek túlságos hajhászata s általában korunknak 
félszeg iránya, — ezek azon sajnos okok, melyek a hitközönyt, 
s a közömbösök számát folytonosan növesztik, mely utóbbiak-
nak szájában a ,türelem' jelszava gyakran csak arra való, 
hogy vallási indolentiájokat elpalástolja. Pedig ez sem igazi 
,türelem', bármily keveset látszassák is mások vallási s egyéb 
nézeteivel törődni. Ez az egész ,türelem' csak addig tartj 
mig az önzés nem szólittatik a csatatérre ; de csak tessék azt 
felébreszteni, tessék a ,felvilágosult' philistert megfigyelni, 
valahol kis személyes érdekei sértetnek meg, mily dühösen 
citálja árva fejedre, miszerint „pénz dolgában megszűnik a 
kedélyesség" — akkor vége van a ,türelemnek', mely e ha-
szontalan fajnál voltaképen csak abban áll, hogy hitközönyt 
negélyezve, vallási kötelességeinek teljesitése alól ki akar 
bújni, s azért, Eötvös szerint „oly erkölcstant csinál magá-
nak, mely mellett — tegyük hozzá : vétkes tudatlanságában, 
megélhet" ; igazi tolerantiának gyakorlására nincs elég ne-
velése, nincs elég tudománya, nincs elég jó akarata, nincs 
elég jelleme ! 

De miben áll tehát voltaképen ez az „igazi türelem" ?..» 
Erről legközelebb. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 7-én. A m e r i k a j u b i 1 a e u m a. Nem 

ok nélkül történt, hogy lapunk mult hónapi számai hoszabb 
czikksorozatot hoztak az amerikai katholicismusnak jelen-



22 

legi kilátásairól ; az amerikai köztársaság százéves fenállá-
sának lefolyt ünnepélye mintegy felliivás arra, hogy rövid 
szemlét tartva ezen első század felett, constatáljuk : ha-
ladt-e a köztársaság azóta erkölcsi tekintetekben ; vagy 
ha nem haladt, vagy talán épen hanyatlott is, — mily irány-
ban történt ez ?, mely kérdésre emiitett czikksorozatnnk már 
meglehetős világos feleletet adott. 

1776-i julius 4-én irta alá Hancock, az akkori egye-
sült ,Conventió'-k elnöke azon declaratiót, mely Jefferson 
tollából folyva, az annak elkészítésére kiküldött, Jefferson, 
John Adains, Franklin, Sherman s Livingstonból állott bi-
zottság által e napon terjesztetett a congressus elé. így ke-
letkezett azon újkori, óriási köztársaság, mely leglármázóbb 
dicsőitőit s pártolóit mindjárt kezdetben, eléggé különösen, 
az akkori, kevés kivétellel minden tekintetben végképen el-
sülyedt aristocratia közt talált, mely már akkor is minden-
ben a franczia divatot majmolva, a versaillesi köröknek 
Franklin-cultusát minden európai nyelvre leforditotta, s a 
vén ravasz nyomdászban Rousseau eszméinek megtestesü-
lését látta. 

Igen messzire vezetne, lia az akkori iránytadó ténye-
zők s személyek jellemzésébe bocsátkoznánk; annyi azonban 
tagadhatatlan, hogy bármily igazolt lett legyen is az észak-
amerikai államoknak Európátóli elszakadása, nagyjában az 
akkori amerikai államférfiak s állapotok époly kevéssé érde-
melték meg az általános magasztalást, mint a maiak sem, mi-
dőn sokan csak azért dicsőitik Amerikát, nehogy kevésbbé 
szabadelvűeknek látszassanak, mint másolt ; mert denique a 
philister már megszokta, Amerikában a szabadságnak eldo-
radóját látni, azon szabadságét, mely szerinte tisztán s tel-
jesen csak a köztársaságban lelhető fel. 

Nem a köztársasági államforma iránti ellenszenv szól 
belőlünk — szentvallásunk akármelyikkel fér meg, ha a ha-
talom kezelői észszel kormányoznak és becsülettel; — azon-
ban exclusiv „republicauus erény"-ről beszélni oktalanság, 
mely azt mutatja, hogy az ekként beszélő phrázisok után 
jár ugyan, de világtörténelmet nem tanult. A régi görögök) 
minden műveltségűk mellett, haszontalan, jellemtelen egy 
nép voltak, mely azonban mégis Miltiadeseket s Piátókat, 
Epaminondást s Socratest nemzé ; igen gyanús módon ösz-
szekerült rablócsapat alapitá a régi Rómát, mely köztársa-
sági államférfiaiközt épannyi gazembert tud felmutatni, mint 
a hány nagy jellemet, midőn már az imperátorok igáját 
hordta ; ugyanaz a kis respublica szülé Macliiavellt és Dan-
tét s tény, hogy a régi „Heiliges römisches Reich deutscher 
Nation" sokkal több valóban nagy férfiút mutat fel, mint 
a mai, eszméiben már egészen köztársasági Némethon, mely-
ben a jellemtelenség viszi a főszerepet; — Amerikát te-
hát azért dicsőiteni, mert köztársaság, vagy oktalanság 
vagy humbug, s a ki erre nézve bővebb tájékozást kiván, 
annak két, liberalismus dolgában kifogástalan történészt 
idézhetünk: Schlossert, „Geschichte des 18. u. 19. Jhrhdt's" 
s Menzel „Gesch. der neuesten Zeit" czimü müveivel, kik 
netaláni túlságos Amerika-rajongását alaposan lehütendik, 
az egy század előtti állapotokra nézve nem kevésbbé, mint a 
maiakat illetőleg. 

De Amerikában az egyház helyzete oly kitűnő, mint 
talán sehol a világon ! — mondja talán valaki 

Eltekintve attól, hogy az, mit ,amerikai rendszer'-nek 
neveznek, épen nem eszményi állapot az egyház szemében, 
s hogy korunk egyik legszomorúbb tüneménye az, miszerint 
az egyház annál jobban érzi magát, minél inkább elválasztva 
az államtól, mi csak azt bizonyitja, mily végtelenül silány 
és haszontalan dolog ez a mai ,culturállam', — eltekintve 
ettől, a ki az amerikai viszonyokat higgadtan tanulmá-
nyozta, tudni fogja, amint azt múltkori czikksorozatunk is 
feltüntetni iparkodott, hogy Amerikában az egyházüldözés-
nek elemei csakúgy megvannak, mint bárhol, hogy az ed-
digi béke már csak legkisebb részében Washington traditiói-o o o 
nak köszönhető, hogy az eddig ott uralkodó tolvaj-kompa-
nia a ,culturharczot' nyiltan egyik politikai eszközének vallja, 
s a végtelenül elromlott, a legfonákabb iskolázási s nevelési O " O 
rendszer által minden nemesebb érzésből kivetkőzött pro-
testáns yankee-fajban készséges bűntársakat és eszközöket 
talál. Summa summarum : Amerika, amint politikai s társa-
dalmi, ugy vallási tekintetben is válságos időket él, s jó 
lesz, a napot csak naplemente után dicsérni. Igaz, hogy az 
ottani jó katholikus százszorta többet érnek, mint európai 
katholikusainknak talán kilenczven perczentje ; csak hogy 
ott sincs minden ugy, amint lennie kellene s talán lehetne is, 
mire nézve a katholikus Kist „ Amerikanisches" czimü mun-
kájában nem egy figyelemre méltó szót szól. Azonban, 
amivel a szentatya, a mivel az ottani, jeles hierarchia meg-
elégedni kénytelen, azzal megelégedhetünk mi is, annál in-
kább, minthogy az amerikai katholikusok bizony még min-
dig fényes például szolgálhatnak nekünk, kiket hitbuzgó-
ság s á l d o z a t k é s z s é g tekintetében bár minél inkább kö-o o 
vetnénk. 

Ha tehát Amerikát magasztalni tetszik, hagyján ! —• 
de tessék a magasztalás okául azt hangoztatni, hogy még 
nem sülyedt annyira, mint a vén Európa, mert — még 
nem volt ideje hozzá, s hogy ujabban — azt mondjuk „ujab-
ban" ; mert tessék csak Maryland sorsa felett elmélkedni — 
— hogy tehát ujabban a katholicismust nem üldözte; mert 
még nem találkozott államférfia, kinek kedve leendett Bis-
marck majmólóvá lenni; mert a mint Grant csak a leg-
első, legkisebb kísérletet tette ez irányban, legott ezer még 
ezer fanaticus sectariust s szabadkőművest talált, kik szíves 
örömest csatlakoztak a ,papismus' elleni üzelmekhez, jeléül 
annak, hogy sem a „republicanus erények", sem az „ameri-
kai viszonyok" nem érnek semmit, jellemtelen férfiak veze-
tése alatt álló, erkölcsileg romlott s számtalan protestáns 
s efféle felekezetei mellett mégis teljességgel vallástalan nép 
közt ; — a ki jobban tudja a dolgot, tessék, szólaljon fel ! 

Bizony nem valami szép dolgok azok, melyeket a száz-
éves ,fiatal' Amerikáról mondhatunk ; azonban ki tehet róla, 
hogy a higgadtan szemlélt váló csak ily képben mutatja be 
magát. hg. 

Missiói tudósítások . A k a t h . e g y h á z h e l y -
z e t e P e r z s i á b a n s a L i b a n o n k ö r ü l . (Vége.) 
Nem sokkal kedvezőbb a libanoni keresztényeknek sorsa, 
sőt talán bizonyos tekintetben még szomorúbb is. A beyruti 
érseki megye sokkal többet szenved a protestantismus üldö-
zéseitől, mint akár a perzsa] hivek; annyival többet mert 
Beyrutban sok bérencz toll állván rendelkezésére a gonosz 
sajtónak leggonoszabb eszközeivel küzdhet a római egy-



ház ellen s teszi is ezt oly dühhel s oly következetességgel, 
hogy bizony azt merjük állitani, miszerint a beyruti lapok a 
világnak leggonoszabb lapjaival bátran kelhetnek versenyre. 
Szerencse, hogy az uj érsek ur, msgr. Debbs nagytudomá-
nyu férfiú s maga is jeles irodalmár, kinek jeles készültsé-
gével párosult buzgalma fáradhatlanul küzd a jó ügyért oly 
nehéz körülmények közt, mint talán kevés missionarius-
püspök. Maronita hivei az utóbbi években igen sokat szen-
vedtek, leginkább az ismételten borzasztó pusztításokat tett 
cholera által, mely mint igen fájdalmas következményt nagy 
drágaságot s éhséget vont maga után. Az ekként keletkezett 
általános szegénységet az akatholikus propaganda nagy 
mérvekben zsákmányolja ki, amennyiben a szegényeket 
pénzbeli előlegek, ruházat s élelem nyújtása által magá-
hoz vonja s arra birja, hogy gyermekeiket a protestáns 
iskolákba küldjék. Ez ellen sikeresen csak ugy lehetne meg-
küzdeni, ha a katholikusok is jól szervezett s jól vezetett is-
kolákat állithatnának fel, mire az első feltétel a pénz ! Hozzá 
is fogott az érsek ur, még jobb időkben, egy iskolaház épí-
téséhez, de csakhamar, az európai segély megakadván, abban 
kellett hagynia azt, s ki tudja mikor fogja folytathatni ! 
Személyes jövedelme legújabban igen csökkent, minek oka 
a selyem árának nagy csökkenése. Jövedelmét ugyan a min-
dig meglehetős szerencsével űzött selyemtenyésztésből me-
ríti, mely jó időkben évenkinti 20000 frankot hozott, mely-
ből helybeli 20 papot és papjelöltet s az érsek; háztartás 
szolgaszemélyzetét eltartja. Ujabban pedig a selyemtenyész-
tés ismételten cserben hagyta őt, s azonkivül a selyemnek 
ára az utóbbi két esztendőben körülbelül 900/0-val csökkent, 
ugy hogy az érdemes főpap jelenleg majdnem minden jöve-
delem nélkül van. Bárha európai hittestvéreink, kiknek mód-
juk van, megemlékeznének a beyruti hitküldérekről, nagy 
szolgálatot tennének ez által az egyháznak, s nagy érdeme-
ket szereznének a szent hit körül. 

IRODALOM. 
— „Egyházpolitikai czikkezések". A születési-, értelmi-

és birtok-aristocratiának ajánlva, Gundy MiJiiíly esperestől. 
Kiadja a „Hunyadi Mátyás" intézet. Budapest, 1876. nagy 
8 r. 484 1. Ára 2 forint. *) 

A ,Magyar Állam1 és ,Religio' olvasó közönsége előtt 
Gundy Mihály már évek óta előnyösen ismert irói névvel 
bir, kinek egyházpolitikai czikksorozatai különben is, min-
den komoly gondolkozású egyén, s a józan conservativismus 
barátai előtt méltán figyelmet kelthetnek. 

Igen helyesen cselekvék tehát eme czikkek irója, mi-
dőn az emiitett két lapban, a legközelebbi négy év alatt 
megjelent dolgozatait egy különálló s terjedelmes kötetben 
kiadta. Napjainkban sajátságos átmeneti korszakot élünk, 
melyben az igazság a hazugsággal élet-halál harczot küzd, s 
ezért fölötte óhajtandó, hogy az eszmetisztitó munkák, me-
lyekhez számitandók Gundy czikkei is, — minél tágabb 
körben ismertek legyenek és olvastassanak. A 13 czikk, 
mely az előttünk fekvő kötet tartalmát képzi, noha külön-
böző dolgokat tárgyal, — de lényegileg csak eme két tételt 
vitatja : 1) hogy csak a ker. elvek mellett létezhetik boldog 

') Miután e czikkezéseknek jó része a mi lapunkban jelent meg, 
minden netáni ajánló ismertetéstől tartózkodva, e következő bírálatot a 
,Tájékozó'-ból veszszük át. 

állam s valódi műveltség ; 2) hogy a modern liberalismus, 
midőn megtámadja az egyházat s annak az iskolákra való 
befolyását meg akarja szüntetni; csak a régi barbárság s 
műveletlenség újbóli iuaugurálását mozditja elő. 

Szerző eme kettős tételének különböző oldalról való 
bebizonyítására a modern tudósok és czikkiróktól eltérőleg 
nem doctrinair hang s különféle elméletek s hittudományos-
ság affectálása által2) óhajt az ellenfélre hatni ; hanem a jó-
zan logica megczáfolhatlan érveivel s az élet mestere, a tör-
ténelem világánál egyrészt bebizonyítja a ker. elveknek az 
államra s az egyesekre gyakorolt üdvös hatását, másrészt 
pedig történeti példákkal élénken lefesti ama dulást és rom-
bolást, melyet az álliberalismus az állami és egyéni életben 
előidéz. S ezen érvelések főleg az által lesznek megczáfol-
hatlanokká, mert szerző az ellenféllel szemben sehol sem 
veszti el a kellő higgadtságot, túlzásokba nem esik, és álli-
t ásait nem az elvtársak irataiból vett idézetek által, hanem 
a liberális táborba tartozó hiveknek őszinte vallomásaival 
igyekszik megerősíteni. S ez utóbbi tekintebben szerző 
ritka olvasottságott tanusit, — méhszorgalommal tudta 
összeböngészni s egybeállitni mindazt, mi a liberálisok szá-
jából hangoztatva, a ker. elvek mellett bizonyit; szóval 
szerző fölötte ért ama szép mesterséghez, miként lehet az 
ellenfelet saját fegyvereivel legyőzni. 

Azonban a különben józan érvelésekben gyakran hiány-
zik a mélyebb oknyomozás, s a tárgynak több oldalról való 
megvilágítása. S az által is az egyoldalúságnak némi árnya 
borul szerző érveléseire, hogy majd minden csikkében gyak-
ran szokott a franczia forradalom rém-eseményeire, s Fran-
cziaország viszonyára hivatkozni, — de honi viszonyaink 
szellőztetését többnyire elmulasztja, vagy pedig azokat csak 
nagyon gyengén érinti. Sőt — ez ugyan igen ritka eset — 
némi elfogultságot is találunk szerző nézeteiben, p. o., mi-
dőn az „Értsük meg egymást" czimü czikkben nemzeti büsz-
keséget lát abban, ha valaki nem akar hitelt adni azon né-
met történetíróknak, kik a pogány magyarokat ugy tünte-
tik fel, mint a kik embereket szoktak áldozni s azoknak vé-
rét megitták; vagy pedig, midőn az „Égető kérdések" czikk-
sorozatában azoknak törekvésében, kik az esperesi hivatalt, 
a kerületi tanfelügyelőségtől elakarják választani, — egy-
házellenes mozgalmat vél felfedezni.3) 

Eszmegazdagsággal is találkozunk Gundy czikkei-
ben — igaz ugyan, hogy ezek közt igen kevés az uj és meg-
lepő ; de a már ismert eszmék alkalmazása mindenütt helyes. 

Az irály többnyire mindenütt sententiosus és hoszaa 
részletezésbe bocsátkozó — ép azért sok helyen kevés vál-
tozatosságot nyújt, sőt gyakran nehézkes és fárasztó lesz, 
annál is inkább, mert az eszmék és gondolatokban sokszor 
hiányzik a szorosabb összefüggés. 

Az egyes czikkek közül kiemelendőnek véljük az el-
sőt, melyben fölötte talpra esett s megkapó okoskodásokkal 
bizonyittatik be, hogy nem lenne czélszerü a párbért eltö-
rülni ; — továbbá a 2-ik czikket, melyben jeles történelmi 
oknyomozást találunk — s végre a „Pandoraszelenczéje" 
czimü czikksorozatot, melyben szerző szokottnál nagyobb 

2) Tertium non datur ? . . . . 
3) Az első ártatlan kis nemzeti hiúság; — a másikban bizonyos te-

kintetben nagyon is igaza lehet t. szerzőnek. A ,Rel.' szerk. j 



24 

emelkedettséget, mélyebb gondolkozást tanúsít — eszméi-
ben több az eredetiség, s a gondolatmenetben az összefüggés. 

A keresztény elvek és józan conservativismus barátai-
nak figyelmébe ajánljuk Gundy művét, mely azáltal is állandó 
becset nyer, hogy nagynevű Íróktól kölcsönzött idézetek-
ben gazdag lévén, — némikép „szellemi kincstár"-nak is 
tekinthető. 

-{- „ Társulati Értesítő, mint Jézus sz. Szivének hirnöke". 
1876. juniushó. Tartalom: Krisztus egyháza papjainak szel-
leme. — Általános szándék junius hóra. Ramière Henrik 
után. — Hitéletünk (Költemény) F. S. — Jézus szentséges 
Szive apostolsága (Folyt.) — Egyházi ének a legszentebb 
Sziv Asszonyához. — Gyakorlati utmutatások papok és nép 
számára Jézus sz. Szive tiszteletének terjesztése iránt (folyt.) 
— Tudósítások. — Részletes szándékok junius hóra. — A 
legszentebb Sziv Asszonyáról cz. ima-egylet. — Melléklet: 
„A tökéletességnek és keresztény erényeknek gyakorlása". 
Szerzé Tisztelendő P. Rodriguez Alf. Jézus-társaságabeli 
áldozár. Jáky F. II. kötet 23 ív. 

VEGYESEK. 
— Az esztergomi főkáptalan tagjai a jelen tanévben is 

következő összeggel járultak az esztergomi érseki tanítóké-
pezde szegényebb sorsú növendékeinek anyagi felsegélyezé-
séhez. Névszerint: Mlgos Szabó József felszentelt püspök ur 
250 ft. Mlgos Szajbély Henrik v. püspök 50 ft. Mlgos Kántz 
Lázár v. püspök 50 ft. Mlgos Majer István pápai praelatus 
ur 50 ft. Ngos Bubla Károly kanonok ur 50 ft. Ngos Pau-
nácz Mihály kanonok ur 50 ft. Ngos Sujánszky Antal ka-
nonok ur 50 ft. Ngos Juriga János kanonok ur 50 ft. Ngos 
Palástliy Pál kanonok ur 30 ft. Ngos Knauz Ferdinand ka-
nonok ur 5 ft. Ngos Markus Gyula kanonok ur 50 ft. Ngos 
Blümelhuber Fer. kanonok ur 50 ft. Összesen 735 ft o. é. 
Ezenkivül a tanév végén 3 kitűnő növendék ösztöndijazásá-
lioz ugyancsak az esztergomi főkáptalan 150 frttal, a taná-
rok fizetéséhez pedig 800 forinttal járult, ugy hogy tehát az 
otthelyi képezde összesen 1685 frtnyi o. é. összegbén ré-
szesült a főkáptalan részéről, mig az érseki papneveldében 
5 növendék ingyen ellátást nyert. 

— Ftdő Tóth Miklós, eperjesi g.-kath. püspök ur ő 
mlga ünnepélyes beigtatása alkalmából különféle jótékony-
czélokra 400 ftot adományozott. — Ftdő Markus Gyula, 
esztergomi sz. é. kanonok ur ő nga, miként már a mult tan-
évben, ugy ez idén is 60 ftot küldött Beszterczebánya vá-
rosa polgármesteréhez, egy odavaló főgymnasiumi tanuló 
segélyezésére ; — ngos fenosz Imre, sz.-fehérvári apátkano-
nok pedig a szaári r. k. iskolaszéknek 1000 ftnyi tőke-össze-
get, azon rendelkezéssel adott át, hogy annak felszaporodott 
kamatja mindaddig tőkesittessék, mig az ekként keletke-
zendő összeg egy segédtanító tisztességes fizetésére elegendő 
fedezetet nyujtand, miért a nmlgu m. kir. vallás- s közokta-
tásügyi minister a nagylelkű adományozónak teljes elisme-
rését kifejezte. 

— Ft. Török Pál ur, a dunamelléki ref. egyh.-ker. su-
perintendense az egyházkerületi ezidei közgyűlésen tartott 
beszédében abbeli aggodalmának adott kifejezést, hogy 
Krisztus Urunk, ha ismét testben megjelennék e földön, 

bizonyára igy szólna a magyarhoni protestánsokhoz : „Jeru-
sálem ! Jerusálem ! Mennyiszer akartam egybegyűjteni a te 
fiaidat, miképen a tyúk az ő fiait egybegyűjti az ő szárnyai 
alá, és nem akartátok ! íme azért a ti házatok puszta lészen" ; 
— s igaza lehet a superintended urnák ! 

— Emsből azt írják a ,Germaniá'-mik, hogy nem a 
porosz, hanem az orosz czár volt az, ki az urnapi körmene-
tet födetlen fővel végig nézte. — Valaki, a kinek nem volt 
egyéb dolga, kiszámította, hogy Bismarck eddig 6000 be-
csületsértési pert inditott meg, melyekben 5960 egyén átla-
gosan két-kéthavi, összesen tehát 10920 havi, azaz 993yg évi 
fogságra, Ítéltetett. Minden pernek letárgyalása, igen olcsón 
számitva, 50 markba kerülvén, ebből 300000 marknyi összeg 
keletkezik, melyekbe azok eddig kerültek, s ha felteszszük, 
hogy az 5960 bezárt egyén ezáltal naponkint átlagosan 4 
markot vesztett rendes keresetéből, az összes veszteség más-
fél, a perköltségekkel együtt majdnem két millió markba ke-
rült. Ez aztán a drága becsület. — Megjegyzendő, hogy 
Bismarck, mikor még conservativ államférfiú volt, az őt ak-
kor féktelen durvasággal megtámadott liberális lapok ellen 
soha sem lépett a per útjára. Ezt csak mint liberális állam-
férfi teszi, legtöbbnyire katholikus lapok ellen. 

— Egy ,letett' püspökkel több van Poroszországban 
s pedig a kölni érsek az, kit a berlini ,királyi legfőbb egy-
házügyi tvszék' ezen kitüntetésre méltónak itélt ; okadato-
lásul egyszerűen azt mondván, hogy az érseknek magatar-
tása a közrend szabályainak nem felel meg. így már most a 
12 poroszhoni püspöki szék közül csak 5 volna az állam sze-
mében betöltve: Culm, Ermland, Hildesheim, Osnabrück és 
Limburg. ,Letéve' van öt főpap: a kölni s pozen-gnezeniér-
sekek, a boroszlói herczeg-püspök és a münsteri és pader-
borni püspökök. Két püspöki szék, a fuldai és a trieri halál 
által ürültek meg s ki tudja mikor fognak ismét betöltetni, 
miután nagyon is igaz, mit egy vigyázatlan pillanatban maga 
az ,Augsb. A. Z.' is kivallott, hogy az uj püspöki eskü mel-
lett nem fog találkozni Poroszhonban ultramontán pap, ki 
ezen az áron püspökké akarna lenni ; — különös ,véletlen', 
hogy ,letevése' a kölni érseknek épen nevenapja (sz. Péter és 
Pál napjának) előestéjén adatott tudtára. — Buix nevü 
svajczi községben 1700 katholikus és 10 ókatholikus van, leg-
újabban e tíz ember plébánost választott az egész község 
számára, kit a kormány elismert s védeüi fog, midőn katho-
liku8okra van szó, nem érvén semmit „a józan többségnek 
szavazata." Bizony ideje lenne már, hogy ily fonák viszo-
nyoknak valahára vége szakadjon. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 10 ft. 70 kr. 
A szentbenedeki hivek 3 ft. 

S z e r k e s z t ő i üzenetek . 
Ft. premontrei Társház Nagyváradon és Sz.-Ágoston-Egylete 

Seatmárt : Ismételten kijelentjük, hogy negyedéves előfizetést nem foga-
dunk el ; kérjük tehát a hiányzó összegnek utólagos beküldését, — Szat-
márra vonatkozólag azon megjegyzéssel,miszerint öt forintnak fele,pesti 
számitás szerint 2 ft. ötven s nem huszonöt kr. 

A későbben fizetni szándékozó uraknak szolgáljon szives tudomá-
sul, miszerint a lapnak folytonos megküldotése iránt intézkedtünk. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S . 
A második félév közeledtével t. olvasóinkat arra figyelmeztetjük, miszerint kellemetlen, az elkésve történt 

előfizetéstől elválaszthatlan zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a folyó hó végén lejáró előfizetést jókor megujitani. 
Félévre & forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 2.21. 

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

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országútJ39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

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

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

IIARMINCZÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. I 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro- j 
dájában. országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiők inté-

zendők. 

Pesten, jnlins 12. 4. II. Mév, 1876. 

Tartalom. Az egyház és állam közötti viszony. — Indifferentismus és tolerantia. — Bold. Haneberg püspök és a bécsi 
,Pressé — Egyházi tudósítások : Pest. Nem káröröm. Oravicza. Corona. Svajcz, Egy kis recapitulatio. — Vegyesek. 

Az egyház és állam közötti viszony. 
(Folytatás.) 

d) Ha az egyház és állam két különálló, egy-
mástól független és azért tökéletes társadalom, az 
államnak nincsen joga, bármily hatalmat gyako-
rolni egyházi dolgokban, vagy azokba beleavat-
kozni. Sz. Ambrus ezeket mondja a római császár-
nak : „Noli te gravare, Imperator , u t putes, te in ea, 
quae divina sunt, imperiale aliquod íus habere. Noli 
te extollere, sed si vis diutius imperare, esto Deo sub-
ditus. Scriptum est : Quae Dei Deo, quae Caesaris 
Caesari. Ad imperatorem palatia pertinent, ad sacer-
dotem Ecclesiae." (ep. 20. n. 8. 19.) Az ilyen jogtalan 
beavatkozás sérelmes az Isten által alapított rendre 
nézve, mely szerint az egyház az államtól független 
legyen. Ezeknél fogva az állam saját hatalmánál fogva 
nincsen feljogositva arra, hogy egyházi dolgokban 
felügyeleti jogokat gyakorol jon,ezenirányban törvé-
nyeket alkosson, vagy a hi t tanok és egyházi rende-
letek érvényét a tetszvény elnyerésétől függővé 
tegye, sz. Athanáz hallat lannak mondja, hogy va-
lamely egyházi határozat császári megerösitésre 
szorulna; nem áll jogában az egyházi törvényhozást 
korlátozni, az egyház biráskodási és fenyitö hatal-
má t megakadályozni, nem áll jogában egyházi ügyek-
ben elkövetett sérelmet mint biró elfogadni, akár 
egyszerű folyamodás (recursus ad principem) akár 
felebbezés (apellatio tamquam ab abusu) a lakjában ; 
az állam nem akadályozhatja a papi ténykedéseket 
vagy a törvényesen szerzett jogok gyakor la tá t . 
Mindez mélyen sértené az egyház önhatóságát és 
függet lenségét ; azért nem csudálkozhatunk, ha az 
egyházi törvény kemény büntetéseket szab azok-
ra, kik az egyház szabadságát veszélyeztetik. ') Az 

') A „Sedis apostolicae" constitutio ezeket tartalmazza : 

állam kötelességében áll, az egyház önállóságát 
mindenben, ami körébe esik, elismerni és tisztelet-
ben tartani . De megfordi tva az egyháznak sem áll 
hatalmában, mint ilyen, t isztán állami dolgokba 
beleavatkozni és olyan jogokra igényt tar tani , 
melyek az államot illetik. Az okok egészen ugyan-
azok. Jézus egyházát avégett alapitotta, hogy a 
hiveket tanitás, a kegyszerek kiszolgáltatása és a 
lelki kormányzás ál tal megszentelje és az örök 
életre elvezesse ; ha tehát az egyház polgári viszo-
nyokra vonatkozó hatalmat igényelne, jogkörét túl-
lépve, megzavarná azon rendet, mely szerint Isten 
akaratánál fogva a polgári ügyek az ál lamhatalom 
körébe esnek ; és valamint az egyház az államtól kö-
veteli, hogy szabadságát tiszteletben tartsa, épen-
ugy az egyház is tisztelni tartozik az állam függet-
len jogkörét . Az egyház soha sem felejtkezett meg 
ezen kötelességéről ; hiába keresnénk egyházi tör-
vényt, mely valamely „ius circa profaná"-ra hivat-
koznék; a modern állam ellenben a „ius circa 
sacraK-ra nagy súlyt fektet. Sőt a pápák még az 
egyházi állam kormányzásában is az egyházi és vi-
lági hatalom kezelését szorosan megkülönböztet ték. 
Mindamellett lehetséges, hogy a fejedelmek egyházi 
dolgokban is bizonyos jogokat gyakorol janak ; ilyen 
kiváltságos jogok nem a felségi jogok, hanem vala-
mely egyházi engedmény vagy más tényleges j ogczim 
kifolyásai. Ilyen pl. felséges királyunk legfőbb kegy-
úri joga, mely a római pápák engedményén alapszik. 
Alegujabb concordatumok története is muta t ja ,hogy 
a pápák nem megvetendő jogokat ruháztak a világi 

„Excommunicationi latae sententiae speciali modo Kom. 
Pontifici reservatae subiaeere declaramus: Impedientes di-
recte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae, sive interni sive 
externi fori et ad hoc récurrentes ad forum saeculare, eius-
que mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium 
vei favorein praestantes item edentes leges vei décréta 
contra libertatem aut iura Ecclesiae." (n. VI. és VII.) 

4 
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fejedelmekre, részint, hogy barátságos előzékenysé-
get tanusitsanak, de részben azért is, hogy a viszá-
lyoknak véget vessenek ; ezt azonban mindig csak 
azon feltétel alatt tették és tehették,hogy a fejedelmek 
ezen jogokkal nem fognak visszaélni az egyház ve-
szedelmére. Valamint a fejedelmek egyházi jogokat, 
ugy a püspökök kiváltságból polgári előjogokat 
gyakorolhatnak, például a törvényhozás vagy kor-
mányzásban. Igy fejlődhetett egyház és állam közt 
a jogközösség bizonyos neme. Ezen szempontból 
kell a papság és különösen a római pápa világi fen-
sőbbségét,, melyet a középkorban gyakorolt, meg-
itélni ; nem volt a hatalomvágy kifolyása, hanem a 
politikai és társadalmi viszonyok természetszerű 
eredménye. A középkori állam keletkezése ugyanis 
összeesik a kereszténység behozatalával és csakis a 
kereszténység tette alakulását lehetségessé ; azért 
egészen természetes, ha ugyanazon hatalom, mely 
az állam létalapját képezte, későbben is megtartotta 
fensőbbségét, annál is inkább, mivel vallási, erköl-
csi és tudományi tekintetben úgyis az egyházi ha-
talom vitte a vezérlő szerepet. Valóban az isteni 
gondviselés bölcs intézkedését kell látni azon tény-
ben, hogy a legfőbb tekintély összpontosult azon 
hatalomban, mely egyedül képes vala, a szilaj és 
nyers népek közepette az erkölcsi szabadságot meg-
védeni és a keresztény civilizatiót megalapitani. 
„Igen nagy tévedés tehát nagyravágyásról vagy 
hatalmaskodásról vádolni a középkor pápáit : az 
államélet theocratikus felfogása e korban általában 
uralkodó s a közszükségletből származó meggyőző-
dés volt, melyben épen ugy osztoztak a fejedelmek, 
mint a pápák, a világiak ugy, mint az egyháziak. 
VII. Gergely, III . Sándor és III . Incze csak e meg-
győződésnek adtak nagyszerű kifejezést s a kor-
szellem megtestesülése valának." *) Azért prot. tör-
ténetírók is elismerőleg nyilatkoznak. Egyebek közt 
Herder mondja : „Nélküle (a hierarchia nélkül) Eu-
rópa valószínűleg a zsarnokok zsákmányává, örökös 
czivódások színhelyévé vagy egészen mongol siva-
taggá lett volna." (Ideen zur Phil. d. Gesch. 20. 
könyv.) A pápák nem mulasztották el különbséget 
tenni azon jogok közt, melyek a pápai hatalom lé-
nyege- és természetéhez tartoznak, és azok közt, 
melyeket csak esetékesen, bizonyos viszonyok kö-
vetkeztében gyakorolhattak. III. Incze a fentemli-
tett decretaléban (cap. 13. X, de iudiciis) a franczia 
püspöki karhoz ezeket mondja : „Non enim intendi-

2) Csiky. Az egyházjog tankönyve. II. 9. ; Alzog. i. m. 
I 657—59. 

mus, iudicare de feudo, cuius ad ipsum (a franczia 
k i rá lyhoz) spec ta t iud ic ium, nisi forte iuri communi 
per speciale privilégium vei contrariant consuetudinem 
aliquid sit detractum; sed decernere de peccato, cuius 
ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in 
quemlibet exercere possumus et debemus". TX. Pius 
pedig azon téves nézetek ellenében, melyeket a pá-
pai tévmentesség körül terjesztettek, 1873-ban oda 
nyilatkozott, hogy a római pápa tekintélye öszhang-
zásban az általánosan elismert közjoggal és a ke-
resztény nemzetek beleegyezésével, melyek a pápa 
személyében a ker. állam legfőbb birát tisztelték, 
oly nagy terjedelmű volt, hogy az polgári ügyek-
ben is a fejedelmek és a népek fölött birói hatalmat 
gyakorolhatott. Ezen tekintély kifolyása volt az, 
hogy a pápák néha nehéz időkben fejedelmeket le-
tettek és az alattvalókat a hűségi eskütől felmen-
tették ; de határozottan tagadja, hogy ez a tévmen-
tesség tanával benső összeköttetésben volna. 

e) Az egyház függetlensége ellenében azt szok-
ták felhozni, hogy az egyház az államban van és 
ennek következtében kell, hogy neki alárendelve 
legyen. Ezen tévokoskodás a következő főtételen 
alapszik : minden ami az államban van, az államnak 
van alárendelve : de ez petitio principii, melyet csak 
azok védelmezhetnek, kik az állami mindenhatóság 
imádói. Azon állam, mely semmiféle önálló társu-
latot kebelében tűrni nem akar, nem más mint tör-
vényszerű rendetlenség; mert a rendnek alapja az 
idegen jog elismerése. Minél több önálló és függet-
len jogalany és társulat egymás mellett létezik és 
egy magasabb czélra közösen törekszik, annál erő-
teljesebb az ilyen módon szervezett állam, annál 
biztosabb a közös czél elérése. A különálló politiko-
társadalmi jogalanyok tiszteletben tartása az állam 
hosszú életének és egészséges fejlődésének biztosi-
tékát képezi. Az emlitett, téves elv helyességének 
feltevése mellett sem következik az, amit következ-
tetni szeretnek; mert az egyház csak külső, anyagi 
substratumaira nézve létezik az államban, azért 
csakis ezekre nézve lehet az államnak alárendelve ; 
de ezek egyházi jellege nem tartozik az állami ha-
talom körébe; elvonatkozva minden egyezkedéstől 
és a keresztény állam szempontjától, az állam ilyen 
esetben csak magányszemélyeket és magánybirto-
kot lát. A tisztán lelki ügyek a világi hatalom kö-
rébe nem eshetnek. 3) 

3) Egyház és állam, mindegyik saját körében, 
3) Tosi. Vorlesungen über den „syllabus error um." 

71. és 72. II'. 
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független és önálló; de ebből még nem következik, hogy 
ezen két nagy társadalmat egymástól elválasztani és szét-
szakítani, hanem csak annyi, hogy megkülönböztetni kell. 
Inkább szükséges, hogy kölcsönös egyetértésben az emberi-
ség javára egymás czéljait előmozditsák ; mert valamint az 
ember csak akkor igazán boldog, ha test és lélek összhang-
zásban működik, épen ugy az állam és egyház összhangzó 
működése fogja ez ember boldogságát legjobban biztosí-
tani. „Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene 
regitur mundus, floret et fructificat Ecclesia". Ivo Carnot-
Azért az egyház a modern állam azon elvét, mely azt köve-
teli, hogy az állam a különböző hitfelekezetek irányában 
közönyös legyen, elvetette a Syllabus 55. tétele szerint: 
„Ecclesia a statu, status ab ecclesia seiungendus est", vala-
mint a Syllabushoz csatolt „Quanta cura" kezdetű bulla ér-
telmében: „Optimae societatis publicae ratio civilisque pro-
gressus omnino requirit, ut humana societas constituatur et 
gubernetur nullo habito ad religionem respectu, ac si non 
existeret". Önmagából világos, hogy ezen állami közönyös-
ség, mely semmi tekintettel sincsen a polgárok vallási meg-
győződése iránt, magát a vallásosságot mélyen sérti ; de 
hozzájárul még, hogy a modern hitfelekezetnélküli állam 
ahelyett, hogy következetesen tartózkodnék minden be-
avatkozástól egyházi ügyekben, nem ritkán az ellenkezőt 
teszi, az egyházat kormányozni, az állami hatalomnak alá-
rendelni es saját czéljaira félhasználni akarja; és ezt teszi a 
hitfelekczetnélküli állam ! Lehetnek ugyan állapotok és vi-
szonyok, melyekben az egyház és állam elválasztása, hogyha 
következetesen és őszintén keresztülvitetik, kívánatos : de 
ilyen állapot mindig csak kivételes, elvileg soha sem helye-
selhető ; az egyház és állam közötti viszony eszméje mindig 
barátságos és összhangzó egyetértést követel, és az egyház, 
sokszor nem csekély áldozatok árán, mindenkor iparkodott 
ezen eszmét megvalósitani.4) A keresztény állam és egyház 
szoros összefüggésének alapokát a megváltás egyetemessége 
képezi. A Krisztus Urunk által véghezvitt megváltás ténye 
ugyanis átöleli az egész erkölcsi világrendet, sőt a physikai 
világrendre is kiterjed, mint ezt a kath. istentisztelet bizo-
nyltja. A ker. hit tanítása szerint Isten az embernek termé-
szetfeletti végrendeltetést tűzött ki és ennek elérésére ter-
mészetfeletti kegyelmet adott neki, „qui secundum Deum 
creatus est in iustitia et. sanctitate veritatis". (Ephes. 4, 24.) 
Az eredendő bűn által az ember ellenkezésbe jött az Isten 
akaratával, mi által nemcsak önmagára, hanem az egész em-
beri nemre, melynek képviselője volt, az egész erkölcsi, sőt a 
physikai világrendre is veszedelmet hozott. Mivel a meg-, 
váltás czélja az eredeti, természetfeletti világrend helyreál-
litása, önként következik, hogy mindannak, ami a bün át-
kát érezte, éreznie kellett a megváltás áldását is. Az erkölcsi 
világrend csak egy, és ez az állami és társadalmi rendet is 
magában foglalja ; ha tehát Krisztus az erkölcsi rendet meg-
szentelte és tökéletesítette, ezen megszentelés kegyelmei a 
polgári társadalomra is kiáradnak ; és minthogy az egyház 
Krisztus müvét folytatja, szükséges, hogy az állán vele ösz-
szeköttetésben maradjon, mert tőle kapja a megváltási ke-
gyelem azon kincseit, melyeket Krisztus egyházának át-

*) Erklärung der oesterroichischen Erzbischöfe und Bischöfe stb. 
1. Katholik. 1874. I. 

adott, hogy azokat kiszolgáltassa. Keresztény szempontból 
feloldhatlan azon kötelék, mely az államot az egyházhoz fűzi ; 
azért valamint az egyes ember csakis az egyházban és egy-
ház által gyakorolhatja üdvösségét, épen ugy az állam is 
csak akkor felelhet meg teljesen feladatának és eszméjének, 
ha az egyházzal benső összeköttetésben van, egy szóval az 
államnak keresztény államnak kell lenni. Az „impérium" és 
„sacerdotium" összhangzó működése Isten akarata szerint 
vezeti az embert végrendeltetésének eléréséhez, melytől el-
tekinteni az állami hatalomnak nem szabad, mint sz. Tamás 
mondja: „Quia igitur vitae, qua in praesenti bene vivimus, 
finis est beatitudo coelestis ; ad regis officium pertinet ea 
ratione vitám multitudinis bonam procurare, secundum 
quod congruit ad coelestem beatitudinem consequendam, ut 
scilicet ea praecipiat, quae ad coelestem beatitudinem du-
cunt, et eorum contraria, secundum quod fuerit possibile 
interdicat". (de regim. princ. cap. 15.) 5) (Folyt, köv.) 

Indifferentismus és toleraiitia. 
(Folytatás.) 

De hát miben áll az igazi tolerantia ? 
Tolerantia, vallási türelem alatt értjük a békeséges 

indulatot más felekezet tagjai iránt, mely az igazságérzeten 
s a szereteten alapul. Igazság-érzetből a tényleg fenálló jog-
állapotot tiszteli s nem iparkodik azon törvényellenes mó-
don változtatni; felebaráti szeretetből pedig igazi jóakarat-
tal van a más hiten levők iránt is. Igy, helyesen, fogva fel a 
dolgot, csak a kereszténység lehet türelmes, mert csak az 
hirdeti az általános testvériességnek elvét, s mint egyik 
legfőbb törvényét a kölcsönös szeretetet, ezért csakis a ke-
reszténység által válhatott a szorosan vett tolerantia, a puszta, 
hideg „magam-mellett-türés" szeretetteljes viszonynyá, mint 
azt fentebb jelzők. 

Azonban, ,qui bene distinguit, bene docet ;' — az igazi 
türelem, a más nézetüek, sőt a nézetünk szerint tévedőknek 
személyeire terjed csak, nem pedig magára a tévedésre is ; 
kimélet az, és tisztelet a másképen gondolkodók iránt, de 
nem feladása vagy elárulása a magam személyes vallási meg-
győződésének. Ebből következik, hogy kétféle türelem van : 
társadalmi s hittani, vagy a közönséges elnevezés szerint : 
politikai vagy polgári és dogmatikai, melyek nagyon külön-
bözők egymástól, mig másrészt épen e két különböző foga-
lomnak összezavarásában s folytonos felcserélésében áll ama 
borzasztó szemfényvesztés és humbug, melyet a liberalis-
mus a maga ,tolerantiá'-jával űz. 

A polgári vagy politikai ' vagy társadalmi türelem 
abban áll, hogy az állam s abban minden egyes polgár a 
fenálló felekezeteknek s azok egyes tagjainak polgári jogait 
elismerje s tiszteletben tartsa. Ezen türelem az állam részé-
ről vagy teljes lehet, amennyiben egyformán minden, határai 
közt létező felekezetre terjed, vagy részletes, amennyiben az 
egyik felekezet uralkodónak ismertetvén el, a többinek val-
lásuk gyakorlata csak bizonyos feltételek alatt engedtetik 
meg. De amint a viszonyok egyszer jogilag rendezvék, kö-
telessége mindenkinek azokat a törvény határain belől tisz-
teletben tartani, s ebben áll a türelem ; nem pedig abban, 

5) „Der Katholik." Mainz, I. G88—C89 1. Jeienkor. 1875. 40. sz. 
4* 
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ho^-y az egyes felekezeteknek hitczikkelyeit összezavarjuk, 
s több vallásból egyet akarjunk összekotyvasztani. 

A hittani tolerantia viszont semmi egyéb, mint gya-
korlati indifferentismus, s ennélfogva Isten ellen elkövetett 
vétek, akár minden vallási igazság tagadásából, akár azon 
oktalan és hazug állításból származzék az, hogy Istennek 
mindegy, bármily, igaz vagy hamis cultus által akarjunk 
tiszteletére lenni. Vétek az a társadalom ellen is ; mert a 
gyakorlati indifferentismus borzasztó politikai következmé-
nyeket von maga után, végre pedig vétek a józanész ellen 
is, melytől nzt követeli, hogy az ellentéteket azonos dolgok-
nak tekintse s elhigye, miszerint a mi száz- s ezerfelé szét-
ágazik, mégis csak egy irányban halad. Az igazi türelem 
tehát épen nem azonos a vallási meggyőződés hiányával; 
hanem épen ellenkezőleg: csak ott képzelhető igfjzi türelem, 
a hol tiszta meggyőződés uralkodik ; mert a türelem olyas-
mire vonatkozik, mi saját nézetemtől eltér, vagy azzal ellen-
tétben áll, midőn pedig nincs nézetem, nem is mondhatom, 
hogy ez vagy amaz eltér tőle, nincs tehát türelmemnek tár-
gya ; az indifferentismus pedig azt követeli, hogy senki se 
higyjen semmit, — mi teendője s czélja van tehát akkor a 
türelemnek ? 

De mindezekből az is következik, hogy épen nem tü-
relmetlenség, midőn az ember katholikus hitéhez ragaszko-
dik ; pedig ez az, mi ellen a ,korszellem' legdühösebben lár-
máz ; ismételjük : nem türelmetlenség ez, nem csak az egyén, 
mint fentebb mondók, hanem az állam részéről sem. Nem tü-
relmetlen tehát a katholikus egyház, ha következetesen azt 
hirdeti, hogy ő egymaga a Krisztusnak egyháza, általa ala-
pitva s azon megbízással felruházva, hogy tanitsa a népe-
ket, — midőn hirdeti s meg van győződve róla, hogy csak 
ő a csalhatatlan s egyedül üdvözitő egyház. Nem türelmet-
len tehát az egyház, midőn ezen hitéhez ragaszkodva a val-
lási igazságot igazságnak, a vallási tévelyt tévelynek ne-
vezi ; ha gyermekeit ez utóbbiaktól óvni, a már eltévedte-
ket magához visszaédesgetni iparkodik. Nem türelmetlen 
az egyház, midőn ebbeli hite- s meggyőződéséből gyakor-
lati következtetéseket von az isteni tiszteletbeni közösségre, 
a vegyes házasságokra, a keresztszülőkre, a hitetlenségben 
kimúltak iránti viszonyra, az eretnekek- s kiközösitettekkel 
való érintkezésre nézve sat. A mi a vallási meggyőződésből 
foly, az épannyi joggal létezik, mint maga e meggyőződés ; 
ha ez helyes s jogos, akkor corollariumai is azok ; hogy pe-
dig a katholikus hitmeggyőződés helyes és jogos, azt ki 
merné kétségbe vonni ? (Folyt, köv.) 

Bold. Haneberg püspök és a bécsi,Presse'. 
Némileg curiosum gyanánt veszszük át a következő 

czikket, melyben egy, fájdalom, idő előtt elhunyt katholi-
kus, mi több : egyházi kitűnőség oly lap hasábjain része-
sittetik méltó elismei'ésben, melyet meg a legnagyobb ,lati-
tudinarismus' mellett sem tudnánk barátaink közé számi-
tani ; de azon kegyelet, melylyel e sorok irója a nagy halott 
iránt kétségenkivül viseltetett, elég biztosíték érte, hogy 
kedélyes irályu elbeszélése csak igaz tényeket hoz fel s en-
nélfogva hitelre méltó. 

Kempten, hajdanta szabad birodalmi városnak köze-
lében fekszik a „fenyőfához" nevü szép, nagy gazdaság, 

melynek szabad birtokosát ezelőtt egy nemzedékkel Hane-
berg Tóbiásnak hittak. Tóbiás irni tudott s olvasni, a szent-
írásban époly otthon volt, mint saját házában is telkén, és 
egyáltalában igen okos, felvilágosodott embernek hirében 
állott, mi nem csekély dolog az ,Allgau'-ban, mely Német-
honnak egyik legműveltebb része. Ezen Tóbiás barátunk-
nak 1816-i junius 16-án fiúgyermek született, melyet az 
Írástudó apa Dániel nevére kereszteltette, s mely későbben 
nagynevű tudóssá nőtte ki magát. 

Az első oktatásban maga az apa részesité fiát, kik 
számszerint négyen voltak, kettő öregebbik Dánielnél s egy 
öcscse. Mindnyájan gyermekkoruktól fogva ugyancsak for-
golódtak a gazdagságban, munka a soknál is több levén, 
akár a háznál, akár a szántóföldeken vagy réteken ; neveze-
tesen Dániel a gulyát őrzé. Az apai előadások estenkint 
tartattak ; olyankor aztán az öreg examinált is, és a tejből, 
túróból s fekete kenyérből álló vacsorának mennyisége kér-
lelhetlenül egyenes arányban állott ahhoz, ki mennyit tu-
dott. Télen, mikor egyéb munka nem volt, a fiuk el-elláto-
gattak a közel falusi iskolába is. 

Anno 1824-ben eszébe jutott az öreg Tóbiásnak, hogy 
bizony jó lenne ezt a Dániel fiát latin iskolába küldeni ; mert 
hát a tanult paraszt mégis csak tanult valamit, kivel aztán 
a hivatalnokok sem mernek oly gorombák lenni, mint más 
közönséges emberrel. Ennélfogva Dánielünknek meo-hag-ya-o O o ö J 

tott, hogy minden nap bullagjon át Kempten városába, az 
iskolába. Az apa egy darab fekete kenyeret dugott zsebébe 
és Dániel ment. Délben valamely kempteni háznak kapuja 
alá ült, kenyerét elköltötte és — tanult hozzá ; hasonlólag 
tanult, mikor reggel iskolába ment s este hazafelé húzódott ; 
— máskor nem igen ; mert többi idejét az ásó meg a kapa, 
meg a cséplő vevék igénybe ; s igy ment ez teljes hat 
esztendőig. 

De hogy is tanult a mi Danielünk?! Az első eszten-
dőben, ugy látszik, nem valami kitűnően, mert akkori rec-
tora, — Bundschuh-nak hivták ezen tisztességes uri embert, 
ama, talán igen őszinte, de nem egészen udvarias tanácsot 
adta neki : hogy jobb lesz a tehenek mellett maradni. De 
meg kell jegyezni, hogy Bundschuh uram hajdanta igen jó 
tanár lehetett ; de Danielünk napjaiban már kiállhatatlan 
vén pedáns volt, ki semmihez sem értett kevésbbé, mint azon, 
tanárban elengedhetlen művészethez ; miként kelljen tantár-
gyát a tanulókkal megkedveltetni. Hogy igazunk van, mi-
dőn Dánielnek hanyagságáért a rectr'amat okoljuk, mu-
tatja későbbi pályájának története, mihelyt a második osz-
tálytól kezdve más tanár, bizonyos Geist Remigius kezébe 
került. Geist igen jól értette ama művészetet, mely elődjé-
ben teljességgel hiányzott, s igy történt, hogy a fiatal Ha-
neberg az ötödik iskolában már Virgilt, Horáczot és Ho-
mert olvasta s oly előmeneteleket tett ezen nyelvekben, 
hogy Geist tanár már a héber és angol nyelvre kezdé tani-
tani, csakhogy foglalkoztassa; mert bizony, a kempteni 
gymnasiumnak tananyagát a nagyratörekvő fiu már ré-
gen meghaladta. Igy a héberrel foglalkozván, egyszerre azt 
hallotta, hogy a Kemptentől körülbelül nyolez mértföld-
nyire fekvő Fellheim nevü helységben igen tudós rabbi van, 
ki kitűnően birja a keleti nyelveket. Ehhez zarándokolt a 
mi Danielünk, hogy tanácsot s útbaigazítást kérjen tőle 
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arra nézve ; váljon jó rendszert követ-e héber tanulmányai-
ban. A rabbi megvizsgálván a fiút, csudálta tanultvoltát, s 
végre egyéb jó tanácsok mellett arra is figyelmeztette, mi-
szerint héber tanulmányainak kiegészítésére szükséges a 
syr és arabs nyelvekkel is megismerkednie ; csakhogy Kemp-
ten városában e nyelveket még hirökből sem ismerték, 
amiért is a tanárok az öreg Tóbiásnak azt a tanácsot adták, 
hogy küldené fel fiát Münchenbe, a nagy gymnasiumba, mi-
által ők maguk azt nyerték, hogy jó szerével oly tanulótól 
szabadultak meg, ki náluknál többet tudott. 

így került Haneberg 1834-ben a müncheni u. n. régi 
gymnasiumnak legfelsőbb osztályába, melynek padjain na-
ponkint reggeli 8—11-ig s délutáni 2—4-ig ülnie kellett 
annak daczára, hogy a tanitók csakhamar észrevették, hogy 
az uj tanuló már nem a gymnasiumba, hanem az egyetemre 
való. Mindazonáltal Haneberg több hónapig ült e padokon, 
de ugyanakkor Allioli syr s arabs nyelvbőli előadásait is 
látogatta az egyetemen, s csak midőn Allioli egyszer nyil-
vánosan emiitette, hogy van egy tanitványa, ki ugyan még 
csak gymnasista, de azért Ephraem Syrusnak hymnusait 
már az eredetiben olvassa, akkor az igazgató felmenté e kü-
lönös tanulót a gymnasialis előadások látogatásától, ugy 
hogy már most kizárólagosan s egészen a keleti nyelvekre 
adhatta magát. Igaz, hogy ezért a cultusministerium hatal-
mas dorgatoriumban részesité az igazgatót, de ő ezt nem 
bánta, Haneberg pedig az ekként nyert szabad időt még 
arra is használta fel, hogy az akkor épen Münchent nagy 
számban látogató görögöknek társaságában — I. Otto ,ki-
rály' mézes hetei voltak ezek — az újgörög nyelvet oly 
tökéletesen megtanulja, miszerint későbben azt mondhatta, 
hogy jól csak két nyelvet tud : a németet, ama bizonyos 
allgaui nehézkes kiejtés szerint és az ujgörögöt. 

Végre 1835-i jun. 20-kán elhagyván a gymnasiumot 
hivatalosan is átment az egyetemre. Akkor szabad óráiban 
már a koránt olvasta s keleti tanulmányai mellett most már a 
franczia es olaszra is adta magát, egyúttal pedig egy mün-
cheni, zsidóvallásu könyvkereskedő társaságában Shakespea-
ret olvasta ; főtárgyul pedig a theologiát választá és Döllin-
gernek dogmatikai előadásaira járt. Ez tantárgyát egyháztör-
ténelmi alakban adta elő, mi a hallgatókban annyi előzetes 
történelmi ismereteket tételezett fel, hogy előadásait csak 
igen kevesen értették ; ezek közé tartozott Haneberg is, ki 
ugyanakkor Wisemannek egyik munkáját is forditá né-
metre, mihez — a tanuló fordításához — mirabile dictu : 
maga Döllinger irta az előszót, mint ugyanott mondja: 
„mert a szerzőhez (Wisemanhez) őszinte barátság fűz, a 
fordítóban (Hanebergben) pedig a legszebb reményekre fel-
jogosító s legkitűnőbb hittanulóinknak egyikét ismerem s 
becsülöm". Ez valóságos esemény volt akkor! Döllinger, a 
dicséretekben oly fukar Döllinger, kinek összes dicsérete 
rendesen abban szokott állani, ha valamely tanulónak vála-
szát hidegen s megjegyzés nélkül végig hallgatta, az a Döl-
linger nyiltan, három kinyomatott sorban dicsér egy hit-
hallgatót ! — ismételjük : ez esemény volt ! 

A szünidőket Haneberg otthon töltötte, a fenyőstelken. 
Az öreg Tóbiás, miután müncheni bizonyítványait oly szi-
gorúan megvizsgálta volna, mint hajdanta a kemptenieket, 
s miután ezek tökéletes megelégedését kivívják vala, juta-

lomképen és atyai magas tetszésének kifejezésére Dániel fiát 
örök időkre a gulya körüli teendői alól felmentette, és meg-
engedte neki, hogy ezentúl a vacatióban is zavartalanul ta-
nulhasson. Akkor Lenzfried falujában, melynek plébániájá-
hoz a fenyőstelek is tartozott, egy Schegg Péter nevű káp-
lán volt, ki, hogy a héber nyelvben jobban kiképezhesse 
magát, Haneberg, a hittanulónuk társaságát kereste fel, s 
sétaközben vele együtt a hébór nyelvben gyakorolta magát. 
Haneberg 6' 5" magas volt, Schegg picziny kis emberke, 
Haneberg megfelelőleg nagyokat lépett, Péter csak ugy 
ugrált mellette ; ezek voltak Hanebergnek első praelectiói, 
mint müncheni egyetemi tanárnak ugyanez a Schegg Péter 
lőn későbben utódja. 

Hanebergnek öcscse, a gazdaságnak jelenlegi birto-
kosa szintén szerette volna tudni, hogy mi van bátyja köny-
veiben ; elkezdett olvasni, aztán tanulni, s bátyja segítségé-
vel tökéletesen megtanult latinul és héberül. Ha aztán a 
szünidőkben egyegy deák ellátogatott a házba, hogy egy kis 
útravalót szerezzen, akkor a gazda majd Ovidot, majd Vir-
gilt hozta elő és a frátert előbb a latinból megexaminálta ; 
ha tudott, akkor egy négygarasost kapott, ha nem, akkor 
jól összeszidva, tovább mehetett, minek következménye az 
lőn, hogy a középszerű deákok a ,Tannenhof'-telket gondo-
san kerülték. S igy van az még ma is ; mert a bold, püspök-
nek öcscse még él. Sőt, ha vásárkor az allgaui plébános 
urak Kemptenbe ellátogatnak, s a vendéglőben találkoznak, 
hogy, mint ott mondani szokták, egy liter sört öntsenek a 
nyakravaló mögé, akkor csak becsüljék meg magokat, mi-
kor a ,TannenhoP gazdájának jelenlétében latinul beszél-
nek ; mert bizony rendreutasítja őket, ha szegényt Cicerót 
nagyon fitymálni találják. S ugy van a héber nyelvvel is, 
ugy hogy egyszer egy víg káplán a „Kibbutz-paraszt" ne-
vét kente rá ; mi azóta rajta is maradt. 

De térjünk vissza Dánielhez. 1839-i augustus 28-án 
pappá szenteltetett Augsburgban s két hónappal későbben 
kezdé előadásait az ószövetségi szentírási magyarázatból oly 
hallgatók előtt, kiknek legnagyobb része öregebb volt mint 
ő maga, de kik mindnyájan felette tisztelték őt. 1839/40-ben 
királyi biztossá neveztetett ki az augsburgvidéki gymna-
siumokhoz s mint ilyen az érettségi vizsgákat tartotta. 
Tiszti elődje Döllinger volt, e téren is rettenetes ember; 
mert a hol ő megjelent, ott deákok és tanárok egyaránt iz-
zadtak. Addig faggatta a deákot, mig az minden tudomá-
nyát kiadta, s ha aztán többet már nem tudott, akkor a biz-
tos ur a tanárokhoz fordult, s azokat szorongatta. Rettene-
tes augusztusi napok voltak azok, borzasztó hőség uralko-
dott a fejekben, csak Döllinger maradt hidegen. Haneberg 
alatt másképen ment a dolog. Ö is szigorú volt, de okkal 
móddal ; tudta mit lehet egy gymnasiumot végzett tanuló-
tól követelni s becsületérzetökre hivatkozott. Rájok hagyta, 
melyik remekíróból »karnak felelni, mi a fiuknak nagyon 
tetszett, s mondhatni, hogy a „hoszu Haneberg" kedvéért 
többet tanultak, mint azelőtt a rettenetes Döllingertőli fé-
lelmökben. Mint egyetemi tanár a szegény, ügyefogyott 
deákoknak mindenfelül ostromlott jóltevőjük volt. Segitett 
és adott annyit s addig, mig fülig volt az adósságban. Hogy 
jó szivével sokan vissza is éltek, magától érthető; de azért 
ő csak adott, kölcsönt vett fel s a pénzt ismét csak elaján-
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dékozta, mig egyszerre csak azon vette észre magát, hogy 
óriási léptekkel halad — sz. Crispinus felé ! Akkor 1851-ben, 
benczéssé lett s a müncheni sz. Bonifáczról nevezett monos-
torba lépett, hogy nyugodtan a tanulmányoknak szentel-
hesse magát. De itt aztán ismét csak nagyon csalódott ; test-
véreinek bizalma csakhamar az apáti méltóságba helyezte, 
ami sok küzdelmet, gondot és fáradságot okozott neki. 
1871-ben a speyeri püspöki székbe szorították —e szót kell 
használnunk, mert Haneberg, ki akkor már több püspöksé-
get visszautasított volt, bizony nem kivánta az infulát. Hu-
szonnégy munkája jelent meg ; mindnyáját nagy tudomá-
nyosság és alapos kidolgozás jellemzi; örökké sajnálandó, 
hogy Hanebergnek nem volt megengedve, egészen életén át, 
amint kivánta, csakis a tudományoknak élhetni. A tudomá-
nyos világon fényes helyet vivott ki magának, emlékezete 
halhatatlan. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 11. N e m k á r ö r ö m a személyekre, de 

körülbelül ilyes valami az ügyre vonatkozólag az, mit ér-
zünk, valahányszor azt olvassuk, hogy itt vagy ott egyegy 
főliberalis uri ember pénzkezelési kérdésekben „gyengének" 
mutatta magát, a rá bízott idegen pénztárt meglopta, vál-
tókat hamisított, zsarolt, vesztegetett, hamis esküt mondott, 
sat. sat., mert ki győzné liberális papfalóinknak felvilágoso-
dott fogásait mind előszámlálni ! Nem a személyeket, de 
a mai liberalismus nyomorult ügyét tekintve, majdnem egy 
kis kárörömnek engednők át magunkat, mondjuk, valahány-
szor, a mi igen gyakran történik, egyegy megszökött tol-
vajnak hirét olvassuk,kit a tömeg eddig mint igen ,müveit', 
valóban felvilágosodott', igazán ,szabadelvű' embert tisztelt, 
saját nagy okosságában nem is sejtve; — mert zsidólapjai 
természetesen soha egy árva szót sem írnak erről — misze-
rint ez a dicső férfi mind ennél jobban értett ahhoz, miként 
kelljen a jóhiszemüeket kizsebelni, vagy hogy ez az egész 
imponáló — már a kinek imponál — uri rátartás lopott 
pénzből telik, vagy hogy az a sok liberális lárma a papok, 
a jezsuiták, a zárdák, az egyházi vagyon, az infallibilitás 
vagy Isten tudja még mi ellen, csak azért van, hogy az ,oh 
nép' jobbra nézzen, mig bal zsebét elmetszik 

Mert hogy a mai liberalismus igy tesz, nem csak ná-
lunk, hanem mindenütt, a hol uralkodik, azt Német-, Spa-
nyol-, és Olaszországban csakúgy érzik, mint akár nálunk 
vagy Amerikában; — készakarva mondjuk: a mai libera-
lismus, s nem : a liberálisok, mert itt is különbséget kívá-
nunk tenni az ügy és a személyek közt, s mig amazt feltét-
lenül kárhoztatjuk, ezek közül a bűnösöket sajnáljuk, a 
többire nézve pedig azt kívánjuk, hogy mentől előbb térje-
nek észre, még mielőtt szerencsétlen politikai rögeszméik a 
társadalmat végkép tönkre tennék. 

A liberalismus s bizonyos társadalmi lopások, hirte-
len, gyanús meggazdagodások, vagy „zilált pénzügyi hely-
zet" következtében történt öngyilkosságok közti viszony 
sokkal intimebb és állandóbb, semhogy azt nem kellene kö-
vetkeztetni, hogy ez az ok és okozat közti relatio, oly érte-
lemben, hogy a liberalismus szülője és fentartója amaz ál-
talános corruptiónak, mely épen azon körökben vehető észre, 
melyek manap a politikai áradat felületén úsznak, mint 

hangadók a kormányokban s többséget képezők a képvise-
lőtestületekben ; melyek a sajtó terén a legarczátlanabbak, 
s mind ennélfogva a sörházi politikasterek előtt még mindig 
nagy tekintélyek. 

Honnan van ez ? Ha a liberalismus csakugyan az, ami-
nek magát mondja, hogy van az, hogy legtolakodóbb, leg-
nyelvesebb előharczosai közt oly gyakoriak azok, kiknek 
kezei nagyon is nem-tiszták ? Ha a liberalismus maga a gya-
korlati igazság, igazságosság és becsület, honnau e jellem-
beli fogyatkozások legbuzgóbb híveiben ? Avagy azok a tol-
vajok, csalók, váltóhamisitók „annak daczára", hogy libe-
rálisok ? — dehogy ! mert a különféle jelekben mutatkozó 
ily terjedelmes jellemtelenség oly kizárólagos tulajdona a 
liberalismusnak, hogy ahhoz hasonlót más irányú politikai 
pártoknak történetében nem találunk ; sőt azt mondhatjuk, 
a jellemtelenség, bárkiben mutatkozzék is, s bármily párt-
hoz tartozzék is az illető külsőleg, tettleg mindig azon poli-
tikai s vallási nézetekkel jár karöltve, melyekre a liberalis-
mus, mint legkedvenczebb eszméire oly rettenetesen büszke ; 
rövidebben ; minden gyanús egyén eo ipso : ,liberális', e szó-
nak manap divó értelmében. 

Mert mit értenek amúgy közönségesen ezen szó alatt : 
,liberálisnak lenni' ? . . . Túltenni magát mindennek előtte 
azon, mi minden becsületnek alapja : a hiten s vallásossá-
gon ; e nélkül pedig nem létezik erkölcs és erkölcsösség, nem 
létezik a törvény iránti tisztelet, hiányzik a jellemekben a 
meggyőződés, jó és rosz közti határozott megkülönböztetés, 
hiányzik mindaz, hogy Schopenhauer szavával éljünk, mit 
az emberek a ,verecundia' szó alatt értenek, következőleg a 
becstelen eljárástóli iszony is ; mert az ilyképen felvilágo-
sodott' emberek azt hiszik, hogy lehet mindent tenni, csak 
ügyesen tegye az ember, — s utóvégre, ha eléggé szeren-
csétlen volt rajta kapatni, akkor egy golyó megszabaditja 
őt tettének minden földi következményeitől, miképen szin-
tén csak oly ember okoskodhatik, ki e földön tuli létet, ott 
örök büntetést vagy jutalmat, következőleg örökkévaló 
igazságos birót, Istent nem hisz ; — mindez logikailag igy 
következik a liberalismus fogalmából, ugy amint azt ma 
értelmezik. 

Tuloztunk-e tehát, midőn azt mondtuk s mondjuk, 
hogy a manap már borzasztó mérvekben uralkodó, általános 
corruptio s a divó liberalismus közt szoros, rokoni összefüg-
gés van? s gonoszság-e, midőn azt mondjuk: bármiként saj-
náljuk is a személyeket s sajnálkozzunk tetteik felett, ez 
az egy hasznuk mégis lesz e jelenségeknek, hogy a népek-
nek józan része, épen a szivökben honoló, kiirthatlan becsü-
letérzésnél fogva utoljára mégis csak el fog fordulni oly 
rendszertől, mely az emberi nemet szellemileg lealacso-
nyítja s anyagilag kifosztogatja? — 

Oracicza, julius 7. C o r o n a . A csanádi egyházme-
gye oraviczai alesperesi kerülete déli részének papsága teg-
nap tartá meg ez évi kerületi gyűlését Oraviczán. Egy se-
gédlelkész kivételével, kit hivatalos teendője otthon tartott, 
jelen volt az összes kerületi papság. Reggeli 9 órakor vala-
mennyien a karinget és stólát magunkra öltve, a helybeli 
főesperes, dr. Spéth Károly ur vezetése alatt s az általa tar-
tott kereszt elülvitele mellett a plébániaiakból p á r o n k i n t a 
tempómba menvén, a szentmise meghallgatása, minden szen-
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tek letenyéje s egyéb imádságok elmondása után, ismét 
ugyanazon módon a harangok szólása kíséretében a plébá-
niaiakba visszatértünk. Itt, épen ahogy a tanácskozás meg-
nyitásához készültünk, nagy örömmeglepetésben részesül-
tünk. Ugyanis a szomszéd stajerlaki lelkész kíséretében be-
lépett hozzánk ft. Folly Emil, püspöki szertartó ur, ki majd 
négy hónapig tartott keleti és déleurópai érdekes útjáról, e 
hó 3-án szerencsésen hazaérkezve, mindenekelőtt a Stajer-
lakon felüdülés végett tartozkodó kegyelmes Főpásztornak 
ő nmltságának sietett hodoló tiszteletét tenni, s onnan Te-
mesvárra visszautaztában Oraviczára jőve vendégkép gyű-
lésünket is szerencsélteté. A hír már pár héttel ezelőtt tud-
tunkra adta a szép kitüntetést, melynek ft. Folly ur szemé-
lyében a mi egyházmegyénk Jeruzsálemben és Rómában 
egyaránt osztályosa lett. Azért a gyűlés megnyilván, az el-
nöklő főesperes ur classikus latin nyelven, melyen maga a 
tanácskozás is folyt, melegen üdvözlé a véletlenül épen ez 
alkalommal ideérkezett jeles és méltó kitüntetésben része-
sült vendéget, legfőkép azon okból is, hogy a kerületi pap-
ság gyűlésében jutott neki kedves alkalma ft. Folly urnák a 
legőszintébben szerencsét kivánni azon kétrendbeli ritka 
kitüntetéshez, melynek imént bevégzett hoszu és fáradsá-
gos, de nevezetes utja alkalmából részese lett. Ft. Folly ur 
ugyanis a jeruzsálemi patriarcha által jeruzsálemi kano-
nokká, Rómában tartózkodása alkalmával pedig ő szentsége, 
a dicső IX. Pius pápa által pápai kamarássá neveztetett ki;  

s ezenfelül ugyancsak a patriarcha által rendjellel diszitte-
tett fel. A ft. ur a szives szerencsekivánatokat megköszönve 
a személyét ért kitüntetést önmagáról szerényen az egyház-
megyére háritá. A ft. ur jeles tulajdonait ismerve, melyek-
kel egyházmegyénknek diszére van, egy szivvel kívántuk : 
Ad multos annos ! 

Áttérhetnék most már gyűlésünkre; mielőtt azonban 
ezt tenném, engedje meg a szives olvasó, hogy ft. Folly ur 
utazási közleményeiből is egynémit felemlítsek, ami bizo-
nyára nem csekély érdekkel birand. Ebéd közben, meddig a 
gyűlés tartott, kérdéseinkkel szinte ostrom alá vettük a ft. 
uj kanonok urat. Elmondá kedves vendégünk, hogy még 
márczius közepén egyenest Becsbe menve, s onnan Mün-
chenen, hol többi közt az egyházmegyénkben is a legüdvö-
sebb sikerrel működő iskolanénék anyaházát is megláto-
gatá, Genfen s a franczia Svajczon át Avignonba érkezve, 
Marseilleből többnapi tengeri utazás után Rhoduson, Ale-
xandrián, Kairón (honnan a pyramisokhoz is kirándult), s 
Port-Saiden át Jaffában kikötött, s innen lóháton Jeruzsá-
lembe tartott nagyszámú társaival. Jeruzsálem és Palesz-
tina kitűnőbb sz. helyeit meglátogatá mind ; ott jár t Beth-
lehemben, Bethániában, a holttenger s Jordán vidékén, Ná-
zárethben, Kána s Kafarnaumban, a galiläai tón vizi jármű-
vök viharral is küzdött, felkereste Karmel fensikját s a Tá-
bor megragadóan szép magaslatát. Mi ezt mind hallva, szi-
vünkben érzők: oh mily irigylendő szerencse ! Visszautaz-
tában vendégünk bejárta Tarsust, Smyrnát és Efezust, Kon-
stantinápolyt ') és Chalcedont, Athént, Nápolyt, Rómát, 
Velenczét stb. Érdekesnél érdekesbb tapasztalatai és élmé-

') I t t épen Abdul-Aziz sultán szerencsétlen vége alkalmával volt ; 
a sultán pénteken nagy fénynyel tengeren az általa választott moscheeba 
ment, szokott heti ajtatosságot végezni, s már a következő hétfőn halála 
hirét vette a lakosság — a leghidegebb közönynyel. 

nyei közlésébe nem bocsátkozhatom, csupán egy igazán 
szívreható s mélyen megindító szép közleményét nem aka-
rom említés nélkül hagyni. Elmondá, hogy a zarándokcsa-
pat Jaffából lóháton megindulván, amint Jeruzsálemnek, a 
sancta civitas, messze ragyogó tornyai szemeikbe tűntek, le-
szálltak s leborulva megcsókolták a földet, melyet isteni 
Üdvözítőnk járása kelte szentelt meg, és karban elkezdték 
énekelni Dávid zsoltárát: Laetatus sum in his, quae dicta 
sunt mihi ; in domum Domini ibimus. Stantes erant pedes 
nostri in atriis tuis, Jerusalem ! S Jeruzsálem s a szentföld-
től elbúcsúzva ismét karénekben elzengék a zsidó nép oly 
megható siralmát, melylyel Babylon folyóinak partjain az 
elvesztett Jeruzsálem felett keseregve panaszkodott, fogad-
ván, hogy a szent városról megfeledkezni nem fog ! Már az 
igaz, méltón zenghették a zarándokok is ez éneket, mert aki 
földi életében ily ritka kegyben részesült az Úrtól, bizo-
nyára e boldogító szerencséről soha meg nem fog feled-
kezhetni !') (Vége köv.) 

Svajcz. E g y k i s r e c a p i t u l a t i o most, midőn a 
jurai katholikus papok egyelőre haza tértek, nem árthat, 
hogy lássuk, mennyi kárt tett eddig a ,culturharcz(, mennyit 
fog még tehetni, mily nemtelen eszközökkel küzdött itt, s 
minő emberek azok, kik a főszerepet viszik, miközben lá-
tandjuk, hogy ezek is csak egyszerű tolvajok, kik a felvilá-
gosodás érdekében —. az állam pénzeit sikkasztják. 

Mint a ,Religio' olvasói régebbi tudósitásokból kive-
hették, a berni kormány szövetségtanácsi, az uj alkotmá-
nyon alapuló határozat folytán, hoszabb késedelmezés után 
végre mégis csak kénytelenült a juravidéki papoknak meg-
engedni, hogy hazatérhessenek, mi multévi novemberhóban, 
miután a száműzetés majdnem két esztendőig, t. i. 1874-i 
január 30-a óta tartott volna, meg is történt. 

Ha pedig valaki azt hinné, hogy e két évig húzódott 
szomorújáték ekként bevégződött, melyben a főszerepet bi-
zonyára Bern kormánya adta, akkor igen csalódnék ; — csak 
uj jelenet, a diszitmények felváltásával az, mit látunk, s pe-
dig a következő okoknál fogva. o o 

Mig az egyes kantonok még teljes és tökéletes souve-
rainitással birtak, addig minden egyes számüzési joggal is 
birt saját polgárai felett; 1874-i május havában azonban uj 
alkotmány szavaztatott meg, az összes szövetség számára, 
mely centralizáló törekvéseinél fogva e kantonalis különjo-
got is eltörölvén, ez által a juravidéki papoknak nagy szol-
gálatot tett, mint ezeket a ,Religio' már régebben fejtegette, 
miket is csak azért ismétlünk, mert épen ,recapitulation 
irunk, s mert ezek a következőkkel is szoros összefüggésben 
vannak. A juravidéki katholikusok és papok ennélfogva azt 
követelték, hogy az ez utóbbiak ellen hozott számüzetési 
határozat visszavonassák ; de a berni kormány sokáig sza-
badkozott az uj alkotmánynak ebbeli czikkelyeit gyakorla-
tilag érvényesíteni, midőn azok a katholikusoknak kedvez-

2) Talán még azt is érdekes lesz felemlítenem, hogy t . vendégünk 
közlése szerint, amint a zarándokok csapata helyről helyre, vidékről vi-
dékre járt , az illető helyeken mindenütt az odavonatkozó evangeliumi sz. 
szakaszok olvastattak el egy hivatalból kisérő pap által ; igy a Genezareth 
háborgása alkalmával is a „Domine, salva nos, perimus" evangeliumi 
szakasz. — Különben ez év tavaszán egyházmegyénkből egyszerre hár-
man is meglátogatták a szentföldet : ft. Kögl Károly, cziinz. kanonok s 
perjámosi lelkész ; Wächter Adolf, esperes és nagy-sz.-miklósi lelkész, és 
fenttisztelt vendégünk, kinek majd 2000fr t jába került utja. 
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nének, annak daczára, hogy ő maga, a berni kormány volt 
az, mely a maga idején legerélyesebben buzgólkodott a cen-
tralizáló alkotmányrevisio mellett; mert az a főbb hatósá-
gokat Bernben központosítván, a városnak s vidékének 
nagy szellemi s anyagi előnyöket biztosított. A dolog végre 
a szövetségtanács elé került, mely a töx-vény világos ren-
delkezésénél fogva nem tehetett egyebet, mint hogy a 
berni kormánynak meghagyta, hogy a száműzési ha-
tározatot m. évi november 15-én vonja vissza, mi aztán 
nagy kelletlenül meg is történt, de oly képen, hogy a kor-
mány nem csak el nem is ismerte, miszerint régebbi erősza-
kos eljárása a juravidéki katholikusok ellen igazságtalanság 
volt és hiba, melyet immár jóvá tenni iparkodik ; hanem 
ellenkezőleg nyiltan kijelentette, hogy ezért a .culturharcz' 
meg nem sziinik, hanem, habár némileg megváltozott esz-
közökkel ugyan, de minden esetre lolytatandó ; mert ugyan-
azon rendetben, melyben a juravidéki papoknak visszahiva-
tását a praefectusokkal tudatta, egyúttal arra is utasította 
azokat, hogy a visszatérendő papoknak „a vallásháboritásról 
szóló törvény 3. §-ának értelmében" minden istentiszteleti 
működés s ténykedés, akár nyilvános, akár niagánhelyeken 
szorosan megtiltandó. 

Hogy e rendeletnek horderejét kellőleg felfoghassuk, 
szükséges tudni: 1-ör, hogy az annyira üldözött juravidéki 
papságnak egyedüli vétke abban állott, miszerint kijelen-
tette, hogy a püspöknek „állami letevése", azaz hivatalából 
állami erőhatalommal való kiigtatása, az alatta álló papsá-
got nem oldja fel az egyházi engedelmesség kötelme alól ; s 
2-or : hogy a fentidézett törvény épen csak ,ad hoc' hoza-
tott, miért is ama bizonyos 3. §. igy hangzik: „oly papok-
nak s egyéb egyházi szolgáknak, kik nem tartoznak állami-
lag elismert vallástestülethez, minden papi s iskolai ténykedés 
megtiltatik, a) ha az illető az államból kitiltott rendhez tarto-
zik s b) ha nyiltan ellentétbe helyezte magát az állami tör-
vényekkel, addig mig ellenkezésbe tart ; — különben 1000 
frankig terjedhető birsággal vagy 1 évi börtönnel büntetendő." 

Mig tehát a berniek, a szövetség által kényszerítve, 
egyik kézzel a kath. papokat bebocsátják az országba, addig 
a másikkal a börtön ajtaját nyitják meg előttök. Ennek da-
czára is az illetők mind hazatértek s várják a történendő-
ket. A ,Kirchenzeitung' látszólagosan legjobb reményekkel 
néz a jövő felé, s a sorok közt sejteti, hogy az eddig szám-
űzött papok, kik eddig is, mint mesterlegények, utazó ke-
reskedők s más álarczok alatt is találtak alkalmat híveiket 
látogatni, most is ejtendik módját, nyájok lelki üdvéről 
gondoskodni, anélkül, hogy ezért mindannyiszor ezer fran-
kot fizessenek. Azonban oly könnyen még sem menend ez ; 
mert a berni medve készen áll, s csak lesi az alkalmat, hogy 
a juravidéki papokat az uj alkotmány alatt is sanyargathassa. 

Csakhogy ezek a berni hatalmas urak is épen most 
igen kellemetlen napokat élnek. A ,Religio' már régebben 
beszélé, hogy a kormány egyházügyi osztályának számadá-
sai véletlenül ultramontán kezekbe kerülvén, köztudomásra 
jutott, miszerint a kormány tizennyolcz hónap alatt 250,000 
frankot fordított az ókatholicismus meghonosítására, azaz, 
ezen haszontalan czélra épannyi pénzt fecsérelt az adózó 
népnek verejtékes filléreiből. E hír akkor tájban még a ra-
dikalis táborban is nagy ingerültséggel fogadtatott, mely 
meg növekedett, midőn a kormány az e miatt ellene emelt 
vádakra csak annyit tudott felelni, miszerint kötelességének 
tartotta az ókatholikus kisebbséget a katholikus többség elle-
nében pártolni, tehát magából válaszából kitűnt, hogy az 
egész ókatholicismus semmi egyéb, mint egy alig létező, 
törpe kisebbséggel az állani költségén űzött szédelgés. 

De ugyancsak a berni kormányt még máshonnan is 
meglehetős baj fenyegeti. Azok a berni páholytestvérek 
ugyanis, kik in politicis és politico-ecclesiasticis uralkod-

nak, egyúttal Svajcznak legmerészebb ,Gründer'-jei is vol-
tak, s kivált vasúti .alapításokban' roppant sok pénzt vesz-
tettek, mit akként pótoltak helyre, hogy több, az állam-
pénztárból vett millióval végképen elértéktelenitett részvé-
nyeket összevásárolván, azokat „a kincstár számára" vették 
meg, azaz a maguk kárát a kincstár, illetőleg az adózó nép 
nyakába kötötték. A dolog kisült, a nagytanács már is bi-
zottságot küldött ki e furcsa eljárásnak megvizsgálására s 
vannak, akik azt hiszik, hogy ezen az egész kormány hajó-
törést szenvedend. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Ez aztán a meghazudtolás ! A ,Diritto', a jelenlegi 

olasz kormánynak félhivatalos lapja, meghazudtolja azon 
állítólag kath. lapok által terjesztett hirt, mintha a Collegium 
Germanico-hungaricum fekvő javainak eladatása azonos lenne 
ugyanezen intézetnek bezárásával.„Miután az ekkéntbegyülő 
pénzek olasz állampapírokba fektettetnek, az illető intézetek 
csak államcsőd esetében foroghatnának veszélyben", mondja 
a ,Diritto'; — t. olvasóink emlékeznek talán, hogy ezen ál-
lampapírok értékét múltkori pesti levelűnkben mi is kellő-
leg méltányoltuk Ugyancsak a ,Giunta liquidâtricc-t, 
Frattochi közjegyző 60000 frankig megcsalta s aztán meg-
szökött. Ugyanez a Frattochi az, ki 1871-i szeptemberhó-
ban, midőn a piemontiak a quirinali palotát baltákkal és ál-
kulcsokkal magukévá tették, e cselekedetnél mint köz-
jegyző szolgált, látnivaló tehát, hogy ez is nagy férfiú a 
forradalom előtt. Per associationem idearum eszünkbe jut, 
hogy az akkor álkulcsaival közreműködött Desantis laka-
tosmester, régebben tehetős, sőt gazdag embei ,̂ ma koldus ! . . . 

Igen feltűnt Rómában, hogy junius 21-én, a német 
zarándokok ünnepélyes fogadtatása alkalmával Hohenlohe 
bibornok, a szent collegiumnak per eminentiam német tagja, 
hiányzott; inert a jelenleg in Curia időző bibornokok közül 
hárman tudnak ugyan németül ; de egyik sem tartozik a né-
met birodalomhoz, amennyiben Francelin tyroli születésű, 
Ledochowski lengyel és de Luca olasz. 

— A szász király f. hó 3. tartott trónbeszédében, mely-
lyel az országgyűlést bezárta, igen finom módon megsemmi-
sítő Ítéletet mondott annak ,culturharczos' viszketege felett. 
Ugyan egy mondatban megelégedését fejezte ki a felett, 
hogy az állam és a katholikus egyház közti viszonyt ,ren-
dező' törvény létesült s sajnálatát a felett, hogy ugyancsak 
ezen ülésszak alatt nem sikerült a munkás osztálynak való-
ban égető szükségein s már elviselhető nyomorán törvényes 
uton segíteni De mikor a páholyban csak jómódú em-
berek ülnek, s az országban a protestáns ,türelem' uralko-
dik ! Ad vocem ,protestáns türelem' legújabban nem csekély 
megszégyenittetésünkre azt tapasztaltuk, hogy csakugyan lé-
tezik ilyesvalami is. Azt olvassuk ugyanis egyik német lap-
ban, hogy Weimarban a protestáns lelkész oly házasságot 
,áldott meg', melyben a férj zsidó, a nő pedig katholika, kiket 
egyházilag megesketni nem csak a katholikus pap, hanem a 
rabbi is vonakodott. 

— A berlini liberalismus roppant roszul érzi magát, 
mióta a főállamügyész azon szerencsétlen gondolatra vete-
medett, egyszer változás kedveért azt a sok „alapítást", me-
lyet Izrael fiai s szolgái a mult években véghezvittek, kissé 
behatóbban tanulmányozni. Egyes liberális lapok egészen 
komolyan már azt kezdik indítványozni, hogy legjobb lesz, 
ha a „kitűnőbb pénzügyi czégek" értsd a főzsidók Berlin-
ből kivándorolnak, s ekként annak tőzsdéjét tönkre teszik.., 
Lám ! mig a ,törvény' csak a katholikusok és a socialde-
mocraták zaklattatására szolgált, akkor ,szent' volt, s min-
denki ,egyenlő előtte' ; — de most mikor a liberális tolva-
jokra kerülne a sor, ezek fellázadnak és tömeges kivándor-
lással fenyegetődznek — bizonyosan Magyarországba ! 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Az egyház és állam közötti viszony. 
(Folytatás.) 

a) Az egyház és állam benső összeköttésénél 
fogva következik, hogy az állam kötelezve van, a 
keresztény hit igazságait, amint az egyház azokat 
hirdeti és magyarázza, elfogadni és a törvényhozás 
valamint igazgatás és egyszóval az összes kormány-
zásban érvényesiteni. Észellenes volna, feltéve a 
keresztény hit istenségét és csalhatatlanságát, azt 
hinni, hogy az egyének tartoznak ugyan a kinyilat-
koztatot t igazságokat elfogadni és azok szerint élni, 
de az állami hatalomnak, a törvényhozás és igaz-
ságszolgáltatás jogában állana, s a j á t elvei szerint 
el járni , habár ezek talán ellentétben vannak a ke-
resztény kinyilatkoztatás tanaival és az egyház tör-
vényeivel. Ez nem volna más, min t kétféle igazsá-
got állitani, és a Krisztus által hirdetet t evangé-
liumi törvényt , mely mindenkinek és minden időre 
szól, a lapjában felforgatni . Helyesen mondja So-
riano, jeles kath. férfiú Brazi l iában: ,,A mi Urunk 
nem azért jö t t a világra, hogy csupán az egyedet 
reformál ja ; a családok és keresztény államok is 
neki köszönhetik, a mik. Az evangelium nem tani t 
kétféle erényt, egyet az egyedi, a másikat a politi-
kai élet számára, sem az üdv kétféle módjá t nem adja 
elő". A keresztény államnak továbbá kötelességé-
ben áll, az egyház hitét védelmezni, azaz kell, hogy 
a keresztény hitigazságok nyilvános becsmérlését, 
hitellenes tanok terjesztését akadályozza és bünte-
tés alá vesse; szükséges továbbá, hogy az egyház 
és egyházi személyek jogai t ő maga tiszteletben 
tar t sa és mások által is tiszteletben tartassa. Midőn 
a keresztény fejedelmek az egyház és hit védelme-
zésére hivatva érzik magukat , vigyázniok kell, ne-
hogy a védelem ürügye alat t az egyház uraivá 

akar janak lenni. IX. Pius egyik körlevelében 1871-
ben igen szépen mondja : „Filii enim, non domini 
Ecclesiae sunt christiani Principes, quibus apposite 
inquiebat ingens illud sanctitatis et doctrinae lu-
men, Anselmus Cantuariensis Archiepiscopus : „ne 
putetis vobis Ecclesiam Dei quasi domino ad ser-
v iendumessedatam, sed sicut advocato et defensori 
esse commendatam ; nihil magis diligit Deus in hoc 
mundo, quam libertatem Ecclesiae suae". 

b) Másrészről az egyház is kötelezve van, az 
államot, mint Is tentől alapitott társadalmi rendet 
tisztelni és áldásaiban részesíteni ; azért az egyház 
az ünnepélyes koronázás alkalmával kétszer imád-
kozik : „Ut hunc electum, in Regem coronandum 
benedicere digneris". Az egyház továbbá kötelezte-
tik, hirdetni az engedelmességet és tiszteletet a vi-
lági hatalom iránt, és pedig nemcsak a külső tör-
vényszerűséget, hanem a benső meggyőződésből 
származó engedelmességet is ; „Necessitate subiecti 
estote non solum propter iram, sed etiam propter 
conscientiam." Rom. 13. Ezek következtében az 
egyház kárhozta t ja a forradalmat még akkor is, ha 
a fejedelem alattvalóinak kárára és e lnyomására 
visszaélne hatalmával. Az egyház ilyen esetben is 
az Isten akaratában való megnyugvást és az isteni 
irgalmasság iránti bizalmat hirdeti . „At quale re-
medium (kérdi sz. Liguori) adest, si regimen prin-
cipis esset excessive ty rann icum? Remedium, quod 
suppetit , est ad Deum recurrere, u t auxi l ium prae-
beat". (Homo ap. lr. 8. n. 13.) Csak a szenvedőleges 
ellenállást t a r t j a jogosnak; mer t nem követelhet az 
állami hatalom engedelmességet akkor, ha törvénye 
Isten törvényével ellentétben van ; az állam ugyanis 
Istentöl nyert hata lmánál fogva nem parancsolhat 
olyasmit, ami Isten ellen van; az állami hatalom 
ilyen törvény által sa já t tekintélyét a l áá sná ; azért 
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helyesen mondja a „Catechismus Conc. Trid." : „At 
verő si quid improbe, si quid inique imperent, quum 
id non ex potestate, sed ex iniustitia atque animi 
perversitate agant, omnino non sunt audiendi (se. 
magistratus politici)." (Pars III . c. 5. qu. 16.) Mint-
hogy az állam szinte alá van vetve az isteni tör-
vénynek és ezt saját körében érvényesiteni tarto-
zik, azért az egyháznak, mely ezen törvény Istentől 
rendelt magyarázója és hirdetője, jogában és köte-
lességében áll, oda törekedni, hogy a világi hata-
lom ezen törvényt szem előtt tartsa, és a nemtar-
tás esetében intési, sőt (a keresztény állam iránt) 
büntetési joggal is bir. A középkorban, mint em-
litve volt, az akkor elismert positiv államjognál 
fogva a pápa a legvégső esetben a fejedelmeket 
megfoszthatta hatalmoktól és ennek következtében 
az alattvalókat feloldhatta a hűségi eskü alól. Ezen 
positiv államjog többé nem létezik, de inteni és a 
szükség esetében egyházi büntetéseket alkalmazni, 
az egyház elidegenithetlen jogaihoz tartozik. 

c) Ezekből önként következik, mit kell az „ál-
lamegyház" elvéről tartani. Ha ez annyit jelent, 
hogy az állam egyedül a kath. anyaszentegyházat 
ta r t ja igaz és Isten által kinyilatkoztatott vallás-
nak, és hogy ezen elismeréshez szabja magavisele-
tét, akkor az államegyház keresztény szempontból 
teljes jogosultsággal bir és egyenes kifolyása azon 
hitágazatnak, miszerint a kath. anyaszentegyház 
egyedül birtokában van a teljes kinyilatkoztatás-
nak és ennek folytán egyedül üdvözitő. Az állam-
egyház kérdésével összeköttetésben van az állam-
hatalom magatartása más hitfelekezetek irányában. 
A keresztény állam kötelességeihez tartozik, a hitet 
védelmezni, a tévtanok terjedését és hirdetését aka-
dályozni. Ez már a keresztény állam fogalmából 
következik és az egyháztörténet által is elegendő-
képen bizonyittatik. A ker. hit szelleme által átha-
tott fejedelmek ugyanis dicsőségnek tartották a 
hit védelmét, és már I. Incze pápa kiemelte a feje-
delmek ezen kötelességét: „Regiam potestatem non 
ad solum regimen, sed maxime ad Ecclesiae prae-
sidium esse collatum." A történelem azonkivül bi-
zonyitja, hogy azon szoros összeköttetésnél fogva, 
mely az állam és egyház közt fönáll, a lázadást az 
egyház ellen sokszor lázadás az állam ellen követi, 
és minél szorosabb a viszony, annál veszedelmesebb 
a vallási tévtan az állam létére is olyannyira, hogy 
az állam az önfentartási kötelemnél fogva sem le-
het közönyös. Ezen szoros viszonyra gondolhatott 
VI. Hadrian pápa is, midőn a reformatio elején 

előremondta, hogy a forradalmat az egyház ellen 
követni fogja a forradalom a fejedelmek ellen. Ezek-
nél fogva az egyház teljes joggal kárhoztatta a 
Syllabus 77. tételét: „Aetate hac nostra non am-
plius expedit, religionem catholicam haberi tam-
quam unicam status religionem, ceteris quibuscun-
que cultis exclusis". Ez volt oka annak, hogy a 
középkorban, midőn az egyház és állam a legszoro-
sabb összeköttetésben valának, a világi hatalom az 
alaki eretnekséget (haeresis formális et pert inax) 
épen agy halállal büntette, mint a lázadást az ál-
lam ellen ; mivel az eretnek, megtámadván a keresz-
tény hit igazságait, megtámadta az állam létét, 
melynek alapját a keresztény hit képezte. Hozzá-
já ru l t még az is, hogy a középkori tévtanok az ál-
lami létet nem ritkán egyenesen is felforgatással 
fenyegették. Továbbá még azt is kell tekintetbe 
venni, hogy a középkorban a büntetési eljárás egy-
általában szigorúbb, sőt mostani felfogásunk sze-
rint kegyetlen volt. A hitegység enyésztével az 
eretnekség ellen való büntetési gyakorlatot többé 
fentartani nem lehetett. „A hit egysége, mondja 
Ketteler püspök, az emberek vétke és az Isten igaz-
ságos megengedése folytán elveszett, és valamint 
eredetileg az Isten igéje, az isteni kegyelem ereje 
és a martyrok vére megalapították, ugy ismét hely-
reállítani fogják. Mig ezen szerencsés idő bekövet-
kezik, kell, hogy a lehetség szerint megférjünk 
egymással. ') Az egyház nem ellenzi, ha az állam a 
közjó iránti tehintet által indittatva és kénysze-
ritve a körülmények által, nemkatholikus hitfeleke-
zeteket politikai egyenjogúságban részesit;2) de a 

') Ketteler. Freiheit, Autorität und Kirche. Mainz. 
1862.151. 1. — 2) Aquinói sz. Tamás azon kérdésre : „Utrum 
infidelium ritus sunt tolerandi?" következőképen felel: 
„Respondeo dicendum, quod humanuni regimen derivatur 
a divino regimine, et ipsum debet imitari. Deus autem, quam-
vis sit omnipotens et summe bonus, permittit tarnen aliqua 
mala fieri in universo, quae prohibere posset ; ne eis sublatis, 
maiora bona tollerentur vel etiam peiora mala sequerentur. 
Sic ergo et in regimine humano íIii qui praesunt, recte ali-
qua mala tolerant, ne aliqua bona impediantur, vel etiam ne 
aliqua mala peiora ineurrantur.. . . Sic ergo, quamvis in-
fideles in suis ritibus peccent, tolerari possunt vel propter 
aliquod bonum, quod ex eis provenit, vel propter aliquod 
malum, quod vitatur". Hivatkozik azután az egyház 
példájára. (Summ. 2. 2. qu 10. art. 11.) A pápák a po-
litikai vallástürelmet ott, ahol valóban szükségesnek bebi-
zonyult, nem kárhoztatták. Igy például XI . Inczé pápa nem 
helyeselte a protestánsok erőszakos megtérítését, melyet 
XIV. Lajos a nantesi edictum felfüggesztése után (1685.) 
keresztül vinni akart ; sőt II . Jakab, angol király által az 
elnyomott protestánsok részére közbenjárt. Ujabb időben a 
pápák megengedték a püspököknek, hogy a franczia és belga 
alkotmányokra, melyek a hitfelekezetek jogegyenlőségét ki-
mondják, az esküt letehessék. VII . Pius pápa teljesen meg-
nyugodott, miután a franczia követ XVI I I . Lajos nevében 
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korlátlan lelkiismereti szabadságot soha sem ismerheti el ; 
soha sem taníthatja az embereket, hogy minden vallás egy-
aránt jó és az örökkétartó boldogság elérésére elégséges, 
mint ezt a következő tétel mondja: „Homines in cuiusvis 
religionis cultu viam aeternae salutis reperire aeternamque 
salutem assequi possunt". (Syll. prop. 16.) Az egyház soha 
sem mondhat le azon szent meggyőződésről, hogy a hitsza-
kadás nagy igazságtalanság, soknak lelki üdvösségére nézve 
nagy veszély, politikai és társadalmi tekintetben pedig az 
illető népekre nézve szánandó szerencsétlenség vala. Soha 
sem engedheti meg, hogy a törvényes hitegység megszün-
tetése minden körülmény közt jogosultsággal birjon, vagy 
hogy az egyház és állam teljes feltétlen szétválasztása min-
den körülmény közt legjobb és a népek jólétére nézve legüd-
vösebb rendszer. Ezekről lemondani annyit jelentene, mint az 
egyházellenes korszellemnek a keresztény állameszmét ál-
dozatul hozni. Az egyház soha sem fog megfelejtkezni isteni 
hivatásáról, mely abban áll, hogy a pokol minden erőlködé-
sének daczára az egész világot és egész emberi nemet ta-o o o 
nának fényével megvilágositsa, kegyszerei malaszterejével 
megszentelje és lelki kormányzói hatalmával a mennyei ha-
zába vezérelje ; egyszóval az egyház mindig azon fog lenni, 
„hogy a hitnek meghódoljon minden nemzet az ő nevéért". 
(Róm. 1, 5.) (Vége köv.) 

Nyilt levelek a ,Religio1 ft. szerkesztőségéhez. 
Szatmár, junius 20. 1876. 

I. 
Mélyen tisztelt szerkesztő ur! Megvallom, jóideje bi-

zonyos kellemetlen érzés száll meg, valahányszor a ,Religio' 
kezemhez jut ; mert mindannyiszor szemrehányást teszek 
magamnak azért, hogy azon nagybecsű előlegekért, melyek-
kel ft. szerkesztő ur engem a ,Religio' dijtalan küldése által 
már évek óta megtisztel, viszont még alig nyújtottam némi 
kárpótlást. (Mások nem oly gyengéd lelkismeretüek. Szerit.) 

Hoszas hallgatásom jó részt abban találja alapját, 
hogy sokáig gondolkodóba ej te a kérdés : — mily módon 
lehetnék azon nagy érdekek szolgálatára, melyeket a ,Rel.' 
képvisel? Hisz oly avatott tollak irják abba az örök igaz-
ság igéit, hogy azok mellett ily irányban az enyém — meg-
vallom az igazat — valami lényeges szolgálatot a lapnak 
alig tehet. 

Azért nem is vállalkozom arra, hogy a szentírásból, a 
szent atyák és egyéb tudósok müveiből szedett idézetekkel 
felfegyverkezve sikra szálljak egy-egy elméleti kérdés meg-
vitatására, hanem eszméimet az emberi lélek rejtett kama-
rájából meritem s azon titkos erőket tüntetem fel, a melyek 
ugy egyesek különös, mint a társadalom összéletének irányí-
tásában nagy szerepet játszanak. 

Megtaláltam végre a tért, melynek betöltése vélemé-
nyem szerint a ,Religio' által képviselt érdekeknek szolgála-
tokat tehet. 

Az elméleti s tudományos megoldást igénylő kérdések 
mellett, a kath. hitélet oly számos gyakorlati kérdéseivel is ta-
ünnepélyesen kimondá, hogy az alkotmány értelmében tett 
eskü semmire sem kötelezheti az alattvalókat, ami az Isten 
és egyház törvényeivel ellenkezik. (1. Hergenröther. Kath. 
Kirche und christlicher Staat. I I 657. és 667, 11. ; Riess. 
„Staat und Kirche". 209.) 

lálkozunk, melyeknek időnkénti fejtegetését egy lap felada-
tával igen is megférőnek tartom. 

Ez utóbbi kérdések gordiusi csomói azonban csakis a 
társadalmi életben, és ennek ilyen vagy olyan irányú műkö-
dése szerint nyerik czélirányos vagy káros megoldásukat. 

Amennyiben pedig egy irodalmi közeg a társadalom 
irányának megszilárdítására nagy befolyással bir, az e kér-
déseket illető gyakorlati útmutatásokat tartalmazó irány-
czikkek közlése, mondhatni, talán épen e lapnak lényeges 
feladata, mely lap küldetésszerü működése — hála az ala-
pitók bőkezűségének — a létért való küzdelem esélyeitől 
függővé téve nincs,*) és igy ezen, egy hosszú élet működését 
feltételező feladat eredményes megoldása után annál bizto-
sabban törekedhetik. 

Ily kérdésekkel kivánok én a ,Religio' hasábjain fog-
lalkozni. 

Nehéz a feladat, melynek teljesítésére vállalkozom ; 
mert a külső életet szabályozó benső élet könyvében való 
eligazodás oly mindenoldalú figyelmet igényel, a minővel az 
abban kutató vajmi sokszor nem dicsekedhetik. 

Most pedig, midőn a fentebb megjelölt téren való ta-
nulmányozásaim eredményét papirra vetném, kötelességem-
nek tartom ugy a szerkesztő és az olvasó közönség előleges 
tájékoztatása, mint a magam jövőbeni miheztartása végett 
tisztán megjelölni fejtegetéseim álláspontját s azok módo-
zatait. Fejtegetéseim mindenkor azon örök igazságokra fog-
nak támaszkodni, melyeket e lap fenállásának kezdete óta 
oly ékesen szólólag hirdet. Kutatásaimban tehát soha sem 
engedek helyt oly iránynak, melyet nem ez örök igazságok 
fénye világolna be. 

Fejtegetéseimben támogatóul a tapasztalás tényeit fo-
gom igénybe venni, oly módon azonban, hogy azok sem he-
lyi, sem személyi érdekek ellen irányozva nem lesznek. Ily 
tapasztalati adatok csak tükördarabokat képzendnek, me-
lyekben mindenki csak a magára illő vonásokat láthatja meg. 

Mig azonban az árnyoldalokra ujjal nem mutatok, a 
hitélet rózsás virányain sem feledem magam. 

Az emberi természet inkább hajlik az alanyiság csá-
bitó, mint a tárgyilagosság rideg szavára azzal szemben, a 
ki e természet hordozójának akár fényoldalát, akár gyengéit 
mutatja fel. 

Főtörekvésem lesz azért a tiszta objectivitas korlátai 
közt maradni fejtegetéseimben, s igy kerülni mindazt, a mi 
az emberi természet bármily irányú részrehajlását vonhatná 
maga után irányomban. Rosz indulattal az életben úgyis 
elégszer találkoztam, az emberek kedvező véleményét, ro-
konszenvét pedig az objectivitas rovására nem hajhászom. 

E felfogás vezérlendi tollamat. Ha valakinek e felfo-
gás nem tetszenék, gondoljon inkább az iróra, a kinek ön-
magában le kell vetni az alanyiságot és azt másokban sem 
respectálnia, mint az emberre ; ha továbbá fejtegetéseim 
néha oly mélyre talán nem hatolhatnának, a mint a tárgy 
érdeme szerint azt némelyek kivánnák, gondoljanak inkább 
az emberre, a ki gyengeségének érzetében bölcsebbek általi 
sikeresebb megoldásra kiván alkalmat szolgáltatni, mint az 
iróra, aki oktatni akar. 

Nagy örömre szolgáland a czikkeim iránt nyilvánuló 
') Köszönjük e nagyon is kedvező feltevést. A ,Bel.' szerlc. 

5* 
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azon figyelem, mely az azokban fejtegetett eszméket bővebb 
megbeszélésre méltatandja. 

Ennyi az, a mit jelen soraimban elmondani akartam. 
Ha ft. szerkesztő ur ily feltételek korlátai közt folytatandó 
működésemnek becses lapjában tért engedne, ugy kérem, 
tegye közé ez első levelemet, s engedje meg, hogy ön iránt 
leköteleztetésem és ragaszkodásom jeléül nyilt leveleimet 
önhöz intézhessem. 

Fogadja legmélyebb tiszteletem nyilvánitását, mely-
lyel maradtam ft. szerkesztő urnák alázatos szolgája, 

Dr. Zajféry Károly. 

Indifferentismus és tolerantia. 
(Folytatás.) 

Azt hinné az ember, hogy mind ezek magától érthető, 
világos dolgok ; — azonban ugy látszik, hogy vagy a leg-
több embernek esze nem eléggé erős még ily világos igazsá-
gok felismerésére, vagy akaratuk nem eléggé jóindulatu el-
fogadásukra ; — mert tudjuk, hogy épen a ,tolerantia'jel-
szó alatt elkeseredett harcz folytattatik a kath. egyház 
ellen, melyet ép' e czimen majd „vakság"-ról, majd ismét 
„megférhetlenség"-ről vádolnak. 

Azonban hol van i t t a „szellemi vakság" ? Bizony nem 
az egyház az, melyet arról vádolni lehet ; mert az oly pon-
tok körüli ,türelem', melyek a hit- vagy erkölcstanban üt-
köznek, csak két okból származhatnék : vagy nem-tudásából 
az igazságnak, vagy iránta való közömbösségből. Már pedig 
az egyház tudja és meg van győződve róla, hogy az igazság 
Szentlelke vele lesz a világ végéig ; tudja, hogy szoros kö-
telessége, mindazt hirdetni a népeknek mit Krisztus kinyi-
latkoztatott, minek az emberek részéről megfelel a köteles-
ség, mind azt hinni, mit az egyház, hogy higyjék eléjök ad. 
Hogy lehet tehát itt szó szellemi vakságról ? 

De ép oly kevéssé lehet szó társadalmi megférhötlen-
ségről sem. Mert az egyház már természete- s rendeltetésé-
nél fogva sem lehet megférhetlen, mikor ez abban áll, hogy 
minden embert az igazság felismerésére és az örök üdvös-
ségre vezessen. Továbbá az egyháznak magatartása sem 
olyan, mely a megférhetlenség vádját igazolná. Mert mit 
tesz ? Visszautasítja, kárhoztatja a tévelyt ; — ezt már sz. 
Pál is tette, midőn a Galatákhoz — I, 8 — a lehető legna-
gyobb, apostoli erélylyel ezeket i r ta : „De ha szintén mi> 
vagy az angyal mennyből hirdetne is nektek valamit azon 
kivül, mit nekünk hirdettünk, átok alatt legyen" ; — s szent 
Pállal az egyház, s az egyházzal minden okos s becsületes 
ember kárhoztatja a tévelyt; továbbá az egyház az akarva 
tévelygőket Isten haragjával s büntetésével fenyegeti ; mert 
nem meri Márknál — XVI . 16 — olvasható eme szavakat 
a bibliából kitörölni: „A ki hiszen és megkereszteltetik, üd-
vözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik;" — az önvétkü-
kön kivül tévelygőket pedig Isten irgalmára bizza s felvi-
lágosittatásukat s megtérésüket kéri tőle. Ennyit s nem 
többet találunk ezen pontokra nézve az egyháznak hitval-
lomásaiban, liturgicus könyveiben, kátéiban ; — ez talán 
csak nem megférhetlenség ? 

No, de ezek a vádak már oly régiek, hogy ebben az 
alakban manap már kissé ki is mentek a divatból ; azonban 
van más, ujabb, divatosb alakú, érdekesebb. Ugy találják 

ugyanis, hogy a positiv kereszténység, épen mivel positiv, — 
állandó, rideg ellentétben áll mindennél, mit a ,korszellem' 
elidegenithetlen követelményeinek tartanak a — felvilágo-
sultak ; s a positiv alapon álló keresztény felekezetek közül 
épen a katholikus egyház az, mely legszivósban ragaszkodva 
ősi álláspontjához, épen ez által a reactiónak s türelmetlen-
ségnek örökös személyesitőjévé qualificálja magát. 

Halljuk már most, mik azok a jogos követelmények, 
melyekkel a katholikus egyház állítólag oly rideg ellen-
tétben áll. 

1-ör a józan észszel és a tudománynyal. A ini a józan 
észt illeti, már fentebb kimutattuk, hogy az indifferentis-
mus, a roszul értett s fonákul alkalmazott türelem a legész-
ellenesebb dolog. Hit és józanész ellenben sohasem állhat-
nak igazi ellentétben, mert az egyik épugy, mint a másik 
Istentől származik, ki magamagának csak nem mondhat el-
lent, s épezért a hit és a tudomány — értjük az igazi, s nem 
a képzelt vagy csak fitogtatott tudományt — soha sein el-
lenkezhetnek egymással ; valamint tényleg is azt tapasztal-
juk, hogy a hit épen a tudomány legnehezebb kérdéseiben 
gyakran egyedüli biztos kalauzul szolgál, mig viszont a tu-
dománynak igazi vívmányai mindig a hitnek szolgálnak vé-
delmére s következőleg megerősítésére, s a hitellenes, irány-
zatos theoriák egyik a másik után buknak. 

2-or azt mondják: a katholicismus, mint a positiv hit-
nek legéiesebb kinyomata, ellentétben áll a haladással, más 
szóval: a positiv hit, századunk mozgató tényezőivel szem-
ben, valóságos anotnalia s folytonos tiltakozás. Miért? talán 
mert megváltozhatlan ? . . . „Igen is ezért" —válaszolnak. 
De hát a számtani tételek is épannyi megmásithatlan igaz-
ságot képeznek s még soha sem hallottuk, hogy e megmá-
sithatlanság akadálya leendett a csillagászat folytonos és 
következetes haladásának. Magának a természetnek törvé-
nyei is, az élet rendes folyama szerint, megváltoztathatla-
nok, de ezért ebben a természettudomány nem hogy aka-
dályt, de sőt ellenkezőleg, rugót talál mindinkábbi tovább 
fejlődésére! A gondolkodástan törvényei is örökké ugyan-
azok, s nem tudjuk, s senki sem meri állítani, hogy ebben a 
szabad vizsgálat, a tudományos vagy bölcsészeti működés-
nek valami akadálya rejlenék ; sőt minden igazán felvilágo-
sult ember meg van győződve róla, hogy épen az alaptör-
vényeknek ezen változatlansága szolgáltatja a tudományos 
müveleteknek époly nélkiilözhetlen, mint erős támpontjait ; 
mert az igazi haladásnak egyik főkelléke a szabatosság és 
az iránynak, melyben haladni akarunk, öntudatos felismerése. 
Avagy a tengerészet tudománya vesztett-e azáltal, hogy a 
delej tü feltaláltatott, vagy hogy a tengeri abroszok ponto-
san és lelkismeretesen jelzik a szirteket, zátonyokat és 
áramlatokat ? 

Igenis, van „haladás", melynek a hit akadályát képezi, 
de ez a tcvely haladása, tovább harapódzása ; a vallás tudo-
mánya a kételyt korlátozza,S szoritja vissza az által, hogy az 
igazságot, a határozott, szabatosan körülirt, félre nem érthető 
igazságot szembesiti vele. Mióta Columbus Americát felfe-
dezte, természetesen nem szabad többé azt mondai: „Talán 
van még az oceanon tul is száraz föld...", de váljon ez „a gon-
dolat szabadságának lebilincselése"-e, a tudománynak hanyat-
lása-eez? Mert ime, ez alegsujtóbb vad, melyet egyházunk 
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ellen emelni szoktak, hogy a szabadságnak, s nem csak egyik 
másiknak,hanem egyszerre háromnak : a gondolat,a léikismeret 
s a vallás szabadságának kérlelhetJen ellensége és elnyomója. 

Nagy e tekintetben a lárma Izraelben, s mi azt még 
hathatósan öregbiti, az azon óriási tudatlanság, mely épen 
e három ,szabadság'-ra nézve még sok katholikusnak is el-
méjében honol. Mindenek előtt összezavarja e kérdést az, 
hogy az emberek rendesen a szabadságot a szabadossággal s 
önkénynyel, a vallási meggyőződést a hiu alaptalan véle-
lemmel vagy épen a vallástalansággal cserélik össze. Avagy 
képzelhető-e a gondolat szabadsága a gondolkozás törvé-
nyeinek ismerete nélkül ? Nem ! Létezik-e az észnek feltétlen 
függetlensege ? Nem ! Mert az észnek iránya, tehát korlátozó 
törvénye az igazság, ennek feltalálásában s elsajátításában 
fekszik az ő szabadsága is ; mert ezáltal szabadul ki a kép-
zelődés, a kétely, a tévely s tudatlanság bilincseiből, melyek 
viszont a gondolkodásbani zavarnak, rendetlenségnek s ön-
kények elhárithatlan következményei Létezik-e erkölcsi 
szabadság eltekintve az erkölcstörvénytől ? Nem ! Létezik-e 
wiiiásszabadság, mely Istentől tekinthetne el ? Nem ! mert 
az ember mindig és mindenütt köteles Istennek engedel-
meskedni,Isten akaratát teljesíteni, mihelyt azt kellőleg fel-
ismerte, következőleg az isteni kinyilatkoztatásnak is alávetni 
magát, mihelyt annak ismeretére jutott. Hol van tehát, ezek 
után, ama .vallás- s lelkismeretszabadság', melyet a positiv 
hit megbénit vagy épen elnyom ? Ilyen sehol sem létezik e 
földön; mert a vallásszabadság nem azonos a vállás-nélküli-
séggel . . . . De hát akkor miben szabad az ember ? Abban, 
hogy a benső lelkismeretszabadságra nézve minden külső 
hatalomtól független, ugy hogy semmiféle földi törvény ál-
tal sem kényszeríthető arra, mily vallást kövessen ; — to-
vábbá szabad az ember abban is, hogy a külső lelkismeret-
szabadságra, a vallás külső gyakorlatára nézve nem függ 
senkinek akaratától, vagy önkényétől, ugy hogy különben 
rendes, törvényes elöljárósága sem kényszeritheti olyasmire, 
mit lelkismeretében Isten törvényébe ütközőnek tart. Ez az 
ember elidegenithetlen joga ; de ezen kivül vallás- s lelkisme-
retszabadságának külső érvényesítésére nézve mind azon törvé-
nyeknek alá van vetve, melyek az életben egyáltalában a 
jogok s kötelességek coliisiója körül iránytadók. (Vége köy.) 

A papi jellem képzéséről. 
Egy szűk kápláni szobácskába vezetem a szives olva-

sót, melynek lakjáruléka akkor száz régi forint volt váltó 
czédulában egész évre. Az úgynevezett teljes ellátás abból 
állott, hogy joga volt az illetőnek ebéden kivül reggelit és 
vacsorát is kérni, sőt esti világításra is igényt tarthatott 
volna, de mindez szokásban nem levén, házon kivül lehetett 
csak a jámbor óhajtást érvényesíteni. Az én széplelkü elő-
döm pedig legnagyobbrészt otthonülő fiatal pap volt, s in-
kább könyvei közt feledé a test korgó szükségeit, mint hogy 
külvárosi házak ereszei alatt keressen eső elől menedéket. 
És mily kedves, szeretetreméltó pap volt ő ! mintha most is 
vele társalognék, a korán elhunyttal. Ugyan hagyott-e pá-
lyatársainak valamit hátra folytonos munkálkodása érett 
gyümölcseiből ? Igen, egy kevés „fundus instructus"-t, me-
lyet haszonra forditani minden utódjának elvitázhatlan joga 
van. De kérdés: nem gazdálkodott-e belőle az a csendes 

házi vendég, a moly, (a német papok Todtenuhrja) oly 
hosszú idő után derekasan, midőn annyi régi fundus instru-
ctus esik neki maradékul az uj divatú szerelvények között, 
melyek valóban épen oda nem illenek, ahol állnak. Jó az 
mégis, ha az ember néhány érdekes tárgyat összegyüjtö-
getve megtart. íme ! őseink ilyen mintákat használtak, régi 
egyházi szellemű elődeink ilyen beszédeket irtak, ily téren, 
ily eszközökkel segiték diadalra a lelkipásztorság gyakor-
lati tanát ; ily templomokat s oltárokat emeltek, ily nemze-
déket hagytak maguk után az utókorra, igy értékesiték a 
tudományt, fölhalmozott irataikban, ily rendezett könyvtá-
raik jelölik az eltűntek nyomát stb. stb. Egy modern hang 
a sivatagból: „Még csak az kellene, hogy valaki a silány 
parochialis bibliothékára is ügyeljen! hogy a padlásról le-
hordassa egy század mohos predikáczióit, mirevaló a jóté-
kony por, mely annyi limlomot sokszoros rétegeivel mélyen 
eltakar!" stb. De engedelemmel legyen mondva, itt ott he-
vernek ám a por alatt gyöngyök is, — csak ezt akartam 
mondani. Most szóljunk a fölvett tárgyhoz illő komolyság-
ság és öntudattal. 

I. A mai világban e végzetteljes szó ,jellem' körül ezer-
félekép is csoportosulnak a vélemények. Mindenki ugy kör-
vonalozza, ugy simitja azt, amint hajlama, érdeke kívánja. 
A napi események tanúbizonyságaink, hogy a jellem nein 
jár mindig együtt az emberrel, hol megelőzi azt fényoszlop 
gyanánt, hol pedig elmarad tőle mint az árnyék, midőn a 
nap elborul. Eszleljük azt is, hogy kisérteti alakot ölt és ugy 
üldözi hűtlen barátját ; majd átszellemül, s benn a szivben 
hajtja végre örökös föladatát, mely abban áll, hogy a sze-
gény ember csatára kel önmagával; és „mikor a hit meghal, 
az ész azt képzeli ; hogy ő lesz örököse ; azonban legöregebb 
fia: a kétely elvitatja tőle az örökséget". A napi események 
sajnos tanúbizonyságaink, mint úszik a „jellem" fölül a tört 
hajó darabokra szedve az élet tengerén; mint vajúdik el-
nyomva és sárral bepiszkolva sokszor az útfélen, mint guny-
nyaszt szárnyaszegett madár gyanánt a házfödélen, melyből 
a becsület elköltözött ! Es ha még látjuk a nagy anomaliát, 
midőn a fertőztetett jellem mint eredeti ártatlanság vonul 
magányba az úgynevezett lángelmü emberekkel, kik kevéssel 
előbb még mint a nyilvánosság bálványai — de egyszers-
mint a hit és szabadság alattomos elnyomói szerepeltek ! 
Ezek után méltán lehet kérdezni : mi a jellem ? A tények 
hosszú sora bizonyítja, hogy sokszor nem egyéb, mint egy 
elkoptatott szivacs, melyből a világ Krisztust itatja epé-
vel utolsó óráján. Mindazáltal nem szabad azt gondolni, 
hogy a jellem megszűnt volna lenni az összes emberi-
nem dicsősége s jövendőjének biztos záloga ; hiszen tudjuk, 
hogy a legsilányabb daróczot is megneinesiti, épen ugy, 
mint a fölfeszített isteni Megváltó egy szava : „Ma velem le-
szesz a paradicsomban" mennyei örököst képzett az alá-
való rablóból. 

A jellem egy iskolába jár az emberi öntudattal. A 
tanárok szép hivatása, mindakettőt ugy képezni és fejlesz-
teni, hogy egyik a másikat kiegészítse. I t t szükséges egy 
neveléstani mozzanatot emlékezetbe hozni. Sokan ugy véle-
kednek s ezen meggyőződést saját közlönyeikben eléggé 
terjesztik is, hogy a jellem tisztán fentartható akkor is, ha 
nem alapul hitvallási nézetek bizonyosságán ; az ember be-
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csületes lehet confessionalis jelleg néllcül is. Ezt vitatják a 
független morál álapostolai, kik a felelősséget, erkölcsi re-
pu tatiót önmagukban keresik, és nyiltan bevallják, hogy az 
ember önmagának istene. Akik ezen vad-orgiális eszmét ész-
erély- és tudományos készültséggel megtámadják, kigúnyol-
ják és leverik : ki van mondva ellenök a degradatio Ítélete, 
mely rajtok bármikor rövid uton végrehajtható a „barátok 
keresztény társulatának" tagjai által, természetesen csak pa-
piroson. Igy szólnak azon culturalis törvények, melyek azért 
componáltatnak, hogy a katholikusok álláspontjuknál fogva 
okvetlen megszegjék, a polgári executio alá jussanak, mint a 
„congeries regnorum" csaknem összes püspökei és papjai, 
kik a társadalom fenmaradásának életbevágó kérdéseit — 
mint védpajzsokat — tartják e zsarnoki hatalom elé, mely 
őket a számkivetés átkával táplálja. „Culturam salvarevelle 
contra Ecclesiam Catholicam ! Et quibus armis haec „cultu-
rae pugna" geritur? Clauduntur seminaria, in quibus clerus 
iunior plane praestantem nactus est educationem ac institu-
tionem. Cassantur monasteria et pelluntur religiosi viri, lit-
teris instructi et exemplari vitae probitate insignes, atque 
depelluntur posteri eius etiam religiosi ordinis, cui illarum 
ipsarum regionum populi, quod majores eorumsaec. VIII-o 
cultura tincti et humano more vive docti fuerint, teste ite-
rum história, in acceptis referre debent. Accedunt alia cultu-
rae salvandae media: graves pecuniariae mulctae, rectius 
exspoliationes, carceres cum furibus et latronibus communes, 
exilia dein, inaedia et fames etc." (/I fin. bib.-primás újévi 
körleveléből.) Ilyen iskolákat nyit fölvilágosodott humánus 
korunk a papi jellem kiképzésére. Nem rogyunk-e össze 
a félelemtől ? (Folyt, köv ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 15. N é h á n y szó az ú j s á g í r ó k r ó l . 

Jó idők azok, mikor az újságíróknak nincs miről irniok j 
— ezt tartják a kedélyes emberek, s igazuk lehet, tekintve, 
minő a mai sajtó, s mi az, mire bizonyos újságírók, azaz az 
osztálynak legnagyobb része azt fogja, hogy ez is „hivatás" ! 

„Hivatás!" — mily szép szó ez, mily szent kegyelet-
tel ejtjük ki, midőn először lépünk az Ur oltárához, áldoza-
taink zsengéjét bemutatandók neki ; mennyi fenséges köte-
lességnek öntudata nem fűződik hozzá, mennyi lelkesedés-
nek, tetterőnek, áldozatkészségnek kiapadhatlan forrása ez ! 
A hivatás szólítja a papot a ragályos beteg ágyához, mely-
től eltávozva, lehetséges, sőt valószínű, hogy a halál mag-
vát viszi el magában ; — a hivatás készti bátor hitklildé-
reinket, hogy daczolva Afrika hőségével, Amerika ősurdeinek 
veszélyeivel, a tengernek félelmeivel, a vadak kegyetlensé-
gével hirdessék az Isten igéjét azoknak, ki a halál árnyában 
ülnek ; — a hivatás az, mi éjjel-nappali tanulásra s mun-
kára serkenti a fiatalt, azokban megtartja az öreget, hogy 
az isteni tudományt magokban s másokban öregbítsék, ter-
jeszszék és megerősítsék ; — szóval a hivatás öntudata, a 
nemes kötelességérzetnek e legszebb, legszentebb faja ; ezt 
oly emberek merik a maguk számára bitorolni, kiknek leg-
nagyobb része egész éltökön át minden rendelkezésökre 
álló eszközzel a tudatlanság, az erkölcstelenség, a gonosz 
szenvedélyek szolgálatában fáradozik; sokan tudva talán, 
mit cselekesznek; de jó nagy részök egyenesen azt gondolva, 
hogy ez által nemes kötelességet teljesít ! 

Ez utóbbiakat hajlandók lennénk sajnálni ; hajlandók 
lennénk sajnálkozni annyi sok fonákul alkalmazott munka, 
kárba veszett fáradság s czélellenesen érvényesített jóaka-
rat felett, — ha másrészt azt nem kellene tekintetbe vennünk, 
hogy ezeknek tudatlansága vétkes tudatlanság ; mert ha 
igazán tanulmányoznák azt, a miről irnak, legyen az vallási, 
társadalmi, politikai vagy socialis kérdés, megtalálnák a 
helyes irányt, meg kellene találniok azt ; mert az igazság fé-
nyes, mint a nap, melyet mindazonáltal nem lát, a ki kész-
akarva elfordul tőle. De ők nem keresik őszintén, nem kere-
sik „hivatás"-ról álmodozó s szónokoló emberhez méltó 
módon ; mert felületesen tanulnak csak, vagy egyoldalulag, 
s ezért örökös tévkörben forognak. 

Ekként lőn, hogy a mi a népek tanítója akar lenni, a 
sajtó, azoknak megrontója lett; a k i becsületes kalauzul 
ajánlja magát, az voltaképen csalárd eltévesztője annak, aki 
gondtalanul rá bízza magát, s a liberális sajtó, mely oly szí-
vesen nagyhatalomnak nevezgeti magát szánalmas, vagy 
gunyoros, ha nem megvető mosolynak tárgya azok előtt, a 
kik gépezetét ismerik, a kik silány eszközeit, hitvány fegy-
vereit kellőleg méltányolni tudják. 

Csakhogy, fájdalom, igen kevesen vannak azok, s a tö-
megnek túlnyomó nagy része vakon indul a „lapok" után; mert 
egyik résznek vele született igazságérzete azt hiteti el vele, 
hogy lehetetlen kinyomatni azt, — a mi nem igaz, másik 
része pedig örül szenvedélyeinek, gonosz tervei- s vágyai-
nak ama folytonos legyeztésén, mely által a corrupt sajtó 
olvasóközönségét együtt tartani, s ha lehet, szaporítani ipar-
kodik ; s ez ama borzasztó tévkör, melyből ki nem szabadu-
lunk talán soha, hogy a rosz sajtó elrontja olvasóit, s vi-
szont a corrupt „közvélemény" csak oly sajtót pártfoo-ol, 
támogat s követ, mely nem az igazságot hirdeti neki, hanem 
bűnös hajlamainak hízeleg, csakhogy — az üzlet virágozzék ! 

Ki nem szabadulunk — mondjuk — e bajból, talán 
sohasem; mert mindig lesznek emberek, kik eléggé lel-
ketlenek, hogy másoknak gyengéivel visszaélve, pénzöket 
szedjék el tőlök s viszont, csere fejében, hazugságot árulja-
nak nekik, mint ezt liberális sajtónk teszi, akkor, midőn „hi-
vatást" emlegetni merészel. Ha igazi hivatásérzet uralkod-
nék a liberális iróhad esze és szive felett, akkor áldásos 
lenne működése, igy pedig szellemi gyilkosság az, mit a toll 
emberei naponkint elkövetnek azokon, kik eléggé gyámol-
talanok, hogy drága pénzzel fizetik azt, ki a mérget megke-
veri számokra. 

Azonban a közönségnek is hadd jusson egy kis valami, 
s ne csak az Íróknak. Ha nem volna annyi rosz izlésü, ferde 
irányú, bűnös hajlamú, s „a legjobb esetben" a szent igaz-
ság iránt közömbös, hanyag olvasó, nem lenne annyi lelkis-
meretlen író sem ; — s itt egy nagy szót kellene a „katholi-
kus" közönséghez is intézni, mely a katholikus lapokat el-
hanyagolja, s olyanokat támogat, melyek hitének, erkölcsei-
nek, legszentebb érdekeinek halálos ellenségei ; — de nein 
mondjuk ki e feddő szót, ne hogy valaki azon rosz élczre 
vetemedjék, miszerint az előfizetési idénynek nyomása alatt 
írjuk ezeket; hanem csak általában ismételjük, s jelen tár-
gyunkra alkalmazzuk e régi szót: hogy minden közönség-
nek oly lapjai vannak, minőket érdemel. 

Pedig egyszer azt a kis fáradságot venné magának a 
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tisztelt közönség, hogy liberális lapjaink ugyanazon egy 
dologról irt tudósitásait egybevetné, — mennyi ferdités, 
ellenmondás, oktalanság nem rejlik azokban! Lehetetlen, 
hogy mindnyájan meg legyenek győződve arról, amit mon-
danak, — talán egyik sem az ! Aztán vegye valaki ugyanama 
lapnak egy régebbi évfolyamát, s vesse össze, mit akkor egy 
bizonyos kérdésről mondott, azzal, mit ugyanerről manap 
mond, s akkor Ítéljen: hol van itt a tudomány, a követke-
zetesség, a becsület ! 

De mikor ez az olvasó közönség oly jószivü, oly el-
néző ; mikor csupa jószivüségből esze ágában sincsen, hogy 
egyszer már a maga eszével is gondolkozzék s liberális Író-
deákjainak kissé ujjaira nézzen; mikor aztán oly kellemes 
dolog, ma más valakit a lapban „lekapnak", más valakit 
vagy valamit, legyen az ember vagy intézmény, kigúnyol-
nak, pellengérre tesznek, főleg olyasvalakit vagy valamit, 
kiről vagy miről amúgy szivünk mélyében súgja valami, 
hogy aziránt voltaképen tisztelettel tartoznánk, melyet 
azonban külsőleg szívesen megtagadunk ; mert, a hol na-
gyobb veszedelem nélkül tehetjük — felfelé — mindnyájan 
„democraták" vagyunk; . . . mikor ezek mind igy vannak, 
mire való lenne akkor a tudományosan képzett, becsületes 
iró, — bogy éhen haljon ? . . . 

Az Írókon kezdtük, s az olvasókon végeztük, annak 
daczára, hogy az előfizetési idény még áll ; — csak hogy mi 
nem irunk „liberális" lapot, a fentebbieket tehát nem is 
mondhattuk a mi olvasóinkról — ? ? 

Oravicza. C o r o n a . (Vége.) Áttérek immár gyű-
lésünkre. Idő hiánya miatt egyebeket mellőzve, csupán ket-
tőt emlitek : 1) az ezen alkalomra kidolgozott három rend-
beli thémát s 2) egy indítványt. 

A thémák elseje a lelkipásztorkodás körébe vágott s 
azon esetet tárgyalá, hogy ha valamely özvegy férj vagy nő 
más plébánián, mint ahol hitestársa elhalálozott, újból há-
zasodni kiván, az eskető lelkész megelégedhetik-e az elhalt 
fél halotti levele bemutatásával, vagy pedig megkivántassék-e 
az újból házasulónak keresztlevele is ? A jelenvoltak vélemé-
nye oda terjedt, hogy rendes körülmények közt meg lehet 
elégedni a halotti bizonyitványnyal, a keresztlevél ott ha-
gyatván, hol az első házasság történt. Voltak azonban mái-
esetek, hol a férj neje (vagy viszont) halálát bejelentvén az 
illetékes plébánosnál, a halott csakugyan férj vagy feleség 
minőségében jegyeztetett be a halottas anyakönyvbe ; ké-
sőbb azonban, épen azon alkalomból, hogy az életben ma-
radt fél újból házasságra akart lépni, kitűnt, hogy csalás 
történt, mert a még élő fél a megholttal concubinatusban 
élt, sőt törvényes, de hűtlenül elhagyott hitestársa még él, s 
neszét vévén a szándéklott házasságnak requirálja törvé-
nyes életpárját. Az ily esetek főkép városi vagy más nagyobb 
plébániákon fordulhatnak elő, hol a forgalom a lelkész előtt 
ismeretlen, mindenféle elemeket szokott letelepiteni. Persze, 
hogy erről a világi hatóságnak is kellene tennie, hogy az 
ily letelepülők mutassák ki törvényes egybekelésöket ; s 
azért az ily esetek kikerülése végett legalább az egyháziak 
részéről inkább az volna óhajtandó, hogy az uj házasságra 
lépő özvegy fél törvényes esketését bizonyító okmányt is hoz-
zon, miből kiderülne, hogy a megholt csakugyan törvényes 
házasfele volt, s az impedimentum ligaminis nem forog fenn. 

A legnagyobb óvatosság kivántatik tehát itt, a mint egyál-
talán tudva van, s mindenesetre szükséges, hogy a lelkipász-
tor szigorúan az egyházmegyéjében előirt szabályokhoz 
ragaszkodjék. 

A 2-ik théma a körül forgott, hogy váljon tanácsos 
vagy megengedhető-e, hogy a sz. misénél vagy egyéb egy-
házi functióknál szolgálatot tevő gyermekek díjazására az 
egyház pénztárából bizonyos összeg szabassék ki, vagy hogy 
egyáltalán az ilynemű szolgálatok az egyház pénztárából 
dijaztathatnak-e ? A közös vélemény oda irányult, hogy 
azon okból, mivel a gyermekek egyházi szolgálatának ily-
nemű díjazása a helyes nevelés elveibe ütköznék, azok „dij" 
vagy „fizetés" czime alatt soha pénzt ne kapjanak, s a lel-
kipásztoroknak gondoskodniok kell, hogy a gyermekek e 
nemű szolgálatukat az Isten s egyház tisztelete iránti buz-
galomból ingyen végezzék. Hol pedig a zilált körülmények-
nél fogva (amint ez eset előfordulhat oly helyeken, hol elkö-
zösittetett s felekezetnélkülivé tétetett az iskola) ez lehetsé-
ges nem volna, olykép kellene a gyermekek szolgálatát dí-
jazni, hogy a nekik nyújtott összegecske inkább a „jutalom" 
színét viselje magán, és ezt sem folyvást, minden alkalom-
mal, hanem csak olykor-olykor a lelkipásztor bölcs belá-
tása szerint. 

A 3-ik théma a római pápa „ex cathedra" tévmentes-
ségének megbeszélése volt. E dogmának megdönthetlensé-
géről mindnyájan meggyőződve levén, az ezen érdekben a 
sz. irás és hagyományból egyaránt bőségesen felsorolt bizo-
nyitó okok újból s még inkább megerősítettek szikla szi-
lárd hitünkben. 

Az indítvány végül a nagytudományu nagyváradi 
apát-kanonok, dr. Nogáll János ur kátéja érdekében történt, 
melyet az érdemes szerző már a mult évben kiadott. Indit-
ványoztatott, hogy a kerületi gyűlés kegyelmes Főpászto-
í-unk ő nagyméltóságához folyamodjék : méltóztassék szak-
férfiakból bizottságot kinevezni, mely e kátéról indokolt 
véleményt adván, a káté egyházmegyénk számára ő nagy-
méltóságának approbatióját megnyerve, az már a jövő tan-
évben elemi iskoláinkban használatba vétethessék. A jelen-
voltak az eddigi káték fogyatkozásait s az azok használatá-
val járó soknemü kellemetlenségeket ismerve, s másrészről 
a lapokból Nogáll kátéjának hasonlithatlan jelesebbvoltá-
ról meggyőződve levén, egyhangúlag magukévá tették az 
indítványt. Adja Isten, hogy siker koronázza ! Vajha e ki-
tűnő káté minélelőbb általános elfogadtatásnak örvendjen. 

Missiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
47. Indiában, Pamben szigetén, a hinduk egyik legneveze-
tesebb búcsújáró helyiségén, Ramseram városban régóta lé-
tezik egy kisded ker. község, melynek két temploma van. 
Az első a bold. Szűz, a második sz. Jakab ap. tiszteletére 
van szentelve. A hagyomány szerint a tenger hullámai egy-
koron bizonyos szekrényt hoztak partra e város mellett ; a 
pogányok kíváncsian futottak össze, hogy birtokukba ejtsék 
azt : ime azonban alighogy megállapodtak, egy titkos erő 
által hajtva, újra visszaszökött a szekrény; s a pogányok 
siker nélkül mennének szét. Pár keresztény jöve ezután a 
párthoz; s ime a hullámok újra kihozák a szekrényt; a ke-
resztények felnyiták, s a bold. Szűznek sz. Tamás és Domon-
kos által környezett, úgyszintén sz. Jakab apostolnak szép 
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szobrát találák benne. A legendának ez elbeszélése hi ven 
jelképezi a katholikus és nem-katholikus missiók gyümöl-
cseit. Gazdag jövedelmi forrásokkal bővelkednek a protes-
táns és egyéb nem katholikus missiotársulatok : ámde a mi 
a sikert illeti, a kath. missiók mellett szót is alig érdemel-
nek. Visszavonul az Isten, mintegy félre áll a bold. Szűz és 
a szentek egész serege, valahányszor a nem-katholikus mis-
sionariusok fognak hozzá az evang. hirdetéséhez ; mig ellen-
ben szemlátomást áldás kiséri a kath. missionarius minden 
léptét, ha még oly igénytelen alakban fogna is hozzá a térí-
tés munkájához. „Ne félj !" — mondá Üdvözítőnk az apos-
tolok fejedelmének — „mostantól már embereket fogsz", 
Valóban, nincs okunk félni ; aki a halászokból apostolokat 
alakitott és meghóditá a világot „non ferro, sed ligno", 
most is ébren van és működik a keresztények közt nem ke-
vésbbé, mint a pogányok közt. A mondottak bizonyitékául 
s egyszersmind a végből, hogy kissé bepillantván a hittéri-
tők életébe lássuk ama tényezőket, melyek ez áldásos sikert 
biztosítják, álljon itt a külföldi missiók párisi papnöveldé-
jének kivonatos ismertetése. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
-= Oltványi Pál, pápai kamarás műve az adókezelés-

ről, 2-ik kiadásban. Az adókezelésről Oltványi Pál, szegedi 
jöv. adófelszólamlási bizottság ülnökének lapunkban már 
említett munkája most második bővitett kiadásban jelent 
meg Szegeden. E mű czime : „ Tájéhozó útmutatás a külön-
féle egyenes adók bevallása, tárgyalása és felebhezés iránt Ma-
gyarországban". Ara 1 ft. 50 kr. Ezen gyakorlatilag igen 
nagybecsű s alaposan készitett művet, most ismételve ajánl-
juk s csak azt jegyezzük meg, hogy e mű julius végével 
német fordításban is meg fog jelenni. A munka miként előbb, 
ugy most is megrendelhető a „Hunyadi Mátyás" intézetben, 
hova azt a t. szerző bizományba adta. 

Irodalmi újdonságok, kaphatók Urge László kath. 
könyvkereskedésében, Pesten, városháztér, (az árak osztrák 
pénzben számitvák.)Nagy Antal,hitelemzés példákban,vagyis 
a kath. hit- és erkölcstan. Kötet I. 2 ft. — Kolossváry Sán-
dor, ,Egyházi beszédei'. 2 ft. — Zwerger, ,Die schönste Tu-
gend und das hässlichste Laster'. 1 ft. — Zwerger, ,Die Reise 
in die Ewigkeit'. 30. — Hergenröther, ,Handbuch der 
allgem. Kirchengeschichte'. Bd. I. erste Abtli. 3.(50. — ,Feg-
feuer-Gespräche', ,Neue Folge'96 kr. — Emanuel oder: 
,Gott ist mit uns'. Ein Gebet- und Betrachtungsbuch zur 
Verherrlichung des allerheiligsten Altarssacraments. 1.32. — 
Keel, ,Die jenseitige Welt'. Eine Schrift über Fegfeuer 
Hölle und Himmel, der diesseitigen Welt zur Beherzigung. 
5.40. — Beschreibung des Klosters und der Wallfahrt Ma-
ria-Einsiedeln, 24 kr. — Willi, Weihbischof von Cliur, ,Die 
feierliche Einweihung einer Kirche in ihren Gebeten von 
Ceremonien'. 24 kr. 

VEGYESEK. 
— Ö Emjának, a bibomok-herczeg-primásnak könyv-

tára e napokban nagyszerű művel gazdagodott, mint a ,M. 
Sión' irja. ötszáz forinton szerzett egy Sinai codexet, me-
lyet Tischendorf felfedezett és kiadott. Czii ie: Bibliorum 
Codex Sinaiticus Petropolitanus. Auspiciis augustissimi im-
peratoris Alexandri II. E tenebris protraxit, in Európám 
transtulit, ad iuvandas atque illustrandas sacras litteras 
edidit Constantinus Tischendorf. Petropoli 1862. Typis de-
scripserunt Giesecke et Devrient Lipsiae 1862. ívrét. I. 
kötet X X X X V I . előzmények. (Prolegomena cum Com-
mentario) és 19 táblája az eredeti codexnak. II-dik kötet 

87 tábla. III . 112 tábla. IV. kötet. 148 tábla. Ebben van-
nak az uj szövetségi szent iratok teljesen cum Barnaba et 
Pastore. Az ó szövetségből összesen 22 könyvet tartalmaz. 
— E becses kéziratot Tischendorf Sina hegyén egy szaka-
dár zárdában találta fel s II. Sándor czár költségén fénye-
sen kiadta. Előszavában ezeket ir ja: „Hicigitur liber primo-
rum qui Christo nomen dederunt imperatorum aequalis, 
quasi in sacro recessu, in radicibus montis illius í'epositus 
erat, in quo olim Dei gloria Mosi affulsit, et lex divina divi-
nitus promulgate est. Delituerat ibi per tot saecula, ut reful-
gens nuper ad te perveniret, atque ex tuis manibus in totum 
orbem christianuin exiret, novum huic generi lumen praefe-
rcns, antiquae veritatis nuntius. — A szentirati szöveg a 
IV. századból származik, s lényegileg egyez a szentírás mai 
szövegével, ami fenséges bizonyítványa az egyház éber őr-
zésének, a keresztények jámbor kegyeletének ; alakilag pe-
dig megegyez a vatikáni codex szövegével, melyet a mult 
évben ismertettünk a 212 lapon. — Papírja oly erős mint a 
pergamen, a betűk, jelek, diszitmények eredeti voltukban 
vannak előállítva, ugy hogy a legcsekélyebb pont sem 
hiányzik, mely az eredeti, 15Ó0 éves szövegen látható. Egy-
némelyjegy vagy diszitmény vörös szinnel van festve, ugyan-
így állíttatott elő. Még a ténta szine is utánoztatott ; tehát 
egészen pótolja magát a kéziratot. Valódi kincse minden 
könyvtárnak, s nélkülözhetlen disze az egyházi könyvgyűj-
teményeknek. 

— Junius 21 én az ismert Jules Simon, ki Thiers alatt 
közoktatási minister volt, foglalta el székét a franczia aka-
démiában. Ilyenkor szokás, hogy az újonnan belépő tag 
dicsbeszédet mond elődjére, ez esetben Remusat grófra, kit 
őszintén sajnálunk, hogy zsidó utódja lőn, mig másvalaki az 
újonnan belépőt, többnyire irodalmi munkásságára támasz-
kodva, fogadja Simon beszéde jelentéktelen volt ; egy pár po-
litikai extravagantiáját az akadémiának bíráló bizottsága 
nyomta el. Annál figyelemreméltóbb volt a második szónok, 
de Vieil-Castel urnák beszéde, ki Jules Simonnak „AlelkiS' 
meret szabadsága" czimü munkájából indulva, többi közt 
ezeket mondá : „Abban az öreg Európában, daczára az elvont 
logica minden okoskodásainak, mégis csak a concordatumok a o 7 ~ 
legjobb s legbiztosabb u ta kölcsönös egyetértésnek helyreál-
lítására s fentartására. Meglehet, hogy csalódom, de ugy 
látszik nekem, mintha az állam az egyháztóli elválasz-
tásának eszméje, mely ezelőtt néhány évvel e jelszó mellett : 
„Szabad egyház a szabad államban" akkora lelkesedéssel 
fogadtatott, jelenleg igen sokat vesztett tekintélyéből s mes-
terséges dicsfényéből, mióta az emberek észreveszik, hogy azt 
mindenki más-más értelemben magyarázza. 

— A hildesheimi püspök, a káptalan és a megyekor-
mányzati hivatalnokok ministeri rendelet folytán f. hó kez-
detén utasíttattak ki eddig elfoglalt lakhelyeikből, melyek-
ről a porosz cultusminister azt állítja, hogy azok az állam 
tulajdona; ámbár kétségbevonhatlan okmányokkal kimu-
tattatott, hogy a káptalanéi. Ez utóbbi testület a kérdéses 
ügyben most a per útjára fog ugyan lépni; de váljon jó 
eredménynyel, az nagyon kétes ; mert a porosz igazságszol-
gáltatás' az úgynevezett ,Competenzconflict'-ban hatalmas 
eszközt bír minden, neki nem tetsző pert röviden elnyomni 
az által, hogy annak a törvényszékek előtti tárgyaltatását 
megtiltja. — A kölni érsek, mint ezt előtte már más ,letett' 
porosz püspökök is tették, helynöki hivatalát feloszlatta. 

Kegyeletes adakozások. 
Szalok János Kassáról a perzsa szegény katholiku-

soknak 5 ft. 
a chinai kath. gyermekek számára 5 ft. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országútJ39. szám alatt. 
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Pesten, julius 19. 6. II. Eélév, 1876. 
Tartalom. Az egyház és állam közötti viszony. — Nyilt levelek a ,Iicligio' ft. szerkesztőségéhez. — Indifferentismus és 
tolerantia. — A papi jellem képzéséről. — Egyházi tudósítások: Pest. Quem dii odere paedagogum fecere. Pécs. Székes-

egyházunk restauratiójáról. Bóma. Kellemetlen dolgok. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház és állam közötti viszony. 
(Vége.) 

Hátra van még, hogy a fej tegetet t elvek törté-
neti megvalósulását röviden megérintsük. A Krisz-
tus előtti időkben önálló vallási intézményről nem 
igen lehet szó ; a pogány vallások többnyire az ál-
lami hata lommal egybeolvadtak ; az „imperátor" 
egyszersmind „pont i fex maximus" is vala. Ez egé-
szen természetes ; Krisztus előtt ugyanis ismeretlen 
volt az emberi lélek nagy méltósága, kimondhatlan 
becse és természetfeletti végrendeltetése ; ennek 
következtében önálló, látható, lelki országról vagyis 
egyházról sem lehetett szó. Még Isten választott 
népénél sem ta lá l juk az egyház és állam szoros meg-
különböztetését ; egy és ugyanazon törvényhozó, 
egy és ugyanazon törvénykönyv foglalkozik az egy-
házi és a polgári törvényekkel. 

Krisztus, a világ Megváltója, ki azért jöt t , 
hogy u j országot alapitson, mely nem e világból 
való, ki a léleknek eredeti méltóságát és szentségét 
saját vérének árán visszaszerezte, határozot tan két 
hatalmat különböztet meg ; a világi hata lmat a csá-
szárok és fejedelmek kezében hagyta, de az Isten 
látható földi országának, azaz önalapitotta egyházá-
nak külön hatalmat és törvényeket adott. Krisztus 
Urunk szavait: „Reddite ergo, quae sunt Caesaris, 
Caesari; et quae sunt Dei, Deo", az egyház mindig 
ugy értelmezte, hogy mindegyik hatalomnak a maga 
körében engedelmeskedni kell. 

Az egyház törekvése fenállása óta mindig oda 
irányult , hogy magasztos elvei érvényesitése ál tal 
a polgári társadalmat megszentelje és a szó legne-
mesebb értelmében átalakitsa. Miután a három szá-
zados harcz és szenvedés kivivta az egyház szabad-
ságát és függetlenségét, a császárok is elfogadták 

ugyan a keresztény hitet és törekedtek az állami 
intézményeket a keresztény eszmék szerint rendezni, 
de vajmi gyakran megesett, hogy a világi fejedel-
mek az egyház dolgaiba avatkoztak, leginkább ak-
kor, midőn valamely eretnekség védőivé lettek. 
Példákat szolgáltat a byzancy császárság története. 

Szorosabb értelemben a keresztény állam akkor 
keletkezett, midőn III . Leo pápa 800-ban Kr. u tán 
Nagy Károlyt római császárrá koronázta, mi á l t a l 
a császár hivatalból az egyház és különösen a ró-
mai egyház védnökévé lett, a császári méltóság pe-
dig vallási és egyházi jelleget nyert, melynek kö-
vetkeztében a római császárt valamennyi keresz-
tény fejedelem közt illette a tisztelet elsősége. Igy 
vette kezdetét a középkori keresztény állam. Mint 
fent emiitettük, a külső körülmények és a kor saját-
ságos viszonyainak kifolyása volt, hogy az egyházi 
hatalom tisztán polgári ügyekben is a fensőbbség 
bizonyos nemét gyakorol ta ; de más részről a világi 
hatalomnak is voltak egyházi jogai. Az egyház 
ugyanis elismerésül szivesen engedett át jogokat 
oly téren, mely nem a tisztán a lelki dolgok körébe 
esik, milyen például az egyházi hivatalokra való 
személykijelölés ; annál is inkább tehette ezt az 
akkori korszakban, midőn a világi fejedelmek bő-
kezüleg gondoskodtak az egyház ellátásáról és a 
papságnak nem csekély befolyást engedtek polgári 
ügyekre. De épen ezen szoros viszony alkalmul 
szolgált arra, hogy a visszaélés az átengedett jo-
gokkal alárendeléssel és romlással fenyegette az 
egyházat s csak a hosszadalmas investi turai har-
czok által sikerült annak, függet lenségét és főlé-
nyét visszaszerezni. Az 13. század végétől fogva 
azonban, midőn egyrészről a pápai szék franczia 
befolyás alá került , és másrészről az egyes nemzeti 
államok mindinkább előtérbe nyomultak, a pápa 
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fensőbbségi tekinytélye hanyatlásnak indul t ; azon-
kívül nem lehet tagadni, hogy ezen általános vissza-
hatás némiképen a változott viszonyok természet-
szerű kifolyása is volt. Az egyház fejének a középkor 
elején azon rendkívüli feladata volt, miszerint az 
állami és társadalmi jogrendet keresztény elveken 
megalapítsa. Ezt teljesítette, és így a rendkiviili vi-
szonyok megszűntével ismét a rendes és természe-
tes állapot álott be. ') Lassankinti felszabadulás a 
pápa és császár hatalmától lett a korszak jelsza-
vává. Az előbbi alárendeltséggel homlokegyenest 
ellenkező áramlat emelkedett túlsúlyra. Az állami 
életben mindinkább érvényesülni kezdett az abso-
lut fejedelmi hatalom eszméje ; illetéktelen beavat-
kozások jöttek napi rendre. Ezekből keletkezett 
VIII. Bonifácz nagy harcza szép Fülöp, franczia ki-
rály ellen ; a pápa erélyesen küzdött és mindenké-
pen iparkodott, az egyház függetlenségét és a pápa 
fensőbbségét megvédeni, azonban eredmény nélkül. 
VIII. Bonifácz „Unam sanctam" hires constitutiója 
(1302) a pápaság politikai fenhatóságának zárkövét 
képezi. A rákövetkező avignoni tartózkodás, a pá-
paválasztási pártszakadások a konstanczi és baseli 
zsinatok korszakában, melyek még a pápa egyházi 
fensőbbségét sem hagyták egészen érintetlenül, 
mindezek lehetleniték, hogy a pápák előbbi tekin-
télyöket és hatalmokat visszanyerjék. 

Ezen irányban még nagyobb fordulat állott 
be a 16. század kezdetén, a hitszakadás korszaká-
ban, midőn a keresztény tan alapelveit is megtá-
madták. Luther az egyházról szóló tant egészen át-
alakította. Aki Istentől az igaz hitben és a kereszt-
ség szentségében részesült, az keresztény. J ó és 
hasznos, hogy az igaz keresztények egyesüljenek, 
mely egyesület egyháznak mondatik. „Ecclesia est 
numerus seu collectio baptisatorum et credentium 
sub uno pastore, sive sit unius civitatis, sive totius 
provinciáé, sive totius orbis". (Lutheri propositiones 
adversus totam Synagogam Satanae n. 15.) Ezen 
egyházban mindenki egyenlő ranggal bir és nincsen 
különbség a tagok közt. A tanítás, kormányzás és a 
szentségek kiszolgáltatására magok közt tetszés sze-
rint választanak. „Dico itaque ; neque Papa, neque 
Episcopus, neque ullus hominum habet ius unius 
syllabae constituendae super Christianum hominem, 
nisi id fiat eius consensu ; quidquid aliter sit, tyran-
nico spiritu sit". (Luther de captiv. babylon. a r t .de 
bapt.) Későbben Luther és követői, a körülmények 
által kényszerítve, a külső egyházi hatalmat a feje-

') Csiky. Egyházjog tankönyve. I I I . 11. 1. 

delmekre ruházták, kik a reformatio terjesztésének 
érdekében úgyis nagy ,érdemeket' szereztek maguk-
nak. Ebből fejlődött az úgynevezett territoriális 
rendszer, melynek vezérelve: ,,Cuius regio, illius et 
religio" szerint a fejedelem jogában állott, alattva-
lói vallását meghatározni. Azon alattvalóknak, kik 
az állam főhatóságát vallás dolgában elismerni nem 
akarták, csak a kivándorlás jótéteménye (beneficium 
emigrandi) maradt , 2) Nem sokára találkoztak fér-
fiak, kik ezen rendszert ,tudományilag' is megalapí-
tották. Ilyen volt Grotius Hugo, a híres hollandi 
jogtudós, ki jogi szempontból kiindulva, „De impe-
rio summarum potestatum circa Sacra" czimü mü-
vében a vallási dolgokra vonatkozó hatalmat az 
államkormányból akarja levezetni és ennek külö-
nösen a törvényhozó és bíráskodási hatalmat tulaj-
donítja. Nem sokára még bölcsészeti szempontból is 
kísérletet tettek ezen rendszer megalapítására : Spi-
noza „Tractatus theologico politicus" és Hobbes 
,Leviathan' czimü munkáiban. Mindakettő azt állítja, 
hogy csak egy hatalom létezik és az a világi fen-
sőbbség kezében van, amit tehát ez parancsol, az jó. 
Hobbes azt mondja : „Publica lex unicuique civi 
pro conscientia habenda est". A korlátlan hatalom 
ezen elvei nagyon csábitólag hatottak a kath. feje-
delmekre is. Ezek közt különösen a dicsvágyó XIV-
Lajost kell kiemelnünk, ki a gallicanismus rend-
szere által a pápa befolyását a franczia egyházra 
csonkítani és ezt inkább a királynak alárendelni 
akarta. „Gyakorlatilag Francziaországban inkább 
a király az egyház feje, mintsem a pápa, és a vilá-
giak kormányozzák a püspököket", így panaszko-
dott Feneion, a szellemdus és jámborlelkücambrayi 
érsek. A josefinismus rendszere ugyanazt akarta 
keresztülvinni. A franczia forradalom, a fenálló po-
litikai viszonyokat gyökerestül felforgatván, a nép-
fölség elvét érvényesitette, mely szerint a hatalom 
alapját a nép akaratában birja. Ilyen felfogás mel-
lett az önálló független egyházi hatalomnak nin-
csen helye. Innen van, hogy a franczia forradalom 
mindjár t elején az egyház ellen fordult. Már 1789-
ben megfosztotta a franczia egyházat fekvő birto-
kától és a következő évben kimondta a franczia 
papság polgári alkotmányát (1790. jul. 12.) 

Az ujabb keresztényellenes bölcsészet ezen el-
veket nagyobbrészt magáévá tette. így például He-
gel szerint a vallási társadalom csak egyik mozza-
nata az államnak, mely mint jelenlevő istenség fel-
tétlen hatalommal bir és minden egyéb társadalmat 

2) Fessier. Lehrbuch der Kirche Christi. 
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magában foglal ; ennek folytán Hegel következetesen állitá, 
hogy az egyház az állam irányában semmi függetlenséget 
sem vehet igénybe. Azért szerinte az egyház sem az állam 
fölött, sem az államon kivül van ; sőt inkább az állam he-
lyettesíti az egyházat, és azt önmagának productumává teszi. 

Napjaink hamis liberalismusa érvényesíteni törekszik 
az állammindenhatósági elveket ; egyik főismertető jele a 
gyűlölet a positiv kereszténység és különösen az egyház el-
len ; de ezen nem csudálkozhatunk, mert ki az Isten legfőbb 
tekintélyét nem akarja elismerni, hogyan ismerhetné el Is-
ten helyettesének, az egyháznak tekintélyét. Erre nézve az 
absolut monarchia és a liberalismus közt nincs lényeges kü-
lönbség, csakhogy az első esetben a fejedelem gyakorolja az 
absolut hatalmat, a másodikban pedig a képviselők több-
sége, a „népképviselet" czége alatt Joggal neveztetik ezen 
liberalismus hamisnak, mert a szabadságot csak ő maga 
akarja élvezni, az egyházat pedig magának alárendelni ; 
ahol érdeke megkivánja, nem röstelkedik az egyház legben-
sőbb életét és viszonyait is önkényileg ,szabályozni'. 

Ha ezen rövid áttekintés után körülnézünk a világon, 
azt veszszük észre, hogy emberileg szólva, kevés kilátás van, 
miszerint a helyes viszony egyház és állam közt, amint ezt a 
keresztény hit tanitja, egyhamarjában létesüljön; de azért 
az egyház soha sem fogja feláldozni azon eszmét, melynek 
megvalósítása után törekednie kell. Valamint az egyes em-
ber csak hosszas és fárasztó harcz, gyakran sok bukás után 
éri el erkölcsi végrendeltetését, ugy van az a társadalommal 
is. Isten országának győzelme nem az ellenség teljes meg-
semmisítésében, hanem a sötétség országa ellen szakadatlan, 
az egész földi életet betöltő küzdelemben áll. Azért soha 
sem szabad kétségbe esni ; a szenvedés, harcz és küzdelem a 
keresztény ember életelemét képezi. Mindig szem előtt kell 
tartani azon magasztos czélt, mely a keresztény államnak 
ki van tűzve, és ha nem is lehet tökéletesen elérni, legalább 
a körülményekhez mérten oly eszközökhez folyamodjunk, 
melyek azt megközelítik, valamint határozottan visszauta-
sítani tartozunk mindazt, mi ezen czélt lehetetlenné teszi. 
Távol legyen tőlünk azon gondolat, mintha a modérn egy-
házellenes áramlattal kibékülni lehetne, nekünk minden 
erővel inkább azon kell lennünk, hogy az örök igazság és 
sz. hitünk elveit sérthetlenül megőrizzük ; mint az anya-
szentegyház feje mondja: „Ut immobilia et inconcussa 
principia aeternae iustitiae, principia intégra et inviolata 
custodiantur, et saluberima divinae nostrae religionis vis 
omnino servetur, quae et Dei glóriám amplificat et oppor-
tuna tot malis, quibus humánum genus affligitur, affért re-
media, quaeque est unica veraque norma, qua filii hominum 
in hac mortali vita omni virtute instituti ad beatae aeterni-
tatis portum perducantur". (IX. Pius 1861-iki márcz. 18-án 
tartott allocutiójából.) -f-

Nyilt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségéhez. 
II. 

Első levelemben egész általánosságban tettem emli-o O 
tést arról, a mit fejtegetéseimben tárgyalni kivánok. 

Most, hogy szerény soraimat azon kitüntetés érte, hogy 
azok e becses lapban napvilágot láttak, kötelességem hatá-
rozattabban körvonalozni a tért, melyen mozogni fogok, 

hasonlóul a művészhez, a ki lelkében azon alakokat is kör-
vonalozza, melyeken át a szép, általa felfogott, eszméjének 
külső kifejezést adni kiván. 

Az eszme, az örök szép, mely lelkemet megragadja, 
hasonlóképen külső kifejezésre vár. A kath. hitélet szépsége, 
melynek ragyogásában gyönyörködhetnem engedte a Gond-
viselés, alakot kiván, melyben az megvalósuljon. 

Az alak, melyben a hitélet e földön külső kifejezést 
nyerhet, a látható egyház ; tehát azon egyház, melyet e föld 
göröndjein élőemberek társasága alkot. 

Azonban az emberi társaság, mely bármi eszme meg-
valósitására eredetileg hivatva van vagy tudatosan egyesül, 
e hivatás vagy tudatos egyesülés által még nem létesiti fel-
tétlenül ép azon alakot, mely az eleje tűzött eszméhez méltó. 

Hogy az emberi társaság az eléje tűzött eszmének 
méltó alakot nyújthasson, ez alakká önmagának kell átala-
kulnia. Minden társadalmi átalakuláshoz pedig a következő 
két feltétel teljesítése kívántatik meg, úgymint: 1) a megva-
lósítandó eszme tudatos átértése; 2) az emberi természet 
egész mivoltának legalább főbb vonásaiban való alapos fel-
fogása, s igy felismerése azon elemeknek, melyek a megva-
lósítandó eszme követelményeinek megfelelnek vagy azok-
kal ellenkeznek, tehát az átalakulás érdekében ápolandók, 
vagy korlátozandók. 

Oda jutottam, hogy irandó leveleim tartalmát most 
már határozottabban megjelölhetem. 

Ugyanis, hogy a kath. hitélet eszméje szerint az em-
beri társadalom átalakuljon, ehhez hasonlóképen e két fel-
tétel teljesítése szükséges. 

Fejtegetéseim tehát a következő kérdések megoldá-
sára fognak kiterjeszkedni : mi módon eszközöltessék a hitélet 
eszméjének tudatos átértése a látható egyházat alkotó emberi 
társaság által? E kérdés magában foglalja mindazon egyéb 
kérdéseket, melyek a tudás gyakorlati eszközlésének elő-
mozdítására vagy gátolására vonatkoznak. E kérdés kivá-
lóan a látható egyházat alkotó társaság azon részét fogja 
illetni, melynek az egyházban azon különös hivatása is van, 
hogy oktasson. A második kérdés ez : milyen általában az 
emberi természet és mily különös alakban szokott az jelenkezni 
az egyedekben? E kérdés azon számtalan kérdéseket fogla-
landja magában, melyeket a soha teljesen ki nem pótolható 
emberi sziv elénk dob. E kérdés a látható egyháznak ugy 
oktató, mint oktatandó részére vonatkozik; vonatkozik arra, 
mert az oktatás specialis hivatásának betöltése megköveteli 
nemcsak az oktatás alá vett egyed természetének kiisineré-
sét, hanem magának az oktatónak önismeretét is ; vonatko-
zik erre, mert a megismerés csak akkor válik a megismerő 
alany teljes szellemi birományává, ha a szerzett ismeretet 
természetével mintegy egységbe hozta, áthasonította. Ez 
egységesités azonban csak akkor válhatik ténynyé, ha az 
egységesítés vagy áthasonitás elemeinek mindegyikét, tehát 
saját természetét is ismeri. 

Működésem a fentebb emiitett két kérdés körében fog 
mozogni, felmutatván néhány vonásban azon viszás helyze-
tet, melyet e két kérdésnek nem a katholicismus szelleme 
szerinti megoldása a kath. társadalomban előidéz. Fejtege-
téseim tehát inkább negativ irányúak lesznek, amennyiben 
az életből vett, oly alakokat fognak azok felmutatni, ame-
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lyek a katholicismus eszméi szerint átalakulandó társada-
lomban mintaképül nem szolgálhatnak. 

Hogy pedig első levelemben foglalt azon Ígéretem-
nek, mely szerint gyakorlati kérdésekkel fogok foglalkozni, 
eleget tegyek, a fentebb emiitett két kérdést s az azok köré 
csoportosuló számos egyéb kérdéseket elméleti elvontságuk-
ban soha, hanem mindig csak concret esetekkel kapcsolat-
ban fogom tárgyalni. Es ebben fog állani fejtegetésem gya-
korlati iránya. 

Mily sorban fogják egymást követni az általam fejte-
getendő gyakorlati kérdések, azt előre meghatározni nem 
akarom, önként fognak azok ajánlkozni és én, a ki egy sorrend 
megállapítása által magamat mintegy megkötni nem aka-
rom, önkényszerüleg választandom a sok közül egyiket vagy 
másikat megbeszélésem tárgyává, a szerint, a mint ezzel 
vagy azzal foglalkozni lesz különös kedvem. 

Legyen e kérdések sorrendjének tervszerütlensége 
mintegy szellemi felüditője e becses lap tisztelt olvasójának, 
a kinek a sok elmélettel és a szellem szabad röptét korlá-
tozó tervszerűséggel foglalkozni ugy is elég alkalma van. (Ez 
kissé erősen van mondva. Szerlc.) 

Most pedig, miután munkáimban követendő program-
momat talán elég unalmas hoszadalmassággal elmondottam, 
térjünk a dologra. 

Fejtegetéseim keretébe legelőször is a nevelés és okta-
tás kérdését illesztem ; mert, midőn a társadalomnak a ka-
tholicismus eszméi szerinti átalakításáról elmélkedem, ok-
vetlenül a nevelés és oktatás jut eszembe. 

Mi legyen a nevelés és oktatás, annak általános meg-
határozását minden valamire való neveléstani tankönyvben 
megtalálhatjuk; azért e kérdéssel nem bíbelődöm. 

Következnék most a nevelés és oktatás szükségességé-
nek fejtegetése. Hogy a társadalom ilyen vagy olyan irányú 
átalakítását a nevelés s oktatás ilyen vagy olyan iránya te-
remti, az is oly elismert dolog, hogy fölötte e helyen csupa ál-
talánosságokban okoskodni, csak unalom okozó eljárás volna. 

Vannak specialis kérdések, a melyekkel foglalkozni 
jutalmazóbb munka ; ily kérdések közöl csak egyet vetek 
most fel. — Mi kívántatik mindenekelőtt alihoz, hogy a kath. 
társadalom azon nagyobb része, mely a nevelés és oktatás 
objectumát képezi, rendeltetésszerű neveltetés- s oktatásban 
valóban részesüljön? Feleletem e kérdésben a következő: 
a nevelés- és oktatásra való teljes képesség azokban, a kik a 
kath. társadalom oktató részét képezik. — A kath. társada-
lomnak hivatott oktatói pedig par excellence a papok, a kik 
mellé csak segédekül rendeli az egyház a világi tanítókat, 
Eljutottam tehát egy gyakorlati kérdéshez : a papok a neve-
lésre, oktatásra való qualificatiója kérdéséhez, melynek meg-
beszélését egy közelebbi találkozás szerencséjének tartom 
fenn. Addig is fogadja stb. Dr. Zafféry Károly. 

Indifferentismus és tolerantia. 
(Vége.) 

A hit kötelessége nem ellenkezik a lelkismeret szabad-
ságával ; — ezt bizonyítók be utóbbi czikkünkben ; hitkény-
szert pedig az egyház soha sem alkalmazott, sőt mindig til-
takozott ellene. „Kegyes intések által — irja Nagy Gergely 
a terracinai püspökhez, — kell a hitetleneket a keresztény-

séghez édesgetni, s nem fenyegetések s megfélemlítés által 
elriasztani;" és a toledói zsinat 663-ban igy nyilatkozik: 
„Önkényt és meggyőződésből történjék a hitnek elfogadása". 
Mert az egyház tudja, hogy a meggyőződés nem a physi-
kai erőszaknak, hanem csak a tanításnak lehet szülöttje. 

Igaz, hogy régebben az állam még a vallás dolgában is 
kényszereszközökhöz folyamodott ; de ez más. A régi keresz-
tény állam azt hitte, s joggal, hogy köteles Istent tisztelni, 
ugy mint az egyén, s tudta, hogy a világi rend biztosan 
csak az istenire támaszkodhatik s e kettős meggyőződésé-
nek aztán kifejezést is adni iparkodott. A ki keresztény 
államban mint annak polgára élt, az akkori jognézet szerint 
köteles is volt annak vallását köveíni ; amiértis a vallási 
hűtlenség egyúttal az állam elleni hűtlenségnek tekintetett. 
Ez a jognezet még a 16. századbeli hitszakadás után is ural-
kodott, s a westpháliai békekötés,mely — a protestánsok által 
soha egy perczig sem tartott — „paritást" hirdetett a két 
vallási testület közt, a fejedelmi „ius reformandi1'-t szintén 
egyik társadalmi alapelvül tekintette. Ezen elv következté-
ben történt, hogy a protestáns fejedelmek birtokaikon min-
denütt elnyomták a katholikus hitet és a katholikusok itt-
ott a forradalmi protestantismusnak s egyéb felekezetek 
szerfeletti terjeszkedését némileg megszorítani iparkodtak, 
mint például a spanyol fejedelmek az állami inquisitio segít-
ségével tettek. Az államegyházróli eme jognézet még a fo-
lyó század elején is uralkodott, s midőn manap, még 1876-ban 
is a scandinav protestáns birodalmak még polgári jogokat, 
Mecklenburg nyilvános isteni tiszteletet sem engedélyez a 
katholikusoknak, ugyancsak ezen elvre hivatkoznak, mely-
ről bármit gondoljunk is, tény, hogy e tekintetben a nem-
katholikus felekezetek mindig türelmetlenebbül jártak és 
járnak el, mint a katholikus egyház, ámbár ez is egyike 
azon pontoknak, melyekre nézve a protestáns történetgyár-
tás tengernyi hazugságot és rágalmat áraszt az egyház ellen. 
Pedig százszorta többet, mint a mennyit például a spanyol 
Inquisitióról hazudnak, tettek tényleg Kálvin, VIII . Henrik 
vagy Erzsébet, mire nézve az igazat Cobbet, Fitz-Wil-
liam vagy egyéb protestáns, becsületes irók, mint Leo 
vagy Menzel is megvallják. Vagy ki ne ismerné azt az egész 
rágalmi irodalmat, mely Galilei nevéhez fűződik ; pedig an-
nak, csillagászati nézetei miatt, époly kevés baja lett egész 
életén át, mint akár én nekem, ki e sorokat irom; inig ellen-
kezőleg, a protestáns atyafiak Kepplert, hitrokonukat, ha-
sonló okból koldussá tették, hogy majdnem éhen halt. De 
hát, mikor a rendszer csak folytonos hazudozás által tart-
ható fenn ! 

Vagy talán a kiközösitésben, melyet az egyház egyes 
esetekben joggal alkalmaz — talán abban fekszik a tettle-
ges hitkényszer ? Korántsem ! Minden társaságnak van, s 
kell is, hogy legyen joga, méltatlan, a közczéllal ellenkező, 
tehát arra nézve káros irányban működő tagokat kebeléből 
kizárni ; e kizárás egyes esetekben nem csak jog lehet, de 
kötelesség is, az államra nézve nem kevésbbé, mint az egy-
házra. Ennyit a dolog érdeméről. Alakilag Krisztus Urunk 
emliti Máténál, XVII I , 17; Pál ismételten alkalmazta (I. 
Kor. V, 5 ; Gal. I, 9) s ajánlja (Gal. V. 12,) s mint második 
leveléből, (10 — 11 v.) látjuk, a szeretet apostola is ismerte. 
Hogy pedig ugyané büntetés, a kizárás, kiközösítés bünte-
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tése más felekezeteknél is divik, arra a ,Rel.' az utóbbi évek-
ben nem egy érdekes példát hozott. 

Az sem nevezhető tehát hitkényszernek, ha az egyház 
valakit, aki tettleg megmutatja, hogy nem akar hozzá tar-
tozni, kebeléből kiutasít. Az egyház, mint már fentebb mon-
dók, különben sem volt soha barátja a bármiféle kényszer-
nek, hanem mindenben a józan szabadságot tisztelte és vé-
delmezte. Ö könnyitett a rabszolgák sorsán s első pendité 
meg, s birtokain érvényesité is az emancipatiót ; ő adá visz-
sza az asszonynak emberi méltóságát ; a betegek, szegények, 
a nyomorultak és árvákról ő gondoskodott legelőször és oly 
kimeritő módon, hogy ehhez képest a mai beteges humanis-
musnak, kicsinkedő fitogtatással nyélbe sütött erőlködései 
csak nevetséges gyermekjáték; az ököljog véres századában 
ő hirdeti a Treuga Dei-1, hogy a vad kedélyeket csak né-
mileg is békességes egymás mellett léthez szoktassa ; ő ala-
pitá meg iskoláinkat, századokon át ő volt egyedüli ápo-
lója a tudományoknak, ő adott nekünk civilisatiót s társa-
dalmi szervezetet, az ő törvénykönyvei képezék a példát, 
melyhez a világi jogtudomány s törvénykezés alakilag és 
anyagilag alkalmazkodott ; s még máig is küldi a szélrózsa 
minden irányában missionáriusait, hogy a világosságot ter-
jeszszék mindenfelé. Mi lenne az emberi nem még ma is a 
kath. egyház nélkül? ! S épen ez korunknak nagy bűne, hogy 
ama műveltséget, melylyel az egyház nélkül nem birna, 
most ugyanez ellen használja fel fegyverül. 

I t t végét szakithatnók czikkünknek, ha nem kivánnánk 
még néhány szót azon állásra vonatkozólag szólni, melyet 
az egyház a mai korszellemnek törekvéseivel szemben elfog-
lalni jónak lát. Sokan azt hiszik, hogy épen az egyháznak 
békeszeretete ugy hozná magával, s önérdeke is azt köve-
telné, hogy a ma uralkodó elvekkel némileg megalkudva, az 
intolerantia vádját ez által háritaná el magától 

A kik igy beszélnek, a mulandó érdekeket összetévesz-
tik az örökké változatlan elvekkel. Ez utóbbiaknak megmen-
tésére az egyház gyakran áldozza fél amazokat ; de soha 
megfordítva ; mert el nem árulhatja a Krisztustól nyert kül-
detést, s az ahhoz kötött jogokat s kötelességeket fel nem 
adhatja. Ha rendkívüli viszonyok nehezednek rá, hallgat-
hat a béke kedvéért ; de nem ünnepélyes és folytonos tilta-
kozás nélkül : tűrhet, de az igazságtalanul ráerőszakolt vi-
szonyokat igazságosaknak, helyeseknek nem ismerheti el ; — 
a ki elveinek feladását követeli tőle, annak az egyház mindig 
csak ezen egy szóval felelhet : Non possumus ! így meg-
történhetik, hogy az egyház más felekezetek mellett a ,pa-
ritás' vagy a teljes vallásszabadság' terére állhat ; de azért 
el nem ismerheti, hogy rajta kivül más felekezet is legyen a 
teljes vallási igazság birtokában ; meg nem engedheti, hogy 
a tévelynek annyi tekintélye legyen, mint az igazságnak, 
hogy az emberek képzelődései s hazugságai egyenlő becs-
ben álljanak az Isten kinyilatkoztatásával ! Józan s nyugodt 
s részrehajlatlan megfontolás után még a wem-katholikus 
ember is beláthatja, hogy a meggyőződéshez való ragaszko-
dás nem intolerantia, nem nyakasság, nem a kor szükségle-
tei iránti érzéketlenség, nem szellemi elcsontosodás, vagy 
mint hangzanak mind ama szép szavak, melyeket korunk 
,müveitjei' az egyház gyalázására alkalmaznak. Az egyház 
ebben is helyesen cselekszik, s a világ, ha egy kis esze volna, 

hálát adna Istennek, hogy van még egy hatalom e földön, 
mely igazán nemes elvekért küzd, van megingathatlan kő-
szikla, melyet a naponta váltakozó opinionum commenta és 
az emberi szenvedélyek hiába ostromolnak. A katholikus 
egyház nélkül az elv iránti tisztelet már rég kihalt volna az 
emberiség kebeléből, elvek nélkül pedig műveltség, civili-
satio, társadalom nincs ! —ts. 

A papi jellem képzéséről. 
(Folytatás.) 

Az úgynevezett „jellemek" minden időben kiváltak a 
köznapi lények közöl ; s a kire valaha az igaz közvélemény 
rámondta, hogy „jellem", annak helyzete s becse meg volt 
alapitva a társadalomban ugy, mint az egyházban. E körül-
mény is bizonyítja, hogy a jellem nemcsak szójárás, üres 
phrázis; hanem a lehető emberi tökélyek és erények jóté-
kony összege az erkölcsi egyének történetében. Ezenkívül 
vannak gyémánt jellemek, sem tűzben fel nem olvadók, sem 
a világ köszörűjén le nem csiszolhatok. Es pedig a csudála-
tig különféle viszonyok közt találjuk az ily magas jelleme-
ket ; majd messzeragyogó fénypolczon, majd pedig egy sze-
rény gyümölcsös kertecske árnyában. Mindenkor az volt 
eredeti sajátsága, hogy itt is, ott is hiven megfeleljen esz-
ményképének — a kereszten. 

Nincs magasztosb tudata az emberi léleknek annál, 
mely őt nem mások, de önmaga fölé is emeli hiúság nélkül. 
Ugy hiszem, itt központosul a boldogság érzete is, ameny-
nyiben a földön képes valami bennünket megnyugtatni. Nem 
újság az, hogy a magyar kath. papság jelleme jóformán el 
van puhulva, mig körülöttünk mindenütt nagyszerű voná-
sokkal találkozunk. Mi ennek az oka ? még mindig előnyö-
sen kedvező helyzetünk és népünk példás ragaszkodása, mely 
talán el is kényeztet. Sed nemo propheta in patria. Világít-
suk meg a kérdést általánosságban más oldalról. O O 

Tapasztalati tény az, hogy jellemerős embereket csak 
is tiszta jellemű férfiak képezhetnek. Nincs könnyebb semmi^ 
mint a jellem gyengeségét kiismerni, épen ugy, mint midőn 
a háztetőt, mely a falazattól elvált, a kisebb szél is ide s 
tova rengeti. Szomorú látvány ! A vigyázatlanul elejtett 
szavak — semel deprehensus, centies reus — a házfódélről 
lehulló cserépdarabok ; valóban, egy sem marad épen, hogy 
legalább még egyszer lehetne használni. Könnyelmű embe-
rek szokása hozza magával, hogy a külső tények után mind-
járt ne hozzunk Ítéletet magáról a sértetlen jellemről ; ám-
bár a solid jellem, mint a jó fa soha sem hoz rosz gyümöl-
csöt, külső cselekvényeiben is mindannyiszor igazolja saját 
fenségét. Csak a hypocrysistől mentsen meg bennünket az 
Isten! Rárakjuk mások vállaira a nehéz terhet, mig magunk 
egy ujjal sem akarunk azon könnyiteni. Nec frigidus, nec 
calidus — az Istenember is megundorodott tőlük. Yan va-
lahol egy pap, akiről közmondássá vált, hogy senki sem 
tudja, milyen szinük a szemei, mert azokat mindig lesütve 
tartja. Mi ez? bátortalanság vagy képmutatás? „Ex fructi-
bus cognoscetis eum" mondja rá az evangelium. A szemtől 
nehéz kalász mindig a föld felé hajlik, mig az üres jobbra 
balra kokettirozik a hiu szelekkel. Az is baj, ha a vándor 
csillagászszal folyvást fölfelé nézünk és a gödörbe esünk. In 
medio Veritas. Tehát lássuk, mi rejlik a kéreg alatt; mert 
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az nagyfontosságú kérdés, mely beható tanulmányozást igé-
nyel, s melynek kellő ismerete, ha valakiben, ugy bizony 
azokban felette szükséges, kikre fiatal papjelöltjeink neve-
lése bízatott. Azért megengedik, hogy egyik legközelebbi 
czikkemben ezen kérdéssel foglalkozzam. (Folyt, köy.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 18. Q ue m d i i o d e re , p a e d a g o g u m 

f e c e r e , mondák a régiek oly időkben, midőn a katholikus 
írók faja talán még nem létezett ; mert manap a ,paedago-
gusok' helyébe minden bizonynyal azokat tennék ; s Den-
drosthenes-Baumstark, „Fegf'euer-Gespráche" czimü munká-
jának legujabbi, 2. füzetében a katholikus irót nem hiába 
egy „sovány", a liberalist pedig egy „vastag" lélek által 
képviselteti, ki, midőn társát a tisztitóhelyen megpillantja, e 
szavakra fakad: „Ott egy árnyékot látok a falhoz lapulni; 
sápadt, fonyadt, sovány és kiéhezett szegényke, — bizonyo-
san ultramontán iró volt". 

Igaz, hogy nem egy katholikus irót ismerek Magyar-
országon, ki tetemes külső terjedelemnek örvend, s még a 
purgatoriumban is aligha fogna a falhoz lapulhatni, de ez 
onnan van ; mert az illetők — becses engedelmével a ,Rel.' 
szerkesztőjét sem véve ki, — nincsenek arra kárhoztatva, 
hogy a szerkesztés után megéljenek '), sőt, hogy ezek a szer-
kesztői fáradalmak — minden személyeskedés nélkül legyen 
mondva, — sokaknál épen csak arra szolgálnak, hogy túlsá-
gosan meg ne hizzanak.2) 

Ebből következik, hogy nálunk manap még nem lehet 
iróink testi terjedelméről azoknak szellemi irányára követ-
keztetni, mint Dendrosthenes teszi; de vagyoni vagy egyéb 
állapotukból sem arra, mintha nálunk a kath. irodalom, vagy 
annak, az illető által kezelt egyik másik ága virágoznék, 
vagy sem ; mert nálunk ez idő szerint még oly „szerencsés" 
állapotok uralkodnak, hogy lehet valakinek igen jó dolga, 
annak daczára, hogy katholikus iró, sőt annak daczára is, 
hogy mint ilyen az ügyetlenek közé tartozik. 

Belátom, hogy ezek nem valami nagy hizelgések ka-
tholikus Íróinkra nézve ; azonban engedjék meg az urak, 
hogy őszintén megvalljam, miszerint irodalmi állapotaink 
sincsenek olyanok, melyek arra késztenék az embert, hogy 
irodalmunk téntával ,felkent' papjainak s egyéb napszámo-
sainak holmi bókokat csapjon; tessék mellöket verni, s 
őszinte igazságszeretettel megkérdezni önönmagoktól ; vál-
jon a termelés quantitásával lépést tart-e a qualitás is, a 
minőség a mennyiséggel?.... Nem azt mondhatni-e, hogy 
ha iróink jó testben levők is, munkáik gyakran annál so-
ványabbak ? 

Azt hiszed talán t. szerkesztő barátom, hogy én most 
legott ezen szomorú jelenségnek okait fogom fürkészni s je-
len pesti levelemben per longum et latum eléd tálalni ? — 
dehogy teszem azt ! Ha kedved van, darázsfészekbe nyúlni, 
tedd meg magad, legalább az ebből minden bizonynyal ke-
letkező kellemetlenségekért nem fogsz engem okolhatni, ki 

') No még csak az kellene ! Akkor ugyan hat hét múlva mi is ott 
lapulnánk a purgatórium valamelyik szögletében, annak daczára, mit dr. 
Zatt'éry t barátunk optimismusa minapábau ránk fogni kegyeskedett. Sz. 

2) Ez mégis, minden szabadkozás daczára, nagyon hasonlít egy kis 
személyeskedéshez ! Szerk. 

hál' Istennek nem vagyok katholikus „iró", s csak ugy mesz-
sziről nézlek titeket, mit csináltok s hogy csináljátok; — 
mert hogy elég bajod akadna, ha e téren az igaznak meg-
mondására vállalkoznám, arról a ti régen megfigyelt szoká-
saitok infallibiliter biztosítanak, melyek közé az is tartozik, 
hogy midőn ketten a papiron találkoztok, nem ugy mint a 
régi augurok, nevettek ; hanem, mint magyar irodalmi au-
gurokhoz illik — dicséritek egymást, részint mert egymás 
műveit nem olvassátok, részint collegialitásból, részint pe-
dig — félelemből. 

Igenis, félelemből ! vagy legalább is kényelemből, mert 
azon kis emotiótól féltek, mely egy netaláni támadás- vagy 
megtámadtatás- s az ebből keletkezhető polémiából szár-
mazhatnék ; azért engeditek a dolgokat menni, ahogy men-
nek s odáig vittétek, hogy minden egyes a katholicismus 
egyegy személyesitésének, valami magyar katholikus-iro-
dalmi Buddhának tartja magát, kinek nyilatkozványai 
előtt, ha feltétlenül meg nem hajlunk, magát szent vallá-
sunkat támadjuk meg, körülbelül ugy, mint Bismarck, ki 
minden embert ,Reichsfeind'-nek deciarái, aki az ő szavára 
nem esküszik meg feltétlenül. 

De már ezen irányban tovább nem megyek ; mert én 
voltaképen azon themáról akartam értekezni : ,quem dii 
odere, Magyarországon katholikus íróvá fecere', — eddigi 
szidásaimhoz pedig igen roszul illik a sajnálkozás.3) 

S mégis van összefüggés e kettő közt ; mert — távol 
legyen tőlem, végképen excusálni titeket, annyit mégis meg 
kell engednem, hogy nem mindennek ti vagytok olcai, hanem 
igen soknak „tisztelt közönség"-tek is, amint nem régen más 
valaki, ugylátszik te magad mondád egyik pesti leveledben, 
midőn, talán nem minden titkos összefüggés nélkül, emlitve 
hogy „minden közönségnek csak oly lapjai vannak, minőket 
érdemel", ugyanazon szakaszban a katholikus közönségnek is 
majdnem az igazat mondtad volna meg, — ha elég bátorsá-
god leendett.4) 

Talán csak nem neheztelsz meg rám, ezekért a keser-
ves igazságokért, hanem megbocsátod nekem, ha roszkedvü 
vagyok, midőn ismét irodalmi halottnak ravatalánál állunk. 
A ,Tájélcozó'-t értem, mely alig két hónapnyi fennállás után 
megszűnt, — miért ? — mert buzgó kiadója, mint maga 
mondja, kellemetlenül csalódott, midőn azt hitte, hogy a ma-
gyar katholikus közönség ily lapot pártolni f o g . . . . Hát 
miért nem pártolta? Tudom is én! Fenállása sokkal rövi-
debb időre terjedt, sem hogy határozottan azt lehetne mon-
dani róla : nem érdemelte meg ; — a pártoláshiánynak egyik 
főoka alighanem az apathia, melyet a kiadó nyilatkozata is 
émlit, s aztán az a furcsa észjárás, melylyel ugyané nyilat-
kozatban ismerkedünk meg, a hol a kiadó megvallja, misze-
rint „jeles esperes és plébános urak" őszinte szavakkal s 
egyenesen kijelentették előtte, hogy: „mig nekik oly napi-
lapjok van, minő a ,Magyar Állam', addig ők minden más 
irodalmi közlönyt könnyen nélkülöznek" — még azokat is, 
melyeket ugyanott adnak ki, hol a ,M. A.' is megjelenik. 

Ez ugyan nem nagy bók ti rátok, collegákra nézve, 
de az illető jeles esperes és plébános urakra nézve sem ; 

3) Ezt mi is gondoltuk, s ezért máris a vörös plajbász után néz-
tünk. Szerit. 

*) De Különös malheur, hogy épen ma nem tudjuk vörös irónun-
kat megtalálni Szerk. 
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mert meglehetősen nagy szellemi abstemiusságra mutat. 
Eszem agában sincs, mintha ez által a , Magyar Állam' ellen 
valami kifogást tenni akarnék; de azt csak megeno-edi ne-O 7 o O 
kem bárki, hogy bármily derék s sokoldalú, bármily szor-
galmasan s buzgón szerkesztett politikai napilap soha sem 
meritheti ki mind azon kérdéseket, melyeknek ismeretére a 
művelt katholikusnak s még inkább a papnak szüksége van; 
— ez absolut lehetetlenség ; a ki tehát manap egyedüli olvas-
mányul egyetlenegy politikai napilapot tart, az engedje meg, 
hogy — sajnálkozzunk felette. 

Lám, ilyen a publicumnak egy jó része ; nem is sze-
reti, ha az irólt és kiadók nagyonis nagy buzgóságot tanúsí-
tanak ; neki csak egyetlenegy árva lap kell ; még jó, ha ezt 
az árvát ,Magyar Allam'-n&k hivják; — de hány van, a ki-
nél ,How-nak hivják, vagy ,Ellenőr1-nek? 5) 

No de elég ; inert én is már igen közel vagyok hozzá, 
hogy ugy, mint te múltkor, .majdnem' az igazat mondjam 
meg a t. közönségnek ; de hallgatok, nehogy ivói fejeitek 
még jobban betörjenek s hálát adok a Gondviselésnek, mely 
a dolce far niente-t rendelte osztályrészemül, s hogy nem 
vagyok iró, mert : — quem dii odere Philalethes. 

Pécs. S z é k e s e g y h á z u n k r e s t a u r á t l ó j á -
r ó l engedje meg, t. szerkesztő ur, hogy néhány sort Ír-
jak ; mert ugy vagyok meggyőződve, hogy ily történelmi-
leg is érdekes épületnek sorsa megyénk szűkebb határain 
tul is figyelmet érdemel és kelt. Előlegesen ugyan én is csak 
készülődésekről irhatok; tekintve azonban az iránytadó té-
nyezőknek buzgalmát, nem kétlem, hogy csakhamar többről 
is fogom e lap t. olvasóit tudósíthatni. Mint a ,Religio' folyó 
félévi 2. számában jelenté, Lippert József Ervin lovag, kirá-
lyi tanácsos s primási főépítész ur, püspök ő excjának ineg-
hivására jött városunkba, egyedül azon czélból, hogy a szé-
kesegyház czélbavett restauratiója iránt tervet és költség-
vetést készitsen. Egy hétig időzött itt, megvizsgálta a szé-
kesegyháznak minden részleteit ; de tervéről nem szólt hatá-
rozottan semmit, csak annyit mondott, hogy a templom styl-
szerü restauratiójához fejedelmi kincsek szükségeltetnének, 
miután annyira egymástól elütő részletekből áll, hogy harmo-
nikus egészszé alkotni majdnem annyi, mint újra épiteni. 

Ez ugyan fájdalmas igazság ! Szakértők idegessé lesz-
nek az összépület láttára. Ablakai jobbadán góth-izlésüek, 
oszlopai közt is vannak, melyek ugyanezt juttatják eszünkbe ; 
ivei is részben ezen izlés felé látszanak hajolni ; oltárai kö-
zül azonban egy sincs, mely a góth-stylt csak sejtetné is, kü-
lönben párosan igen összeillenek és diszesek, oszlopaik ko-
rinthiak. Egyéb fölszerelése is ily egyveleg ; különben laicus 
szemekre nem sértő, sőt annyiban emelő, hogy kellő tiszta-
ság- és csinnal vannak az egyes részletek kiállítva. Ö excja 
és a ft. káptalan nagyon rajta vannak a restauration, ezért 
Lippert kir. tanácsos ur egyik segédje föl is méri az egész 
templomot legkisebb részletekig, bizonyára azért, hogy a 
lovag ur aztán tervet és költségvetést készíthessen ; de mos-
tanság sem a terjedelmet, sem az elvet nem tudni, hogy tu-
lajdonkép mi és hogyan változtassák át és javittassék ki. 

Ha ez érdeklené Méltóságodat, annak idején teljes 
5) hasonló értelemben valaki a ,Magyar Állam' 161. számában azt 

az igen helyes indítványt teszi, hogy a megyei névtárakban ne csak az 
tétessék ki, hogy ki a természettudományi társulat tagja, hanem az is, 
ki a Szent-István-Társulat tagja. Szerk. 

készséggel és egész terjedelemben meg fogom írni. ') Hogy 
csakugyan fog történni ez ügyben és pedig nem sokára va-
lami, ő exja és a ft. káptalan érdeklődésén kivül biztosítja 
az, hogy a székesegyház jövedelmező uradalommal s jelenté-
keny tőkével rendelkezik. 

fíóma. K e l l e m e t l e n d o l g o k is történnek itten-
mint a ,Osservatore Rom.' következő, szóról szóra lefordított 
communiqué-je mutatja: „Mgr. di Giacomo, volt alifei püs-
pök, egyúttal a királyság senatora is, s ezen minőségében, 
mely benne, tekintve állását, mindenesetre kárhoztatandó, e 
napokban eléggé vakmerő volt, hogy itt, Rómában, a pápá-
nak szeme láttára, a felsőházi tárgyalásokban részt vegyen. 
Egy perczig sem habozunk e tényt köztudomásra hozni 
avégből, hogy az egész katholikus világ tudja, miszerint a 
Vaticán a botrányos tettet határozottan kárhoztatja, ugy, 
amint azt minden tisztességes ember annál is inkább kár-
hoztatni fogja, ha megtudja, hogy a senator ur egészen a 
legújabb időkig igen nevezetes pénzsegélyben részesült a 
szentatya részéről" 

Ennyit az ,Osservatore' ; s ha már most a római általá-
nos névkönyvet felütjük, azt találjuk benne, hogy mgre Gen-
naro di Giacoma született 1796-ban Nápolyban és 1848-ban 
decz. 22-én praeconisáltatott püspökké; tehát 80 éves ag-
gastyán az, ki a pápa elleni lázadással most a kath. világot 
botránykoztatja. Szerencse, hogy mint püspök nem műkö-
dik többé tényleg; mert az ,Oss.' azt mondja róla: „giá ves-
covo" — volt püspök, s amint ugyancsak a ,Gerarchia catt.'-
ból tudjuk, már 1872-ben mgre. Barbato Pesca, sinopolisi 
i. p. püspök ur személyében coadjutort kapott cum iure suc-
cessionis, ki a megyét jelenleg igazgatja. 

Azon tetemes pénzsegély, melyet a magáról megfe-
ledkezett aggastyán a szentatya részéről élvezett, hónapon-
kint ötszáz lirára rúgott : de ő két urnák kivánván szolgálni, ° O 7 

a nyomorultan kimúlt Caputo püspöknek példáját követte, 
s az egyház fosztogatói s elnyomóinak kezeiből is fogadott 
el oly ,kitüntetést', melylyel dicsekedni nincs oka. A botrány 
nagy volt ; megfelelőnek kellett lenni a büntetésnek is, mely 
az ,Osservatore' nyilatkozatában kijutott neki. Hova jutnánk, 
ha azok, kik in partem sollicitudinis vocati, az egyháznak 
ellenségeivel büntetlenül szövetkezhetnének?... 

Missiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) I. E papnevelde 1663-ban alapíttatott Parisban 
VII. Sándor pápa jóváhagyása- és XIV. Lajos fr. kir. bele-
egyezésével. Az intézet rendeltetése : a pogányok megtérí-
tése, az evangelium hirdetése és benszülött papok nevelése 
által. E század elejétől fogva 950 térítő került ki e papnö-
veldéből. Ezek közöl 24-en törvényszékilag halálra Ítéltetve, 
heten pedig a pogányok által minden kihallgatás nélkül 
agyonveretve, méltók lőnek vérüket ontani a mi Urunk 
Krisztus Jézusért. Jelenleg 500 volt növendéke hirdéti az 
evangéliumot több, mint 200 milliónyi pogány nép között, 
hála a kegyelmek Istenének ! oly sikerrel, hogy évenkint 
középszámmal 10,000 felnőtt pogány, s in periculo mortis 
100,000-nél több pogány gyermek kereszteltetik meg, és 
körülbelül 650,000 benszülött keresztény hivő áll lelkipász-
tori vezetésük alatt. 

Nagyon fogom kérni, s jelen szívességéért is t. tudósítónak 
őszinte köszönetet mondok. Szerk. 



II. A külföldi missiók párisi társulata 24 püspök 
vagyis főnök kormánya alatt 24 missioállomáson működik. 
Névszerint: Japan-, Corea-, Tibet-, China-, Hindostán-, 
Anam- és Indo-Chinában. 

III . A külföldi missiók társulata nem szerzet, hanem 
csakis világi papok társulata, melynek központja a párisi 
papnövelde. Kellően kiképeztetvén a növendék, állomásra 
küldetik, ugy azonban, hogy ha csak lehet, mindig ketten 
vannak együtt, vagy mindakettő európai, vagy európai és 
benszülött, vagy legalább ketten ketten mindig egymás kö-
zelében maradnak. A téritők évenkint, vagy legalább min-
den két évben egyszer közösen lelkigyakorlatokat tartanak ; 
a ki a közösekben részt nem vehet, köteles maga megtartani 
nzokat. Kötelessége továbbá minden téritőnek naponkint 
bizonyos időt az ima és elmélkedésnek szentelni, lelki olvas-
mányt végezni, lelkismeretét megvizsgálni, naponkint szent-
misét szolgálni, a sz. olvasót elmondani s az oltáriszentséget, 
ha csak lehet, meglátogatni s végre minden két hétben, vagy 
kivételképen havonkint s legfeljebb minden két hónapban 
gyónni, s a társulatba való belépéskor tett ünnepélyes Ígé-
retet, hogy mindhalalig a hittéritői pályán marad, éven-
kint megujjitani. 

IV. A papnöveldei tanfolyam azokra nézve, kik mint 
áldozárok lépnek a társulatba, egy, különben pedig 3 évből 
áll. A papnövelde elöljárói mind „kiszolgált" hittéritők. A 
szünidő jul. elejétől szept. közepéig tart ; azonban a növen-
dékek rendesen nem honn, hanem a növelde meudoni nyara-
lójában töltik el azt. 

V. A növelde tagjaivá csak olyanok lehetnek, kik még 
valamely testületben fogadalmat nem tettek ; a kik 35 éve-
seknél nem korosabbak ; végre a kiknek anyanyelvük a fran-
czia, emellett a bölcsészeti tanfolyamot bevégezték és jeles 
erkölcsi bizonyítványt felmutatni képesek. 

VI. A tanév a sz. kereszt felmagasztalását követő hét-
főn lelkigyakorlatokkal veszi kezdetét. 

VII. A tanfolyam bevégeztével a fclszentelendők fel-
szenteltetnek és az elöljáróság akarata szerint bizonyos mis-
sioállomásra vagy a társulat valamely intézetébe küldetnek. 
Elmenetelük előtt néhány napig lelkigyakorlatokat tarta-
nak és ezek végén az oltáriszentség valamint a papnöveldei 
elöljáróság előtt ígéretet tesznek, hogy hivatásukhoz halá-
lig h^vek maradnak s a társulat minden szabályait ponto-
san teljesitik. 

VIII. IIa az uj téritő három éven át elöljáróinak tel-
jes megelégedését kivivta, véglegesen tagjává lesz a társu-
latnak. A társulat gondoskodik ruhájáról, élelméről. A be-
tegek számára egyéb helyiségeken kivül Hong-kongban „sa-
natorium" van, mely kizárólagosan e czélból rendeztetett 
be. Ha valamely téritő jobblétre szenderül, ha még nem is 
lett volna véglegesen bekeblezve, a társulat püspökei és ál-
dozárai egy, azon missioállomás vagy intézet papjai pedig, 
melyhez a boldogult tartozott három sz. misét ajánlanak 
fel lelke üdveért. Ezenkivül évenkint xav. sz. Ferencz nyol-
czada után egy sz. mise mutattatik be a társulat valamennyi 
elhunyt tagjáért. 

Szép Magyarország ! mikor fogsz te is ehhez hasonló 
papnöveldével bírni ? (Folyt, köv.) 

IRODAIM. 
= Köszönettel vettük a szentferencziek vezetése alatt 

álló gyöngyösi katli. nagygymnasiumnak, és a Jézus-társa-
sága-rendi kalocsai, érseki főgymn. tanuló ifjúságának ér-
demsorozatát az 1875/6 tanévről; a rimaszombati r. kath. 
elemi fi- s leányiskola és a rozsnyói kath. főgymnasium Êr-

tetitöjét az 1875/6 tanévre, mely utóbbi igen érdekes czikket 
hoz ily czim alatt: „Adalékok a rozsnyói középtanodák 
keletkezésének történetéhez" ; szerzője Nátafalussi Kornél, 
igazgató; — továbbá a nyitrai róm. kath. főgymn. és a jász-
óvári prem. kanonokrend kassai főgymnasiuinának tudó-
sitványát, melyben Bolkay tanár „Az emberi nem őskora" 
czimü értekezése kiváló figyelmet érdemel. A kegyes tan. r. 
tatai kis gymnasiumának értesitvénye az intézet történeté-
ről ; a cist. r. pécsi kath. főgym. értesitvénye „A jellem és 
jellemtelenségről" (kapcsolatban a neveléssel) értekezik, 
mig a prem. r. nagyv. kath. főgymnasiumának értesitvénye 
két értekezést hoz, úgymint : „A trigonometriának alkal-
mazása az algebrára" és „Toldy F. és a magyar iroda-
lomtörténet. 

VEGYESEK. 
— Az országos közoktatási tanács elnökévé ő cs. és 

ap. k. felsége vallás- és közoktatási magyar minisztere előter-
jesztésére dr. Pauler Tivadar egyetemi nyilvános rendes ta-
nárt és a magyar tudományos akadémia tagját nevezte ki. 

== Főtiszt. Kriegler József, Visegrád melletti Szent-
Andrásról czimzett apát, alesperes és iskolafelügyelő, a 
pestvárosi elemi iskolák volt igazgatója és tardos-keddi 
plébános, Tardos-Kedden f. hó 16-án d. u. 7 órakor életének 
51-ik évében rövid szenvedés után agyszélhüdés folytán 
kimúlt. R. I. P. 

— A szentszék, hallomás szerint, oly tudósításokat 
vett Spanyolországból, melyek lehetővé tették neki, hogy 
az uj alkotmányra teendő esküre vonatkozólag oly utasítá-
sokat adjon az ottani püspöki karnak, melyek a két kor-
mány közti jó egyetértést minden bizonynyal előmozdítani 
fogják. Azon hír, mintha ugyancsak a spanyol kormány ed-
dig a szentszék mellett tartott nagykövetségét közönséges 
követséggé leszállítani iparkodnék, ezek szerint alighanem 
alaptalan. 

— A lourdesi ünnepélyességek, melyeket mult félévi 
51. számunkban jelentettünk, megható módon s a hivek ez-
reinek jelenlétében mentek végbe. A ,Monde' tudósítása 
szerint csuda történt az ap. nuntius, mgre. Megliának miséje 
alatt. Lansereau Magdolna, vászonkereskedő neje Montreul-
ből Poitiers mellett, ki 14 év óta mankón járt, a bold. Szűz 
közbenjárása folytán tagjainak használatát visszanyerte. — 
Az északamerikai függetlenség századik évfordulójának 
megünneplésében a magok módja szerint a katholikus mér-
sékletességi egyletek is vettek részt, amennyiben Phila-
delphia városában 15000 doll, költségen díszes kutat emeltek. 

— A ferenezrendieknek chinai missiója csak most 
kapta azt a nagy bronzérmet, melyet a bécsi világkiállítás 
juryje chinai ethnographiai czikkeknek legteljesebb gyűj-
teményéért oda ítélt neki. Az érem a missio fejének, mgre 
Cosi, schantungi ap. helynöknek, a chinai osztrák-magyar 
követség utján küldetett el. — Londonban jul. 12-én Dou-
glas Archibald lord tartotta primitiáját, a karmeliták tem-
plomában. Archibald Hamilton herczegnek fia ; anyja ba-
deni herczegnő ; a család igen régi, a jelenlegi herczeg a 
tizenegyedik, ki e czimet viseli. Maga az uj misés született 
1847-ben s 1866 tiszt volt a 11. huszárezredben, s mint ilyen 
az abyssimiai háborúban is vett részt. 

Kegyeletes adakozások. 
F. G. Pannonhalmáról a perzsa katholikus missio se-

gélyezésére 5 ft. 
S z e r k e s z t ő i üzenetek . 

Tatára : Igen kérjük a tavali ,Értesitvény'-nek szíves beküldését. 
Nagyváradra : Bármikor. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

El fizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros.főutca 2i?l.ho va 
alap szellemi részétillető 
minden küldemények in-

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

HARMINCZÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél.Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyit.ottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

y 

Pesten, julius 22. 7. II. Eélév, 1876. 
Tartalom. Mennyiben szabad a sz. misét nem-katholikusokért felajánlani. — Nyílt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségé-
hez. — A papi jellem képzéséről. — Történelmi tanulmányok a keresztény ókorból. — Egyházi tudósítások : Pest. Soha 

ily confusióban. Iióma. Avertissement aux catholiques romains'. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Mennyiben szabad a szent misét 
nem-katholikusokért felajánlani ? 

A sz. mise rendeltetéséből kitűnik, hogy a vér-
nélküli áldozat különösen ahivekért mutattatik be; 
azért mondja a miséző pap az ostya felajánlásakor: 
„Suscipe sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, 
hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus fa-
mulus tuus offero tibi pro omnibus circum-
stantibus, sed et pro omnibus fidelibus christianis, 
vivis atque defunctis." Ennek következtében a sz. 
misét csakis azokért szabad felajánlani, kik az egy-
ház tagjai, mint sz. Ágoston mondja: „Quis offerat 
corpus Christi, nisi pro iis, qui sunt membra Chri-
st i?" Krisztus tagjai alatt pedig az anyaszentegy-
ház tagjait kell érteni, mert az egyház Krisztus 
Urunk titokszerü teste. ,.Ipsum dedit caput supra 
omnem Ecclesiam, quae est corpus eius". Eph. I, 
22. 23. A trienti sz. zsinat szavai szerint is Krisz-
tus azért rendelte a sz. mise áldozatát, „ut dilectae 
sponsae suae JEcclesiae visibile, sicut hoininum na-
tura exigit, relinqueret sacrificiuin". Sess. 22. c. 1. 
Aki tehát az anyaszentegyház testéhez nem tartozik, 
vagy azért, mivel a sz. keresztség által még nem 
vétetett fel az egyház kebelébe, vagy pedig azért, 
mivel elvált az egyház élő testétől és ennek kebe-
lén kivül él, azért a sz. misét bemutatni nem sza-
bad. Ilyen értelemben mondja az utolsó (1858-iki) 
esztergomi tartományzsinat : „ Synodus haec Missas 
pro acatholicis vel schismaticis tam vivis quam de-
íunctis specialiter offerre aut stipendia pro his acce-
ptare, auctoritate sua prohibet et interdicit." Tit. 
9. cap. 4. n. 4. 

Ezen általános tilalom ellenkezni látszik az 
apostol intelmével, mely szerint mindenkiért, de 

') v. ö. Religio I. félév, 1873. 52. sz. 

különösen a királyok és felsőbbségért kell imád-
koznunk (I. Tim. 2, 1 — 2.); minthogy a mise fel-
ajánlása is bizonyos értelemben imának mondható. 
Továbbá a régi egyház szokása mutatja, hogy a 
szent misét a hitetlenekért is felajánlották, igy pél-
dául Tertullian mondja: „Sacrificamus pro salute 
Imperatoris", ki akkor még pogány volt. Arany-
szájú sz. János ugyanazt mondja, az apostoli con-
stitutiók és ősrégi liturgiák is ezt bizonyítják. Végre 
a megváltás egyetemlegességéből következik, hogy 
yalamint Krisztus a keresztfán az egész világért Ö o 
adta életét, igy a sz. mise áldása is kiárad az egész 
világra, mint a pap imádkozik, midőn a kelyhet 
felajánlja: „Ut in conspectu divinae maiestatis tuae 
pro nostra et totius mundi sainte cum odoré suavita-
tis ascendat". Ezek következtében az egyház rende-
letét nem ugy kell érteni, mintha feltétlenül tiltva 
volna, nem-katholikusért misézni ; hanem a hittu-
dósok nagyobb részének állitása szerint szabad 
nem-katholikusért is sz. misét felajánlani, hanem 
csak „indirecte", azaz megtéréseért és az egyház 
nevében. Müller „Theol. mor." czimü müvének III. 
kötetében 43. lapon ezen feltételt következőleg ma-
gyarázza: „Certuin est, pro non baptisatis, haereti-
cis et schismaticis vivis, non tantum generaliter, 
sed etiam particulariter pro uno vel altero, sacrifi-
cium Missae oíferri posse, non ipsorum nomine, ut 
patet, sed nomine Ecclesiae, eum in finem, ut qui 
membra Ecclesiae non sunt, membra Ecclesiae fiant ; 
modo nihil addatur specialiter in Missa, sed perso-
lam intentionem sacerdotis applicetur Missa isto-
rura conversioni. Ideoque licet in Missa pro illis a 
Deo petere auxilia et bona supernaturalia, quibus 
lumen fidei accipiant et salutem, non vero bona 
temporalia, nisi haec forte, et quatenus esse possint 
media quaedam externa conversionis et salutis pro 
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ipsis." Állításának bebizonyítására hivatkozik a.S. 
Congr. Officii két határozatára, melyeket a szóban 
levő kérdés gyakorlati fontossága miatt közölni 
akarunk. 

Proposito dubio, utrum possit aut debeat ce-
lebrari Missa ac percipi eleemosyna pro graeco-
schismatico, qui enixe oret atque instet, ut Missa 
applicetur pro se, sive in ecclesia adstante, sive 
extra ecclesiam manente; S. Congr. Officii die 19. 
Április 1837 respondit: Jux ta exposita non licere, 
nisi constet expresse, eleemosynam a schismatico 
praeberi ad impetrandam conversionem ad veram 
fidem. Quam resolutionem P. M. Gregorius XVI. ap-
probavit. — Proposito dubio, utrum liceat sacerdo-
tibus Missam celebrare pro Turcarum alioruinque 
infidelium intentione et ab iis eleemosynam pro 
Missae applicatione accipere ; S. Congr. Officii die 
12. Juli i 1865 respondit: Affirmative, dummodo 
non adsit scandaluin, ac nihil in Missa specialiter 
addatur, et quoad intentionein constet, nihil mali 
aut erroris aut superstitionis in infidelibus, eleemo-
synam afferentibus subesse". 

Ezen határozatokból kitűnik, hogy az emiitett 
feltételek mellett nem-katholikusért is szabad a sz. 
misét felajánlani és ennek következtében misedijat 
is elfogadni. (Az , ,excommunicato toleratus"-ra 
nézve körülbelül ugyanazt lehet állítani.) Ha nem-
katholikus fejedelemről van szó, ünnepélyes misét 
is szabad bizonyos alkalmakkor érette bemutatni, 
mert a fejedelemnél a személyt a nyilvános műkö-
déstől, mely az állam üdvét és közjavát czélozza, 
meg kell különböztetni; pusztán a személyért csak 
„indirecte, nomine Ecclesiae" és nem ünnepélyesen 
szabad misézni. „Missae solemnes nonnisi pro prin-
cipibus regriantibus conceduntur, et quidemeo solo 
respectu, quia fiunt pro régnante et pro reipublicae 
prosperitate", mondja Aichner. (Comp, iuris cano-
nici pg. 154.) Hasonlóképen szól Probst : „Verwal-
tung der hochheiligen Eucharistie" czimü köny-
vében, 106. 1. 

Mindez azonban csak akkor áll, ha a szent mi-
sét életben levő nem-katholikusért kellene felaján-
lani; elhunyt nem-katholikusért semmiképen sem 
szabad misézni, legyen az akár magányszemély, 
akár fejedelem. Erre nézve az egyház mindig ér-
vényben tartotta a már sz. Leo által kifejezett (ep. 
167. ed. Ballerin.) és az egyházi törvénykönyvbe 
felvett elvet : „Quibus viventibus non communica-
mus, mortuis communicare non possumus". c. 12. X. 
(III. 28.) Azért joggal mondja az emiitett eszterg. 

tartományzsinat : „Positivam Ecclesiae legem, quae 
vetat, ne funus acatholicorum ritu ecclesiastico ho-
noretur, sacrificiutn pro illis, seu vivis seu defun-
ctis offeratur, consequenter ne stipendia quoque 
aut fundationes pro Missis huiusmodi acceptentur, 
clare enunciant ss. Canones : Clerici non exhibeant 
haereticis ecclesiastica Sacramenta, nec eos christia-
nae praesumant tradere sepulturae, neceleemosynas 
aut oblationes eorum percipiant". C. 13. 5. de liae-
ret. Hogy ezen egyházi rendeletek még manap is 
érvényben vannak, bizonyítják azon levelek, melye-
ket XVI. Gergely 1842-ben az augsburgi piispökhez 
és ugyanazon évben a scheyerni apáthoz intézett, 
mely utóbbiban a pápa határozottan kimondja az 
egyház vezérelvét : „Nec enim permittere possumus, 
ut ullo modo fraus fiat prohibitioni illi, quae in 
catholica doctrina invenitur de sacro funere pro 
defunctis acatholicis non celebrando". Lehetséges 
ugyan, hogy valamely nem-katholikus annak da-
czára, hogy külsőleg az egyház kebelén kivül van, 
bensőleg mégis az egyház lelkéhez tartozott ; de az 
isteni kegyelem ezen elrejtett titkai, mint XVI. 
Gergely pápa mondja, nincsenek a egyházi hatalom 
külső Ítéletének alávetve, azért helyesen jegyzi 
ínég Schweiz : „Agitur hic de bonis Ecclesiae ex-
ternis, ad quae ins duntaxat membris eius externis 
ac visibilibus conceditur".2) Ezek szerint bizonyos, 
hogy meghalt nem-katholikusokért a misét szoros 
értelemben felajánlani (applicare) nem szabad; de 
nincsen megtiltva, róluk a mementóban feltételesen 
(ha talán csak anyagi eretnekségben és az isteni 
kegyelem állapotában elhunytak volna) megemlé-
kezni, mert a mementóban a pap, mint magánysze-
mély, nem az egyház vagy a megholt nevében imád-
kozik. Világos, hogy azért misedijat elfogadni nem 
szabad ; mert az egyszerű memento nem „applica-
tio fructum mediorum seu specialium". -f-

Nyilt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségéhez, 
í n . 

Második levelemben az egyháziak nevelési és tanítási 
([ualificatiójának szükségességét hangsúlyoztam; de az in-
dokolással adós maradtam. 

És csak ugyan indokolt volna-e e kérdés felvetése ? 
Mindenesetre ! Az indokolás a mindennapi tapasztalás-

ban leli alapját, mely bőven igazolja, hogy a szentelt olaj 
senkinek sem adja e minősítést. 

Azért az oly pap, a kinek lelkében a nevelés s oktatás 
magasztos igéi nyomokat nem igen hagytak hátra, oktatói 
hivatását nem fogja kellőleg betölthetni, sem a gyóniató-
székben, sem a szószéken, sem az iskolában. 

2) Theologia dogmatica III . p. 95. 
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A „dabitur vobis in illa hora"-féle idézet e helyen al-
kalmazva nem szokta igazolni a beléje kapaszkodó reménye-
ket. Ez állításomat egyébiránt teljesen igazolja magának az 
egyháznak eljárása, mely a papi pályára hívottak képzése 
czéljából nevelő intézeteket állit fel. 

Ily nevelő-intézetek azonban ismét csak emberek ke-
zébe vannak letéve, a kik önfáradozásuk nélkül semmi esetre 
sem dicsekedhetnek a nevelés s oktatás ajándékával. 

Eszerint a fentebbi kérdés még határozottabb alakot 
nyer azáltal, hogy megjelölöm az oktató egyház szűkebb kö-
réből azon még szűkebb kört, melynek egyedei hivatvák köz-
vetlenül az egyháziakra, közvetve pedig az egész katholikus 
társadalomra hatni. 

Oly fontos szerep egy egész társadalom átalakítá-
sában, mint a papnöveldék vezetőinek, senkinek sem jut. 

Azért semmiféle állás betöltésénél sem keresendő any-
nvira a nevelés- és oktatásra való erkölcsi és értelmi quali-
ficatio, mint ezekben, mert soha messzehatóbb károkat egye-
sek erkölcsi vagy tudománybeli fogyatkozása a társadalom-
ban nem okozott, mint e fogyatkozások azokban, a kik az 
egyháziak nevelése és oktatására rendelvék. 

De tekintsük ezúttal az éremnek egyik oldalát. 
A papnövendék vezetőinek mintegy fénylő központot 

kell képezniök először az ismeretek összes elágazásaiban. 
Hivatásuk ugyan különösen a vallási ismeretek köz-

lése; de ezen ismeretek befogadására a termékenyítő talajt 
előbb elő kell késziteniök. Valamint azonban az anyagi ter-
mészetben nincs ugrás, ugy a szellemi természet is csak fo-
kozatosan fejleszthető oda, hogy a vallási igazságok mély 
értelmét felfoghassa. 

Mondhatná valaki, hogy hiszen a profán ismeretek a 
növendékekkel már a közép-tanodában közöltettek, s igy 
azokban a hitigazságok felfogására a talaj már eléggé elő 
van készitve. 

Azonban egészen uj szempontok alá kerülnek az összes 
tudományok akkor, midőn azok fölébe a legnagyobb tudo-
mány, a hittudomány épülete emelkedik. És e qualificatiót 
az egyház kiválasztott bajnokainak ép oly fáradságos uton 
kell megszerezniük, mint a művésznek a művészetet, vagy 
az irónak az irás mesterségét. 

A középtanodai növendék a sokféle ismeret felfogásá-
ban inkább szenvedőleges állapotot tanusit, s igy a vele kö-
zölt ismeretek sokféleségét átértőleg elkülönitni s egységbe 
foglalni még nem képes ; mert az alaki képzettség, mely őt 
erre képesitené, némelyekben csak a gymnasiumi tanfolyam 
végén, a legtöbben pedig még későbben éri el a fejlettség 
azon fokát, melyet az egyházi tudomány mélyrehatóbb igaz-
ságainak felfogása igényel. Sőt a theologiai tanfolyamba 
lépő papnövendékeink képzettsége mindenkor feltétlenül 
megköveteli az áthidalást a már szerzett s nagyrészt tapasz-
talati ismeretek, s ezután szerzendő, tisztán elméleti ismere-
tek közt. Ez áthidalás nélkül minden theologiai ismeret, 
nem más, mint könnyű szappanbuborék, melyet a mindnyá-
junkkal közös gyengeség, a feledékenység, első fuvalma 
szétpattant. 

A papnöveldéi oktató tehát csak azon esetre taníthat 
eredménynyel, mely a későbbi évekre is biztosítva legyen, 
ha az érintett áthidalással kezdi és folytatja tanitói műkö-

dését ; ehhez pedig feltétlenül megkivántatik, hogy az áthi-
dalandó talajok mindegyikén biztosan mozoghasson. De a 
példa megvilágít. 

Az ágazatos hittudomány tanitója, hogy tantárgyát, 
amennyire a korlátolt felfogó erő engedi, megérthetővé te-
gye, tisztán és világosan jelölje meg a forrást, melyből a 
kétféle igazságok, hit- és észigazságok, merithetők ; mutassa 
ki, hogy e kétféle igazságok egymással okszerű ellentétbe 
nem hozhatók ; mutassa meg, hogy a hitigazságok nemcsak 
az észigazságokkal, hanem a tapasztalati igazságokkal sem 
ellenkeznek. Az ágazatos hittan tanitójának tehát, hogy 
eredménynyel járhasson el, összehasonlításokat kell tenni 
egyrészt a hitigazságok és észigazságok közt, másrészt a 
hitigazságok és a tapasztalási kutatás eredményei, vagyis a 
tapasztalási igazságok közt. Ez összehasonlitásokat azonban 
az összehasonlítandó igazságok ismerete nélkül nem teheti. 
Szükséges tehát az ágazatos hittudomány tanítójában kellő 
mértéke ugy a philosophiai, mint a tapasztalati ismeretek-
nek, melyeknek hiányában idegen érzéssel tölti őt el mindig 
a cathedra, valahányszor annak magaslatára lép. Nem is em-
lítem azon kényelmetlen helyzetet, melyben az ily tudatlan 
tanitó jut, valahányszor valamely tanulékony növendéke, 
csupa érdeklődésből tárgya iránt egy vagy más kérdésben 
bővebb felvilágosításért közeleg hozzá. Az igy zaklatott ta-
nitó aztán vagy azt feleli növendékének, hogy majd „más-
kor" — mig a dolgot valahogy „kisüti", vagy pedig ad az 
illetőnek oly feleletet, mely annak kedvét szegi a további 
kérdezősködéstől. Ismertem tanárt, a kin nem csak mind-
ezek megtörténtek, hanem, aki a legszorosabban vett stu-
diumát sem értette annyira, hogy fasciculusának ügyetlen 
szövegezése még magyarázatainak is egyedüli irányadója 
volt. Ily tanításnak aztán az a következménye, hogy a nö-
vendék, a kit éveken át ily fasciculusokkal gyötörtek, alig 
várja az órát, hogy az intézet falai közöl távozva, e fascicu-
lusokat örökre ad acta tegye. E körülmény magyarázza meg 
azon elszomorító jelenséget, hogy az úgynevezett „Syno-
dale"-tól oly sokan borzadnak a lelkészi pályán levők közöl ; 
holott az ily vizsgálatoknál köztudomás szerint az igények-
nek sokkal csekélyebb mértékével lép a vizsgáló a vizsgá-
landó elé, mint ez az intézet falai közt történt. Ily eljárás 
után aztán nem csuda, ha a világ zajába helyzett lelkész 
nem mer vitába bocsátkozni a hittudományt illető kérdé-
sek felett olyanokkal, a kik akár kiváncsiságból, akár ta-
lán más érdekből megérdemelnék a papnak alapos tanul-
mányról tanúskodó, oktató, felvilágosító vagy rendreuta-
sitó szavait. Innen van sokaknak azon vakmerősége, hoo-v 
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ugy mondjam : megtorlást érdemlő azon tolakodása, rnelylyel 
társaságokban, a pap jelenlétében, a discursus közepébe rán-
tanak és egyházellenes irányban magyarázgatnak, opportune 
importune kérdéseket, melyeknek helyes taglalásába a pap 
bocsátkozni — épen ebbeli tájékozatlanságánál fogva — 
nem mer. Fogadja stb. Dr. Zafféry Károly. 

A papi jellem képzéséről. 
(Folytatás.) 

II. Egy tősgyökeres nagy fa áll előttünk, melynek .te-
rülete ezer év változó történetét foglalja magában. Dus pom-
pájú keleti gyümölcsök lógnak le terebélyes ágairól, a világ 
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rigy szemeinek ingerlő színjátékai. Az uralkodó liberalis-
mus röhögő falánk nyája legelész alatta, fel sem pillantván 
a fára, sem a napra; mohó figyelme tárgya egyedül — 
a makk. E fa a magyar kath. hierarchia, melyben a „Páz-
mány Péter és kora" irója Isten művét, a szabadság és ha-
ladás, a felvilágosítás és jólét emeltyűjét látja ; anélkül, 
hogy minden intézmény, törekvés és egyéniség, mely kath. 
jelleggel bir, szent, helyes és kifogástalan ; s minden, mi a 
kath. egyházon kivül áll, rosz, helytelen és átkos volna. Ez 
elég világosan van mondva, hogy a szűkkeblűség vádját ma-
gunktól távol tartsuk. De csak egy körpillantást kell vet-
nünk elleneink táborára, azonnal látjuk az általános zavart 
előidéző mozgalmat mindenütt, és pedig már már nyilt lá-
zadássá fajulva a szabadság czime alatt. Váljon ott van-e 
az igazság, hol az erőszak? Az ingatag embernek még sem 
sok kell arra, hogy eddig megőrzött jellemét áruba bo-
csássa; midőn látja egyrészről a gazság győzelmét és észre 
nem veszi az ördög tőreit. Igaz, — mint korunk egyik leg-
tisztább gondolkozású irója mondia, — „igaz, hogy az em-
beriség örök haladásban van, s mindenoldalú tevékenységé-
nek bámulatra ragadók eredményei ; de váljon nem rende-
zetlen-e maga ezen tevékenység? kérdezzük. Váljon egész 
éltünk nem az emberi zavartság képét tünteti-e fel, hol 
minden szorul és tolul ; hol egyik a másik erejét gyöngiti, 
vagy vele önhasznára visszaél, s hol mindenik lábbal tapos-
tatik, ha erejétől pillanatra elhagyatván, e tolongásban ösz-
szerogy?" Ha az emberi nem fejlődésének legfőbb fokát 
akarja elérni : szabályoztatnia kell ezen kölcsönös tevékeny-
ségnek. Csak akkor fog az ember e földön boldog és megelé-
gedett lenni, ha minden egyes számára ki lesz jelölve az 
irány, melyben mozognia kell s erőinek használata egy ma-
gasabb erkölcsi kormányzatnak lesz alárendelve. „Az em-
ber egyetemes rendeltetése — mondja Cseh Ferencz (Az 
ember szel. é. 456 1.) természetének összhangzó kifejtése. 
Művelendő mind a test, mind a lélek, elme, kedély, képze-
lem és ész, mérséklet és jellem; mivel az emberi természet 
egész tartalma jó és hasznos, egyik sem hanyagolható el a 
többinek és az egésznek kára nélkül. Az emberi természet 
teljes és összhangzó kifejtése szerzi meg a test és lélek ép-
ségét, erélyét és szépségét". 

Némely papnöveldeinkben tul vannak halmozva az 
ifjak napi teendőik sorozatával ; talán, hogy hiábavaló gon-
dolkozásra ne jusson nekik idő. Hát a becsempészett köny-
veket mikor és hol olvassák? Van olyan seminarium is,ahol 
rem tudnak mit csinálni a lélekölő unalomtól. Talán mivel 
kevesen vannak ? oh nem. Egészen magukra vannak ha-
gyatva. Itt űzik ex professo a kritika mesterségét, mely egy-
más jellemét bizonyosan nem edzi, hanem inkább csökkenti. 
Van egy neme a henye nagyravágyásnak, mely egyesek szi-
vébe korán befészkeli inasát és idő előtt megmérgezi azt. O O o 
És ilyenek szerencséje gyakran a bolondulásig szapora. Min-
den jellemerő nélkül sikerül nekik, repkény módra fel-
kúszni a magasba, hol a valódi parasyt szerepét játszák és 
maguk alatt elfonnyasztanak minden viruló elevenséget. 
„Eo tempore vivimus, quo multi amant amicum, sicut he-
dera maceriam, ut altius arrepat". It t összpontosul az igazi 
jellemek elleni solidaris összeesküvés, mely képes egész nem-
zedékben kipusztítani az evangelium szellemét. Christum 

confiteamur et sermone et opere ; ut fidem eius, quatn lingva 
nostra fatetur, etiam moribus vita fateatur. — Dicant labia, 
quod habet cor, hoc contra timorem ; habeat cor, quod di-
cunt labia, hoc contra simulationem. Consentiant labia tua 
cordi tuo". (S. Ambr.) I t t következnek azon harmadrendű 
páriák, kikről mindenkinek szabad roszat mondani, s kik 
mint a méhek, csak egyetlen fegyverhatalommal rendelkez-
nek, de ennek használata életökbe kerül. Elizeust meg-
boszulták a medvék; itt szó sincs róla, hogy valaki felkel-
jen az elnyomott igazság védelmére. A biró olyan Ítéletet 
hozott a méheknek ősz idején, hogy életök sértetlen marad, 
de a mézet kötelesek egy cseppig átengedni. Eddig a para-
bola. Qui potest capere, capiat. Mi egész nyugalommal meg-
vizsgáljuk tárgyunk methodikai oldalát. 

Egyes szép tulajdonságok feltűnnek a társadalom min-
den osztályában, melyekből idővel a jellem alapvonásai tö-
mörültek; ezeket csak gondos kézzel rendelkezni és ápolni 
kell. Mert helyesen jegyzi meg egy alapnevelő, hogy a jel-
lem kincseinek párosítására mindenek fölött idő és kedvező 
körülmények kívántatnak. Innen van, hogy különösen az 
ifjúság körében még higgadt, határozott és bevégzett jel-
lemmel csak nagy ritkán találkozunk. A jellem oly dísznö-
vénye az erkölcsi kertészetnek, melynek kifejtéséhez min-
den tényezőnek egyformán kell járulni. I t t a puszta szóbeli 
tanításnak csak utmutató szerep j u t ; itt a példa kétségtelen 
kinyomatait keressük, melyeket biztos mintákul használunk. 
A jellem önmagából is táplálkozik ugyan, lia már elegendő 
készlete van a különféle viszontagságok közötti megélhe-
tésre ; mindazáltal szükséges mindenkor, hogy a biztos rév-
partokat felkeressük élelmi szereink felfrissítése végett. Hány 
ily nagyratermett jellem csenevészült el a külbefolyás ár-
talmai alatt ! A későbbi élet mutatja, hogy ugyanazon lel-
kes osztály ifjú bajnokai közöl hányat tett semmivé a rosz 
példa, az alkalom, a környezet. Hol itt a tévedés, ki a hi-
bás ? Nagyrészt azok is természetesen, kik minden körülte-
kintés nélkül segítik szétszórni a jellemmé higgadó tehetség 
előjeleit és fényes bizonyítványait. Innen a sok locus com-
munis ; a perditio, az abominatio in Israel, melyeket a mai 
kor iránya, az ellenséges sajtó, sőt maguk a kormányok is 
minden módon legyeztek a corruptio terjedésére. Innen pat-
tognak fel a rejtett sebek, a nyilvános botrányok és siral-
mas apostasiák vég nélkül, melyeknek orvoslására az egy-
háznak nincsenek segédszerei, csak fájdaloinkönyei. Innen 
származnak a meglepetések különféle nemei ; a minden 
utczasarkon, minden találkozásnál fölhangzó „ki hitte volna 
ezt?"-féle alapos és alaptalan feljaj dúlások, melyeknek ho-
mályos leple alatt borzasztó életrajzok vannak eltemetve. 
Volt egy iskolatársam, ki annak idejében a pesti gymna-
siumban első eminens, mint növendékpap hatalmas tanuló, 
nyelvész volt, stb. Hanem egy exitus alkalmával láttam mint 
parodiázta ki Krisztus Urunk mennybemenetelét a gyepen. 
Nem is lépett az oltárhoz soha, mint közönséges bakaőrmester 
veszett el valahol — szükségből. Egy másik ifjúkori, fent-
kelt szellemű barátom és testvérem visszatarthatlauul elv-
ből tette le a papi talárt, mely alatt megtestesült angyal 
volt; és csak a harmadik golyó teritette le az általa veze-
tett csatatüzben. Kipótolhatlan űrt hagyott maga után a 
képző jellemek sorában. 
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Rónai szerint a jellein, erköicstanilag, meggyőződés 
szülte elv- és észszerinti ingatlan cselekvést jelent. A jelle-
mes ember nem utánzó, de azért nem különcz ; állhatatos, de 
nem konok, ki elveit nem változtatja ugyan, de szükség ese-
tén javítja ; czéljaitól sem áll el, mert észszerintiek ; de meg-
ismerve tévedését, változtatja az irányt, a czélra vezető esz-
közöket. A jellem csak erényes emberek közt lehető. A 
gyermek, ifjú, jellemnélküli, mert a jellem hosszas küzdés és 
nagylelküleg kivívott győzelem eredménye, mire csak éret-
tebb kor tarthat számot. Ritkán találjuk fel eredeti tiszta-
ságában a jellemet azoknál, kiket alárendeltség, élelmi gon-
dok, mostoha körülmények lebilincselve tartanak ; kik játé-
kai a nagyok, vagy sors szeszélyének, és az ember minél töb-
bet vár mástól, jelleme annál ingatagabb, mert az élet sok-
szor megczáfolja az elméletet. 

Lubrich szerint a gondolkozás, érzés és vágyás szilárd-
sága nélkül nincs jellem. Ha a jellemet legrövidebben akar-
juk meghatározni, ugy az e néhány szóban leli kifejezését : 
„A jellem személyes életté lett erkölcsösség'". Az erkölcsös-
ség a jellemben egyedi kifejezést nyer anélkül, hogy a maga 
általános mivoltát feláldozná ; ugy hogy a jellemes ember 
nem csak pusztán egy példányát képezi az erkölcsös embe-
rek fajának, hanem egyedül is az s más személyiségekkel ki 
sem cserélhető. E szerint a jelleni ellentétek egysége Csak 
jellemben érjük el, hogy a kötelesség erénynyé lesz, mert 
csak abban lesz egységgé a szabadság és szükségesség, mely-
nélfogva azért akarnak és cselekszünk valamit, mert nem 
mulaszthatjuk el, s mégis teljesen szabadoknak, függetle-
neknek tudjuk magunkat. Akinek jellemét ismerjük, előre 
megmondhatjuk, mikép fog ezen, vagy azon esetben csele-
kedni, mert ez már el van határozva, s ő máskép nem akar-
hat, nem cselekedhetik. 

Cseh Ferencz (az ember szellemi életének irója) egész 
nagyságában öleli fel a becses tárgyat, mondván: „A jellem 
az egyéniség különfélesége szerint igen sokféle, mindamel-
lett néhány főosztályra vezethető vissza, alapul vévén a lé-
lek fejlődési fokát, a szellemi élet tevékenységét és azon vi-
szonyokat, melyek közt az emberek a társadalomban élnek. 
A sziv igen sokszor ellenmondásban van önmagával, a sok 
szép beszéd ritkán megy át az életbe. Eszerint van három-
féle jellem, a lelki fejlődésnek három foka szerint, amint t . i. 
az életben vagy az érzékiség, vagy az értelem, vagy az ész 
uralkodó. Az egyetemes jellem az ész lehető legnagyobb ki-
fejlését igényli ; az ilyen jellem igen körültekintő, egyenlő 
és szilárd. A jellemet minden elemeiben és minden irányban 
összhangzóvá tenni az élet legfőbb czélja." (Folyt, köv.) 

Történelmi tanulmányok a keresztény ókorból. 
Hergenröther, a jeles történész, Döllingernek az egy-

házi történelem mezején egyenrangú vetélytársa, de e mel-
lett az egyháznak hű fia, a Herder-féle „ Theologische Biblio-
thek" számára az egyházi történelem kézikönyvének meg-
írására vállalkozott, mely munkának első — az egész ,Bi-
bliothek' VlII-dik — kötete e napokban megjelent. 

Nem lehet e soroknak feladata, Hergenröther munká-
já t bírálgatni, s nem is a ,Religio' irodalmi rovatának szá-
mára irom a következő czikkeket, melyekben e munkának 
«gyík részét — 407. s kk. 1. — visszaadni szándékozom, 

mint inkább azért teszem ezt, hogy e lapok t. olvasóinak 
figyelmét ezen igen becses könyvre irányozzam, mit legjob-
ban az által vélek tehetni, ha néhány érdekesb részletét bo-
csátván közre, ezáltal olvasóimban kedvet ébreszszek az 
époly tanulságos, mint élvezetes irályu munkát megszerezni. 

Ily részletül azt fogtam ki az egész könyvből, melyben 
szerző a Konstantin császár utáni idők isteni tiszteletet r a j -
zolja, a szónak legszélesebb értelmében, amennyiben érteke-
zései körébe nem csak pusztán az istentiszteleti ténykedése-
ket, hanem azoknak összes mellékkörülményeit is vonja, oly-
annyira, hogy, mint legott látandjuk, kiindulva az isteni 
tiszteletre szánt helyiségeknek leírásából, magának az ókori 
egyházi építészetnek is igen érdekes kis fejtegetést szentel. 

De már térjünk a tárgyra. A Konstantin császár nap-
jaiban beállt szerencsés fordulatnak egyik természetes kö-
vetkezményét az is képezé, hogy a keresztények isteni tisz-
telete fényes fejlődésnek indult s egyre gazdagabb külalak-
ban kezdett a hivek előtt mutatkozni. A mi már magában 
véve is magasztos s aminek az vala rendeltetése, hogy az 
elméket e magasztosra irányozza, azokat fellelkesítse, azt 
illő fénynyel is meg kellett ülni ; illett, hogy a szent, az is-
teni eszme az emberi művészet által is ünnepeltessék. Az 
egyház, távol minden hamis spiritualismustól, e téren is böl-
csen és tapintatosan közvetitett a benső és a külső ember, 
az eszményi és az anyagi világ közt ; azt akará, hogy az is-
teni malasztnak működése és hatása emberileg szép alakban 
is jelképeztessék, hogy a hivőknek kedélye s elméje, az ekként 
nyújtott üdvös és kellemes benyomásoknál fogva, mind-
inkább lelkesüljön a hitért s a Mindenhatónak fensége a tem-
plomokban is, amennyire ez lehetséges, változatos szépség-
ben tükröződjék vissza. Az isteni tiszteletnek egysége a lé-
nyegesekben ugyan mindig szigorúan fenntartatott; e mel-
lett pedig az egyes szertartásokban, az egyes ajtatossági 
gyakorlatokban, az istentiszteleti ruhákban és edényekben, 
az egyházi rendeltetésű épületekben a legszebb, a legszaba-
dabb változatosságot szemléljük ; minden tényező vagy moz-
zanat, mely képes és méltó volt az szent helyek és cseleke-
detek szépitésére és diszesebbé tételére közreműködni, buz-
gón fel is használtatott, minek következménye az lett, hogy 
a vallás sokkal nemesebb módon emeltetett s diszittetett 
a művészet által, mint valaha a pogányság napjaiban, mig 
viszont a művészet a vallásnak örökké ifjan csergedező for-
rásából folytonos megujulásts magasztos átszellemülést me-
rített. A kereszténység megnemesité a művészetet s egyúttal 
eszközül használta fel, melynek segítségével mélyebben ha-
tolt be a halandók sziveibe, ujjászülő hatását ily módon 
s ezen oldalról is gyakorolva azokra. 

Konstantin megtérésének egyik legelső következmé-
nyét számos, diszes templomnak keletkezése képazte, melye-
ket részint Konstantin maga, részint anyja, Helena, részint 
egyéb császárok és buzgó püspökök, sőt még adakozó hivek 
is emeltek. Állami ajándék utján számos pogány templom 
került a keresztények birtokába; de egyéb nyilvános, eddig 
állami közszolgálatra rendelt épületek is, melyek közt első 
sorban az u. n. basilicákat említjük. Ezek legegyszerűbb 
alakúkban hosszudad négy- vagy nyolczszögöt képeztek, 
kelet felé álló végökön gyakran a félkör alakú Apsis-sal 
vagy Conchá-val, melyben a püspöki trón s körülötte a 
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presbyterek székei állottak. E félkör-alaku fülkéknek száma 
az V. század óta szaporodott; de háromnál többre nem 
emelkedett. A legtöbb basilica három, némely öt hajóval is 
bírt. Kereszthajóvali megtoldás által Konstantin óta a ke-
resztalaku, s ezekből a nyolczszögletü templomok kelet-
keztek. A voltaképeni templomépület, a hajó előtt gyak-
ran oszlopos előcsarnok is alkalmaztatott, (atrium, pro-
naos, vestibulum, paradeisos) vagy oszlopos folyosókkal kö-
rülvett, födetlen udvar, vizmedenczével (krene, kantharos) 
a kézmosásra, mely külső narthexnak is neveztetett. Belső 
narthex neve alatt a görög templomokban a vezeklők he-
lyét értették, közel a hosszhajónak bejáratához. Az előcsar-
nokból három ajtó vagy kapu, melyek közül a középső, az 
u. n. királyi kapu nagyobb szokott lenni a többinél, a tem-
plom belsejébe, a hajóba (naos, hieron) szolgált, hol a hí-
veknek helyei voltak, nemek és osztályok szerint, gyakran 
függönyök vagy válfalak által is elkülönitve. Keleten a nők 
gyakran az emeletes karzaton helyezkedtek el. A hajót kor-
látok (cancelli), gyakran függöny is (velum, parapetasma) 
választá el a szentélytől (bema, sanctuarium), mely gyakran 
néhány lépcsőkkel magasabban állott s melyben a papoknak 
helyei voltak. 

Az oltár régebben fából, későbben köböl készült ; négy, 
néha meg egyetlenegy oszlopon nyugvó kőlap, vagy asztal, 
gyakran sirhalom alakjában, s a szentély vagy presbyterium 
közepén szabadon állott, nagyobb templomokban négy osz-
lopon nyugvó (liszfódél (baldachin) alatt, melynek belsejé-
ben egy aláfuggő, galambalaku edényben (peristerion) az 
Oltáriszentség őriztetett. A diszfödélhez gyakran értékes 
szövetből készült függönyök voltak alkalmazva, azon ren-
deltetéssel, hogy a sz. mise ama fontos pillanataiban, midőn 
a consecratio és communio történik, az egész oltár mind a 
négy oldalt a nép szemei elől elzárathassék. ') Az oltár alatt 
volt a Martyrium vagy Confessio, melyből későbben a 
krypta fejlődött ; szent ereklyék őriztettek ott, mellette a 
Piscina volt. Balfelől rendesen asztal, melyre a felajánlott 
adományok tétettek le (oblationarium, prothesis). Az oltá-
rok számát illetőleg tudjuk, hogy a római szokás már igen 
régen több oltárt türt egy templomban, mely szokás a 4. szá-
zadtól kezdve nyugaton általánossá lőn, mig a kelet az ősibb 
szokáshoz ragaszkodott, mely szerint minden templomban 
csak egy oltár legyen s egyegy oltáron napjában csak egy-
szer mutattassék be a legfelségesebb áldozat ; azonban, na-
gyobb templomok mellett úgynevezett itaçey.y.hiaiai, mellék-
templomok voltak, melyeknek mindegyike külön oltárral birt-

A templomok nagyobb kidiszitésére még azon oszlo-
pok és egyéb értékes kődarabok is szolgáltak, melyek a régi 
pogány templomok- s más diszépületekből hozattak át, mert 
a főhajó t a mellékhajóktól rendesen oszlopok és pillérek vá-
laszták el. Nagy diszére s főleg fényes megvilágítására a régi 
basilicának a kupola is szolgált, mióta azt Justinian kora 
óta a római Pantheon mintájára először egyes byzanci, an-
tiochiai s ravennai templomoknál alkalmazni kezdték mig 
ezelőtt a basilicáknak tetőzete többnyire szabadon fekvő 
gerendázatból állott. Üvegablakok drágák, ennélfogva rit-
kák voltak, a rosz időjárás kellemetlenségei ellen vagy át-

Czobor. A középkori egyházi művészet kézikönyve ; Bp. .Hu-
nyadi M.' 1875; l l ö 1. 

látszó pátok, de nem ritkán posztófüggönyök is alkalmaz-
tattak. A boltozat basilicák számára az 5. században jöt t 
divatba, addig csak keresztelő vagy sirkápolnáknál alkal-
maztatott. Az uj byzanci építészet kerekded alépítményen 
emelkedő, az égboltozatot jelképező főkupolát, gyakran 
több kisebb mellékkupolával együtt alkalmazott. E nembeli 
leghíresebb épület a byzanci Sophia-templom, melynek be-
szentelésekor Justinian állítólag azzal dicsekedett, hogy 
immár Salamont multa felől. A basilicához hosszában, gy ak-
ran kisebb imolák (phrontisteria) is csatlakoztak, s egyéb 
melléképületek, mint például a többnyire kerekded keresz-
telő (baptisterium) ; a nagyobbik diakonikon vagy secreta-
rium, melyben a templom kincsei őriztettek, s mely néha ak-
kora volt, hogy még zsinatok is tartattak abban ; a kisebbik 
diakonikon vagy sekrestye, hol a papok öltözködtek ; végre 
könyvtárak, iskolák s lakházak a papok számára. Tornyot ez 
időben csak ritkán találunk, a hol létezett, nem a harangok 
helyéül szolgált, melyek csak a 7. században kezdtek Olasz-
honban és Francziaországban használatba jönni; keleten 
sokkal későbben. 

így látjuk, hogy a keresztény templomépítészet mái-
készen talált alakokból indulva, azokat először a megválto-
zott szükségletekhez alkalmazta, majd tovább fejlesztette s 
mindinkább a szükségestől a hasznosig, innen a kellemes-, a 
szép-, a diszes- s fényeshez haladva, csakhamar valamennyi 
szép művészetet körébe vonta. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. julius 21-én. S o h a i l y c o n f u s i ó b a n nem 

voltak az egész világ libéralisai, mint ma, s soha annyira ön-
önmatrukat meg nem hazudtolták, mint most, midőn oda O O 
lenn holmi népek összeverekedtek, melyekről az ember va-
lóban nem tudja, melyik a vadabb, melyik érdemli kevésbbé, 
hogy az európai,müveit' népcsaládhoz tartozzék, ha nem tud-
nók, hogy ugyané ,népcsalád'-ban — risum teneatis ! — épen 
most oly birodalmak viszik a nagy szót s vezérszerepet, me-
lyek jellem tekintetében bizony egy cseppel sem jobbak, 
mint amazok, kik a scalpirozás ősamerikai mesterségét csak 
azért nem gyakorolják egymáson ; mert nem eléggé ügye-
sek hozzá. 

Egyébiránt nagyszerű dolgok történnek ! Az összes 
zsidó sajtó, a liberalismus politikai hánykolódásainak ezen 
iránytűje, mely máskor minden forradalmat, lázadást s a 
fenálló rend elleni kisérletet rettentő kedvteléssel fogad ; 
mert olyankor rendesen ,goj' öii a ,goj'-t s Izrael fia szál-
lítja neki, jó nyereség mellett, a fegyvert ; — ez a zsidó sajtó, 
mely egy ideig a törökbirodalmi keresztényekért rajongott, 
legújabban mégis a török részére állott ; ebben ez egyszer he-
lyesen cselekedve ugyan ; csakhogy aligha az igazi okból. De 
ez még csak semmi; hanem annak is voltunk már szerencsé-
sek anno Domini 1876-ban szemtanúi lehetni, hogy a ,Neue 
Freie Presse' katholikus szempontból kell ki a szerbek s egy-
általán a schismának a balkani szigeten való métr inkábbi o o 
elhatalmasodása ellen, holott ugyan e lap a per eminentiam 
schismaticus Oroszországnak a lengyel katiiolikusok ellen 
szüntelenül elkövetett, vérlázitó kegyetlenségeit soha egy 
szóval sem roszalta, sőt már igen gyakran nem csak mente-
gette, hanem egyenesen helyeselte is. 
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Miféle furcsa kettős játék ez ? H.a a schismának a ka-
tholikusokon gyakorlott kegyetlensége északon helyes és jó, 
miért rosz a déli vidékeken ; s ha ama bosniai tiltakozás, 
mely katholikusok által kibocsátva, vallási szempontból vo-
nakodik a szakadár Szerbia netaláni fenhatóságát elismerni, 
nem csak figyelemre méltó, hanem döntő tekintélyű is — a 
,IV. Fr: szerint, amott az alduna mentén; inert kellett a pá-
pának, a lengyel katholikusok érdekében ismételtén tett fel-
szólalásait, miért amazoknak hangos jaj kiáltásait nem csak 
mindannyiszor közönynyel, de nyilt ellenszenvvel, szemtelen 
gunynyal fogadni ? Hol van itt a következetesség ? hol az ily 
ellentétes eljárásnak megfejtő kulcsa? 

Ismételjük: igen jól tudjuk, miért beszél a liberális 
sajtó, vagy legalább annak jó része, a fenforgó ügyre vonat-
kozólag ugy, amint beszél ; honnan van az, hogy azok a 
hontalan, fizetett tollak ez egyszer egy nézeten találkoznak 
velünk, kiket részint hazafias aggodalmak, részint vallási 
tekintetek birnak rá, hogy jelenleg még a török elemnek s 
ne a szakadár, vérengző, katholikusellenes jellemtelenségnek 
részére álljunk. Mi ebben következetesen járunk el ; mert 
tudjuk, hogy a katholikusoknak a török uralom alatt min-
dig sokkal jobb dolguk volt, mint van a schismaticus Orosz-
országban, az azt majmoló, szintén schismaticus Szerbiában, 
mint jelenleg Poroszországban s a ,reformatio' óta Svéd- s 
Dánországban s még több más protestáns országban. Hozzá 
járul, hogy mi katholikusok mindig és mindenütt kárhoztat-
juk a fenálló törvényes rend elleni erőszakos támadást, 
amiértis jelenlegi magunktartása csak következetes folyo-
mánya azon elveknek, melyeket atyáink a kath. anyaszent-
egyházban évezredek előtt vallottak, melyeket mi vallunk s 
vallani fog az igazán keresztény, azaz katholikus utókor a 
világ végéig; — de ezek a liberális, többé kevésbbé zsidó-
szellemű urak, — mit akarnak ők a próféták köz t? . . . 

No de ne szorongassuk szegényeket, ne kényszeritsük 
•őket arra, hogy megvallják, miszerint ismét egyszer követ-
kezetlenséget kelle elkövetniök, mert hát azért fizetik őket, 
s mert hát a szerbek s pártolóik elfelejtették jobban fizetni 
őket ; — nem is akartuk ezt a keserves vallomást kisajtolni 
belőlük, úgyis ismerjük e nemes lelkeket ; — csak azt akar-
tuk ismét egyszer constatálni, hogy a liberalismus jelleme a 
hazugság s következetlenség még akkor is, midőn, Isten 
tudja miért, véletlenül egyszer az igazat mondja. = 

Hóm ti. , A v e r t i s s e m e n t a u x c a t h o l i q u e s 
r o m a i n s ' . — „Figyelmeztetés a római katholikusok szá-
mára" cziine egy nagy feltűnést okozott czikknek, melyet a 
^Rome' f. hó 8-i számában hozott, s melyet beavatottak a 
legmagasabb egyházi körökből származtatnak. Ezen figyel-
meztetés óva inti az olasz katholikusokat, nehogy valami-
képen azon űzelmekben vegyenek részt, melyek az olasz 
kormány legújabban az olasz nép kebelében az egyház ellen 
meginditott. Mikben állanak ezek, azt legjobban magának a 
,Religió-n&\i szavaival mondhatom el, mely mult félévi 36. 
számában a 288. lapon ezeket irta: „Az uj ministerium ,ka-
tholikus népegyletet' akar alapitani, melynek rendeltetése 
lesz, ,visszahódítani azon jogokat, melyek a keresztény né-
pet és főleg a római polgárokat megilletik' ; — megilleti 
pedig a római civiseket, a programmnak egyik pontja sze-
rint semmi kevesebb, mint a pápának megválasztása" ; — 

ezt irta a ,Religio' f. évi május 3-kán, s ugyanerre vonatko-
zik az avertissement' is. 

De nem csak erre. Ha a ,Religio' t. olvasói szívesek 
lesznek, néhány régebbi számot: 1875, II, 5 s 41 ; 1876, I , 
4-et felütni, a lehető legnagyobb pontossággal összeállítva 
találandják mindazt, mit az olasz forradalom eddig a papok 
s világiak megvesztegetésére, elrontására tett avégből, hogy 
azon czélokat, melyeket Minghettinek — 1875, II, 41 — 
szintén közölt, egyházpolitikai programmbeszédje szerint 
maga elé tűzött, a lelkek beláthatlan kárára elérhesse ; ma 
elég annyit mondanunk, hogy az ott jelzett üzelmek meg-
szakítás nélkül folynak, oly mérvekben, hogy a fentemiitett 
nagytekintélyű figyelmeztetésen kivül még a ,Voce della 
Verità' is szükségesnek látta felszólalni s pedig a következő 
czikkben, melyet érdekes és fontos volta miatt jónak láttam 
a ,Religio' számára lefordítani. 

A Kóma elleni, jogtalan vállalatnak, más szóval: az 
olasz forradalomnak nem volt, első iiiditói s valamennyi elő-
mozdítói szándéka szerint, soha egyéb czélja, mint a pápa-
ságnak megsemmisítése, enélkűl sem Napoleon, sem Porosz-
ország egy lépést sem tettek volna érdekében; mert ők ma-
gával Olaszországgal bizony vajmi keveset törődtek. Ca-
vour és az ő első utódjai elejénte kénytelenek voltak e czélt 
némileg elrejtegetni s innen származott a „szabad egyház a 
szabad államban" - féle haszontalan szólam, valamint az ép-
oly haszontalan „garantia-törvény" is, melyeknek az volt 
rendeltetésűk, hogy a szándékba vett szentségtörő merény-
lettel szemben a katholikusok lelkismeretei elaltassanak. 
Csakhamar azonban Minghetti elveté az álarezot és mult 
oktoberliavi programmbeszédében (,Rel.' 1875, II, 41) nyil-
tan fejtegeté terveit, melyek abban állottak, hogy a püspö-
kök lázittassanak fel a pápa ellen, a papok a püspökök és a 
katholikus nép valamennyi ellen. E beszéd közbotrányt 
szült, főleg Lombardo-Venetiában, hol a szőtt fondorlatok 
ismertebbek voltak. Minghetti bukott, s utódjai még ellen-
ségesebb lábra helyezkedtek az egyházzal szemben. Kijelen-
ték, hogy nekik semmiféle ,kibékülés1 nem kell ; inkább po-
gányok akartak lenni, semmint farizeusok, — pedig mind-
kettővé lettek. 

A hires ,plebános-választás' Mantua vidékén (1.a,Kei.' 
fent. id. számait) csütörtököt mondott, a botrány csak helyi 
maradt. Sehol sem utánozták Paludano es San Giovanni 
del Dosso példáját; 40.000 olasz plébánia közül egyik sem 
mozdult meg ; de azért a ministerium nem aludt, hanem a kül-
földi udvaroknál folytonosan fondorkodott ; s hogy ürügye 
légyen egyházellenes műveleteit folytathatni, uj program-
mot gondolt ki. 

Ezen uj programúi nagyon is ócska. A forradalom és 
az eretnekség már ismételten penditék meg az eszmét, hogy 
a püspökök a nép által választassanak. Wessenberg meg-
kisérlé, a jjárisi ,Avenir' iskolája buzgólkodott mellette, 
s a hires Rosmini külön röpiratot is irt erről, melyet azon-
ban visszavont, mihelyt az illető helyen elitéltetett. 

S az egyháznak vannak is s pedig igen fontos okai, 
amiért ezen eszmét elveti s visszautasítja. 

Az egyházkormányzati közegeknek választása elkezdve 
a plébánosoktól a pápáig, az egyháznak joga. E választás-
ban a népnek, azaz a világiaknak nem lehet részök, mert a 
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szenthatalmat s annak egyik személyről a másikra való át-
szállittatását Krisztus Urunk a papokra s nem a világiakra 
ruházta. (C. 12. D. LXXII I . ) Ezen elv oly régi, mint maga 
az egyház, mely a ,sacerdotes' alatt mindig a papi rendet ér-
tette. A nép tanuul jelen lehetett s gyakran jelen is volt a 
választásoknál, mint például a törvényszéki tárgyalásoknál 
is ; — de valamint itt nem lehetett biró, hasonlóképen nem 
lehetett ott választó. Sz. Ambrusnak s néhány másnak meg-
választatása oly körülmények közt történt, melyek az eljá-
rásnak kivételes voltát eléggé feltüntetik. 

Megengedni a világiaknak, hogy a püspökválasztásban 
részt vegyenek, annyi volna, mint tág kaput nyitni a simoniá-
nak, a pártoskodásnak s számtalan egyéb botránynak. A vi-
lágiaknak részvéte a pápaválasztásban pedig azonos lenne a 
schismával. A pápaválasztási törvények 18 század alatt ala-
kilag gyakran, de lényegileg sohasem váltakoztak. A tapasz-
talás, ezen biztos kalauz nyilvános és magányügyekben s a 
Szentlélek mindenha vezérlék e tekintetben az egyházat ; 
napjainkban pedig szükségesebb, mint bármikor, az ősi tör-
vényeket és hagyományokat fentartani; mert nyilvánvaló, 
hogy a forradalomnak végczélját az egyháznak végleges 
kiirtása, az isteni épület alapjainak felforgatása képezi. 

Egyébiránt, — a ki katholikus, tudja e dolgokat, s 
képes azokat kellőleg méltányolni is. — Eddig a . Voce', 
melynek czikke, ugyhiszszük, szélesebb körökben is figyel-
met érdemel. © 

Missiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 48. Biffi Jenő keleti Birmania (Indo-China) apos-
toli praefectusa Tuongóból 1875. októberhó 17-én, a többi 
közt ezeket irja : 

„Ez év folytán Isten áldással koronázta hittéritőink 
törekvéseit, ötszáznál többen tértek Krisztus egyházának 
kebelébe. Nemcsak a pogányok, hanem a protestánsok közt 
is élénk vallási mozgalom kezd uralkodni. íme egy példa. 

„Bizonyos nap egy protestáns katechista igy szólit 
meg: „Uram ! az én falum lakói mind a te hitedre akarnak O " 
térni ; elfogadod-e őket ?" 

„Ha a lakosok ily szándékban vannak, jöjjön hoz-
zám főnökük s beszéljen ő velem". 

„Három nap múlva a főnök — hatvan éves férfiú — 
egész kiséretével megjelent előttem. Kért, vegyem fel a 
kath. egyház kebelébe. Kérdezvén, hogy miért akarják el-
hagyni a protestáns vallást, igy válaszolt" : 

„Azt látjuk, hogy a mi tanítóink folytonos ellen-
kezésben vannak egymással. Mi először baptisták voltunk, 
azután Mason asszony (egy baptista lelkész neje, ki ritka 
okosságánál fogva egymaga gondozta az egész missióállo-
mást) elszakadt a többi lelkésztől és mi követtük őt. Most 
meg Mason asszony visszavonul, minket pedig az anglikánus 
lelkészeknek szolgáltat át. Mi sokat nem tudunk ; de még 
is ugy gondoljuk, hogy az igazság csak egy lehet. Ugy lát-
juk, hogy ti mindnyájan egy utón jártok, mintha csak egy 
ember volnátok; mindannyian egyformán tanítotok: ti eső-
ben vagy szép időben egyiránt felkeresitek a betegeket ; ti 
ugy éltek, mint mi, a hegyek közt, azt eszitek, a mit mi, be-
szélhetünk veletek bármikor, és ti gyermekeitek gyanánt 
bántok velünk. A mi mestereink ellenben csak néha néha 
jőnek közénk és akkor is sok ember kíséretében, kik aszta-
lokat, székeket, hust és mindennemű podgyászt hoznak utá-
nuk. Nincs, nincs máskép: mi ugy látjuk, hogy sz. Pál val-
lása nálatok van" ; (a protestánsok soha sem beszélnek sz. 
Péterről, csak sz. Pálról.) 

„Mit tudtok vallásunkból? Mielőtt katholikusokká 
lennétek, tanításra kell hozzám járnotok, hogy jól tudjátok, 
mit cselekesztek". 

„Mi ugy akarjuk imádni Istent, mint ti imádjátok ; 
mert meg vagyunk győződve, hogy az igazság nálatok van". 

IR0DAL01. 
irodalmi ujdonságok, kaphatók Ürge László kath. 

könyvkereskedésében, Pesten, városháztér, (az árak osztrák 
pénzben számitvák.) Martin, Bischof, ,Irrthum und Wahr-
heit in den grossen Fragen der Gegenwart' 90 kr. — ,Leben, 
Offenbarungen und Weissagungen gotterleuchteter Seher 
und Seherinnen'. II. Aufl. 2 ft. 20 kr. — Bourdaloue, ,Be-
trachtungen und Unterrichte für die geistlichen Übungen'. 

r-t • 
2 ft. 16 kr. — Si mar, ,Lebensgeschichte des heil. Antonius 
von Padua'. 1 ft. 62 kr. — Adams, ,Repetitorium der kath. 
Theologie'. Bd I. Dogmatik. 3 ft. 60 kr. — Lorinser, ,Das 
Buch der Natur'. Entwurf einer kosmologischen Theodicee. 
Band I. ,Astronomie in Beziehung zur Theodicee'. Mit einer 
allgemeinen Einleitung über das Verhältniss der Naturwis-
senschaften zur Theologie. 3 ft. — Őri György, Margitszi-
get történelme', 50 ábrával. 2 ft. 50 kr. — Bita Dezső, .A 
keresztény vallási isteni eredete és szükséges volta korunk 
tévelyeivel szemben'. 2 ft. — Wolter, ,Psallite sapienter'. 
Erklärung der Psalmen im Geiste des betrachtenden Ge-
bets und der Liturgie. 2 Bände 8 ft. 40 kr. — Stolz,,Besuch 
bei Sem, Cham und Japhet'. 5. Aufl. 2 ft. 16 kr. — Grimm, 
,Geschichte der Kindheit Jesu'. 2 ft. 40 kr. — Rohling, ,Der 
Antichrist und das Ende der Welt'. Zur Erwägung für alle 
Christen dargestellt. 60 kr. 

— Megjelent s beküldetett: ,Uj Magyar Sion', juniusi 
füzet. Tartalom: Az ismereteknek bizonyosság-fokozat sze-
rinti osztályozása. Cseh Ferencztől. — Boldog Alacoque 
Margit élete. S. — Sokféle tudor. S. — A budavári főtem-
plom újjáépítése. Némethy Lajostól. — Cantabria földjén. 
Maszlaghy Ferencztől. — Pellegrino Rossi. Ortvay Tivadar-
tól. — Irodalom és művészet. — Vegyesek. 

VEGYESEK. 
— Ftdő Fogarasy Mihály, erdélyi püspök ő nmlga a 

szászrégeni r. k. iskolaház építési költségeinek fedezésére 
200 ftot, szegény tanulóknak második félévi ösztöndíjul 
268 ftot, szegény kántortanitók segélyezésére 480 ftot, több 
szegény templom számára 258 s irodalmi vállalatokra 148 
ft., a csik-pálfalvi fiókegyháznak pedig egy 132 ft, értékű 
harangot méltóztatott adományozni. — Ftdő Zalka János, 
győri m. püspök ő exja a boldogasszonyi szent-ferencz-ren-
diek templomának egyik oltárát saját költségén meguji-
tatta ; ngos Molnár János, kalocsai kanonok pedig, mint a 
,Kath. Hetilap' irja, a toponári templomnak gyönyörű kö-
tésű misemondó könyvet ajándékozott. Nem múlik év, teszi 
hozzá az emiitett lap, hogy a nemeslelkü jótevő valamely 
adomány nyal ne járulna ezen egyház díszítéséhez, hálás 
megemlékezésből, hogy ott kereszteltetett s ott mutatta be 
mint uj misés pap első áldozatát az Urnák. 

— A nérvet katholikusok XXIV. közgyűlése szep-
temberhó 11—14-éig fog megtartatni Münchenben. A rész-
letesb programm még nincsen közétéve. Netaláni tudakozó-
dások Zipperer Pál, könyvkötő úrhoz intézendők, München-
ben, Residenzstrasse No. 3 ; teendő indítványok, tartatni 
szándékolt felolvasások sat. Kronast József kanonok urnái 
jelentendők be; Löwengrube 18/3 sz. 

— A paderborni megyének plébánosai közös feliratot 
intéztek számkivetett püspökükhez, melyben utasítást kérnek 
tőle arra nézve, miként viseljék magokat az államilag kine-
vezett, világi hittanitók irányában, hogy egyrészt az egy-
házi küldetés elve fentartassék, másrészt pedig a vallásokta-
tás orvosolhatlan károkat ne szenvedjen. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országútJ39. szám alatt. 
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Pesten, julius 26. 8. II. "Félév, 1876. 
Tartalom. Kateketikai különlegességek. — Nyilt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségéhez. — Történelmi tanulmányok a 
keresztény ókorból. — A Szent-István-Társulat. — Egyházi tudósítások : Pest. A philadelphiai világkiállítás. Mária-
rostra. A bibornok-hgprimásnak magas látogatása az ottani fegyházban. Erdély. Az erdélyi róm. kath. status-gyülés Ká-

roly-Fehérvártt tartott I. ülése. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Kateketikai különlegességek. 
Folytatom. ') í róra , ki mondhatója, hogy szent 

ügyről szakértelemmel, és lelke lelkének meggyőző-
déséből szólal fel, nincs keservesebb valami, mint 
látnia, hogy igyekezetét hallatlanra, tuda t lanra ve-
szik. Amit i r tam két éve, nem mondom hogy épen-
séggel elhangzott volna. Hogy minő viszhangokat 
kaptam — sziklákról, hegyektől, völgyekből, bar-
langokból : azt megirom, ha kell, máskor. S ez egy da-
rab magyar egyh.-történelem lesz. Ezúttal folytatom. 

I. 
A káté kérdése egy század előtt ! 

1775-ben történt . Ami tör tént , az fölötte em-
lékezetes a múltra, fölötte tanulságos a jelenre 
nézve, és fölötte alkalmas a kérdéses ügyben sok 
fel felmerült haszontalan beszédnek véget vetni, 
egyik-másik nemes elmének s illetékes tekintélynek 
megszüntetni méltó aggályait , és tisztázni a látkört . 
Azt a dicső declaratiót értem, melylyel épen egy 
századja (1775-ben!) a magyar püspökök II. József 
egyházi-reformtervei ellen, nevezetesen a kérdéses 
ügyben sorra remonst rá l tak . 2 ) Elmondom a dol-
got, ahogy tö r t én t ; ismertetem ezen, ugylátszik fe-
ledésbe ment, pompás declaratiót vezéreszméi és 
érvei szerint, folyományos tanulságai t pedig vé-
gére tar tom fen. 

Miről volt szó ? Már MáriaTerézia uralkodá-

') L. A ,Rel.' 1873-diki folyamában megjelent czikk-
sorozatot. (Különyomatul is megjelent 1874-ben.)— 2) V. ö. 
,M. G. Kovachich, Dissertatio de religione ut ea reipublicae 
curae esse debet. Accedunt Animadversiones Episcoporum 
Hungáriáé in Catechismum Normalem, qui sub titulo „Er-
laeuterter Katechismus zum Gebrauche der deutschen Schu-
len" editus, in linguas vernaculas convertendus, et in Scho-
las populäres Hungáriáé catholicas pro communi doctrinae 
religionis norma anno 1775 inducendus fuerat, nunc primum 
opera eiusdem editae.' (Ritka munka !) 

sának negyedik évtizedében mindinkább meglát-
szott, hogy honnan fu a szél ; meglátszott, hogy 
Kaunitz minister , az i l luminatusok egyik főzászlósa, 
kezére kerítette s u j i rányba terelte a közigazgatás 
szálait, hogy a császári örökös, kinek reformeszméi-
től maga édesanyja féltet te birodalmát, kezd részt-
venni az uralkodásban, s kezdi érvényesíteni ter-
veit, melyekért őt II. Fr igyes sekrestyésnek gú-
nyolta. 1774 végére jár t , midőn Budára a helytar-
tótanácshoz császári intézmény érkezett, mely Ca-
öisius kátéja helyébe mást, azt, mely normális 
katekizmus neve alat t a birodalom fővárosának 
népiskoláiban már széltében taní t ta tot t , minden 
hazánkbeli nyelvekre lefordí t ta tni és közhaszná-
la tba vétetni rendelte. „Ad benignumsuaeMaies ta-
tis sacratissimae mandatum die 8 mensis novembris 
anni 1774 sub nro 5671 emanatum, quoad unifor-
mitatem in omnibus haereditariis provinciis caesa-
reo-regiis introducendam, in locum Pet r i Canisii 
catechismorum, alius, qui in viennensi normali 
schola adhibetur catechismus, in vernaculas per 
regnum Hungáriáé vigentes linguas vertendus, et 
praevia cum episcopis dioecesanis concertatione 
universali ter introducendus clementer communica-
tu r . a E császári intézmény jelzett kátéival a ma-
gyar egyházi-megyék főpásztorainak vélelmezésre 
kiadatott . „Excelsum consilium locumtenentiale re-
gium die 17. mensis et anni suprafat i omnibus epi-
scopis dioecesanis et generali vicario capitulari stri-
goniensi ac vesprimiensi unum exemplar eiusmodi 
catechismi germanici transmisit , petendo s ingulorum 
desuper opinionem, quam etiam subsequo tempore 
submiserunt" . A beérkezett főpásztori vélelmek, két 
szavazat kivételével, mindnyá jan ellene nyilatkoztak 
a tervezett reformnak ; legerélyesebben t i l takozott a 
pécsi és nagyváradi püspök, az esztergomi helynök 
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s a kalocsai érsek ; szintén keményen tiltakoztak 
nevezetszerint a győri és nyitrai püspökök. Az ér-
veket, melyeket a császári intézmény a tervezett 
káté mellett felhoz, a püspökök rendre kiforgatják, 
s azok révén más meg más érvekkel hozakodnak 
fel az egyház évszázados tanmódja mellett, közben 
u j meg u j védveket érvényesitenek jelesül Canisius 
kátéja mellett. Lássuk. 

A vezéreszmjg, melyre a császári intézmény fö 
súlyt fektet vala, az volt, amit akkoron ,uniformitás'-
nak mondottak,amit manap magyarul ,egyöntetüség'-
nek neveznek. Ert jük. Szép, szép az az ,uniformitas'5 

mely valamely dolog lényegéből úgyszólván ma-
gától fejlődik, midőn a lélek belülről a laki t jaa tes-
tet s a dolog mivolta természetszerű Organismus 
által külsőleg megfelelő alakot nyer ; kivülről ha 
erőltetik a dolgot, nem sok köszönet lesz benne. 
Anima — est forma corporis. Ami egyénről, 
ugyanaz áll testületekről, politikai és társadalmi in-
stitutiókról. Belülről kell fejlődni a kül alaknak, ki-
vülről ha erőltetik, meglehet, hogy maga az Orga-
nismus megy tönkre. Szolgáljunk példákkal? Van 
ezekben elég tapasztalásunk a modern chablonszerü 
politika experimentatióiban, melyek oly rémitőleg 
rinak le az élet képéről — az országos parlamenta-
rismustól az utolsó falusi közösiskoláig. Igen bi-
zony; de mikor épen azt akarják, hogy maga az Or-
ganismus menjen tönkre, midőn uj társadalmat 
akarnak, mely ne nyugodjék keresztény elveken, és 
„egyöntetűség" fejében hoznak országos törvénye-
ket, melyekkel már az ovodák- és úgynevezett gyer-
mekkertekben út já t állhassák a keresztény szellem-
nek! S vájjon a joseíinismus nem ugyanazt akarta-e 
nagyjában, szemben az egyházzal? Meghiszszük, 
örömest hiszszük, hogy a szerencsétlen fejedelem, 
kitől jelzett rendszer nevét vette, maga lelke szán-
dékával nem azt akarta; meghiszszük, hogy nem 
azt akarta, amit környezetének főtényezői ,szép 
módjával' elérni akartak. L'enfer est pavé de bonnes 
intentions. „Egyöntetűség" volt a főérv, melynek 
czége alatt Canisius kátéját láb alól eltenni szándé-
koltatott. A tervezett „ uniform itas" érve ellenében 
a pécsi püspök körülbelül a következőket mondja. 
Nem ilyen vagy amolyan tankönyv irott malasztja 
biztositja a hitbeli egységet az egyházban, hanem 
az élet igéje, melyet hitfolytonosság utján az egy-
ház tekintélyének paizsa véd. A trienti zsinat előtt 
annyi hosszú századokon keresztül, midőn nem volt 
typographia, márcsak ezért sem volt egyöntetű tan-
könyv, nem volt egyátalában közhasználatú kézi-

könyv — megvolt a hitbeli egység. A trienti zsinat 
gondoskodott könyvről is, mely a tanmód egyenlő-
ségét is biztositja; elrendelte a catechismus roma-
nust, mely nem a hiveknek, hanem a hitoktatóknak, 
a lelkipásztoroknak szól — utasitásul a tanitan-
dókra nézve. „Catechismum normalem spiritui ec-
lesiae catholicae, ab exordio christianitatis semper 
observato, contrarium esse ; cum iuxta doctrinam 
Pauli apostoli fides sit ex auditu, auditus autem 
per verbum Christi, quod viva voce per pastores 
gregis Domini ad laicos semper fuit delatum. Nul-
lum exstitisse catechismum ante Tridentinuin con-
cilium, quem ipsa Ecclesia auctoritate sua fidelium 
laicorum institutioni dicavisset. In eo etiam concilio 
curam edendi catechismi, ipsi summo pontifici de-
latum, et huius auspiciis ad finem perductum ca-
techismum romanum, non fidelibus sed parochis in-
scriptum, ut haberent regulám docendorum unifor-
miter -fidelium". S ha mégis kell könyv a nép ke-
zébe, a föntisztelt püspök elégségesnek találja Bel-
larmin könyvecskéjét; maga részéről annyira nem 
találja örömét az irott tankönyvnek, hogy még a 
Canisius-féle kátéknak sem látja nagy hasznát; azt 
látja, hogy az ilyféle kézikönyvek a rendes és plé-
bániáról plébániára kötelességszerüleg tartandó in-
stitutio catechetica kárával járnak. „Cum contemptu 
aut saltem magno neglectu parochialium cateche-
seon." Aligha ugyanezen gondolat nem lebegett 
Hoványink (!) lelke előtt, midőn ,könyvnélküli ka-
tekizmusát' kiadta. A könyvvel, melyet hiveinknek 
kezökbe adunk, meglehet, hogy könnyitünk magunk 
dolgán ; hogy ezzel magával segitiink-e a nép hit-
életén — az még nagy kérdés. (Folyt, köv.) 

Nyilt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségéhez. 
IV. 

Még mindig az éremnek egyik oldalán olvasgatok-
Nem tartom sem magamra nézve fáradságos dolognak e ku-
tatás leírását, sem a tisztelt olvasóra nézve unalmasnak 
annak olvasását. Rám nézve nem fáradságos e kutatások le-
irása, mert könnyen adhatjuk azt tovább, a mit könnyen 
szereztünk. E tekintetben pedig mondhatom, igen bő tapasz-
talataim vannak a múltból s jelenből. Nem lesz unalmas a t. 
olvasóra nézve e leírások olvasása ; mert a mi az életből van 
merítve, az mindnyájunkat érdekel. 

A theologián előadandó tárgyak közöl kiemelem a 
lelkipásztorkodástant, mely a theologiai professornak több 
oldalú értelmi qualifieatióját megköveteli. 

A hivek vezetéséről szóló tanban most legkülönöseb-
ben a gyónás körüli eljárás tanítása iránt mondom el rö-
viden észrevételeimet. 

Hogy a Pastoralis tanítójában mily képzettség kiván-
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tátik meg, azt a gyónás czéljára s az emberi természetre 
vetett, egy futó pillantás meg fogja mutatni. 

Mi végre rendelte az egyház a gyónást ép azon alak-
jában, melyet fülgyónásnak nevezünk ? Miért nem elégszik 
meg azon általános phrázisokkal, melyekkel más vallási 
egyesületekben találkozunk ? E fenséges intézkedés a mái-
eredetében roszra hajló gyarló emberi természet valódi 
megigazulásának legbiztosabb eszköze. Az egészen meg nem 
romlott emberi természet öröklött vonása bizonyos szégyen-
érzet, melyet érez akkor, midőn botlásai másnak tudomá-
sára jutnak. Egyszersmind öröklött gyengéje az emberi ter-
mészetnek, kisebb nagyobb mértékben minden emberben a 
hiúság, melynél fogva mások előtt jobbnak kiván látszani, 
mint a milyen. E szégyenérzet, vagy nevezzük hiúságnak, 
sokszor könnyen erőt vesz az emberi természeten és az 
illető, ki különben a javulás teljes felfogadásával lép a biró 
Ítélőszéke elé bűneit megvallandó, e hatás alatt szépítve 
adja elő vétkeit, s ha a gondos lelkiatya az emberi termé-
szet e gyengéit ildomos módon számításba nem veszi a lelki 
állapot megitélésénél, könnyen válik kárhozattá az, a mi az 
üdv előmozdítására van rendelve. Hogy tehát a meo-io-azu-O J ö Ö 
lás ténynyé valhassék, sok tapintattal kell elejét venni azon 
szomorú következménynek, mely a roszra hajlandó emberi 
természet nem kellő kiismeréséből származhatik. 

A gyónás czélját és az ennek épen nem kedvező gyarló 
emberi természetet egymással kiegyeztetni, illetőleg ezt a 
szerint idomítani, a gyóntató atyának rendkívüli nehéz fel-
adata, melyet az emberi természet végtelen problémáiban 
való folytonos kutatás segélyével lehet csak megközelítőleg 
is megoldani. Ezerszer könnyebb a legösszetettebb termé-O J O 
szeti tünemények alapokait kimutatni, mint az emberi lélek 
sokféle jelenségeinek indokait kipuhatolni ; mert, mig ama-
zok rejtett elemei végre is teljesen felfedezhetők: a villám-
gyorsaságnál ezerszer gyorsabban váltakozó lelki tünemé-
nyek egy-egy tartósabb s az öntudat által is állandóan fel-
fogott vagy a külső életben is megvalósított vonásait té-
nyező okaira visszavezetni alig lehet. Egy-egy elejtett szó, 
egy tekintet képes gyakran irányt adni a lélek működésének. 
Ha továbbá még az emberi természet sokféleségének té-o o 
nyére gondolunk, még nehezebbé válik annak oly ala-
pos kipuhatolása, inely bizonyos irányhoz való szoktatá-
sára csak a biztos alapot is szolgáltathatná. Már ezekből 
eléggé kitűnik, mily sok olvasottság a lélek könyvében, 
mily sok tapasztalatszerzése az emberismeret körében kí-
vántatik meg a gyóntatóban, ha az a gyóntatószékben he-
lyét kellőleg be akarja tölteni. Annál inkább megkívánta-
tik az elméleti és tapasztalati jártasság e téren azon egyé-
neknél, a kik e magasztos ténykedésbe a leendő lelkipász-
torokat bevezetni hivatvák ! 

A „dabitur vobis in illa hóra" kifejezés, melyet mint 
a practicus utmutatás hiányában használni szokott taka-
rót magam is hallottam nem egyszer emlegetni, nem a tu-
datlanság és ügyetlenség kendőzésére hangzott az isteni 
mester ajkairól, hanem csak hangsúlyozására az isteni ke-
gyelem szükségességének, mely kegyelem hiányában a tu-
dós tudatlanabbá lesz a tudatlannál, és melynek birásával a 
tudatlan megszégyeníti a tudósokat. 

A lelkipásztorkodás tanának előadója tehát, aki fensé-

ges hivatása fölött sokat nem elmélkedett, és a gyakorlati 
téren elmélet-ismereteit huzamosan nem alkalmazta és csak 
a könyv betűihez alkalmazkodik ; nem képezhet oly papo-
kat, a kik a bírói tisztet a legfőbb papnak, Krisztusnak szel-
lemében gyakorolják ; az nem mozditja elő azon szent érde-
keket, melyeknek magaslatára emeltetett. 

De a példa világosit. Lássuk a tanár tájékozatlansá-
gának szomorú eredményeit. Bizonyos körben a gyónásról 
van szó. A körnek egyik tagja sem bír valami kimerítő fo-
galommal a gyónás lényege és eredeti czéljáról. Az egyik 
dicséri. A papot, mint a ki „igen jól gyóntat11. És kérdez-
zük ezen rokonszenvnek okát ! . . . . „nem faggatja a gyónót 
kérdezéseivel", igy szól az indokolás, hanem a bűnök elso-
rolása után feladja a „penitentiát" és útnak bocsát. És mi a 
pap hallgatásának oka ? kérdem én. A gyóntató papnak e 
téreni elméleti és gyakorlati ismereteinek korlátoltsága, a 
melynél fogva a gyónó teljes lelki állapotának rejtélyébe 
hatolni nem mer, mert nem tud ; természetes, hogy az ily tu-
datlan gyóntató atya a megvallott bűnöket sem tudván a 
gyónó egyediségéhez mért qualifícatiók szerint osztályozni s 
mérlegelni, ezeknek megfelelő oktatást sem nyújthat az 
illetőnek. — Hogy a gyóntatószékben igy feloldozott bűnös 
e „könnyű" gyónás által nein tért meg a megigazulás ösvé-
nyére, azt belátja mindenki, a ki tudja, hogy a gyónás nem 
formalitás, hanem azon tisztító tűz, amely által a bűnökkel 
terhelt emberi léleknek a pap mint Isten helyett biró közre-
működésével át kell alakulnia. 

Egy másik tagja e társaságnak gyalázza B. gyóntatót, 
kihez többé soha sem megy gyónni, sem gyermekeit nem 
küldi oda. És kérdezzük e körülménynek okát és ismét rá 
akadunk a fő okra, melyet a tudatlan, tájékozatlan profes-
sornak tudatlanul maradó tanítványa hord magában. Az in-
dokolás igy hangzik : B. pap oly kérdésekkel áll elő a gyónás 
folyamában, a melyek a gyónónak szeméremérzetét mélyen 
sértik. Előbb a hallgatásért róttam meg a gyóntatót, most 
pedig a beszédért rovom meg. És époly jogos eljárásom 
most, mint előbb volt. Az ártatlan gyermek, a kinek vallá-
sos nevelése folytán nagyobb bűnök alig terhelik lelkét, az 
ily tudatlan paptól hallja megnevezni az undok bűnök ezer 
faját. Hogy aztán az ily kérdések a gyónó arczába szökte-
tik a vért, azt természetes dolognak találja mindenki, aki az • 
emberi természetet csak főbb vonásaiban ismeri. Hallottam 
eseteket, hogy a gyónó az ily tudatlanságból eredő faggatá-
sok közepett sírva hagyta ott minden feloldozás nélkül a 
gyóntatószéket és papot. Hogy aztán az ily eljárás mily ká-
ros a hivők lelki üdvének előmozdítására, azt mindenki be-
látja, csak a tudatlan pastoralis professor és tudatlan tanít-
ványai nem. Fogadja seb. Dr. Zufféry Károly. 

Történelmi tanulmányok a keresztény ókorból. 
(Folytatás.) 

A művészetek közül az építészet után legelőször a 
festészet jött használatba. Voltak ugyan, kik visszaemlé-
kezve a pogányság ebbeli tévelyeire, még mindig ellenszenv-
vel viseltettek a képek iránt; mig részben a „disciplina 
arcani" is egyes eszméknek szabatosb kifejezését tiltá, végre 
pedig bizonyos álspiritualismus is nem egy elmét elfogulva 
tartott ; mindazonáltal már akkor is nem csak magánlaká-

8* 
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sokban, hanem templomokban is majd allegoricus majd lii-
storicus képekkel találkozunk, mely utóbbiak főleg arra 
szolgálhattak, hogy a tanulatlanokat is szent hitünknek egyes 
igazságaira nézve oktassák. Gyakoriak voltakaszentkereszt, 
az apostolok s szentek képei, majd a feszületek is. Az isme-
retes byzanci typus az 5. század táján keletkezett. 

A festészetnek kiváló művelői a szerzetesek voltak. 
Krisztus majd mint a férfiszépség eszményképe, mint az 
egyházban örökké diadalmaskodó hős ábrázoltatott, majd 
ismét jelképileg mint bárány (Ján. I, 36 ;) mi ellen a 82. 
trullumi canon eléggé egyoldalulag felszólalt. Keleten az 
apsisok boltozatait s a diadaliveket szokták, néha gyönyörű 
rakmüvű képekkel disziteni ; példákat erre szolgáltatnak 
a római, ősrégi Constantia-templom, a III . Sixtus alatt S. 
Maria Maggiore-ban készült képek, melyeken Krisztus mint 
bárány ábrázoltatik; ugyancsak Rómában a már Galla 
Piacidia által helyreállított és szépített Páltemplom ; az 
Ambrosius-féle basilica Milánóban, San Vitale és S. Apolli-
nare Ravennában. Az istentiszteleti könyvek miniatűr-fest-
ményekkel diszittettek, a mint egyáltalán a festészet min-
denütt alkalmaztatott, a hol az ízléssel történhetett. Keleten 
a főoltárt a templom többi részeitől elrekesztő falazat gy ak-
ran képekkel is diszittetett, honnan neve is származik : Ico-
nostasis, mely képek közül néhányan különös tiszteletben 
állottak ; ilyenek voltak Krisztus Urunk néhány képei, az 
u. n. acheiropoetoi, Abgar- vagy Veronica-képek, s a B. Szűz-
nek több képe. Amint a pogány bálvány-imádásnak veszé-
lye elmúlt, e szent képek iránti tiszteletet, főleg keleten, 
térdhajtás, tömjénzés, gyertyák meggyújtása s egyéb külső 
cselekedetek által kifejezni szokták, jól tudva, hogy e tisz-
telet nem magára az illető képre, hanem arra vonatkozik, 
kit az ábrázol. 

Ritkábban használtatott a szobrászat, nyugaton azon-
ban gyakrabban, mint keleten. Azonban mégis vannak szép 
számmal gyönyörű domborművű kőkoporsók, elefántcsont-
ból s egyéb értékes anyagokból faragott diptychák, erek-
lyetartók s egyéb egyházi eszközök, vés- s dombormű-
vekkel. Róma a keresztény szobrászatnak egyik legrégibb s 
legjelesebb remekét sz. Péternek érczszobrában birja, mely-
hez hasonló valószínűleg más templomokban is volt. Létez-
tek továbbá a jó Pásztort ábrázoló szobrok, gyakran igen 
szép faragványu püspöki székek s hasonló czikkek. Szentek 
szobraival még nyugaton is gyakran találkozunk. Wamba 
király a toledói templomok tornyait diszité fel ilyenekkel, 
hogy ez által a várost mintegy jelképileg az illető szentek-
nek védelme alá helyezze. 

Az egyházi eszközökhez tartoztak m é g : l ) a kehely, 
(poterion, calix), régebben, de csak igen rövid ideig üvegből, 
későbben ezüst- s aranyból ; a voltaképeni misekelyhen ki-
vül még mások is használtattak ; ilyen volt az, melyben az 
áldozó hiveknek a szentvér s még egy harmadik, melyből az 
újonnan keresztelt gyermekeknek méz és tej nyújtatott. 
Amaz többnyire nagyobb és szélesebb is volt, fogantyúval 
is ellátva ; 2) a patena, melyet a görögök diskosnak hívtak, 
álványra alkalmazott széles tál, melyre az eucharisticai ke-
nyér helyeztetett ; hogy annak egyes darabjai össze ne ke-
vertessenek a görögök a két egymásba illesztett körszelvé-
nyekből álló 3) astericust tették rá. Az oltárnak felszerelése 

kettős födélből állott: az u. n. halotti lepel, (katasarka) mely 
mindig vászonból készült és az,öltöny', (endytion) többnyire 
drága szövetből. Ezek fölé helyeztetett az ,eileton', a latin 
Corporale, melybe kis ereklyék varrattak, s mely ezért a 
püspök által benedicáltatott is. 

Ezen kivül a görögöknél még az u. n. szent lándzsát 
is találjuk, kis lándzsaalaku kést, bevésett kereszttel fogan-
tyúján, mely a consecrálásra szükséges kenyérdaraboknak 
felszeldelésére használtatott; továbbá ^egy kis kanalat is, 
(labis), melylyel a szentvér osztatott ki az áldozóknak; szi-
vacsot, melylyel a kehely kitisztittatott ; külön edényt a 
meleg viz számára, mely áldozáskor a kehelybe öntetett ; 
végre Cherubim- s Seraphim-alakokkal diszitett legyező-
ket, (rhipidia, flabellae) melyekkel a püspöki mise alatt a 
legyek sat. űzettek el a szent tárgyaktól. 

Ezen püspöki mise alatt a ,dikerion' és ,trilcerÍ0)i' is 
jött alkalmazásba, amaz a püspök balja felül álló kétágú, 
Krisztus két természetét jelképező gyertyatartó volt ; ez 
pedig háromágú, mely a püspöknek jobbja felül állt s a 
szentháromságot jelképezte. A püspök ezzel áldá meg a né-
pet, mig a ,primikerion', egyszálas gyertya, előtte vitetett. 
Említendő még a nagy hétágú gyertyatartó, mely az oltár 
megetti feszület előtt állott, valamint a többi szentképek és 
feszületek előtt is lámpák vagy gyertyák égni szoktak. A 
tömjénezésre szolgált a thuribulum és az ,acerra', réz-üst, 
melyben illatok égettettek. Az oltári szeutség őrzésére a Ci-
borium szolgált, mely mint a feutemlitett peristerion majd 
galamb-, majd ismét toronyalaku volt, s a missa praesancti-
ficatoruin, valamint a betegek ellátásánál is használtatott. 
A szentdolgok kis edényekben (pyxides) őriztettek ; ilye-
nekben vitték magokkal a hitküldérek is. A még nem con-O O 
secrált ostyák hasonló edényekben tartattak. Kenyér, bor 
és viz különféle korsókban és tányérokon tartattak. Szent 
körmenetek alkalmával zászlók és keresztek hordattak a 
menet előtt. Az .analogion' magas négyszögletű asztal vagy 
állvány volt, melyen szentek képei s az evangeliumos könyv 
voltak elhelyezve ; a ,pulpitus' vagy ,ambo' volt azon hely, 
honnan a szerpap a szentirási részleteket felolvasta ; ez gyak-
ran kettős is volt, és a hajónak a chorus felé eső végén állott. 
Ide járulnak még a püspök, a papok s a hiveknek ülő he-
lyei, számos vánkos, födél, függöny, s különféle edények, 
melyek mindannyian a műipari szorgalom s Ízlésnek szolgál-
hattak és szolgáltak is tárgyul. 

Az egyházi ruházat értékes és diszes volt, főleg a püs-
pököké, melynek elkészítésére többnyire az ószövetségi papi 
ruha szolgált mintaképül. Ide tartoztak : 1) a sticharion, 
alba, a diakonnak ruhája és a papnak alsóruhája, melynek 
megrövidítéséből a superpelliceum keletkezett ; 2) az ora-
rion vagy stóla, mely a papok számára a diakonokétól el-
térő alakkal bir t ; ezenkívül a papok mindkét vállán, s elől 
keresztbe hajtva hordák ; 3) a cingulum, 4) a casula vagy 
phelonion, gyakran igen gazdagon aranynyal hímezve; 5) az 
epimanikion, a ruha-ujjtartó, mely az egyházi ténykedés 
alatt a ruha ujját visszatartá. A püspököknek különleges 
diszitményei voltak : 1) a mitra, gyakran aranynyal s drága 
kövekkel ékesítve ; a görögöknél koronaalaku ; 2) a baculus 
vagy paterissa ; 3) a görögöknél a ,saccos', szoros, majdnem 
a földig érő, ujj nélküli ruha, melyre nem ritkán kis csön-



61 

getyük alkalmaztattak ; 4) az epigonation ugyanazoknál, 
négyszögű, középett kereszttel díszített ruhadarab, mely az 
övről aláfüggve a térdig ért s végre a mellkereszt. Gyűrűt 
csak Nyugat püspökei hordtak. 

A szent titkok megünneplése alatt már most nappal is, 
mint hajdanta a katakombákban, gyertyák égettek; részint 
az oltáron, részint körülötte állván, részint aláfüggő csillá-
rokban. Az oltári szentség s a vértanuk képei előtt lámpák 
égtek. Midőn a diakon az evangéliumot énekelte, keleten is 
gyertya vitetett a pulpitushoz. (Folyt, köv.) 

A Szent-István-Társulat 
igazgató-választmánya a nyári szünidő előtt f. hó 13-án tar-
totta utolsó ülését. Tarkányi Béla kanonok s társulati alel-
nök ur elnökölt. Az alelnök jelentette, hogy a raktári kész-
let leltározása s a kiküldött bizottság általi felülvizsgálása 
megtörtént, mire Frey József nyugalmazott főtanitó ur, a 
bizottság nevében jelenté, hogy a leltározást felülvizsgál-
ván, azt két tétel kivételével, rendben levőnek találták. A 
két tételnél előforduló csekély számitási differentia a rak-
tári könyvben kiigazittatott. 

Az alelnök ezután kegyeletes szavakban emlékezett 
meg a társulat egyik védnökének, Perger János, kassai püs-
pöknek haláláról, mély meghatottsággal tolmácsolván a 
fájdalmat, melyet a haza és egyház ily kitűnő fiának halála 
felett mindenki érzett, s kinek halála a Szent-István-Társu-
latra annyival fájdalmasabb, mert benne mint védnökében 
támoszlopát és mindenkor jóakaró pártfogóját vesztette el; 
a társulat hálaérzetét az elhunyt iránt még inkább fokozza 
azon tény, hogy a megboldogult végrendeletének 14. pontja 
szerint a társulatnak egyezer forintot hagyományozott oly 
czélból, hogy annak évi kamatja, a társulat legjobb belá-
tása szerint, egyházi irók jutalmazására fordittassék ; a vá-
lasztmány saját érzelmeinek tolmácsolásaként fogadta az 
alelnök meleg szavait s azokat magáévá tévén határozta, 
hogy ez jegyzőkönyvbe vétessék, a hagyományt pedig hálás 
érzelemmel fogadván intézkedni fog, hogy az a végrendel-
kező intentiójának megfelelő értelemben kezeltessék. 

Bejelentettek a következő uj tagok: Csöke Imre fan-
csikai lelkész, Láng Rezső esztergomi növendékpap, Fehér 
János gyöngyösi asztalosmester, a rozsnyói főgymnasiumi 
önképzőkör, Szép Lőrincz kántortanító Püspökiben, Po-
zsony megyében, a Máriatársulat ugyanott, Konner Károly 
kocsolai plébános, Tóth Gyula döbröközi káplán, Pinka 
Károly polombai tanitó, Bicskey Imre fóthi jegyző. 

A váczi főgymnasium jó tanulóinak szorgalmi jutal-
mul, a gyöngyösi főgymnasium ifjúsági könyvtárának, a 
püspöki (pozsonymegyei) Máriatársulatnak s a magyar-
czernyai népkönyvtárnak ajándékkönyvek adományoztattak. 

Olvastatott a „VII. Pius pápasága" czimü történelmi 
munkáról beérkezett birálati jelentés. A munkát mindkét 
szakbiráló kiadásra melegen ajánlván a választmány a mun-
kát elfogadta s tekintettel arra, hogy Orthvay Tivadarnak 
a jelen évre kitűzött „Magyarország földirata" czimü mun-
kája az uj megyekikerekitések tekintetbe vétele miatt át-
dolgozást igényelvén kellő időre nem készülhet el, — hatá-
roztatott, hogy „VII. Pius pápasága" 1876. tagilletmé-
nyül adassék. 

Néhai Bruckner Ede apát s turai plébános 20 frtot ' 
néhai Rosos József esztergomi lakos 60 forintot, néhai Zna-
menák József melléki plébános 20 forintot hagyományozott 
a társulatnak. 

A pénztári kimutatás szerint a társulat bevétele f. hó 
január 1-től bezárólag julius 13-káig 36,670 forint 97 kr., 
kiadása 26,329 ft. 1 kr., pénztári maradék 351 ft. 96 kr. 

Az ügynökségben május—juniusban eladatott : 19,360 
példány könyv, 6196 darab szentkép, készpénzben bejött 
3661 frt. 22 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal kir. 
táblai bíró és Degen Titus, belvárosi káplány kéretett fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. jul. 25. A p h i l a d e l p h i a i v i l á g k i á l l í -

t á s kissé messzire esik ugyan tőlünk ; de még sem oly mesz-
szire,hogy valamit netanulhatnánk rajta ; annak daczára,hogy 
nem vagyunk iparosok, s annak daczára, hogy bizony nem 
szükséges bizonyos ,amerikai viszonyok' tanulmányozására 
oda mennünk. Hanem más valamit tanulhatunk e kiállítás-
nak máris ismert eredményeiből, s pedig olyasmit, min na-
gyon örvendünk; mert gyakorta vallott nézeteinknek egy 
ujolagos s fényes bizonyítéka, hirdetve egy e tekintetben 
minden gyanún és kételyen felett álló személy, egy német 
liberális tanár által. 

Mi lehet ez? Mindjárt megmondjuk. 
A kiállításra kiküldött németbirodalmi biztosok egyike, 

Reuleux tanár, ki franczia hangzású nevének daczára buzgó 
pangerman, legújabban a porosz-német király-császárhoz 
felterjesztett jelentésében, mely fájdalommal ugyan, de ha-
tározottan constatálja, hogy a német ipar Philadelphiában, 
szemben a többi, ott képviselt nemzetek iparával teljes ve-
reséget, szégyenletes kudarczot vallott. ízléstelenség, még 
ebben is az eredetiségnek teljes hiánya s a munkának silány 
volta, ez az, mi a német ipart jellemzi, s a német névre va-
lóságos szégyenbélyeget sütött. 

Ezeket mondja a német tanár, fejedelméhez felterjesz-
tett hivatalos jelentésében ; meg lehetünk tehát győződve, 
hogy ez mind, egy szóig, igaz ; a mi pedig minket mindeb-
ből érdekel, az ama, ránk nézve igen kellemes tapasztalás, 
hogy a liberalismus ismét egyszer, s pedig épen azon a té-
ren, melyet kizárólagos dominiumának tartani szeret : az 
industrialismus terén, nagyszerű vereséget szenvedett. 

Ne is mondja senki, hogy hiszen azok a nemzetek is 
,liberálisok', melyek a németeket Philadelphiában legyőz-
ték, midőn conservativ nemzet nem is létezik; mert erre azt 
feleljük, hogy sehol a világon a liberalismus évek óta oly 
szabadon nem működhetett, sehol a kezei közt levő hatal-
mat oly arczátlanul ki nem zsákmányolta s sehol a világon 
oly lármát nem ütött ,vivmányai'-val, mint a protestantis-
mus s a szabadkőművesség édes honában, Németországban, 
— s ime, a nemzetek nagy versenyterén, Philadelphiában, 
megszégyenülve áll a német ; mert ipara silány s izlése hit-
vány ; mert, mint maga Reuleux egy másik az ,Augsb. Alig. 
Ztg.'-ban megjelent tudósitásában mond, a német kiállítás 
eleinte mosolyt, későbben gunykaczajt, végre megvetést vont 
magára, a kézművészeti inventiónak roppant egyoldalú a 
unalmas volta által. Ezerenkint vannak ott a Germaniák, 
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Borussiák, Bismarckok s Moltkék selyem-, vászon- s pamut-
szövetekben, tányérokon, poharakon, palaczkokon s minden-
féle hasznos s haszontalan egyéb edényeken, vasból, érczből, 
fából, agyakból még stearinből is ; — ha zsebkendőt veszesz 
s azt szétbontod, Bismarck „mosolyog" rád; ha inggomb 
kell, ezerféle Bismarck-fő-variatióval kinálnak ; ha egy da-
rab szappanra van szükséged, Bismarck arczképét nyújtják 
neked s igy tovább cum gratia in infinitum ; miből a gu-
nyoros amerikaiak joggal azt következtetik, hogy vala-
mennyi német szobrásznak, festőnek, takácsnak s vésnöknek, 
de még vasöntőnek és kályhacsinálónak is csak egy közös esz-
méjök van, mely annyi részre osztva, a hányan benne része-
sülnek, következik, hogy egyegy német főben csak igen si-
lány kis eszmetöredék honolhat! 

Nagy baj az, hogy mindezekért nem lehet az ,ultra-
montánokat' okolni ! Milyen jó lenne, ha még egy pár je-
zsuita lenne az országban, talán ezekre lehetett volna fogni, 
hogy ők rontják a német munkásnak Ízlését, benitják szor-
galmát, tompítják leleményességét ! De hát már évek óta 
nincsenek az országban. Meg is látszik a német libex-alis c5 o 
lapokon, mennyire érzik e hiányt, s mennyire szeretnék, ha 
most rég elhasznált plirázisaikat a ,papi butitás'-ról felme-
legíthetnék, — de hiába ! Kinjokban azonban azt gondol-
ták : „Hanem lehet a fekete In te rna t iona l okolni, hát okol-
juk a vörösei!" S csakugyan, mintegy közösen vett parancs 
folytán a socialismust vádolják, mintha az ipar sajnos ha-
nyatlását az okozná ; de biz' ez az okoskodás sem ér sokat • 

Nem tagadjuk, hogy a vallástalan irány, melyet a socia-
lisinus — szintén zsidók s szabadkőművesek vezetése alatt 
— vett, csak hátráltatólag hathat az ipar fejlődésére, mert 
minden becsületes munkának egyik előfeltétele a munkásnak 
lelkismeretessége, ennek pedig viszont alapja a vallásosság. 
De ezért mégis csak nevetséges dolog a socialismust, azaz a 
közmunkást felelőssé tenni mind azért, a miről Reuleux a 
német ipart vádolja, s mi általában e három pontra oszt-
ható fel: 1-ör a német iparnak egyik főelve ez :,olcsón de 
roszul dolgozni'; 2-or : az iparnak s a képző művészetnek nin-
csenek önálló, eredeti eszméi,motívumai az unalomig irányza-
tosan ,hazafiasak' — innen az a végnélküli bismarckomania ; 
3-or : meg e dolognak kivitele is gyenge, silány, Ízléstelen ! 

S mindezért a munkást lehetne felelőssé tenni ? Nevet-
séges ! A munkás nem szabja ineg az árakat, hanem a gyá-
ros, a gyáros pedig, ugy amint ma uralkodik, tisztán liberá-
lis találmány, mely már évtizedek óta középosztályainkat s 
azzal népeinket koldusokká teszi; — továbbá épen a socia-
lista az utolsó, kinek kedve lenne a Bismarckokat, Roono-
kat, Moltkékat ezredenkint kovácsolni, önteni, faragni, 
szőni vagy mázolni ; mert bizony nem az ő emberei ezek ; 
harmadszor pedig épen a liberális gyári ipar találta fel a 
,munkaosztás' elvét, melynél fogva a munkás önállóan, saját 
eszével, bizonyos meghatározott terv szerint dolgozó, va-
lami egészet, befejezettet, tökéletest előállító emberből géppé, 
sőt nem is géppé, hanem egy nagy gépnek egyik kis öntu-
datlan részecskéjévé lett, ki mindig csak ugyanazt az egy 
kézfogást teszi, melyet a gyárvezető számára megszabott ; 
soha önállólag, soha öntudatosan nem dolgozik, hogy lehet 
tehát öt tenni felelőssé, midőn azt tapasztaljuk, hogy a né-
met iparnak nincs ízlése ? ! 

Száz szónak egy a vége: bármiként hánykolódjék a 
német liberális sajtó, a jelzett nagymérvű és mélyen ható 
hanyatlás is csak egyik következménye azon liberális rend-
szernek, mely a népeket közel egy század óta silányitja. A 
nemzetek valláserkölcsi nézetei tagadhatatlan benső össze-
függésben állanak nem csak politikai, hanem anyagi helyze-
tőkkel is, azon egyszerű oknál fogva, hogy valóban szépet és 
nemest csak a vallásosság által m e g s z e n t e l t munka állithat O o 
elő. Erről ma többet nem mondhatunk, sem okunk, sem he-
lyünk nincs rá ; de beérjük annak ismétlésével, hogy a Phi-
ladelphiában tett tapasztalatok a vallástalan liberalismus-
nak legújabb s pedig óriási vereségét jelzik. Prosit ! = 

Már in-Nostra. A b i b o r n o k - h g p r im á s n a k 
m a g a s l á t o g a t á s a az i t t e n i f e g y h á z b a n . A ke-
resztény szeretet egyik legmeghatóbb nyilvánulásának volt 
tanuja f. hó 19-én a mária-nostrai országos fegyház. Ő Emi-
nentiája, az ország bibornok-herczegpri mása, nevezett napon 
Mária-Nostrára rándult, hogy hiveit, köztük a szerencsét-
len fegyenczeket is a bérmálás szentségében részesítse, ő 
Eminentiája a nevezett helyre megérkezvén, Döbling Gyula, 
mária-nostrai derék s buzgó plébános által s a kerületi pap-
ság részéről e napra megjelent Schuh János, esperes s kö-
vesdi plébános, valamint a heletubai, szobbi és kóspallagi 
lelkész által fogadtatott. A szentmisét Ö Eminentiája a 
fegyház kápolnájában volt mondandó. Megérkeztekor a 
nagyszerű s ritka gonddal vezetett intézet elöljárói, a szent 
Vinczéről nevezett szürkenénikék s a szerencsétlen fegyen-
czek a zárt folyosókon térden állva várták. Ö Eminentiája 
csendes misét mondott, mely alatt a fegyencznők mind jelen 
valának. Ott térdeltek sorban egyszerű, de feltűnésig tiszta 
öltözetben, köztük a keresztény szeretet apostolnői, szent 
Vincze leányai, azokkal a nagy leffentyüs fej kötőkkel, me-
lyek, mintha gondviselő őrzőangyalok hófehér szárnyait 
képeznék, melynek árnyában oly gazdagon virul, él és 
hajt az emberszeretet, hogy az ember azt hinné, azokkal 
repülnek az égig. Mily roppant ellentét. A fehér szárnyak 
alól üde rózsás arczok mosolyognak elő ; egyetlen vonás 
sem mutat bánatot, elégületlenséget, — meg annyi az isteni 
szeretet örök szép glóriájában ragyog. S mellettük? Hoszu 
sorban fiatal leányok, nők, öreg asszonyok a bűntudat me-
rev, ijesztő kifejezésével. Mindeniknek arczában egy leját-
szót szivrázó tragikum, egy komoly, megható dráma. Né-
melyik érzéketlenül mereven tekinte maga elé, eltompultan 
minden külső dolog iránt; másiknak, mintha a bűntudat 
maró férge arczát járta volna össze, dult vonásaival, baljós-
latú fényben égő szemeivel mintegy hirdeti nagy küzdelmét 
az ördöggel, mely körmei közé fogta; a harmadiknak mély 
szemüregeiből előfénylik az elvesztett mennyország gondo-
lata, egy pontra szegezi szemeit s hallgat mint a sir; ismét 
másiknak arczán értelem és dacz, ész és gonoszság együvé 
keverve, mintha vigyorgó sátán ülne vonásiban. Ezek a tár-
sadalom száműzöttjei, férjgyilkosok, méregkeverők, gyujtó-
gátok, gyermekölők, a bűn és romlás, a gonoszság és csábí-
tás szerencsétlen áldozatai, kiket utolért a törvény s lesúj-
tott a Nemesis. Végig tekinteni ez arczokon s olvasni e dult 

o o 
vonásokban, látni a lélek tusáit leirva kemény vonásokban, 
egy dolog látni győzelmét a pokolnak. 

Én sokat láttam és sokat tapasztaltam az életben. Ke-
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vés hatott rám annyira, mint midőn az ország biboros fő-
papja a szent mise végével e szerencsétlenekhez fordulván, 
hozzájuk egy szivet rázó, vésőkig ható beszédet mondott. 
Oh mint olvadt le e szavakra a büszke dacz az arczokról, 
mint jelent meg a bánó önismeret, mint boritá el a szeme-
ket az őszinte töredelem égető könnye, mint tört elő az el-
zárt, sivár keblekből hangos zokogásban a lélek fájdalma, 
mint jöttek elő a megszelídült emberi vonások, mint hullott 
porba az égi szeretet édes vigasztaló hangjaira a sorsa fölött 
kétségbeeső lélek. Az ég malasztos harmata volt ez, mely az 
elszáradt, ugar ^földre hullott, a rideg keblekre, uj életet 
keltvén, a jónak, igaznak elrejtett, eldugott csiráit felkeres-
vén. Az Ur apostolainak utódja a bűnösök között ! Hogyan 
ébredeztek a lelki halál sötét álmaiból ! Eszembe jutott ne-
rei sz. Fülöp, midőn a bűnösöknek prédikált. A szavak az 
elveszett önbecs tudatát adták vissza. Isten malasztja szál-
lott le a szerencsétlenek közé akkor, midőn Isten fölkent 
szolgája börtönükben fölkereste; a keresztény szeretet ült 
nagy ünnepet ekkor, midőn keblet tárt azok előtt, kiket az 
igazság és jog elitélt. 

A szentség kiosztása után, mely a külső hiveknek a 
plébánia templomában jutott részül, Ő Eminentiája ismét 
bement a fegyházba. Vakitó tisztaság rend van e minta-
szerű épületben, melyhez hasonló nem hiszem, hogy még 
egy legyen az országban. A fürge, életvidám apáczák ott 
sürögnek, forognak a boldogtalanok között, s egy móddal 
legyőznek minden ellenállást, makacsságot, diiht és haragot, 
munkát és fáradságot — szeretettel. A ki ellene van az apá-
czák intézvényének, az jöjjön ide, s boruljon térdre az önfelál-
dozás s felebaráti szeretet"e dicső tényei előtt! Midőn Ő Emi-
nentiája a fegyencznők dolgozó szobájába lépett, ott várták 
őt valamennyien s fogadták a következő megható dallal : 

I^ten hozott, Isten hozott ! 
Körünkben állsz, oh dicső. 
Áldott legyen, áldott az Ur 
Nevében, ki hozzánk jő. 
Ez zeng híveid ajkairól 
S szemünk örömkönnyüje hull ; 
Nagy kegyelem ez nekünk 
Hálára gyújt ja szivünk. 

Isten áldjon bő kegyével 
Legyen h sszu életed, 
Teljes testi, lelki üdvvel 
Minő csak a földön lehet 
Országunk legyen az éden 
Fogyhatatlan üdvösségben, 
Ezért esd forrón éghez 
Imánk naponként érted ! 

Fel örömre, zengjen a dal ! 
I t t van legkegyesb Atyánk 
Mint a hajnal bájos arczczal 
Égi áldást osztva ránk 
Szent örömtől áthatottan, 
Szálljon égbe szünk dala 
Üdvözölt légy számtalanszor 
Hónuk áldott Főpapja ! 

Egy kegyelmet kér esdve még 
Az itt bűnhődő kis nyáj, 
Te, mint legkegyesb Főpásztor 
Az Urnák oltárinál 
Emlékezzél meg ő róla : 
Hogy őszintén megjobbulva 
Eljuthasson majd egykor 
Az örök boldogságba ! 

Erre a bibornok-herczegprimás áldásában részesité 
őket. Azután meglátogatá a többi helyiségeket. A betegek 
szobájában a szegény beteg fegyencznőkhöz barátságos, vi-
gasztaló szavakat intézett. Szólt hozzájuk szelid atyai han-
gon, mint atya eltévedt, szerencsétlen gyermekihez. 

És én hiszem, hogy e szerencsétlenek sötét belvilágában 
sokáig, igen sokáig fénylő, ragyogó pont lesz e nap emléke, 
melyen az ország első főpásztora hozzájuk alászállott. Adja 
az ég, hogy e napon üdvözölte légyen őket a valódi megtérés 
és javulás szelid angyala, hogy e napnak vigasztaló emléké-
ben folytassák a megjavulás munkáját s befejezve azt, min-
den földi szennytől megtisztultan, emberi méltóságukat 
visszaszerezve, bűneiket lesiratva térjenek vissza az emberi 
társadalomba. — 

Erdély. A z e r d é l y i r ó m. k a t h . s t a t u s-g y ü-
1 é s K á r ó l y-F e h é r v á r t t 1876. é v i j u 1 i u s 6-á n 
t a r t o t t I. ü l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . 

1) Erdélyi püspök ur ő nagyméltósága elnöki székét 
elfoglalván következő beszéddel nyitotta meg a 94 tagból 
álló gyűlést: 

Mélyen tisztelt status-gyülés ! Szeretett papjaim és 
hiveim ! Midőn egyházmegyénk e diszes képviselő testüle-
tét ily szép szánban ismét főpásztori székem körébe össze-
gyülekezve szemlélhetem, kedves kötelességemnek ismerem, 
hogy mindenek előtt azt egyenkint és összesen tisztelettelje-
sen és a legszivélyesebben üdvözöljem. 

Jól esik lelkemnek tapasztalnom, hogy a Gondviselés 
által kormányozásomra bizott terjedelmes erdélyi egyház-
megyének kitűnő fiai, hacsak legyőzhetlen akadályok nem 
gátolják, örömest hallgatnak aggastyán főpásztoruk meghivó 
szavára s követik azt. 

Valóban a különösen megígért isteni oltalom mellett 
azon erő, mely a ker. katholikus anyaszentegyházat békében 
gyarapodásra, küzdelmeiben kitartásra s győzelemre segiti, 
nem egyéb, mint a papság és a hivek rendületlen ragaszko-
dása főpásztoraikhoz és az egységes nagy egésznek dicső 
Fejéhez, sz. Peter apostol utódjához. 

A hitegységből származó egyetértés volt mindenkor a 
kath. anyaszentegyháznak védbástyája küzdelmeiben ugy a 
a külvilággal, mint a belsejében támadt visszavonások kö-
zött. Már sz. Pál inti vala a Korinthusbélieket, hogy ne le-
gyenek közöttök szakadások, hanem legyenek egyetértők 
beszédben és Ítéletben. Ugyanő az egyházat Krisztus Urunk 
titokszerü testének jelzi, melyben együtt szenvednek minden 
tagok ; vagy ha az egyik tag megdicsőíttetik, együtt örül-
nek minden tagok. 

Az anyaszentegyház, írja szent Cyprián kárthágói 
püspök a 3-ik keresztény század közepe táján, — egységes 
egy, ámbár gyarapodásának termékenységével mindfelé el-
terjed. Mint a nap sugarai sokak, de világa egy, — mint a 
fa ágai sokak, de a törzs egy, mint a forrás sok patakra osz-
lik, de a kútfő csak egy, ugy az anyaszentegyház is egy — 
az elválaszthatlan egység. A naptól nem lehet elvágni suga-
rait. A fáról leszaggatott ágakból kiszárad az életerő, s a 
forrástól elgátolt folyam kiaszik. 

Ez az apostoli tanitás, ez az ősi ker. meggyőződés, 
melyet egyházunk minden századának eseményei igazolnak. 

Ezen meggyőződés Erdély katholikus fiainak egyik 
legszebb öröksége, melyet az egyházuk és szent vallásuk 
védelmezése által örök történeti emlékre érdemesült dicső 
őseik hagyományoztak rájok.. 

És ez egyszersmind záloga azon reményemnek, hogy 
a jelen status-gyülésben sem fog az eszmecsere folytán oly 
választó fal köztünk emelkedni, mely egyetértésünket meg-
zavarhassa, vagy épen lehetetlenné tegye. Unitis viribus 
sokra mehetünk, e nélkül létünk is kétségessé válhat. 

Ezen kivül biztat e nagytekintetü gyűlés mélyen tisz-
telt tagjainak fennkelt szelleme és hithű gondoskodása, mely 
azon óhajban előre is öszpontosul, hogy tanácskozásainkat 
óhajtott siker és üdvös eredmény koronázza, mit ismét csak 
egyetértésünk termő magvaiból fogunk biztosan felsarjadva 
láthatni, mikép ez mutatja a már is elért jó eredemény, me-
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lyet osztatlan akarattal tett intézkedésünk felmutathat. 
Ugyanis ő császári és apostoli királyi felsége, a mi legke-
gyelmesebb urunk mult gyűlésünknek általam legmélyebb 
jobbágyi hódolattal személyesen benyújtott legalázatosabb 
feliratát legkegyelmesebben elfogadni méltóztatván, főmél-
tóságu magyar királyi kormánya panaszaink igazságát 
már beismerte és sérelmeink orvoslásáról is előlegesen is 
intézkedett. 

Biztat továbbá a tanácskozásra kitűzött ügyek fontos-
sága, melyek mindnyájunk meleg érdeklődésére méltók lé-
vén, egyszersmind kivánt eredményre juttatandók. 

Noha pedig ezek huzamosb tárgyalásokra látszanak 
felhívni, dologi részeik már annyira elő vannak készitve, 
hogy tekintvén a mélyen tisztelt status-gyűlés tagjainak 
részint hivatalos, részint magán elfoglaltatását, mely miatt 
hosszasabb időt tűzhelyeiktől távol nem lehetnek : legyen 
szabad mindnyájokhoz azon kéréssel fordulnom, hogy a fel-
merülendő ügyeket velős rövidséggel és időkiméléssel tár-
gyalni méltóztassanak. 

E rövid bevezetés végén, itt a tanácskozó teremben is 
Ahoz fordulok, a kitől minden tökéletes ajándék hozzánk 
leszármazik, a világosság Atyjához, hogy vezérelje elménk 
gondolatait és szerelmét oly üdvös határozatok meghozá-
sára, melyek katholikus érzelmeinket hiven visszatükröz-
zék, az apostoli királyi felség iránti hódolatunk és törhet-
len hűségünk bensőségéről vallomást tegyenek, hazafiúi ér-
zületünk őszinteségéről, de főkép katholikus érdekeink fel-
karolásáról tanúskodjanak. 

Most pedig az erdélyi kath. status-gyűlést az Urnák 
szent nevében ezennel megnyitom. (Folyt, kör.) 

Missiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) „E közben egy más protestáns catechista jött hoz-
zám, ki szintén a kath. egyházba kivánt felvétetni. Barátja 
levén az előbb érintett catechistának igy szól: 

„Ne tarts ama catechistától, mintha nem tiszta szán-
dok vezérelné őt hozzád ; én régóta ismerem őt s előttem is 
sokszor kijelenté, hogy ő még van győződve, miként csakis 
a katholikusok vallása az igaz vallás". 

„Három vallás van, — úgymond — a baptista, az an-
glikanus és a katholikus. Hitem szerint csak a katholikus az 
igaz vallás. Ha ez hamis, minden hamisság a világon, és ak-
kor semmit sem hiszek". 

„Hozzáadá: „Tudom, hogy sz. Pál prédikált Rómá-
ban; tudom, hogy hoszu időn át csak egy, t.i. a ti vallástok 
volt fenn. Ha akkor igaz volt a ti vallástok, most is igaznak 
kell annak lennie. A többi vallás, melyek háromszáz év előtt 
kiváltak a ti vallástokból, ujak ; én az ó-vallást tartom 
igaznak". 

„Látván, hogy a jelentkezők igazi meggyőződésből 
kívánnak megtérni, a kath. egyházba fogadám őket". 

49. 1876. február 26-án nyugodott el az Urban Car-
bonnel Kázmir, nimesi derék világi katholikus, ki a lyoni 
hitterjesztő-társulatnak végrendeletileg 10,000 francot ha-
gyományozott Si poterant hi et hae?" 

50. Thury Ödön hittéritői állomást szervezett vagy 
két évnek előtte Bingleyben (Angolország), hol akkor 450 
kath. lélek lakott, pap és iskola nélkül. Azóta a hivők szá-
ma 600-ra emelkedett, s az eddigi szegényes kápolna és 
iskola helyett, uj kápolnát és iskolát építendő a hittérítő, 
már megvásárlá a telket, melynek árára a szegény hivek 
eleddig 2500 frankot adományoztak. (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— Nyilvános köszönet. Nagyságos Lonkay Antalné, 

született Tóth Jolán és kedves családja a b.-fűredi kápolna 

nagy oltárára egy sajátkezüleg készített, gyönyörűen hím-
zett lelógóval ellátott, szép izlést tanúsító oltárabroszt 
(Tobale) volt szives ajándékozni ; mely kegyeletes tettért 
nyilvánosan is köszönetet mondani kedves kötelességemnek 
ismerem Kivánom, hogy a szent frigy, melynek emlékeül e 
szép munka készült, állandóan igen, igen boldog legyen. 

J . A., lelkész. 
— Münster városában 1350-ben az u n. ,fekete halál' 

nagy pusztítást tett a lakosság közt, mely azóta évenkint 
julius kezdetén ama napon, melyen a járvány megszűnt, ke-
gyeletes hálaünnepélyt tartott, nagy egyházi körmenettel. 
E nap évszázadok óta iskolai szünnap is szokott lenni, hogy 
a tanulók a körmenetben minél számosabban vehessenek 
részt. Ez idén azonban az igazgató ur, alkalmasint azon 
nagy kihágások következtében, melyeket a bonni kath. ta-
nulók Űrnapján elkövettek, (1. ,2?ei.' 2. sz. 16. 1.) másként 
határozott, s nem adott szünnapot. De azért a körmenet oly 
korán tartatott, hogy deákok mégis részt vehettek abban, 
mely ezidén, majdnem csupa férfiakból állva, sokkal számo-
sabb és fényesebb volt, mint bármikor. 

— A nem mindig egészen hiteles ,Ital. Nachrichten' 
czimü, Rómában megjelenő hivatalos lapja az ottani porosz 
nagykövetségnek nem régen azt a hírt hozta, miszerint a 
magas porta és a katholikus örmények közt a kibékülés leg-
jobb folyamatban van. Hassoun érsek már Konstantiná-
polyba érkezett, s a nagyvezér kijelentette, hogy a kor-
mány kész, a katholikusok ellen hozott rendszabályokat 
mind megsemmisíteni. Nem merünk e tudósításnak feltétlen 
hitelt tulajdonítani, azonban cseppet sem csudálkoznánk, ha 
igaz lenne, mert a török is beláthatja, hogy jó alattvaló, a 
szónak legnemesebb értelmében, csak a kath. ember lehet. 

— A malinesi törvényszék épen most tárgyalja azon 
liberális ügynököknek pereit, kik az ismeretes választási 
verekedéseket megindították s azokban tevékeny részt vet-
ték. (,Rel.' I, 52. sz. 414 1.) Vádlott van 23, részben az úgy-
nevezett jobb osztályokból valók, tanú 230 idéztetett. A 
tárgyalások kiáltó, vérig sértő bizonyságot tesznek a libe-
ralisinusnak undoritó jellemtelenségéről s a katholicismus 
elleni buta gyűlöletéről. Reméljük, hogy a törvényszék ez 
egyszer példát állitand, melyet a ,felvilágosodottak' emle-
getni fognak. — Párisban is szép erélyt tanusit a liberális 
rágalmazá8Í viszketegnek néhány áldozata. Történt ugyanis, 
hogy a legujabbi érettségi vizsgák alkalmával a hivatalból 
feladandó tételek idő előtt néhány liberális coryphaeus os-
toba fiacskájának elárultattak. A dolog közhirüvé lett, s 
miután már nem egy tolvaj azzal mentette magát, hogy 
maga kezdett leghangosabban kiabálni, több liberális lap 
szokott becsületességgel azt híresztelte, hogy a thesisek a 
jezsuiták növendékeinek áruitattak el. Kiderülvén az igaz-
ság a ragalmazott iskolák fónöke s az illető tanulók szülei 
külön-külön becsületsértési pert indítottak hét ilyfajtáju 
lap ellen, s a törvény értelmében mindegyiktől 10,000 frank-
nyi kárpótlást követelnek. Ez bizony a legjobb védeszköz 
lenne ami szemteleneink ellen is, s többet érne, mint akár-
hány czáfoló vezérczikk, röpirat vagy akár könyv is. — A 
Waddington-féle törvényjavaslat mégis elvettetett a fran-
czia felsőházban, annak daczára, hogy maga Mac-Mahon is 
pártolta. Dupanloup püspök jobbitmányt akart indítvá-
nyozni, mely szerint az állami vizsgáló bizottságok, hogy 
teljesen függetlenek s részrehajlatlanok legyenek, csak oly 
kitűnő tudósokból álljanak, kik nem egyszersmind tanárok 
is ; de mivel a kormány a törvénynek változatlan elfogadá-
sát követelte, ez indítvány sem talált kellő pártolást. 

— A kölni káptalan már felszólittatott, hogy érseki 
helyettest válaszszon. Az érseki szék vagyona lefoglaltatott 
s annak kezelése az ottani rendőrfőnökre, Königre bízatott. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Kateketikai különlegességek. 
(Folytatás.) 

A föntisztelt pécsi püspök a tervezett tan-
könyvre, jelesül a mellette hangoztatott főérvre vo-
natkozólag még ezeket mondja. „Nem arról kell gon-
doskodni, hogy csupáncsak ő felsége örökös tarto-
mányaiban legyen meg az uniformitas ; a hitbeli 
egység nem egyik-másik országra, hanem az egész 
katholikus vi lágra szól ; nem külön-külön nemzeti 
egyházakról, hanem az egyetemes egyház közhitéről 
van szó. A hitbeli egység meg volt eleddig is ö fel-
sége örökös tar tományaiban, és meglesz ezentúl is 
— a normális katekizmus nélkül is. Volt erre gond-
juk azoknak, kiket ez a dolog illet, intézkedett róla 
ő szentsége, a hitbeli egység fő őre ; arravaló a 
,catechismus romanus' , melyhez ha lelkismeretesen 
t a r t j uk magunkat , nincs mit félni tőle, hogy ellen-
kezésbe jö jünk akár magunkkal , akár a világegy-
ház közhitével, meglesz az igenis fölötte kivánatos 
hitbeli egység, egy sziv egy lélek fogja egyesiteni 
mindnyájá t . " — „Ex capite intentae uniformitat is 
per ditiones haereditarias suae Maiestatis non sequi 
necessitatem permittendi, in vernaculas vertendi 
et edendi huius normális catechismi. Etenim uni-
formita tem hanc oportere esse eiusmodi, quae non 
uni alterive regioni sed universo orbi catholico sit 
communis. Quod a catechismo normali nequidem in 
haereditariis suae Maiestatis sacratissimae ditioni-
bus stabili ter posse procurar i ; cum approbationem 
summi pastoris Ecclesiae, Pontificis romani, a qua 
omne eius robur dependet, neque habeat in prae-
sens, neque in f u t u r u m habi turus praevideatur . 
Pontifices enim et signanter Clementem tert iumde-
cimum . . . in eo summopere laborasse, u t eadem sit 
in docenda doctrina christiana omnium consensio, 

et in terra videantur omnes labii unius e t sermonum 
eorundem ; ad hanc uniformitatem autem stabilien-
dam nihil conducibilius esse catechismo romano, 
a modo fato Pontifice omnibus episcopis com-
mendato." A pécsi püspöknél is erélyesebben nyi-
latkozik ezen főérvre vonatkozólag a nagyváradi 
püspök; azt mondja, hogy épenséggel nem lá t j a 
szükségét a tervezett intézkedésnek ; kérdi, hogy 
mi szándékkal erőltetik azt az ,uniformitást ' ? A 
hitágazatokra nézve az erőltetés legalább is nagyon 
fölösleges ; az iskolai vitályos kérdésekre nézve jogo-
sulat lan; a hitoktatási modorra nézve pedig épen-
séggel lehetetlen. „Se non satis assequi, qualis-
nam uniformitas intendatur in provinciis haeredi-
tariis suae Maiestatis sacratissimae per introductio-
nem normális catechismi : an dogmatum fidei ? aut 
sententiarum inter scholasticos controversarum ? 
vel vero solius methodi catechisandi ? Quoad pri-
mum. Tan ta obtineri certitudine uniformitatem 
dogmatum, u t de eiusdem possessione temerar ium 
sit vel dubitare, cum in toto orbe catholico non sit 
dioecesis, in qua doctrina toleratur difFormis arti-
culis ad substantiam religionis orthodoxae pertinen-
t ibus ; et reapse ad divinam pertineat providentiam, 
ut characteristicum il lud signum, quo Ecclesiam 
unam esse profitemur, omnimode inviolabile con-
servetur. Alteram uniformitatem etiam, quae diver-
sas doctorum sententias concordet, per episcopos 
nec intendi et at t rectari quidem posse, cum his ne-
que privatim nec in synodis suis integrum sit, quae-
stiones controversas doctorum, quae a sede aposto-
lica nondum fuerun t definitae, tractare, minus de-
finire, quod ex opere Benedicti XIV. de Synodo dioe-
cesana erui tur . Hinc clare patere, quanto magis ve-
t i tum sit cuivis privato homini ad eiusmodi Studium 
et conatus temere vel arroganter suscipiendos pro-
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silire. Si autem tertia uniformitas seu aequalis do-
cendi et catechisandi methodus intendatur, hoc . . . 
f rus t ra desiderari, imo ipsarum necessariarum do-
ctrinarum assecutioni et intelligentiae impedimento 
in plebe fu turum ; cum pro varietate personarum, 
aetatum, talentorum, varios oporteat esse modos 
tradendae doctrinae ehristianae, ut si non uno, al-
tera certe vei tertio modo laborum suorum finem 
parochi et catechistae assequantur, quemadmodum 
et doctorem gentium Paulum in eo gloriatum fuisse, 
dum omni modo, sive per occasionem sive per veri-
tatem Christus Corinthiis annunciabatur, et his qui-
dem veluti carnalibus et tyrocinium scholae ehri-
stianae vixdum ingressis, lac in potum a se praeberi, 
non escam, nec loqui se quasi spiri tualibus sed ut 
carnalibus, hebraeis vero, magis illuminatis et pro 
consuetudine exercitatos habentes sensus ad discre-
tionem boni et mali,solidum seu perfectorum cibum 
c mVenisse et eo etiam a se pastos fuisse. Idipsum 
pari claritate doceri ab Augustino, epistolaad Sim-
plicianum, quod alius sic, alius autem sic movea-
tur ad fidem, eademque res saepe alio modo dicta 
moveat, alio modo dicta non moveat, aliumque mo-
veat, alium non moveat. Unde sequi nullám omnino 
determinatam formám stricta adeo lege debere 
praescribi catechistis, imo hos diversis docendi me-
thodis oportere esse instructos, ut earn ineant viam 
et instituendi rationem, quam uni prae altero magis 
conducentem perspexerint. Ita et a Deo, ut idem Au-
gustinus loquitur, ilium, cuius miseretur, sic vocari, 
quomodo seit ei congruere, ut vocantem non re-
spuat - ' . Elvégre, ha már olyannyira szándék szori-
tani az egyöntetűséget, föntisztelt nváradi püspök 
oda nyilatkozik, hogy még ezen tekintetből is leg-
jobb lesz maradni a Canisius-féle káté mellett, mely 
terjedelem és tartalomra nézve épen elégséges, min-
denesetre czélszerübb a tervezett tankönyvnél, kü-
lönfélefelesleges és haszontalan, sőt helytelen tölte-
lékeivel. „Scopum suae Maiestatis obtinendum spe-
rari : facto unius ex antiquioribus iam approbatis 
delectu, ut esset catechismus Petri Canisii ipsa tem-
porum diuturnitate quodam modo s tabi l i tus . . . 
(quem) etsi mole sua non magnum neque locuple-
tem, non tarnen minorem fore moderno normali, si 
ab hoc resecentur ilia omnia, quae censuram meren-
tur, utpote inutiliter, superflue ac etiam temere 
eo congesta". 

Az érvekből, melyeknél fogva a tervezett káté 
Canisius kátéja ellenében oly szerfölött ajánltatott 
vala, kettőt emiitünk fel — hogy miért épen ezt a 

kettőt, azt a szives olvasó, ki megfigyelte a kérdéses 
ügyben fel-felhangzó hason nyilatkozatokat, a sorok 
közt legott kiolvashatja. A tervezett ,normális ka-
tekismus' előszavában nagy garral hangsúlyozza, 
hogy eleddig (már a divott institutio catechetica 
mellett!) mennyire el volt hanyagolva a keresztény 
nép hitélete s művelődése, hogy általában mily fo-
nákul kezeltetett eleddig az elemi hitoktatás, mely 
alig állott egyébből gépszerű szajkóztatásnál. Ez 
egy. Más az, hogy a tervezett ,normális katekismus' 
mennyire felel meg a korszerű paedagogia követel-
ményeinek, mennyire lesz alkalmas élénkiteni az 
érzelmet, oszlatni bizonyos sötét és komor balitéle-
teket szemben a keresztény vallással, mely csupa 
humanismus, csupa philantropia ; hogy jelzett nor-
mális káté oly tanmódot követ, mely lesz mézes 
madzag, mely nem riaszt el szigorral és képes 
lesz elfelejtetni az emberrel, hogy e föld „siralom-
völgye." Ezen szép, szép de gyanús két érv ellen 
hangosan és hatalmasan tiltakozik püspökeink de-
claratiója. 

Az elsőre, mely oly sötét árnyékot vet a múltra, 
azt mondja, hogy jelzett vád nem egyéb szemtelen 
rágalomnál, éretlen és esetlen beszédnél, gyalázatos 
criminatiónál. A pécsi püspök nevezetszerint imigy 
nyilatkozik : „In eadem praefatione, ad concilian-
dam novo huic catechismo gratiam, palam accusari 
usitatam hactenus rationem tradendae doetrinae 
ehristianae, utpote quod evangelica de abnegatione 
sui et mortifieatione dogmata plurimi perperam in-
tellexerint, et in proponendis fidei veritatibus nihil 
aliud curatum sit, quam ut nuda earum vocabula 
scholasticorum memoriae imprimantur ; hoc vero si 
uspiam evenisset a catechistis admissum, per eos, 
quorum in Ecclesia interest, corrigi oportere, non 
vero ipsi ehristianae institutioni attribui, et cum 
magna Ecclesiae infamia in fronte catechismi debu-
isse vulgar i - .Az egri püspök ezeket mondja : „Haec 
a novo hoc catechismi méthodique catechisandi re-
formátoré cum palmari praesulum iniuria ogger i . . . 
insignem calumniam inuri Ecclesiae antistitibus ac 
animarum pastoribus . . . compilatorem normális ca-
techismi esse inexpertum et propterea in praefatione 
sua episcopis iniuriosum". (Folyt, köv.) 

Nyilt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségéhez. 
V. 

De már oly térre léptem, melynek tüzetesebb meg-
vizsgálását külön levélnek kívántam fentartanî. A növen-
dékpap, mint a hívőknek a lelkiekben leendő oktatója, 
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azon ismereteket, melyekre ezen oktatásnál szüksége van, 
csakis az által szerezheti meg magának, hogy ez ismeretekre 
oktattatik. A növeldék vezetőinek azon ismeretköréről ki-
vánok tehát ezen levelemben szólni, a mely megkívántatik 
ahhoz, hogy az oktatásukra bizott egyedeket az oktatói hi-
vatás rendeltetésszerű betöltésére képesítsék. 

Egy nagyfontosságú kérdésre jutottam, melyet e he-
lyen kellőleg méltányolnom fölötte szükséges. Ertem a pap-
növeldéi vezetők paedagogiai tájékozódásának kérdését. 
Hogy mily mértéke az elméleti és gyakorlati paedagogiá-
ban való eligazodásnak kivántatik meg azokban, a kik az 
egyház leendő oktatóit e minőségükre képesitni hivatvák, 
azt könnyen megfejti e kérdés : mit követel az egyház és 
mit a társadalom az egyháziaktól mint tanítóktól? 

Mindenekelőtt kijelentem, hogy itt a tanitói hivatal 
követelményeinek bonczolgatásánál csak az iskolára reflec-
tálok, a szószéket, mint a tanitói működés egy másik helyét 
egy később irandó levelemnek tartván fenn. 

Mit kiván az egyház a paptól mint tanítótól? E kér-
désre a feleletet megtaláljuk, ha azon viszonyra gondolunk, 
melyben az egyház az iskolával hivatásánál fogva áll. 

Az egyház feladata gondoskodni arról, hogy fiai meg-
ismerkedjenek hit- és erkölcstanunk főbb tételeivel és a 
profán tudományokban való kutatásaikat mindig és feltét-
lenül azon vezérigazságok befolyása alatt folytassák, me-
lyeket a kinyilatkoztatás elénk tár. 

Azon kérdésre tehát, hogy mit kiván az egyház a pap-
tól mint tanitótól : e viszonyból kifolyólag a következőleg 
felelünk : megkivánja a képességet, ügyességet e tételek oly 
módon való előadására, hogy azok egyrészt elvont termé-
szetükre való tekintettel a lehető világosságba helyeztesse-
nek, másrészt azoknak az értelmet meggyőző ereje beiga-
zoltassék ; megkivánja továbbá a kellő eligazodást azon 
profán tudományokban, melyek a hit- és erkölcstan egyes 
tételeivel különös vonatkozásban vannak. Megkivánja tehát 
azon finom paedagogiai tapintatot, mely egyedül teszi lehe-
tővé e tanoknak a kisded értelme általi felfogását ; megki-
vánja a sokoldalúságot az ismeretekben ott, a hol az éret-
tebb növendékek tudvágya e tételeknek egyéb tudományos 
kérdésekre való vonatkozása után törekszik. 

Alig van egy-egy nehezebb és több előkészületet, gya-
korlatot és folytonos körültekintést igénylő foglalkozás, 
mint a tanitás. Azért, a ki e pályára vállalkozik, kétszer is 
meg kell fontolnia annak nehézségeit. Alig van továbbá 
foglalkozás, melynek netaláni hiányai borzasztóbb követ-
kezményeket vonnának magok után, mint épen a tanitás. 
Azért, a ki e pályára szánta magát, kétszer is gondolja meg, 
mily kárhozatnak lehet szülője, ha akár a képesség, akár a 
kellő előkészület hiányában lép e térre. 

Most kérdem : születik-e a paedagogus, vagy csak ne-
velés folytán lesz azzá ? E kérdésre megfelel az egyház azon 
intézkedése, mely a papnöveldékben a nevelés- és tanitástan 
kezelésének elsajátításáról gondoskodik. 

Ha a paedagogus csak nevelés által lesz azzá, akkor 
kérdem : nem kivántatik-e meg a qualificatio még sokkal 
magasabb fokban azoknál, a kik ügyes paedagogusokat ké-
pezni hivatvák ? 

Mindenesetre ! — Azért, ha meggondolást ajánlottunk 
e tanitói pályára készülőnek, tizszeresen ajánljuk azt annak 
a kit érdemei vagy véletlen szerencséje nem a véka fölé> 

hanem,.hogy megfelelőbb hasonlattal éljek, a torony tetejére 
helyzett, terjeszteni a világosságot, melyből a véka fölé he-
lyezett gyertyák lángjai táplálkozzanak. Tizszeresen ajánl-
juk ezeknek a meggondolást, mert egy ügyetlen tanitói el-
járás következményeinek borzasztóságát nagyfontosságú ál-
lásuknál fogva tizszeresen fokozzák. 

Most képzeljünk egy oly theologiai professort, a ki a 
kellő előkészület hiányában kezdi tárgyalni a paedagogiát. 

Vegyük a dolgot ugy a mint van. 
Hazai papnöveldéinknek nem mindegyike dicsekszik 

oly rendszeresített paedagogiai tanszékkel, melynek betöl-
tése a hivatottak által pályázat utján történnék. Sőt mond-
hatni : túlnyomó hazánkban azon seminariumok száma, a me-
lyekben a paedagogia csak per tangentem adatik elő ; nem 
ritkán oly tanárok által, a kik csak per tangentem jutnak a 
paedagogia cathedrájához. 

Vegyük fel az esetet, hogy az ily tanár a paedagogia 
elméletével sincs tisztában, a praxissal pedig még kevésbbé, 
— a minthogy ez minden oly papnöveldénél előfordul, ahol 
a paedagogiára rendszeresített külön tanszék nincs. Mit fog 
az ily tanító eljárása eredményezni ? Mondhatná talán va-
laki, hogy usus te plura docebit. E phrasisra azon megjegy-
zésünk van, hogy a ki elég vakmerő volt elfoglalni azon 
állást, a melyre nem készült, az elég tág lelkiismeretű lesz, 
nem hallgatni az usus szavára, hanem mint fogadott napszá-
mos, ledarálni valamely tankönyvből tárgyát, tekintet nél-
kül arra, váljon hallgatói meg fogják-e őt érteni vagy sem. 
Az ily tanárnak nem áll érdekében magánszorgalom utján 
kipótolni qualificati ójának hiányait; ezt elért „chance"-ai 
nem igénylik ; ily helyzetben az ily tanár megelégszik azon 
kecsegtető gradussal, melyre jutott, s mely őt, bármiként fe-
leljen meg állása kötelmeinek, a Parnassushoz közelebb jut-
tatja, mint bármely más halandót. 

A képzetlen paedagogiae tanár eljárása minő szomo-
rú eredményeket szülhet, arra nézve elég egy-két példa. 

A katekizmust kell tárgyalni az iskolában. Ez a lel-
kész feladata s nem a tanitóé ; ez utóbbi csak arra levén kö-
telezve, hogy a katekizmus elmagyarázott részeit ismétel-
tesse. A lelkész azonban nem tudja mi fán terem a tanmód, 
mert a ki őt tanitá, az sem értette azt. Nem lesz tehát egyéb 
tenni valója, mint szárazon, öntudatlan gépszerűséggel kö-
zölni egy fenséges tananyagot ; és igy ölni a lelket oly tárgy-
gyal, a mely ügyes kezekben éltető eleme volna a fogékony 
léleknek. Ez az első eredmény. 

A lelkész, a seminariumból kikerülve érintkezésbe jő a 
tanítóval. Ez utóbbi, a ki készültségének, mint jövendő elő-
haladása szükséges eszközének megszerzésében sikerrel fá-
radott, állásánál fogva a lelkészhez van utalva, mint az is-
kola-igazgatójához, tehát mint közvetlen elüljárójához, min-
den az iskola ügyét érdeklő elméleti és gyakorlati kérdés-
ben. Emberi természetünk, ürességünket azokkal szemben, a 
kiknék szellemű vezetésére hivatva vagyunk eltakarni. A 
tudatlan paedagogiae professor keze alól kikerült lelkész 
aztán, midőn állásának befolyását mélyreható kérdésekben 
latba kell vetnie, a jártasabb tanitónak tanácsát ki sem 
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kérve, botlásokat követ el e téren, melyek helyre nem hoz-
hatók. Ez a második eredmény. 

Nagy a küzdelem az állam és egyház közt az iskolai 
felügyeletet illetőleg ; és mint a tapasztalás igazolja, az egy-
ház mindinkább vesziti a tért az iskolák vezetésében. 

Jogosan nevezhetjük az iskolák elközösitését tulka-
pásnak az államhatalom részéről, a legtöbb esetbeu. De 
megjegyzendő — nem minden esetben. [— ? Szerkó] 

Például, nem csudálhatjuk az államot, midőn kiveszi 
az iskolát a képzetlen egyének kezéből, ott, a hol a tudatlan 
vezetők az iskolát tönkre tették. Ez ismét egy közvetett 
eredménye a képzetlen paedagogiae professorok hivatlan 
működésének. 

Korunkban a katholikus papot a butitás főtényezőjé-
nek híresztelik és minden befolyást ki akarnak venni a ke-
zéből, az oltárhoz, a breviáriumhoz utasítván őt. Ez ismét 
tulhajtás. De nézzünk közelebb a dolgok mélyébe. Nein 
látjuk-e ezen vádnak némi indokolását a tudatlan professo-
rok iskolájából kikerült iskolavezetők eljárásában? 

Fogadja stb. Dr. Zafféry Károly. 

A nagyszombati érseki convictus programmja 
az 1876/7 iskolai évre. 

Magyarország herczeg-primása, főmagasságu Simor 
János, bibornok és esztergomi érsek a valláserkölcsös ne-
velés ügyét szivén viselvén, atyai gondjainak kiváló tár-
gyává tévé, hogy a már 25 év óta fenálló s közbizalommal 
kisért nagyszombati érseki convictus, a kor s józan nevelé-
szet igényeinek teljesen megfeleljen és a növendékeknek 
mind szellemi, mind testi képzése legczélszerűbben eszkö-
zöltessék. E czélből ő főmagasságának kegyelmes megha-
gyása folytán a nevezett intézetnek az 1876/7 tanévre szóló 
jelen programmja az illető t. szülők és gyámok figyel-
mébe ajánltatik. 

A szellemi s különösen az értelmi képzésre nézve kivá-
lólag azon előnyös körülmény nyújthat a t. szülőnek bizto-
sítékot, miszerint a convictusban az érseki egyházmegye 
ugyanazon áldozárai kezelik a nevelést, kik egyszersmind a 
convictushoz szorosan kapcsolt érseki főgymnasiumnak ta-
nárai, s mind a tanitás, mind a nevelészet terén szerzett ta-
pasztalataik és átérzett hivatásuknál fogva az erkölcsi, tu-
dományos és testi nevelést a legsükeresebben vezethetni 
reményük. 

Az értelmi képzésnek több rendkivüli segédszerével 
bir az intézet, u. m. az idő czélszerü beosztása, a tantár-
gyak gyakorlati alkalmazása, könyv-, természet- és mértani 
gyűjtemények. 

Az érseki főgymnasium által kiadott osztály- és érett-
ségi bizonyítványok teljes államérvényességüek. Az előadási 
nyelv a tanodában a magyar ; a convictusban azonban a ma-
gyar nyelven kivül a német nyelvre is különös gond fordit-
tatik, és az aesthetikai bővebb kiképzés végett a növendékek 
a franczia nyelv-, rajzolás-, szépirászati-, műének- ós test-
gyakorlati oktatásban szintén külön dij nélkül vesznek részt ; 
a zenében pedig mindegyik a t. szülők kívánatára mérsé-
kelt külön dij mellett nyerhet az illető mesterektől oktatást. 

A növendékek erkölcsi viselete-, tanulmányokbani elő-

menetele- s egészségi állapotáról a t. szülők az intézet elöl-
járói által havonkint értesíttetnek. 

Az intézeti épület már keletkezésekor a dicsőemlékü 
Mária-Terézia királyné által e czélra állittatván, a maga 
nemében páratlan és legczélszerübb szerkezetű, melyhez 
közvetlenül a szórakozásra alkalmas kert és tágas gymnas-
tikai tér van csatolva; valamint a gymnasiumi tanoda és 
házi kápolna is egy födél alatt közvetlen összeköttetésben 
áll a neveidével. Az ét-, tan- és hálótermek terjedelmesek, 
szárazak, könnyen szellőztetlietők, télen füttetnek. A háló-
termekben az ágyak deszkafalazat- és függönyökkel vannak 
egymástól elkülönözve és a termek éjjel lámpával világítva. 

Az élelmezést illetőleg délben rendesen három, csü-
törtök-, vasárnap- s ünnepeken négy, estve pedig mindig 
leves és még egy tál ételből álló elégséges, egészséges és 
tisztán kezelt élelemről, valamint a regeli kávé- s az uzson-
nái zsemlyéről az intézet gondoskodik. 

A fehérruha minden héten legalább kétszer, az ágy-
ruha minden harmadik héten váltatik. 

A tisztaság és egészség tekintetéből a növendékek 
gyakrabban láb- és nyáron kádfürdőt vesznek, a házi kert-
ben töltik a szabad időt, naponkint a szabadban nagyobb 
sétát tesznek, és mind egészséges, mind beteg állapotban a 
kellő felügyelet- és gondviselésben részesülnek. 

A városi főorvos, mint az intézetnek is orvosa, napon-
kint egyszer, ha szükséges, többször is látogatja az intéze-
tet, és egészségi szempontból befoly tanácsaival az élelme-
zés-, a helyiség rendezése- és az egyes növendékeknél egész-
ségi szempontból tán szükségesnek mutatkozó gyakoribb 
séták száma és idejére. 

Külön kimenet a városba csak a szülők vagy rokonok 
kívánságára eno-edtetik meg. o o o 

A gymnasium minden osztályába vétetnek fel növen-
dékek kellő tanodai bizonyítványok mellett. 

Az évpénzt illetőleg fizettetik : 
Élelmezés, mosás, orvoslás, gyógyszerek, szolgálat, raj-

zolás, műének, szépirászat, gymnastika s a franczia nyelv-
beni oktatás nevében egész iskolai évre 330 frt. o. é. — Ha 
tán a növendék hosszasb betegsége tetemesb költséget igé-
nyelne, ezeket részben a szülők pótolják. 

Az iskolai könyveket vagy a szülők, vagy azok meg-
bízásából a felügyelők szerzik meg. 

Az évpénz fele a fölvételkor tétetik le a kormányzó-
nál, a másik fele pedig januárhó végén kézbesítendő. 

Az Írószerek- s egyéb apró szükségletekre megkíván-
tató költséget a t. szülők a felügyelőnél tehetik le. 

Elhozandó tárgyak : Legalább 2 lepedő, 2 fejvánkos, 
4 vánkoscziha, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 1 ágyterítő, 1 ma-
tracz, télre 1 pokrocz vagy dunyha, 8 pár fehérruha, 12 
zsebkendő, 6 törülköző, 12 pár harisnya vagy kapcza, 4 
asztalkendő, 2 fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruhakefe, 1 köpeny, 
legalább 2 téli és 2 nyári felső öltöny, egy atilla s fekete 
nadrágból álló ünnepie3 öltözék, és 3 nadrág, 3 pár lábbeli, 
3 nyakkendő. 

A felvételi véghatáridő f é. szeptemher 1. — Mind-
azáltal felszólittatnak a t. szülők, kik gyermekeiket ez in-
tézetbe adni kivánják, hogy ebbeli szándékukról biztosság 
okáért augusztus 15-ig tudósítsák a „convictusi kormány-
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zóság"-ot, s e tudósításhoz a bejelentett ifjú utolsó iskolai 
bizonyítványát legalább másolatban okvetlenül csatolni szí-
veskedjenek ; a válaszban tudtul fog adatni a t. szülőknek, 
mily szám jegyeztessék a felvett növendék minden egyes 
ruhadarabjára. 

Kelt Nagyszombatban, május 1-én 1876. Graeffel Já-
nos, szentszéki ülnök, főgymnasiuini igazgató s convictusi 
kormányzó. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, jul. 28. T a n u l j u n k az e l l e n s é g t ő l . Sok-

szor volt már e helyen alkalmunk azon leleményességet s 
iparkodást constatálnunk, gyakran mindkettőnek elfajzása 
ellen is felszólalnunk, melylyel protestáns atyánkfiai a ma-
gok érdekeit nem csak mindig, valahányszor azt joggal te-
hetik, hanem nem ritkán mások rovására is előmozdítani, 
követeléseiket még ott is érvényesíteni tudják, a hol mi ka-
tholikusok, ha hasonlókkal lépnénk fel, bizonyosan veresé-
get szenvednénk. 

Természetes, hogy e leleményes buzgóságot, mig az az 
illem s jog határain belül nozog, csak dicsérhetjük, sőt 
mindannyiszor azt kivánjuk: vajha a mi hitsorsosaink is, ta-
nulva az ellenségtől, hasonló buzgalmat fejtenének ki, mire 
annál nyomósb indokaik lehetnének, mennél magasztosabb 
szentvallásunk érdekei amazoknál, melyekért oda át, több-
nyire más, mint vallási okokból rajongani szoktak. 

Ily utánzandó példát ma is leszünk bátrak felhozni, 
ámbár, mint a legott elmondandúkból kiderülend, nem tud-
juk, váljon a fenforgó esetben mi nekünk, katholikusoknak 
szabad lenne-e ugyan azt tennünk, mire nézve a protestán-
soknak, ugy látszik, különleges szabadalmuk van. 

A ,Prot. Egyh. s Isle. Lap' legujabbi, 30. számában a 
,Hirdetések' rovatában pályázatot hirdet a losonczi állam-
gymnasiumnál a következő tanév elején betöltendő két tan-
székre; — a pályázati hirdetés alá van irva: „A m.kir. val-
lás- és közoktatásügyi ministeriumtól." ... 

A ki a hirdetések körüli pénzügyőri s egyéb szabály-
zatokat ismeri, az ily hivatalos hirdetésnek a protestáns,egy-
házi' lapban való közzétételét velünk együtt annál feltű-
nőbbnek fogja találni, minthogy e kifejezés alatt: ,állam-
gymnasiuin' nem ritkán katholikus intézetek lappanganak, 
melyek ,államiságuk' révén kálvinizáltatnak, mire égbeki-
áltó példát pesti egyetemünk szolgáltat. De ha bátran ,fele-
kezetnélküli' intézet is az illető, hogy van — ismételten 
kérdjük — hogy ily hivatalos hirdetés a protestáns lapban 
merül fel, annak daczára, mit a fentjelzett szabályzatok a 
hirdetések felvételére nézve rendelnek ? 

Hogy e hirdetés hivatalból küldetett volna be a ,Prot. 
E. s 1. Lap'-hoz, az merőben s teljességgel lehetetlen ; mert a 
nm. ministerium számára ott van a hivatalos ,Közlöny', mely-
nél, mellesleg mondva, szintén csupa kálvinista huzza a jó-
kora állami fizetést azon munkáért, melyet néhány, cse-
kélyebb fizetéssel ellátott zsidógyerek által végeztett ; — 
tehát ezen a maga nemében mindenesetre ,kiváló' lapban je-
lennek meg az államnak hivatalos hirdetései ; hacsak a ,Prot. 
E. s I. Lap' nem tartozik azon titkon félhivatalos lapok 
közé, melyeket egyéb segedelmezésen kivül, hirdetések jut-
tatása által is subventionálni szoktak. E tekintetben ma 

nincs időnk, gyanúnkat határozott szavakba önteni ; egye-
lőre tehát nem hiszszük, hogy e subventionalis rendszer ná-
lunk, Magyarországon divnék; nem is hiszszük következő-
leg, hogy a ,Prot. E. s I. Lap' a subventionáltak közé tar-
toznék, mi azonban nem zárja ki, hogy a t. collega által 
szokott nyilt loyalitásával adandó netaláni felvilágosítás kö-
vetkeztében ebbeli nézetünket meg ne változtassuk.... 

Ezen felvilágositást annál nagyobb köszönettel vennők ; 
mert nem szeretnők, ha fenttisztelt collegánkat valaki arról 
gyanúsítaná, mintha bizonyos jövedelmező hirdetéseket, me-
lyeket egyenesen, hivatalos uton nem szerezhet, kerülő csem-
pészet utján szerez meg magának ; a t. collega méltányolni 
fogja tartózkodásunkat, ha többet erről nem mondunk ; dö 
jellemébe való azon különös bizalmunkat is, melylyel ki-
jelentjük, hogy netán adandó, ellenkező értelmű felvilágo-
sításig ezt sem hiszszük. 

E felvilágositást — ismételjük — annál nagyobb kö-
szönettel vennők, minthogy, tudvalevőleg, az ovadékot nem 
is emlitve, minden egyes hirdetés után meglehetős adó fize-
tendő, melynek behajtásánál mily szigorúak az illető állami 
közegek, arra nézve — legalább a katholikus journalistica 
tapasztalataiból — nem egy keserves esetet tudnánk elmon-
dani ; s nem hiszszük, hogy a ,Protestáns E. s I. Lap' e te-
kintetben kivételt tenne. Ha tehát a t. collega is megfizeti 
az adót, annak daczára, hogy, mint felteszszük, teljességgel 
ingyen adja ki a megadóztatott hirdetést, akkor engedje 
meg, hogy buzgalmát csudáljuk, s akkor meg fogja érteni, 
mit jelentsen mai leveliinknek fent olvasható czime: „ Ta-
nuljunk az ellenségtől !u . 

De a higgadt méltányosság azt követeli, hogy amint 
gyanúnkat, ugy csudálkozásunkat is mindaddig tartsuk füg-
gőben, mignem a t. collegától ama többször emiitett felvi-o " o o 
lágositást kaptuk, melyet annál könnyebben adhat, mint-
hogy ezennel ünnepélyesen megígérjük neki, hogy még azon 
esetre is, ha a hirdetés megett, mely a szokásos: „Utánnyo-
mat nem dijaztatik" nélkül jelent meg, ebből folyólag egy 
kis „dij" lappangana, — hogy, mondjuk, még ezen esetben 
is, sem szóval, sem tettel soha a legkisebb concurrentiát 
nem csinálnók neki. 

S most, miután mindazt elmondtuk, mit elmondanunk 
a törvény s collegánk iránti tiszteletünk késztetett, anélkül 
azonban, hogy valakit is gyanusitottunk volna ; valljuk 
meg, miért csudálnék — adandó esetben — a ,Prot. E. s I. 
Lap'-ot s miért intjük, reá vonatkozólag, hitsorsosainkat : 
„ Tanuljunk az ellenségtől !" 

Avagy nem dicsérendő, sőt csudálandó eljárás-e, mi-
dőn a komoly időszaki sajtónak mai keserves helyzete mel-
lett is, egy ide tartozó lap, minden jutalom nélkül, sőt a 
maga költségén veszi át a hivatalos ,Közlöny'-bői s hozza 
hitsorsosainak tudomására az ily hirdetéseket, melyek egy-
egy uj helynek elfoglalására kilátást nyújtanak, s megfor-
dítva : csudálkozzunk-e, ilyetén szemes buzgóság mellett, ha 
máris „omnia nostra impleverunt", annál is inkább, mint-
hogy tudvalevő dolog, hogy a kálvinista ember, ha csak 
valahogyan irni is olvasni tud, sokkal alkalmatosabb min-
den hivatalra, mint az akár mind a négy facultásból docto-
rizált pápista ? — sőt mivel az irni s olvasni tudók száma a 
hivatalokéhoz képest igen csekély lehet náluk, innen van 
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hogy Magyarhonban egyegy kálvinista néha öt hat hiva-
talt is visel, mindnyáját, természetesen az „Általános ma-
gyar hivatalba-csinálási s abban viszonyosán biztosító Tár-
sulat", vulgo Ekklézsiának teljes megelégedésére. 

Ez az, nem ugyan a pajtáskodás, hanem annak nemes 
alakja, a férfias összetartás ; s nem a telhetetlen tolakodás, 
hanem becsületes érdekeiknek becsületes szemmeltartása — 
ezek azok, miket e példának felhozása által t. hitfeleink-
nek melegen ajánlani akartunk, s igy értjük azt, hogy: ta-
nuljunk az ellenségtől ! Sempronius. 

Erdély. A z e r d é l y i ró m. k a t h . s t a t u s-g y ü-
1 é s K á r ó l y - F e h é r v á r t t 1876. é v i j u l i u s 6-án 
t a r t o t t I. ü l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . (Folyt.) 2)In-
ditványoztatván, hogy a megjelent status-gyülési tagok iga-
zolására egy bizottság kiküldessék, ezen igazoló bizottság 
tagjainak elnökileg kiküldettek : Ugrón Lázár, Szereday Ig-
nácz, Horváth-Toldy Lajos gróf, Andrási István, Demeter 
Endre és Gergely Ignácz. Kevés időre az ülés fölfüggesztetik. 

3) Az igazoló bizottság jelenti, hogy főpásztorunk ő 
nagyméltósága a status-gyülést egészen szabályszerüleg hivta 
össze, mert az 1873-ik évi status gyűlés jegyzőkönyve 8-ik 
pontja alatt elfogadott 14-ik § értelmében egyharmadrész-
ben egyháziakat, és kétharmadrészben világiakat hivott meg. 
A status-gyülés ennek constatálása végett a meghivot-
tak névsorának fölolvasását határozván az fölolvastatik, 
és abból kitűnik, hogy szám szerént 61 egyházi és 126 
világi status-gyülési tag hivatott ineg, és hogy ezek közül 
megjelent negyvennyolcz világi és negyvennégy egyházi 
status-gyülési tag, kiknek igazoló okmányai mind rend-
ben találtatván, a status-gyülés magát megalakultnak 
nyilvánítja. 

4) Simon Elek ésVeszely Károly status-gyülési jegy-
zők azon kéréssel járultak a status-gyűléshez, hogy jegyzői 
hivataluktól fölmentessenek. 

A status-gyülés megtekintvén a jegyzői hivatal fontos-
ságát. melyet jelenlegi jegyzői több gyűlésen szakavatottan 
és közmegelégedésre viseltek, Simon Elek és Veszely Ká-
roly jegyzőket ezen hivatalukban továbbra is meghagyni 
határozta. Mindazonáltal méltányolván a kérésök mellett 
fölhozott indokokat, segédjegyzőnek Gál Domokost és Ve-
szely Károly helyettesének ezen gyűlés tartamára Éltes Ká-
rolyt nevezte ki. 

5) Fölolvastatik a status-gyülést összehivó főpásztori 
levél. A status-gyülés az ezen főpásztori levélben foglalt 
tárgysorozatot a tanácskozás sorrendének elfogadja. 

6) Főpásztor ur ő nagyméltósága jelenti, h o g y a már 
megállapított sorrendhez tartozik még az igazgató tanács-
nak a mult status-gyülés óta végzett működéséről szóló je-
lentése, mely felolvastatván, határoztatott, hogy egy 18 
tagu bizottság küldessék ki, mely az igazgató tanács jelen-
tését, abban foglalt indítványait és működéséről szóló jegy-
zőkönyveit átvizsgálván és beható tárgyalás alá vévén, 
annak minden részletéről véleményes jelentést terjeszszen a 
gyűlés elébe. Ezen bizottság elnökének közfelkiáltással Apór 
Károly báró és tagjainak hilibi Gál János, Eszterházy Kál-
mán gróf, Boér Antal, Lukács Béla, Benel János, Pekry 
István, Kedves Tamás, Straubert Ödön, Török Antal, Fi-
nály Henrik, Groisz Károly, Bálint Károly, Möller Ede, 

Imets Jákó, Bíró Béla, Horvát Károly és Bakk Endre vá-
lasztattak meg. 

7) Tárgyalás alá vétetvén a főméltóságu magyar kirá-
lyi kormány által letartóztatott alapitványainknak, neveze-
tesen a) a nagyszebeni kir. róm. kath. Teréz-árvaház alapit-
ványainak, b) az erdély-fehérvári ezékeskáptalan javadal-
mazásának, c) a nagyszebeni orsolya-apáczák leánynöveldé-
jétől elvont királyi alapítványoknak, d) a brassói és nagy-
szebeni szent-ferencz-rendi zárdák királyi alamizsna járan-
dóságainak 1868 óta függőben levő ügye, miután püspök 
ur ő nmltsága az ezen ügyben eddig folytatott tárgyaláso-
kat és azoknak mostani állását előterjeszteni méltóztatott : 
Statusgyülésünk örvendetes tudomásul veszi, hogy a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi minister ur erdélyi 
egyházmegyénknek a nagyszebeni kir. róm. kath. Teréz-ár-
vaház, az erdélyi-fehérvári káptalan, valamint a nagysze-
beni és brassói szent-ferencz-rendi zárdák javára tett kirá-
lyi alapitványai érdekében a magyar királyi kincstár ellen 
fennálló igényei alaposságát és jogos czimét beismervén a) 
a nagyszebeni királyi róm. kath. Teréz-árvaház részére az 
1876-ik évre járó folyó javadalomkép 17,690 ft., ezen évi 
javadalom után az 1873-ik évtől 1875-ik évig terjedő idő-
szakra hátralékos járulék gyanánt 53,070 frt. ; b) az erdé-
lyi-fehérvári káptalan részére az 1876-ik évre kijáró java-
dalom fejében 5988 ft., s ezen javadalom után az 1868— 
1875-ik évi időszakra hátralékban levő járulék gyanánt 
47,880 ft.; c) a nagyszebeni és brassói szent-ferencz-rendi 
zárdák javára az 1876-ik évre folyó javadalomképen egyen-
kint 140, összesen 280 ft. s ugyanazon évijárulék után 1868 

-1875-ik évi időszakra hátralékban maradt javadalom fe-
jében egyenkint 1120 ft., összesen 2240 ft. kiszolgáltatása és 
ezen évi alapítványi járulékok fejében jövő 1877-től kezdve 
a) a nagyszebeni királyi róm. kath. Teréz-árvaház számára 
17,690 ft., b) az erdélyi-fehérvári káptalan javára 5985 ft., 
c) a nagyszebeni szent-ferencz rendi zárda részére 140 ft. s 
a brassói szent-ferencz-rendi zárda javára 140 ftnak éven-
kint az államszükséglet terhére a nagyméltóságú vallás- ós 
közoktatásügyi ministerium költségvetésbe „alapitványok" 
czimén állandó javadalma kul leendő felvétele végett az or-
szágos képviselőházhoz kétségtelen jogos czimekkel és mel-
lőzhetlen nemzeti és közművelődési érdekekkel alaposan in-
dokolt törvényjavaslatot beterjeszteni, és már a folyó 1876-ik 
évre ezen czimeken a nevezett Teréz-árvaház és káptalan 
javára előlegeket utalványozni méltóztatott. Ezért status-
gyűlésünk a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi-
nister, valamint a magyar királyi pénzügyminister ő nagy-
méltóságaiknak osztatlan hálás köszönetet szavaz és annak 
ő nagy méltóságuk magas tudomására juttatását határozza, 
azon biztos remény táplálván status-gyűlésünket, hogy ő 
nagyméltóságaik ezen sérelmes ügyeink érdekében tanúsí-
tott jog- és igazságszeretete és lankadatlan erélye az összes 
főméltóságu magyar királyi ministerium kegyes közremű-
ködésével együtt nemcsak ezen törvényjavaslatot segitendi 
törvény erejére emelkedni, hanem az 1873-iki és 1874-iki 
statusgyülésünk felirataiban kifejtett azon jogos kívánal-
munk teljesedését is kieszközlendi, miszerint a szóban forgó 
alapítványoknak megfelelő tőke is a királyföldi tized állami 
kárpótlási kötvényeiből mielőbb kiszakittassék és statu-
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sunknak mint jogos örökös tulajdona, közvetlen kebli keze-
lés végett kiadassék. 

Noha pedig kétségen kivül áll az, hogy emiitett ala-
pitványaink a királyi kincstárt magánjogikig is terhelő és 
törvény utján érvényesíthető tartozások ; és noha teljes bi-
zalmunk van országos képviselő és főrendiházaink jog- és 
igazság szeretetében; mégis szükségesnek látja statusgyü-
lésünk és ennélfogva elhatározza azt, hogy 1874-ik évi fel-
ségi folyamodványunk és a ministeri törvényjavaslat indo-
kolása alapján egy feliratot intézzen az országos képviselő-
házhoz és a főrendiházhoz, melyben az országgyűlés mind-
két házánál ezen már 1868 óta pótolhatlan anyagi és szel-
lemi hátrányokat okozott sérelmes ügyeinknek inegorvos-
lása végett beterjesztett törvényjavaslat elfogadását ké-
relmezze. 

Mi a nagyszebeni Orsolya-apáczák leánynöveldéjének 
hasontermészetü igényét, valamint az árvaháznak még füg-
gőben lévő sorsjátéki jövedék iránti követelését illeti, meg-
bízza statusgyülésünk az igazgató tanácsot, hogy az ezt 
illető járulékok folyósításáért további okadatolt felterjesz-
téseket tegyen. 

Továbbá tudva van statusgyülésünk előtt főpászto-
runk, gyergyó-szent-miklósi Fogarasy Mihály, erdélyi püs-
pök ur ő nmltságának azon ernyedetlen apostoli buzgósága, 
melylyel valamint egész statusunk és az egyházmegyé min-
den ügyét a legnemesebb érdeklődéssel felkarolja, lankadni 
nem tudó munkássággal intézi s kifogyhatatlan áldozat-
készséggel ápolja, ugy különösen jelen fenforgó sérelmes 
ügyeink orvoslása végett ugy a nméltóságu magyar kirá-
lyi kormánynyal szakadatlan tárgyalásokat folytatott és 
statusunk igazait tekintélyével támogatta, mint legalázato-
sabb folyamodványunkat a felséges magyar királyi trónnak, 
egyházunk legfőbb kegyurának és igazaink legerősebb tá-
maszának zsámolyához előterjesztette. Mely irántunk és 
az egész egyházmegye iránt tanúsított kegyes atyai gondos-
kodásért főpásztorunk iránti háladatosságunkat jegyző-
könyvileg megörökíteni határoztuk. De nem feledhetjük el 
hilibi Gál János atyánkfiának is azon ernyedetlen közben-
járását, melylyel, mint statusgyülésünk megbízottja, sérelmi 
ügyeink tárgyalását folytonos éber figyelemmel kisérte, a 
nméltóságu királyi kormány előtt követeléseink jogosságát 
ismételten feltárta, a felmerült bonyolodott kérdésekben 
ohajtott felvilágosításokat adott s végre igazaink illetékes 
elismerését kiviván, azokat remélhetőleg kedvező eredmény-
hez segítette. Mely közérdemü fáradozásáért hilibi Gál 
János atyánkfiának statusunk jegyzőkönyvileg köszönetet 
szavaz. (Folyt, köv.) 

Róma. A k e r e s z t é n y e l l e n e s ö s s z e e s k ü -
v é s n e k u t o l s ó s z a v a . A ,Religio' nem régen — 7. sz., 
55. 1. — emlité azon üzelmeket, melyeket az olasz kormány 
a nép kebelében inditott meg az egyház ellen; ma az ott 
jelzett ,katholikus (!) népegylet'-re vonatkozólag bővebb tu-
dósításokkal szolgálhatok, sőt azon helyzetben vagyok, hogy 
annak alapszabályait is közölhetem. 

Közkézen forog itt egy néhány lapnyi röpirat, kék 
borítékba fűzve s egy külön leszakítható levéllel ellátva, 
körülbelül oly módon, mint a könyvkereskedők is „meg-
rendelési czédulákat" szoktak könyvhirdetményeikhez ra-

gasztani. E külön lapon, mint legott látandjuk, az illető a 
,kath. népegylet'-he való belépését jelenti. A röpirat egyéb 
okoskodását igen könnyen mellőzhetem, mert az meglehe-
tősen haszontalan ; irányát s czélját már czime is jelzi, mely 
igy hangzik: „A keresztény népet és különösen a római pol-
gárokat megillető jogoknak visszaszerzése czéljából alakult 
olasz társulat." 

Következnek a társulatnak alapszabályai, melyek a 
következő öt pontból állanak : 

1) A ki a társulatba belép, köteles a belépési (ide ra-
gasztott) jelentést sajátkezüleg, két tanúnak jelenlétében 
betölteni s aláírni ; a két tanú hasonlólag aláírván azt. 

2) A társulatnak tagjai csak nagykorú polgárok lehetnek. 
3) Minden tag kötelezi magát, a társulat eszméjét ter-

jeszteni és uj tagokat szerezni. 
4) Mihelyt a tagok száma kellő magasságra emelkedik, 

fel lesznek szólítva központi és fiók-bizottságok alakítására. 
5) Az eddig elősorolt kötelességeken kivül, a tagok 

minden egyéb, netaláni megbízást bátran elháríthatnak 
magoktól. 

Ezek az alapszabályok ; az általános programm a 
következő : 

„Társulatunk czélja a pápaságnak reformja. (!) A nép 
és a papság III. Sándor koráig, azaz tizenkét századon át 
gyakorlá a pápaválasztás jogát. Ennek daczára azonban 
társulatunk a pápát, mint római püspököt s a kereszténység 
fejét elismeri ; (mily kegyesség !) különben pedig azon lesz, 
hogy a fegyelem terén oly üdvösséges reformokat pendítsen 
meg s mozdítson elő, melyeknek czélja lesz az egyházat a 
római Curiától függetlenné tenni. A kormány megígérte, 
hogy a garantia-törvénynek 18. §-át revisio alá veendi. Ne-
hogy a papságnak hozzánk csatlakozó, józan részét ok nél-
kül compromittáljuk, a főbb bizottságokban csak világiak 
fognak szerepelni". 

Végre hadd áljon itt a belépési jelentésnek szószerinti 
szövege is : 

(Fent a társulat czime...) 
„Én alulírott nagykorú, római polgár, lakván 

(utcza, házszám) a két szintén aláirt tanú előtt kijelentem, 
miszerint önkényt csatlakozom azon eszmékhez, melyeket a 
keresztény népet és különösen a római polgárokat megillető 
jogoknak visszaszerezése czéljából alakult olasz társulat vall, 
s hogy ugyanazon társulatnak tagja lenni akarok". 

„Minek nagyobb hiteléül nevem aláirását igtatom ide 
(a két tanú neve.) N. N. 
íme a keresztényellenes összeesküvésnek utolsó kísér-

lete, utolsó szava. Azt mondják, hogy e ,társulatnak'eszméje 
Bismarcktól ered. Nevezetes, hogy az „olasz"-nak mondja 
magát, és nem „római "-nak, holott mégis csak a római pol-
gárokhoz fordul ; miután, ha az egész esztelen ,reform' va-
laha keresztül vihető lenne, ennek .hasznát' mégis csak a 
Rómában tartózkodó forradalmárok vennék; mert csak nem 
képzeli senki, hogy az összes olaszok válaszszanak ,pápát' a 
kath. egyháznak, mely azt különben csak ugy nem fogadná 
el, mint nem fogadná el azt, kit netalán a ,római polgárok' 
választanának meg. 

A forradalmi Olaszhon tehát tettleg összeesküszik, 
azon nyiltan kivallott szándékkal, hogy neki ellenpápa kell. 
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Kétséget sem szenved, hogy ezen összeesküvésben Bismarck-
nak is van része ; csakhogy neki más ellenpápa kell, mint az, 
kire talán az olasz forradalmárok kacsintanak. 

Ezek figyelemre méltó mozzanatok ; mi azonban nyu-
godtak vagyunk, s IX. Pius szava szerint: „bevárjuk a 
történendőket". -f-

IRODALOM. 
Q „ Tarsulati Értesítő". Juliushó. Tartalom: Julius-

hóra való általános szándékról. — Altalános szándék julius-
hóra. Bambière Henrik után. — Jézus szentséges Szive 
apostolsága (folyt.) — A legszentebb Sziv Asszonyáról 
czimzett ima-egylet főünnepe. — Részletes szándékok ju-
liushóra. — A legszentebb Sziv Asszonyáról cz. ima-egylet. 
— A legszentebb Sziv Asszonyáról czimzett ima-egylet 
magyarhoni igazgatóságánál a következő kegytárgyak kap-
hatók. — Melléklet : „A tökéletességnek és keresztény eré-
nyeknek gyakorlása". Szerzé Tisztelendő P. Rodriguez Alf. 
Jézus-társaságabeli áldozár. Jáky. II. kötet 24. iv. 

-(- ,Isten Igéje1 sz. beszédekben, 7. fűzet ; Szentbeszédek 
pünkösd utáni IV—VIII vasárnapra s szent Anna napjára. 

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

jesztésére Zerpák János sz. Kozma és Demjén vértanukról 
uevezett ludányi apát, pápóczi prépost, győri sz. e. kanonok 
és püspöki helynöknek a scardoni püspöki czimet ; Tuvora 
Antal, soproni társas-káptalani éneklő kanonoknak pedig a 
pagrányi czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Laxenburgban, 1876. évi juliushó 16-án. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére a székesfehérvári székeskáptalanban dr. Mayer Jó-
zsef éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, Venosz 
Imre őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, Radnich Imre 
székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, dr. Matuska 
János budai főesperesnek a székesegyházi főesperességre, 
dr. König Mór ifjabb mesterkanonoknak a budai főesperes-
ségre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ez által 
meerürült idősb mesterkanonoki széket dr. Pellet Ödön szé-O 
kesfehérvári alesperes-plebános, szentszéki ülnök és udvari 
káplánnak, az ifjabb mesterkanonoki széket Prifáeh József 
püspöki titkár, kiérdemült alesperes-plebános és szentszéki 
ülnöknek, a tiszteletbeli kanonokságot pedig dr. Bacsók 
Imre vörösvári alesperes-plebánosnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1876. évi jul . 18-án. 
FERENCZ .TÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Ő szentsége ngos Wintert Antal, a győri székesegy-

házi káptalan nagyprépostját s Győr sz. kir. városa plébá-
nosát házi főpapjai közé iktatta. 

= Nagy-Kanizsáról f. hó 20-án a következő sorokat 
vettük : Főtisztelendő szerkesztő ur ! Kötelességemnek tar-
tom N.-Kanizsán lakó rendtársaim nevében becses lapjának 
hasábjain hálás köszönetemet nyilvánítani azon titokban 
működő, s alamizsnáit kürtölni nem akaró nemesszivü jóte-
vőnek, ki a Religio1 kath. egyházi s irodalmi folyóiratnak, 
1876-ik évi julius —deczemberi folyamát 140. sz. alatt a 
„Nagy-Kanizsai sz. Ferencz-rendi székháznak" részére meg-
rendelni kegyes volt. Vegye el nemes tettének jutalmát 
attól, ki a titokban mindent lát és az élet könyvében felje-
gyez. Gregovies Gergely, házfőnök. 

— A ,Rome' következőket irja ő Szentsége egészségi 
állapotáról : „E napokban egy tudós s hires orvossal találkoz-
ván, ki gyakran ő Szentségéhez s az egyes bibornokokhoz hi-
vatik, bátorságot vettünk magunknak, a pápának egészségi 
állapotára nézve őszinte véleményét kérni. Ő ezt felelte 
nekünk : Ő szentsége teljes egészségnek örvend, élete sem-
miképen sincs veszélyeztetve. A szent collegiumban van 
nem egy bibornok, ki igen mélyen ható belbajban szenved-
vén, megmenthetlen, ugy hogy halála meglehetősen közel 
áll ; de ő szentségének nincs semmi baja. Belszervei egészsé-
gesek és erősek, egész constitutiója olyan, hogy biztosan 
feltehető, miszerint még 10—15 évig elélni fog. Emberi 
vagy ha szabad igy szólanom, orvosi számitás szerint, még 
sokat látand ő, s tul fogja élni mindazokat, kik körülötte 
vannak. Meglehet, hogy a jelenleg uralkodó fejedelmek 
mindnyájan, s a korra nézve hozzá legközelebb álló bibor-
nokok közül talán husz is előbb száland a sirba, mint ő. A 
tudomány nem képes ugyan bizonyos eshetőségeket, melyek 
az aggkorban felmerülhetnek, de gyakran az ifjúságban is 
halálthozólag lépnek fel, előrelátni vagy megakadályozni, de 
valakinek életképességéről mindig határozott Ítéletet mond-
hat, s e tekintetben azt mondhatom, hogy IX. Pius még 
10—15 esztendőre számithat. Azt hiszem, hogy eltekintve 
előre nem látható ily eshetőségektől, a Mastai-családban 
honos 96 —99 évet érendi el, elérnie kell, ha többre nem vi-
szi. Eddig csak külső bajokat érez, egyes tagokban, melyek 
belszervezetét semmiképen sem gyöngitik ; általános egész-
ségi állapota kitűnő, melle és feje szabad minden bajtól, ész-
beli tehetségei épek. többet nem lehet kívánni". 

„Közöljük e választ barátainkkal", — végzi be a ,R.' 
ebbeli tudósitását, — „de a diplomata urakkal és egyéb po-
liticusokkal is. Várjanak ez utóbbiak, hahogy ráérnek várni. 
Belátjuk, helyzetök nem olyan, melyben az ember kényel-
mesen el tudna vagy szeretne várni ; de hát a pápa nem 
tehet róla" 

— A stuttgarti ókatholikusok azon kérelemmel for-
dultak az ottani protestáns consistoriumhoz, hogy nekik 
Reinkens ,püspök' odajövetele alkalmából egy protestáns 
templom ,istenitisztelet' megtartására átengedtessék. A con-
sistorium azonban és az illető egyházközségi elöljáróság, a 
körülmények és személyek kellő méltatásával e kérelmet 
elutasította, minélfogva a ,püspök' ur odajövetelét bizonyos 
időre elhalasztani jónak látta. 

— Egy római egyházi érzelmű lapban olvassuk: „Az 
olasz hivatalos lapok azt híresztelték, hogy egy kitűnő szláv 
főpap (Strossmayer püspök) levelet intézett ő szentségé-
hez, melyben kéri, hogy a bosuiai katholikusoknak adandó 
tanácsok által a keleti bonyodalmakban közbenjárni kegyes-
kedjék". Ezen hir merő koholmány, mely épen csak az em-
iitett lapoknak köszöni eredetét és terjesztését. A szentatya 
semmi ilyféle levelet nem kapott. Az emiitett szláv főpap 
sokkal jobban ismeri azon ildomos s tartózkodó magatar-
tást, melyet a Vaticán ezen bonyodalmakkal szemben követ 
s követni kénytelen, semhogy oly kérelmet koczkáztasson, 
mely mint nem történt tekintetnék". 

„Igaz az egészben csak annyi, hogy az ottoman biro-
dalombeli minden igazi katholikus tiszteli a sultannak te-
kintélyét s ellenez minden, csakis külföldi bujtogatok által 
szitott forradalmat". 

Kegyeletes adakozások. 
Az iszkázi plébánia hivei a Szent-László-Társulat-

nak 11 frt. 90 kr. 

Folytatása a mellékleten. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői Za&ás.Budán 1 , , 

K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
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Kateketikai különlegességek. 
(Folytatás.) 

A másodikra az esztergomi helynök, idézvén 
mindazt, amit a tervezett káté a vallás hatályáról 
a földi jól létre vonatkozólag felhoz, imigy nyilat-
kozik : „Haec omnia nihil esse aliud, quam amplum 
verborum appara tum, quibus ad temporalem prae-
cise felieitatem parandam directa docetur revela-
tio. Id vero alienum esse a veritate, et sacris l i t teris 
directe adve r sa r i . . . Ipse magis te rver i ta t i sChr i s tus 
quaerendum primo regnum Dei praecipiat, et alia 
omnia temporalem felieitatem constituentia adie-
ctum iri promit tat . Hinc luculenter cognosci, quis 
pr imus ac principalis finis sit revelationis, videli-
cet Deus et iustit ia eius ; ea vero omnia, quae auctor 
catechismi in responsis suis copiose récitât, nonnisi 
accessoria debere dici, quibus Deus veros suos cul-
tores fovere dignatur , item media, queis ad se ceu 
fontem omnis felicitatis nos adducere clementer 
d i g n a t u r . . . Responsionein perniciosam posse eva-
dere, quae facile persuadeat et inducat populum ad 
credendum, religionem inst i tutam esse propter tem-
poralia bona ac emolumenta; adeoque omnia fidei 
dogmata et quae sun t disciplinaria eo modo exami-
nari posse, ut ea semper ad normam temporal ium 
progressuum e t u t i l i t a t u m m e n s u r e n t u r ; quod si his 
non favere v idebuntur , continuo ad ea evertenda 
hoc argumento u su rum populum : revelationis et in 
hac fundatae religionis scopum ac finem esse pro-
motionem etiam boni temporal is ; s edhancve l illam 
specie doctrinam vel s ta tum Ecclesiae non favere 
promotioni boni temporalis ; ergo eo ipso aberrare 
a recto illius intellectu, sicque non attenta Ecclesiae 
potestate etrevelationem interpretant is auctor i ta te . . . 
penitus r e i i c i endum. . . Hac ratione impium Jero-

boam excusatum iri, qui propter sua temporalia 
commoda idola erexit in excelsis". Hasonlólag nyi-
latkozik a nagyváradi püspök. „Non debuisse aucto-
rem felieitatem temporalem in prospero rerum suc-
cessu indiseriminatim collocare, cum haec sine illo 
obtineri possit, et secundum Christi oraculum a 
pauperibus spiritu, a lugentibus et persecutiones 
propter iustit iam sust inentibus obtenta sit, unde 
clarum fiat, infelicem rerum successum nihil offi-
cere felicitati temporaneae, modo aequo animo tole-
retur . De pace et quiete conscientiae vera quidem 
scribi ab hocce auctore, dum earn ad felieitatem 
temporaneam et huius aevi p lur imum facere asse-
rit , debuisse tarnen addi, quam necessaria sit ad 
pacem hanc conservandam fiducia in Deum et com-
primis spes vitae post mortem mel io r i s . . . Denique 
provide fac turum fuisse auctorem, si cum divo 
Thoma vitae huius beat i tudinem in Dei cognitione 
et amore, homini viatori possibili ac competente 
collocavisset, et paci ac quieti conscientiae tam-
quam differentiam necessariam addidisset, vi cuius 
pax vera secernetur a falsa, quam sibi persua-
dent peccatores obtentam, contra effatum divini 
Spiri tus : Non est pax impiis". Azon philantropi-
cus szinezetet, melylyel a tervezett ,normális kate-
kismus' ajánlkozik vala, a kalocsai érsek gyáva és 
hazug takt ikának mondja, mely nem ér semmit, 
mert az abnegatio és mortificatio keresztjét a ke-
resztény hitrendszerben tudat lanra venni nem le-
het, nem szabad ; veszedelmes illusiónak mondja, 
mely az uniförmitas guny já ra ellenkezésbe hozna 
bennünket az egyház közszellemével. „In quo vehe-
menter auctorem decipi vel alios cupere deceptos, 
cum religio nostra catholica non ideo amplectenda 
sit, quia amoena sed quia vera est, nec qualis cor-
rupto homini placet, sed prout in se est, sine dissi-
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mulationc proponi debeat, ut sua cuique constet 
obligatio, et si non amore sed adininus dolore Dei 
ad vitanda peccata et exereendas virtutes adduca-
tur. Ita Christum nihil in tradenda doetrina sua 
dissimulasse, tametsi nonnullos discipulorum sean-
dalisandos et a se recessuros praeviderit. Et hanc 
esse peculiarem causam, ex qua sequi debeat ingens 
difforinitas catechismi normális in discendo et do-
cendo cum aliis particularibus ecclesiis atque adeo 
tota ecclesia, cum in universa ecclesia iuxta doctri-
nam Bellarmini et Canisii sedulo inculcari debeat 
fidelibus nécessitas crucis, abnegationis sui, quod 
via ad coelum arcta sit paucique intrent per earn, 
quod idem coelum violenti duntaxat rapiant, quae 
in catechismo studiose reticeantur, ne iuventutem 
terreat, et fidem catholicam expressamque Christi 
ac apostolorum doctrinam apud haereticos ludibrio 
exponat, ea vero solum modo proponenda suscipiat, 
quae religionem hostibus etiam venerabilem seu 
amoenain efficiant". 

Sok egyéb tekintetből is ajánltatott jelzett 
,normális katekismus', mely tekintetekben azonban 
a püspökök declaratiója épenséggel nem lát elő-
nyöket. A sokból felemiitünk néhányat. 

Roszalja a declaratio jelzett kátéban, hogy kü-
lön definitióját adja a természetes és kinyilatkozta-
tott vallásnak. Amit religio naturalis-nak szokás 
nevezni, az tényleg nincs, nem is volt soha. Kár 
erről beszélni ily tankönyvben, kár ezzel zavarni a 
fogalmakat a keresztény népnél. A religio nem el-
mélet, nem is volt soha puszta elmélet, hanem po-
sitiv institutio, mely külső jelvények segélyével és 
közfegyelem által társaságba foglalja össze az em-
bereket, Isten iránti viszonyuk szabványaihoz ké-
pest. Erre nézve a győri püspök nevezet szerint 
imigy nyilatkozik : „Cum in moderna providentia" 
(tényleg !) „status naturae purae non detur, nec reli-
gionem naturalem dari posse. Primum hominem 
etiam ante lapsum suum habuisse religionem reve-
latam, lapsum illico accepisse revelationem de Messia 
venturo ut redemptore generis humani, cuius fidem 
tum in lege naturae seu ante Moysem, tum in lege ve-
teri semper fuisse necessariam. Non posse itaque do-
ceri, quod detur religio naturalis ; et si haec admit-
tatur, aperiri illico spatiosam viam naturalismo seu 
indifferentismo, qui per libertatem sentiendi, lo-
quendi, scribendi de rebus spiritualibus, et divina 
aeque ac humana solo intellectu humano metiendi, 
nec non per inquietum Studium omnia reformandi 
ac innovandi tantopere invalescat, ut verendum 

sit et sero providendum, ne maiorem orbis christi-
ani partem per mod um torrentis inundet, ingens-
que animarum Christi sanguine redemptarum detri-
mentum adferat" Az esztergomi helynök mondja : 
„In catechismo romano non solum non legi nom en 
religionis naturalis, sed potius talia quae naturalem 
religionem simpliciter exc ludan t . . . Et quamvis ve-
rum, sit posse creaturam consideratione in Dei ut 
auctoris omnium genericam aliquam cognitionem 
devenire, similem cognitionem tarnen nomine reli-
gionis naturalis a nullo, praesertim in catehismo 
posse compellari Porro eiusmodi philosophicam 
quaestionem debere penitus exmitti". 

Roszalja a declaratio jelzett kátéban, hogy 
minduntalan a szentírásra hivatkozik, hogy egy-
egy tanra nézve sürün halmozza a szentírásból vett 
idézeteket, melyek meglehet, hogy okoskodásra szol-
gáltatnak ingert, de bizonyítékul alig szolgálnak, 
mert bizonyitékszerü éi'vényök az értelmezéstől 
függvén, kétségtelen bizonyosságot csakis az egy-
ház tekintélye s hivatalos magyarázatja által álla-
pítanak meg. Eltekintve számos idézet helytelensé-
gétől, roszalja a declaratio a szentírási könyvek-
nek első és másodrendiiekre (proto- et deuterocan.) 
osztályozását, mely különböztetés felső tanszéken 
eretnekekkel szemben járhat ja , de nem já r j a a ke-
resztény nép tankönyvében, minő a káté; roszalja 
a szentírás könyveinek nevezetszerinti felsorolását, 
melylyel kár fárasztani és terhelni a tanonezokat, 
stb. A pécsi püspök jelesül igy nyilatkozik. „Ipsam 
etiam quorundam sacrae scripturae locorum, quae 
singulis fere responsionibus subiungitur, indicatio-
nein, quae non doctrinae confirmatio, sed confirma-
t i o n s duntaxat indicatio, male atque inepte multis 
in locis appl icar i . . . Neque testimonia e sola seri-
ptura sacra ab auctore desumpta ad satisfaciendum 
adversariis religionis nostrae valere, cum ipsi mul-
tos libros scripturae inter apocryphos censeant, 
nonnulli de sensu scripturae lit igent; litem autem 
istam de seriptura eiusque sensu non posse per ip-
sam seripturam definiri, sed confugiendum ad Ec-
clesiae auctoritatem, qua unice commotum etiam 
Augustinum, quemadmodum de se seribit, ut evan-
gelio crederet". A kalocsai érsek véleménye: „Pes-
simum etiam suscepisse consilium auctorem assue-
faciendae iuventutis, ut textus sacrae scripturae a 
concionatore vei catechista citatos ipse exquirere 
videreque norit, an ii reipsa in sacriis bibliis ex-
Stent. Hoc enim consilio parari iuventuti diffiden-
tiam erga suos catechistas et concionatores, et su-
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spicionem iniici, quasi hi verbum Dei aut falso proposassent 
hiictenus, vel deinceps vellent adulteratum proponere". 
Ugyanő a szent könyvek osztályozására nézve mondja: „Vei 
omitti debuisse divisionem librorum veteris testamenti in 
proto- et deutero-canonicos utpote scituplebi haud necessa-
riam, vei vero ne auctor multum acatholicis placuisse velle 
videatur, definitioni librorum deuterocanonicorum, a se ex-
eogitatae, substitui oportere hanc catholieam : eos pro divi-
nis libris ab omnibus catholicis haberi, quos divinitus tri-
dentina synodus declaravit, proque talibus habendos praece-
pit." Az esztergomi helynök szerint : „Periculosam esse istam 
lihros deuteroeanonicos designandi regulám, nec debere to-
lerari, quod auctor ad determinandam librorum sacrorum 
classificationem protestantium auctoritatem essentialiter re-
quirat. Inauditum id esse in catholica ecclesia, ut pro eius-
modi classificatione damnatarum haeresum vox et iudiciuin 
advocetur". Hasonlóiag nyilatkozik a nagyváradi püspök : 
„Superfluam etiam ac improvidám fore partitionem sacrae 
8cripturae, frustra enim ac ultra modum exigi a rudibus et 
parvulis, ut sacrorum librorum titulos, capitum numerum et 
seriem memoria teneant, quae a grandaevis et peritioribus 
etiam haud turpe sit ignorari. Nullibi igitur debere horum 
mentionem fieri in catechismis, non a principio, ne ingénia 
puerorum ac rudium inutilibus ac splendidis his ornamentis 
occupata a cognitione veritatum fundamentalium impedian-

tur vei dolore abstrahantur, non etiam alibi uspiam A 
győri püspök szintén haszontalannak és károsnak mondja : 
„Auctorem transire ad distinctionem religionum, ad sacrae 
scripturae analysim, quorum notionem pueris et rudibus mi-
nime necessariam, nonnisi ad fatigandum et confundendum 
imbecillium intellectum valere." (Folyt, köv.) 

Nyílt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségéhez. 
VI. 

A theologiae tanárt, mint a szónoklattan előadóját kí-
vánom e levelemben bemutatni. 

Fontos a szónoklás művészete a társadalom átalakítá-
sában ; nem kevésbbé fontos ez a felnőttekre nézve, mint a 
gyermekekre nézve az iskolai oktatás. Az iskolában hallott 
elméletek az érettkoru elméjében csak ugy fognak megszi-
lárdulni, ha azok az érettebb értelemmel uj alakban, a fel-
fogó erő mostani igényeihez alkalmazott minőségben közöl-
tetnek ; az erkölcsi életet szabályozó elvek, a melyek a gyer-
mek fogékony keblébe csepegtetve lőnek, ugy fognak élet-
erős alkalmazást nyerhetni a felnőttben, ha azoknak üdvös 
volta az érettebb értelem előtt uj világításban tüntettetik 
fel. Hiszen a tapasztalás igazolja azon igazságot, hogy a kis-
dedek erkölcsi életére tulnyomólag a példaadás hat, az er-
kölcsi irány megszilárdítása az elhatározásban nagyobb, 
érettebb kor felfogásának levén fentartva. ; Erre van hi-
vatva a szónok. 

A szónoklás művészete, tekintve annak czélját, fölötte 
nehéz; mondhatni nehezebb mint az iskolai tanításé ; mert 
mig az iskolában általánosan meghatározott elvek nyomán 
eredményes működés eszközölhető azon okból, mert a keze-
lés alá vett kisdedek szellemi fejletlenségökben ugy szólván 
egyféle igénynyel lépnek fel az oktatóval szemben : — a 
felnőtt korúak, a kiket a foglalkozás, a társadalmi összeköt-

tetés, az indulatok, a szenvedélylyé erősbült hajlamok, ugy 
az értelmi qualificatio mint az erkölcsi élet tekintetében 
egymástól elválasztott, combinált tanulmány, sok elmélet 
és épen annyi tapasztalásban gazdag szónoktól nyerhetik 
csak azon, értelemre és akaratra egyaránt ható oktatást, 
melynek gyümölcsét mindannyian önmagukban megérlelhe-
tik. — Hogy világosabban fejezzem ki magam : az egyházi 
szónoknak ismernie kell mindenekelőtt önmagát s képessé-
geit, melyeket a szószéken értékesíthet ; ismernie kell to-
vábbá a hallgatóság tarka vegyületének közös és külön er-
kölcsi érdekét. Csak a kettős ismeret biztosithatja a szóno-
kot arról, hogy egyrészt a kérdés, melynek megoldására vál-
lalkozott, szónoki erejének megfelel, másrészt a hatás, me-
lyet minden szónoklat czéljául kell kitűzni, valósággal előáll. 

Finom érzék és gyakorlat által szerzett tapintat kí-
vántatik meg a szónokban, aki a műveltektől meghallgat-O 7 O Ö 
tatni, a tudatlanoktól pedig megértetni kiván. 

Éles megkülönböztetés ismerete kívántatik meg az 
egyházi szónokban mindazon kellékekre nézve, melyek a 
szónoklatot épen egyházi színezetűvé, az egyház előadandó 
hit- és erkölcstanaihoz alkalmazottá teszik. A ki a mea'kü-
lönböztetés finom érzékét tanulmány és gyakorlat folytán 
el nem sajátította, az, bármily kifogástalan legyen egyéb-
iránt szónoklata, a hatást el fogja téveszteni. 

Mindezen kellékek azonban önmagoktól nem terem-
nek a szónokban, hanem művelés folytán fejlődnek. Senki 
sem vonja ugyanis kétségbe, hogy a szónok nem születik, 
hanem lesz azzá. 

Az egyedben csak a képesség, a hajlam van meg e szép 
művészetre; de annak gyakorlati fejlesztésénél, hogy az 
irányt ne téveszszen, vezetőre van szüksége. 

Ily vezetők gyanánt kell szerepelniük a papnöveldé-
ben a lelkipásztorkodástan tanárainak. íme mily fontos fog-
lalkozás a tanár életében ! 

Egyszerű észjárás is belátja, hogy e tanszékre, hogy 
az méltólag betöltessék, ugy elméletileg mint gyakorlatilag 
teljesen kiképezett szónok helyezendő. 

A hol e követelménynek elég téve nincs, ott ered-
ményt hiába várunk. Nem tartozik feladatomhoz szemlét 
tartani hazánk összes seminariumainak e téren való mikénti 
vezetése fölött, csak egyszerűen constatálni kívánom itt 
szomorú tapasztalataimat. Ismerek theologiai professort, a 
kinek szószéken, művelt közönség előtt fellépnie soha nem 
volt alkalma, a kinek tehát a szónoklás praxisával legkisebb 
ismeretsége sincs, és a ki magát a szónoklásban jelenleg sem 
gyakorolja. E professor egyszersmind a szónoklattan elő-
adója. Hogy mily eredménynyel, azt mindenki kitalálhatja, 
a ki jelen levelem első részét figyelmére méltatta. Nem is 
maracl aztán egyéb az ily tanítás eredményeül, mint gép-
szerű ledarálása a „quid est chria"-féle kopott kérdéseknek. 
Az ily hoszu 1ère feleresztett elméletek ugy tűnnek fel 
előttem, mint (a sublimis mathesis felőli értekezés annak 
ajkairól, a ki az egyszeregyet nem tanulta. 

Az ily tanitás eredményei szemlélhetők aztán ugy a 
templomban, mint az egyházon kivül a társadalmi életben. 
Szemlélhetők a templomban a szónok azon szánalmat keltő 
arczvonásain, |melyek egy benső, legyőzhetlen küzdelemről 
tanúskodnak és a hallgatóság elpalástolhatlan megbotrán-
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kozásán. Szemlélhetők továbbá a társadalmi életben, mely-
nek érdekei sokszor nyilvános fellépéssel összekötött fel-
adatot rónak a lelkészre, melyek szólni késztik a lelkészt 
— és bűnnek bélyegzik a hallgatást. Szemlélhetők ez ered-
mények a lelkész hallgatásában, mely őt saját felei előtt ké-
tes hirbe hozza, vagy az ügyetlen fellépésben, mely énfeleinek 
szégyent, ellenfeleinek pedig kárörömet okoz. 

Fogadja stb. Dr. Zafféry Károly. 

Történelmi tanulmányok a keresztény ókorból. 
II. Az ima-, böjti- s ünnepnapok. 

Az isteni szolgálatra nem csak bizonyos helyek szen-
teltettek, hanem bizonyos, meghatározott idők is. Minden 
nap, minden hét s az egész esztendő bizonyos különösen 
megült részek által szenteltettek meg. Eleinte az imák órái a 
harmadik, hatodik s kilenczedik voltak, ugy mint a zsidók-
nál, későbben a 6. s 7. óra közti egész időköz, mely szokása 
zárdákban keletkezvén, innen a világi papságra is vitetett 
át. Ezen, rendes időkhez kötött ajtatosságokban nem ritkán a 
nép is vett részt, különösen este és napkelte előtt, ott, a hol 
a vigiliák nyilvánosan tartattak. Az ajtatosság különféle 
zsoltárok és egyházi imák elmondásából állott s gyakran 
püspöki áldással rekesztetett be. Az éjszakának, négy őrjá-
rati órára való felosztása szerint, a három elsőben, melyek 
az este beálltától az első kakasszóig terjedtek, három-három 
zsoltár mondatott el ; a negyedikben a Matutinum, melynek 
alkalmával a dicsőitő zsoltárok (Laudes) is recitáltattak ; 
az ötödik században keletkezett a szokás, az egyes, addig 
külön-külön megtartott órák zsoltárait egyszerre, s csak a 
dicséreteket külön mondani el. Ezen éjjeli ajtatoskodás al-
kalmával gyakran nyilt bünvallomás is tartatott ; a zsoltá-
rok után szentírási leczkék olvastattak. A ki nem jött a 
templomba, otthon végezte az ofïiciumot. A 118. zsoltár 
164. verse szerint szerzetesek és papok számára hét részre 
osztatott fel a naponkinti imák összege, mihez a benczések 
szabályaiban a Completorium is csatlakozott. Állandó, sza-
kadatlan zsolozsma elsőben 515 és 523 közt szent Mauri-
tius zárdájában keletkezett; de a görögöknél is voltak u. n. 
,akoimetai', sohasem alvó szerzetesek, kik folytonosan vál-
takozva, szakadatlanul végezték a psalmodiât. Városi és fa-
lusi nyilvános templomokban csak a Matutinum és a Ve-
spera (Lucernarium) tartatott a nép jelenlétében ; későbben 
azonban ez is megszűnt. 

A hétnek rendes szentnapja a vasárnap volt, melynek 
megülését egyházi és világi törvények rendelék. A munka e 
napon tilos volt ugyan, de nem a zsidó törvénynek terje-
delmében és szigorában. Néhány keleti község a szombatot 
is megülte, mely napon a hivek állva szoktak a templomban 
imádkozni, de a munkától nem tartózkodtak, kivéve nagy-
szombatot ; e napon sok helyütt nem szoktak böjtölni, mig 
Rómában és Spanyolhonban, az Ur sirbatételének emlékére 
böjtöltek. Alexandriában és más keleti egyházakban szer-
dán és pénteken is szokták az u. n. Statiót megtartani, de 
áldozás nélkül ; ugyané napok Konstantinápolyban is s 
másutt böjt- s vezeklési napok, nyugaton legalább félböj-
tök voltak. 

Az egyházi év nyugaton s csakhamar keleten is három-
féle ünnepkört foglalt magába. Az első, a karácsoni 

1) az Urjövettel kezdődött, mely a Karácsont köz-
vetlenül megelőző négy hétre esett ; maga Karácson ünnepe 
a római egyház példája szerint körülbelül 430 óta általá-
nossá lett s decz. 25-én tartatott meg. A húsvéti évszakhoz 
hasonlókig, Karácson ünnepét is nagyobb böjt előzte meg, 
melyet Gallia számára 462-ben Perpetuus, toursi püspök 
tett kötelezővé s 581-ben a maçoni zsinat részletesben sza-
bályozott. Ezen ünnep nemsokára egyike a legkitűnőbb ün-
nepeknek volt. A világ megváltására született Krisztus, e 
szellemi, melegítő s örök életet árasztó napnak emléke akkor 
ületett meg, midőn földünk anyagi napja mintegy uj pá-
lyára készül ; — e szép hasonlat gyakran említtetett ; de 
korántsem a manichaeus felfogás értelmében, melyet az 
egyház mindig kárhoztatott. 

Szokás volt, ilyenkor ajándékokkal lepni meg a roko-
nokat, barátokat s ismerősöket, mely, rendesen ételfélékből 
álló ajándékokat, amennyiben sokan téves eszmét kötöttek 
hozzájok, a görög egyház 692-ben megtiltott. Sokan ugyan-
is ugy véltek, hogy ezen, ,gyermekágyiak'-nak nevezett 
ajándékok a Bold. Szűz fájdalmas szülésére emlékeztetnek, 
mit az egyház nem tűrhetett. Január 1-ét némely egyház 
mint Karácson nyolczadát, mások, kivált a 7. század óta a 
spanyolhoniak mint az Ur körülmetéltetésének ünnepét ül-
ték. Vízkereszt, Epiphania, régebbi jelentését, mint Krisztus 
Urunk a pogányok előtti első kinyilatkoztatásának emlék-
ünnepe megtartotta. E napon, mely a mágusok, vagy a ,há-
rom keleti király'-nak emlékét megújította, húsvét ünnepe 
is hirdettetett ki, mely tudvalevőleg a változók (festa mo-
bilia) közé tartozik. Ezzel eljutottunk a második ünnep-
körhez, mely : 

2) a húsvéti. Ezen ünnepet már az ősrégi egyházi fe-
gyelem szerint „negyvennapi" böjt előzte meg; mely szám-
név azonban nem szorosan értendő, amiértis idéző jelek közé 
tettük azt, amennyiben egyes egyházak háromheti, mások 
pedig hatheti böjtöt tartottak ; sőt még hétheti böjtöt is 
találunk. A keletiek, kik sem szombaton, sem vasárnapon 
nem böjtöltek, kénytelenek voltak, korábban kezdeni a böj-
töt, hahogy 40 napig, (illetőleg 36-ig, mi az esztendő tized-
részét tevé) böjtölni akartak. Ezen időszakban esküvők nein 
tartattak, a hivek minden zajos mulatságtól, valamint a 
bor- s húsnak élvezetétől tartózkodtak, buzgóbban jártak a 
templomban, s ha lehetett, naponkint hallgatták az Isten 
igéjét, valamint tudjuk, hogy már aranysz. sz. János a böjt 
alatt naponta prédikált. 

A böjtölés igen szigorú volt; az ebéd csak este felé 
költetett el. Kisázsiában s Syriában e korszakban (313— 
692) még a xerophagia is divott. A görögök, szombat s 
vasárnap, valamint gyümölcsoltó B. A. kivételével csak mis-
sam praesanctificatorum tartottak ; e mellett minden állat-
tól származó étel, péld. tojás, sajt tilos volt. 

Nyugaton a papok és szerzetesek Hetvened vasárnap-
ján ; a világiak hamvazó szerdán kezdték a böjtöt ; a köz-
vetlenül megelőző napokon, mintegy előkészülésképen az 
igen hoszadalmas nélkülözésekre, zajos mulatságok és dus 
vendégségek folytak. Legszigoruabban a nagy, vagy szent 
hét ületett meg, mely virágvasárnapján kezdődött. Nagy-
csütörtök kiváló nap volt, melyen az oltáriszentség megala-
pittatásának emléke és a lábmosás ületett meg ; némely 
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afrikai egyházban az a szokás divott, hogy e napon az oltá-
riszentséget ebéd után vették, mit azonban az egyház min-
dig helytelenített. Nagypéntek a Megváltó halálának em-
lékünnepe volt, melyet nyugaton, mint a szomorúság napját 
gyakran minden liturgia nélkül ültek meg ; nagyszombat 
napján azonban az estéli isteni tisztelet többnyire nagy 
fénynyel ületett meg ; mert ez volt az Ur feltámadásának 
előestéje. A böjt azonban, a szigoruabb fegyelem szerint 
csak a következő napon, húsvét vasárnapján szűnt meg, 
mely a legnagyobb örömnap volt. Ennek helyes kiszámí-
tása, mitől visszafelé az egész előkészületi időszaknak kiter-
jedése is függött, eleinte nem csekély nehézségekkel járt s 
csak Dionysius Exiguus óta kezdett általánosan nagyobb 
egyöntetűség terjedni az egyes egyházak közt. A húsvét 
utáni hét, egészen az u. n. fehér vasárnapig, melyen a nagy-
szombat napján megkereszteltek utoljára vevék fel fehér, 
keresztelési ruhájokat, ünnepélyesen megtartatott, valamint 
egyáltalán az az egész, ötvennapi időköz pünkösdig, ünnepi 
idő vala. 

3) Urunk mennybemenetelének napjával kezdődött a 
pünkösdi ünnepkör. Magának pünkösdnek vigélye igen fé-
nyesen tartatott meg; mert ezen ünnep is nagy örömnap 
volt. Urunk mennybemenetele előtti három napon a frank-
honi egyházak ünnepélyes körmeneteket tartottak böjttel s 
nyilvános imával, (Eogationes) mely szokás Mamertus, vien-
nei püspöktől (469) származván, későbbi zsinatok által 
helybenhagyatott. Hasonlólag tartattak meg Rómában a 7. 
század óta mindig áprilhó 25-én, sz. Márk napján, azon 
nyilvános imák, melyek nagy sz. Gergely, 590 körül, nagy 
közcsapások következtében rendelt. Pünkösd nyolczadán a 
keleti egyház minden szentek és vértanuk ünnepét ülte ; 
sokkal későbben a nyugati ugyané napra a Szentháromság-
ünnepét rendelte. A nicaeai zsinatnak 20. cánonjából tud-
juk, hogy az egész pünkösdi korszak alatt csak állva szok-
tak a templomokban imádkozni. 

Más ünnepnapok még a következők voltak : 
1) Krisztusnak bemuttatása a templomban, vagy ta-

lálkozása Simeonnal, február 2-án, mely keleten I. Justin és 
Justinián óta általánosan ünnepeltetett ; nyugaton Gelasius 
óta pedig mint Purificatio B. M. V. A gyertvás körmenet 
már Marcian császár idejében (-f- 457) tartatott meg a jeru-
zsálemi templomokban. 2) Annunciatio B. V. (Evangelis-
mus) keleten s nyugaton márcziushó 25-én ; csak Spanyol-
honban 656 óta deczember 18-án. 3) Urunk szineváltozásá-
nak ünnepe, mely először is keleten s pedig augusztus 7-én 
ületett meg. 4) A B. Szűz boldog kimúlásának vagy menny-
bemenetelének napja, aug. 15. — Számosan voltak a vérta-
nuk s egyéb szentek ünnepei is ; ide tartoznak : Sz. István, 
első vértanú, sz. János evangélista, a bethlehemi Aprószen-
tek' decz. 26—28-án; ker. sz. János születésének napja, ju_ 
nius 24-én; Lőrincz, római vértanú emléke, aug. 10-én; Pé-
ter s Pál, az apostolok fejedelmeinek ünnepe, melyet a ró-
mai egyház junius 29- s 30-kán ült, mig a görög egyház 
ugyané napon valamennyi apostol emléknapját tartotta. 
Anastasius császár s II . Macedonius patriai-cha alatt (496— 
511) Konstantinápoly is fényesben kezdé e napot ülni. 
Egyéb, többnyire ótestamentomi szentek ünnepeit a keleti 
egyház tartá, igy: a makkabaei testvérek, a negyven vér-

tanú, Tivadar vértanú sat. napját; ezen kivül még minden 
egyháznak külön szentek ünnepei is voltak. Általánosabban 
tartattak még': Péter székünnepe, ker. sz. János lefejezte-
tése, Mihály s egyéb angyalok napjai, végre még kettős 
ünnep a szent Kereszt tiszteletére. 

Az egyházi év tagolása vagyis felosztásában irányadó 
eszméül vagy a megváltás isteni tervének egyes mozzanatai, 
vagy a szentek tettei szolgáltak. Az Ur ünnepeinek meg-
állapításában tekintettel voltak az évre s annak egyes sza-
kaira, s a szentírási leczkék ugy osztattak fel, hogy egy év 
leforgása alatt az egész szentírás olvastatott el. A görögök-
nél az egyházi év a négy evangelium szerint négy részre 
oszlott ; kezdete eleinte húsvétra, későbben a negyvennapi 
böjt első napjára, majd Epiphaniára, végre a zsidó számí-
táshoz alkalmazkodva (!) szeptemberhóra esett. Nyugaton a 
,Quatuor Tempora', melyek a Quadragesima kezdetén, a pün-
kösdi hétben s szeptember s deczember harmadik hetében 
tartattak meg, gyakoroltak némi befolyást az egyházi év 
felosztására. E napokon a római egyházban az Ordinatiók 
tartattak, miért is az illető hét szerdai, pénteki s szombati 
napján böjt volt. Az év 52 hetének mindegyike gyakran 
külön névvel is birt, mely vagy az abba eső ünnepről, a 
tartama alatt előforduló szentírási leczkékről, vagy egyálta-
lán az egyházi évbeni jelentéséről s helyzetéről vétetett. A 
hétnek napjai ,fériák'-nak neveztettek ; mert a keresztény 
ember minden napot sabbatnak tekintett, melyen a pogány 
örömöktől tartózkodnia s jó cselekedeteket művelni kellett. 
A különösen megtartott ünnepeknek rendeltetése pedig az 
volt, hogy a hiveknek mindannyiszor eszökbe jusson, misze-
rint a világ szennyét lemosni, szellemileg újjászületni, a jó 
feltéteket megujitani s gyakorlatilag érvényesíteni illik, 
hogy újonnan az Istennek szolgálatára szentelvén magokat, 
uj, a hitnek megfelelő életet kezdjenek. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 1. T a n u l j u n k b a r á t a i n k t ó l ! Múlt-

kori levelünkben, egy bizonyos esetre vonatkozólag ama 
régi közmondást, hogy: „Illik az ellenségtől is tanulni" 
vettük fejtegetésünk kiinduló pontjául ; ma mást mondunk 
mi azonban amazt épen nem zárja ki ; hanem amint minden 
dolognak legalább is két oldala van, s az .egyoldalúság'rit-
kán válik valaminek vagy valakinek előnyére, —ugy, amint 
múltkor azt hangoztattuk : ,Tanuljunk az ellenségtől !' ma 
azt mondjuk : „ Tanuljunk barátainktól 

Inditó okul ezen vezérszónak felvetésére a ,Religio' 
egyik múltkori újdonsága szolgált, melyben az mondatott, 
hogy mgr. Du Lac, a párisi kath. iskolák főnöke, s még má-
sok is, mindnyájan katholikus családapák, rágalmazási pert 
indítottak több ottani liberális lap ellen, s mindeniktől 
meglehetős sommát követelnek kártalanításul, illetőleg bün-
tetésül. A dolog azóta oly fordulatot vett, mely a bevádolt 
lapoknak helyzetét igen kellemetlennek tünteti fel ; a morá-
lis vereség minden esetre az ő részükön leend, s ők jó ideig 
kétszer fogják meggondolni, mig ismét egyszer 10000 fran-
kot koczkáztatnak. 

E lapok szerkesztője akkoriban olyféle megjegyzést 
tett , Vegyes'-éhez, miszerint jó lenne, ha náluk is igy járná-
nak el, ama sok, valóban a szónak teljes értelmében, — bo-
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csánatot a kifejezésért : szemtelen .journalista' ellen, kik min-
den jellem s minden tudomány nélkül a haziulozás legolcsóbb 
és legveszélytelenebb neme által: a katholicismus folytonos 
megtámadása, becsmérlése, kigunyolása, s rágalmazása által 
iparkodnak a buta tömeg közt szedett olvasóközönségök 
tetszését kivivni; s e czéljokat ma már annál inkább érik él, 
minthogy már évtizedek óta folyó, gyalázatos müködésök 
által a közszellemet már annyira elrontották, hogy becsüle-
tes olvasmánynak már alig van keletje ; mi közben nem sza-
bad elfeledni, hogy azon oktalan ellenszenv, melylyel a tö-
meg mindenha a nálánál különb elemek iránt viseltetett, 
ilyetén üzelmeknek, amint már jól elkészített talajul, ugy 
hatalmas támaszul is szolgál. 

S igaza volt a szerkesztőnek ! Leggyengébb oldalán 
kellene azt a gaz fajt megcsípni ; különben hiába való min-
den erőlködésünk az egyház, szent vallásunk vagy a társa-
dalom elidegenithetlen érdekeinek védelmében. Ez a gyenge 
oldaluk pedig a pénz s amennyiben nem lehetne pénzbeli 
elmarasztaltatásukat elérni, minden egyéb, törvényes birói 
zaklattatás ; — majd meghunyászkodnának, csak néhányszor 
a törvény ostorát suhintanék füleik körül. 

Igaz,hogy e tekintetben talán leggyarlóbb ami törvény-
kezésünk ; illetőleg, eléggé furfangos számítás következté-
ben épen olyan, hogy a gazember írhat s nyomathat amit 
akar, s a becsületes, tisztességes, főleg a katholikus ember 
biztos lehet benne, hogy attól a tizenkét vagy hány ,libera-
ralis' nyárspolgártól, kik sérelme felett hivatvák ítélni, soha 
sem nyerend igazságot. Száz példát tudnánk felhozni, me-
lyek állitásunk mellett tanúskodnának, s a páholy igen jól 
tudja, mit cselekszik, midőn minden forradalmát azzal kezdi, 
hogy az u. 11. politikai és sajtóvétségek számára a ,jury'-t 
követeli. De hát ezen egyelőre nem változtathatunk ; vál-
toztatand ezen az idő, midőn az emberi nem vagy magától, 
vagy — a mi valószínűbb — annak következtében fog majd 
kijózanulni, hogy fejét hatalmasan a falba ütötte, mi hogy 
mennél előbb s mennél alaposabban történjék meg, szivből 
kívánjuk neki.1) 

Azonban már csak a mai, nyomorult körülmények közt 
is lesz talán valami eszköz, a zsidók s zsidószolgák arczátlan 
hadát egy kis becsületre taniihatni ? Nem mondom, hogy min-
den történelmi hazugságot mindannyi ellen-értekezés közlése 
által megczáfolni iparkodjunk; mert lia volna is, a mi utó-
végrenem lenne nagy mesterség, a ki azokat az értekezéseket 
megirná, ki kényszerithetné rá a zsidót, (rövidség okáért 
használom e kifejezést, e helyett: ,liberális ujságiró'; quia a 
potiori fit denominatio,) tehát ki kényszerithetné a zsidót, 
hogy azokat lapjába felvegye; de lia — talán pénzért — fel 
is venné, ki áll jót róla, hogy a ,müveit' közönség azokat; 

mint nem a botrányirodalomhoz tartozókat el is olvasná? 
így tehát nem igen sokra mennénk. Több lenne, ha annyi 
pénzünk, s az áldozathozatalban annyi türelmünk és kitar-
tásunk lenne, hogy olcsó, népies napiirodalmat tudnánk elő-
állítani, mely természetesen, katholikus szellemben tartva, 
soha sem fog oly ,g'schäft'-et csinálni, mint a zsidó kétkraj-
czáros irodalom, s épezért soká, talán mindig is támogatásra 
szorulna ; — 110 de hát ez csak utópia, azért ne szóljunk róla ; 

') Ez nem egészen keresztényies. de annál kevésbbé ultvamontán 
kivánat. Szerk. 

hanem annyit mégis lehetne tenni, hogy valahányszor a 
zsidósajtó egyegy személyes ügyben hazudik, mi által végte-
len sok kárt tesz, az illető hivatalból felszólalna s jó, fogas 
ügyvéd segítségével a hazudónak annyi kellemetlenséget 
okozna, amennyit a törvény keretében csak lehet. Ha el is 
vesztené a jury előtt perét, appelláljon, folytassa, novizálja 
amint azt Magyarországon ősrégi időktől fogva csak lehet; 
ha egyéb nem, a sok meghurczoltatás s idővesztegetés taní-
taná meg a zsidót, hogy máskor hagyjon békét a becsületes 
ember- s ügynek. 

Igen ám ; de mindez pénzbe kerül, s mint fentebb ma-
gam mondám: a tisztességes ember biztos lehet benne, hogy 
perét a jury előtt akárhányszor elveszti; — honnan teremt-
sük e pénzt? 

Minthogy oly eszközről van szó, melylyel az elnyomott 
katholicismusnak érdekeit Magyarországon védelmezzük, a 
szives olvasó megengedi, hogy ismét egy kis utópiához fo-
lyamodjam, — más fegyver ez idő szerint nem áll rendelke-
zésünkre ! 

Nem lenne-e képzelhető, hogy léteznék 'egylet, mely 
„a magyarhoni katholicismusnak, a sajtó utján s irányában 
való védelmére" alakulva, Pesten jó fogas ügyvédet tartana 
és e dolgokat amúgy hivatal- s hivatásból gondozása alá 
venné? Vagy ne is legyen határozottan kitűzött s meg-
nevezett ügyvédje, nehogy az a liberális szemtelenségnek 
állandó czéltáblául szolgáljon ; csak legyen esetről esetre 
megbízott embere, ki a törvényes eszközökkel üldöz minden, 
törvényes uton s módon üldözhető hazugságot; — egy kis 
erélylyel s kitartással csakhamar csudás eredményeket vív-
nánk ki, s ne higyjiik, hogy^ talán örökké esztendőnkint 
pár ezer forintot kellene a haszontalankodó zsidók elnémi-
tására fordítani; — meglapulnának azok, csak érezzék, hogy 
van, a ki körmükre ü t . . . hanem persze most, midőn a ka-
tholicismus teljességgel a törvényen kivül áll, mig másrészt 
a tegnap Oláhországból beszökött Jainkefnek azt sem sza-
bad mondani : „Te t 2) zsidógyerek te !" — most persze 
mindnyájan rakonczátlankodnak. 

No de ez mind csak álom ; de ebben a caniculában 
csuda-e, ha az ember ily vérmes álmokat lát ? . . . Sempronius. 

Eriiéi j). Az e r d é l y i r ó 111. k a t h . s t a t u s-g y ü-
l é s K á r o 1 y-F e h é r v á r 11 1876. é v i j u l i u s 6-án 
t a r t o t t I. ü l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . (Folyt.) 8. Tár-
gyalás alá vétetvén egy erdélyi róm. kath. tanári nyugdij-
alap s a gymnasiumi tanárok helyzetének javítására szolgá-
landó segélyalap szervezésének ügye, határoztatott, hogy az 
erdélyi róm. kath. tanári nyugdijalap szervezéséről püspök 
ur ő nmltósága és az igazgató tanács által beterjesztetett 
szabály tervezet véleményes jelentéstétel végett az ezen jegy-
zőkönyv 6-ik pontja értelmében kiküldött 18-as bizottság-
nak kiadatik. A gymnasiumi tanárok helyzetének javítására 
szolgálandó segélyalap szervezése önkéntes adakozás és ön-
magunk megrovása utján eszközöltessék, főpásztoránk ő 
nmltóságát felkérvén és az igazgató tanácsot megbizván a O 0 0 ö 
módozatok egyetértő megállapításával é3 az ügy egyetértő 
foganatosításával. 

!J) Felvétetik az alapok mostani papirpénzei gyümöl-
csözőbb papír- és érzpénz-nemre való átváltoztatásának 

s) Ugy-e azt akarod mondani : „tisztelt" . . ? Szerk. 
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ügye, mely az igazgatótanács jelentésében már benfoglaltat-
ván, határoztatik, hogy ezen ügy a már kiküldött 18-as bi-
zottságnak véleményezés végett átadassák. 

10) Olvastatik a) a nmltságu vallás- és közoktatás-
ügyi minister urnák 1874-ik évi decz. 28-kán 34,204. szám 
alatt kelt és az igazgatótanácshoz intézett leirata, melyben 
kijelenti, hogy aa) az igazgató-tanácsnak azon kivánata, mi-
szerint a fogarasi, hátszegi és rodnai vicariusok fizetése a 
vallásalap 1875-ki költségvetéséből kihagyassék, az érintett 
költségvetés összeállításánál nem volt tekintetbe vehető. S 
hogy bb) a közalapok kebli kezelés alá bocsátásának ügye 
ez időszerint nem vehető érdemleges tárgyalás alá, mert 
egyrészről az igazgató-tanács nem részletezte ebbeli kivá-
natát s jelesen ki nem fejtette, mennyiben érintetik általa a 
legfőbb kegyúri s felügyeleti jog. s mert másrészről ha-
sonló kérdések az erdélyi egyházmegyei katholikus status 
önkormányzati hatáskörének végszervezése s megállapítása 
alkalmával fognak érdemlegesen tárgyaltatni, b) Olvastatik 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minister urnák 
1874-ik decz. 23-kán 30789. szám alatt kelt, és az igazgató-
tanácshoz intézett leirata, mely szerint aa) ő nagyméltósága 
beleegyezik az igazgató-tanács azon határozatába, hogy az 
erdélyi kath. alapitványok vagyonához, tartozó 907,800 
forintnyi államadóssági kötelezvények hazai földtehermen-
tési kötelezvényekkel kicseréltessenek, s bb) figyelmezteti 
az igazgató-tanácsot, hogy határozataiban s intézkedései-
ben 0 Felsége legfelsőbb felügyeleti jogai s a közgyűlés 
által megszabott korlátokra figyelemmel legyen, a) Az idé-
zett 1874-ik decz 28-án 34204. szám alatti leiratot illetőleg 
határoztatott, hogy aa) ismételten kérjük a nagyméltóságú 
magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister urat, mél-
tóztassék az erdélyi róm. kath. vallásalap költségvetéséből 
a fogarasi, hátszegi és rodnai görög kath. vicariusok fizeté-
sét kihagyatni, bb) Az igazgató-tanácsot utasitjuk, hogy 
Főpásztorunk ő nmltságával egyetértőleg erdélyi róm. kath. 
statusunk közalapjainak kebli kezelés alá leendő tettleges 
átvételéről, és ezen kebli kezelés módozatáról Ö császári s 
apostoli királyi Felsége legfelsőbb kegyúri és főfelügyelői 
jogainak szem előtt tartásával a statusgyülés és igazgató-
tanács ezekre vonatkozó hatáskörét megállapító szabály-
zati javaslatot terjeszszen a jövő statusgyülés elébe, b) Igaz 
ugyan, hogy mint az 1874-ki decz. 23 án 30789. szám alatti 
ministeri leirat mondja, az igazgató-tanács az 1874-ik évi 
statusgyülésnek az alapok átváltoztatásáról szóló határoza-
tát nem tartotta meg, és ezen pénzügyi műveletről a me-
gyés püspököt sem értesítette és ekkép szabályellenesen járt 
el ; de tekintve az átváltoztatás sürgető voltát, az abból 
származott hasznot és azon körülményt, hogy a mult évben 
statusgyülés nem tartatott ; a statusgyülés az igazgatóta-
nácsnak ezen eljárását a mennyiben eszközöltetett, utólago-
san helybenhagyja és a közalapok papírjai megkezdett át-
változtatásának további végrehajtásával megbízza, oda uta-
sítván az igazgatótanácsot, hogy ennek eredményéről a jövő 
gyűléshez jelentés tegyen. 

11) A kir. kincstár a kegyurasága alá tartozó némely 
róm. kath. egyházközségi tanítók fizetését elvonván s né-
mely helyeken a templomokat és iskolákat saját tulajdona 
gyanánt vezettetvén be a telekkönyvekbe, mint hasonló sé-

relmek Rodnán, Kudzsiron, Déésaknán, Oláh-Láposbányán, 
Magyarláposan, Kőrösbányán, Felső-Porumbákon, Govás-
dián, V.-IIunyadon, Sebeshelytt előfordultak ; de különben 
is, mivől a királyi kincstár kegyurasága alatt levő lelké-
szek és tanítók silány fizetéssel, nagy szegénységben nyo-
morkodnak; utasittatik az igazgatótanács, hogy minden 
egyes ilyetén sérelmes esetet tanulmányozván, azokn ik 
akár kérvényezési akár pedig törvénykezési uton orvos-
lást szerezzen. 

12) A nagyszebeni kir. róm. kath. Teréz-árvaháznak a 
dicső emlékű alapító királynő szándéka szerint a hazai köz-
oktatási törvény szemelőtt tartásával eszközlendő ujjászer-
vezési ügyét az igazgató-tanácsra bízzuk, hogy ezen szerve-
zésről az árvaház rendeltetésének s a z alapító dicső királynő 
szándékának megfelelőleg, az 1868-iki 38. t. cz. 59—66 §§. 
értelmében főpásztorunk ő nagyméltósága közreműködésével 
készítsen egy ipari szakosztályi oktatással megtoldott felső 
népiskolára vonatkozó tervezetet s azt terjeszsze a jövő sta-
tusgyülés elébe. Addig is pedig, mig ezen árvaház véglege-
sen újra szerveztetnék, még két alkalmas tanítót a növendé-
kek elemi oktatása végett állítson be és a megkezdett előle-O O 
gezés tovább folytatása, illetőleg a beterjesztett törvényja-
vaslat törvényre emelkedése reményében a födözött erejéhez 
mérten már a küszöbön álló iskolai évre árvákat fogadjon föl. 

13) Az 1873 iki status-gyülés 8. p. 2. §. értelmében 
Páll Sándor igazgató-tanácsi elnöki helyetes bejelentvén 
Lönhart Ferencz, Várady Móricz, Beke Antal, Pakó János, 
dr. Eltes Károly, dr. Csiky Viktor, Ugrón Lázár, Mikó 
Mihály, Simon Elek, Páll Sándor, br. Bornemissza János, 
Macskásy Ferencz, Szereday Ignácz, Béldy Gergely, Gál 
Lajos és Züllich István eddigi igazgatótanácsosok, továbbá 
a 4. §. értelmében dr. Farkas Lajos, t. előadó és Frist Al-
bert titkár kilépését az igazgató tanácsból, valamint Ve-
szely Károly lemondását az előadói hivatalról, az igazgató-
tanács kiegészítése illetőleg az előadói állomás betöltése el-O O 
határoztatott. Minek eszközlése végett Cseh Lajos, dr. Do-
nogányi Jakab, Gidófalvy Géza, György István és Ágoston 
Károly közfelkiáltással szavazatszedő bizottságba kiküldet-
tek. A gyűlés tagjai utasíttattak, hogy az előadóra külön és 
az igazgatótanács többi tagjaira ismét külön jegyen adják 
be szavazatukat, holnap, azaz jul. 7-ikén délelőtt 8 órától 
kezdve 10-ig. A megválasztandó 16 igazgatótanácsosközött o o o o 
1878-ban sorsolás döntend felerészök kilépéséről. Előadót a 
status-gyülés saját kebeléből választ. 

14) Ezek után elnöklő püspök ur ő nagyméltósága az 
ülést bezárván, a legközelebbi ülést jul. 7-ikén délután fél 
5-re tűzte ki. (Folyt, köv.) 

Róma. A V a t i c á n é s a k e l e t i k é r d é s . Ezen 
ügygyei a ,Religio1 már a mult félévi 23. számban foglalko-
zott; minthogy azonban a közfigyelem legújabban ismét a 
kiválólag ezen kérdés felé fordult, jónak látom annak bővebb 
megvilágítására azon érdekes polémiának vázlatát közölni 
a ,Rel.' t. olvasóival, mely e napokban a ,Diritto' és a ,Voce 
délia Verità' közt ugyané kérdésre vonatkozólag folyt ; mert 
ebből, illetőleg a , Voce' mag atartásából biztos következte-
tést vonhatunk a szentszéknek ez ügybeni nézeteire. 

Megjegyzendő, hogy a ,Diritto' voltaképen republica-
n s lap, mi azonban nem gátolja, hogy évtizedek óta porosz 
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zsoldban ne álljon ; sőt e kettős tulajdona teszi megfoghatóvá, 
hogy lehet ezen oly sokoldalú lap egyúttal ez idő szerint 
uralkodó kormányunknak egyik elsőrendű félhivatalosa is. 

Ezen minőségében, mint ily kitűnően katholikus s aj-
tatos kormánynak (!) felhivatalosa történik minden esetre, 
hogy ,Diritto' barátunk a keresztet pártolja a félhold ellené-
ben ; — csakhogy nem a katholikus keresztet, hanem a schis-
viaticust; azt, melyet egy katonai álpápának z s a r n o k s á g a 
mindennap megszentségtelenít, ki ,hittérítőit' a félvad ko-
zákok és tatárok közül szedi ; — ezt a szakadár keresztet 
pártolja a ./).', ezt ajánlja ravasz szemforgatással a (keresz-
tény' közvéleménynek s a Vaticánnak, azt kérve ez utóbbi-
tól : „E keresztet áldd meg szentatyánk s szövetkezzél vele a 
fi lholdnak elnyomására"« 

Az 1846—1848 közti korszakban a páholy-testvérek 
roppant ajtatosak voltak, térdet fejet hajtottak a római ke-
reszt és a pápa előtt ; misét hallgattak, gyóntak és áldoz-
tak. Akkor a Minghetti-féle emberek nagy tisztelettel csó-
kolák meg egyegy bibornok köpenyegének szélét, hahogy 
hozzáférhettek ; - azóta tudjuk, mit csináltak, s ha ma is-
mét a ,kereszténység' védelmére vállalkozik a ,Diritto', vál-
jon kit akar rászedni ? . . . 

Naponkint százféle változatokban olvashatjuk s hall-
hatjuk azt a régi nótát"— mondja a ,Vocé — hogy a katho-
licismus vonaglik, s a pápaság egy rothadó hulla, melyet 
hiába iparkodnak uj életre galvanizálni, s mégis — eléggé 
különösen, azt látjuk, hogy nincs Európában társadalmi, 
politikai, vagy vallási kérdés, melynek tárgyalásában a for-
radalmárok ne tekintenének a Yaticán felé, s ne folyamod-
nának hozzá, hogy ez a holttest segítségökre jöjjön. Tehát 
mégis csak él ez a holttest, sőt ugy látszik, mintha csak az 
élne igazán ! 

Igy például manap mindenki azt szeretné tudni, hogy 
a Vaticán minő állást foglal el a keleti kérdéssel szemben. 
Melyiknek fogja pártját : a keresztét a félhold ellen, a láza-
dókét a törökökkel szemben? vagy megfordítva ! 

Gyakran már olvastuk egyes legendákban, miszerint 
az ördög, hogy csábításait nagyobb sikez-rel vihesse véghez, 
jámbor ajtatoskodó képét vette fel ; igy tesz ma a ,Diritto' 
is, midőn arra hiv fel minket, hogy a keleti forradalomnak 
részére álljunk. Csakhogy ebben is, meg nein tudván tagadni 
eredeti természetét, egy kis jókora hazugsággal iparkodik 
segiteni magán, a mennyiben azt állitja, hogy a szentszék 
egy izben hajlandó volt, befolyását oly irányban érvényesí-
teni, hogy a keleti katholikusok a szakadár szerbekkeli szö-
vetkezéstől elvonattassanak. Azonban ez irányban felesleges 
lett volna csak egy szót is vesztegetnie a Vaticánnak, ameny-
nyiben a katholikusok, bárhol a világon, igen jól tudják, 
hogy az egyház törvénye szerint tilos a lázadás minden fen-
álló kormány ellen, ha az mindjárt rosz is. 

A ,Dir.'még goromba is szeretne lenni, de csak ügyet-
len oktondiságát tünteti fel, midőn igy szól : „Jól tudjuk, 
hogy a Vaticán kész, a kereszténységet feláldozni a katho-
licismusnak ; hogy kész azokat, kik minden dogmát tagad-
nak s még a kereszténységnek lényegét is elnyomni vágy-
nak, pártolni oly keresztények ellen, kik a lényeges pontokra 
nézve egyetértenek vele s csak egyes szók (?!) s a liturgiára 
nézve térnek el tőle" ; — ez, mondjuk, oktalanság; mert a 
szakadár, megszentségtelenített kereszt megett ott lappang 
Oroszország és a forradalom, mely mindakettő sokkal ve-
szélyesebb a kath. egyházra nézve, mint a mai félhold. Az 
ottomán uralom alatt álló katholikusok sem halomra nem 
öletnek, mint az orosz, sem oly kegyetlenül nem üldöztet-
nek, mint a porosz czár katholikus alattvalói ; ekként a vá-
lasztás a mohamedvallásu Törökország, mely a katholiku-

soknak vallási szabadságát rendesen tiszteltess a forradalmi 
szakadárságnak türelmetlensége közt, mely^ azt elnyomja, 
valóban nehéz nem lehet. 

VEGYESEK. 
— A svajczi szövetségtanács legújabban elvül ki-

mondta, miszerint a juravidéki kath. papoknak, ezelőtt há-
rom évvel Lachat püspöknek ,letevése' ellen benyújtott til-
takozása nem tekinthető folytonos véteknek, mely miatt 
azok egyszer mindenkorra minden papi ténykedéstől eltilt-
hatok lennének, s ennél fogva már a berni törvényszéknek 
több oly Ítéletét is megsemmisítette, melyeket az ,illetéktelen' 
keresztelések, esketések sat. miatt oly papok ellen hozott, 
kik csak is ezen tiltakozásnak aláírása miatt ,államilag fel-
függesztve' voltak. A józanész s az igazság tehát mégis ugy-
látszik, győzött a svajczi legfőbb hatóságok kebelében, a 
Bismarck-majmolás megszünend, s ezzel a svajczi ókatholi-
cismusnak végórája ütött ; a hithű katholikusok pedig bá-
tor kitartásuk által halhatatlan dicsőséget szereztek. Adja 
Isten, hogy a jobbrafordulás teljes s tartós legyen, mit je-
lenleg még nem tudhatni ; igy is az egyház testén ütött se-
bek oly mélyek, hogy begyógyulásukra évek, ha nem évti-
zedek szükségesek. 

— Angliában a hitújítás óta nem volt sz. ferenczrendü 
zárda, mignem e hó elején Chester városában ismét az első, 
ilynemű rendház nyittatott meg angol földön. A zárda mel-
lett sz. Walburgisnak szentelt csinos templom is van. A 
,Chester Courant' tudósítása szerint, a legközelebb tartandó 
káptalanban, melyen az első tartományi főnök lesz megvá-
lasztandó, maga a rendnek généralisa veend részt. 

— Olasz, jól értesülni szokott lapok jelentik, hogy az 
ottani ministeriumban mélyenható szakadás uralkodik, mely-
nek főoka az a nyers modor s túlságos radicalismus, melyet 
Nicotera, a belügyér, tanusit. A király nem sokára kényte-
len lesz határozni a két irány : azok közt, kik a társaságot 
rögtön, s azok közt, kik azt valamivel későbben akarják. — 
Az olasz pénzügyminister adót rótt azon püspökökre, kiket 
minden jövedelmüktől megfosztott s püspöki lakaikból ki-
űzött, amennyiben azok a szentatyától segélyben részesülni 
szoktak. Ezen adó számos esetben túlhaladja a szentatyától 
vett segélynek összegét ! A szintén jövedelmeiktől megfosz-
tott alsóbb rendű papok iránt pedig a fiscus azt az eljárást 
követi, hogy mindegyikre 365, önkényüleg meghatározott 
misestipendium után veti ki az adót, ha van stipendiuma az 
illetőnek, ha nincs. 

— A ,Prot. Egyh. s Isk. Lap' legujabbi, 31. számában 
hasonló körülmények közt, mint a múltkor, ismét három, a 
fiumei, állami, középtanodánál betöltendő rendes tanszékre 
hirdet pályázatot. 

— Vilmos császár üdvözlő levelet intézett az ameri-
kai Egyesült-Államok elnökéhez, Granthez, melyben azt 
„ Werther und Lieber Freund11-nek czimezi s örömét fejezi 
ki a felett, hogy a köztársaság alapitóinak reményei az épen 
lefolyt század alatt oly fényesen teljesültek. Emlékszünk, 
hogy ugyanez a „werther und lieber Freund" néhány év 
előtti egyik elnöki üzenetében Európa köztársasággá téte-
lét amily sürgősen kivánta, époly biztosan megjósolta is. 
Vilmos ,a sas' ezt talán nem is tudja, mindazonáltal igen 
könnyen meglehet, hogy a majdani ,Európai Egyesült Álla-
mok' megalapítására tudtán kivül ő maga leghathatósban 
működik közre, mi bizonyára szinten igen különös ,Wend-
ung', melynek előidézésében mindinkább a socialismusnak 
zsákmányul eső „dicső hadserege", a maga módja szerint 
bizonyosan segítségére leend neki. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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keresztény ókorból. — Egyházi tudósitások : Pest. Egy egyetemi tanárnak bölcsesége. Erdély. Az erdélyi róm. kn 
tus-gyülés Károly-Fehérvártt tartott II. ülése. Missiói tudósítások. — Vegyesek. 

kath. sta-

Kateketikai különlegességek. 
(Folytatás.) 

Roszalja a declaratio jelzett kátéban, hogy mi-
dőn az .. igazkeresztények "-ről beszél, emlit másféle 
,keresztény községeket', anélkül, hogy azokat a 
kellő névvel megnevezné, mintha az,igazkeresztény-
ség' és ,katholicismus' nem conceptus identici; nem 
egy és ugyanaz volna, roszalja, hogy beszél keresz-
tény felekezetekről' — még ugyan nem oly érte-
lemben, minőben inanap még országos törvényeink 
is beszélnek e dologról, de mégis már csaknem ugy, 
mintha az egyetlen igaz keresztény anyaszentegy-
ház szintén ,felekezet', csak felekezet volna. Erre 
nézve a ,commissio', mely a püspökök nyilatkoza-
tait sommába foglal ja, rövidleg igy szól: „Erronee 
item ponit (normális catechismus) discrimen inter 
religionem christianam in genere et inter religio-
nem inspecie catholicain. Unus nempe Dominus, 
una tides, unurn baptisma, una proinde rel igio; 
sectae vero et haereses religionis nomen non mere-
antur ." Emlékezetes nevezetszerint erre vonatkozó-
lag a pécsi püspök nyilatkozata. „Malum poni di-
scrimen inter recte credentes et falsae religionis 
sectatores, qui tarnen nec ethnici, nec mahoinetani, 
nec iudaei sint. Nam dum auctor hic eos vocat recte 
credentes, qui revelationem prout ilia a Deo data 
est, recipiunt, falsae religionis autem sectatores 
illos, qui revelationem non ut a Deo revelatam, sed 
sicut eam ipsi sibi fingunt, recipiunt, hanc ipsam 
definitionem vitiosam esse et ignotum explicari per 
ignotum, cum ignotum supponatur esse discrimen 
inter recte credentes et falsae religionis sectatores, 
et idipsum in quaestione versetur, quinam ita sus-
cipiant revelationem, prout i illa a Deo data est ? et 
qui eo modo duntaxat , quo eam sibi imaginantur 

atque expl icant ; deinde hos ipsos falsae religionis 
sectatores, qui nec ethnici, nec mahometani, nec 
iudaei sint, non sufficere vocare sectas Christianas, 
a u t . . . communitates Christianas, nam eiusmodi secta-
rios vocabulo a Paulo apostolo ad Ti tum cap. 3. v. 
10. proposito et ab universa ecclesia adoptato, hae-
reticos nempe nuncupar i atque a fidelibus recte cre-
dentibus discerni, a quo vocabulo tametsi commu-
niter abstineatur, et Concives nostri, falsae religio-
nis sectatores, augustanae vel helveticae confessioni 
addicti appellentur, e catechismo tamen eiusmodi 

-vocabula non debere excludi, et huiusmodi dissi-
mulationem fore affectatam, atque proposito aucto-
ris catechismi, scr ipturam ceu unicum fontem ubique 
respiciendi, adversari . Quid quod vocabula haere-
seos et schismatis non ad odium haereticorum et 
schismaticorum, quorum conversioni et unioni tan-
topere semper s tuderetur , sed ad abominationem 
ipsius haeresis et schismatis, quae aversari a tque 
odisse omnes veri christiani tenentur, invecta et 
usu ecclesiae fuisse consecrata; u t proinde nul lam 
rationem, praeter affectatam pravam dissimulatio-
nem habuisse auctor hic videatur ad haereseos at-
que schismatis consueta nomina e normali suo ca-
techismo excludenda". 

Roszal a declaratio sok egyebet jelzett káté-
ban. Szivemelő azon apostoli lelkület, azon gyön-
géd kegyelet az egyház központja i rányában, azon 
finom érzék, melylyel püspökeink az apostoli szent-
szék iránti kegyelet hiányának legkisebb árnyékát 
is felismertetik s rendre felszólalnak szent Péter 
t isztfolytatójának minden jogczime mellett. A győri 
püspök egy apostoli lélek tüzrőlpat tant hevével meg-
követeli, hogy a káté a római pápát az egyház „lát-
ható fejének" nyi l tan vallja. A nagyváradi püspök 
nevezett jogczim elhallgatásában egyenest gonosz 
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szándékot lát. „Peculiari animadversione dignum 
censet episcopus, quod opportuno loco . . . quasi de 
industria non meminerit visibilis capitis ecclesiae." 
A pécsi püspök (világos czélzással a josefinismus 
tendentiáira !) keményen kikel, hogy nincs benne 
kellőleg hangsúlyozva a római pápának jogható-
sága. „Itaque dogma hoc fidei de primatu iurisdi-
ctionis in universam ecclesiam, pontificibus romanis 
compétente, non debere ,supremi pastoris' ambiguo 
vocabulo obscurari, et in catechismo normali eo 
tempore reticeri, quo aliunde pestilentes libri magno 
numero prodeunt adversum primatum pontificis, 
peculiare fidei catholicae dogma impugnantes." 
Ugyanazért megkívánja, hogy az egyház fogalmá-
nak, illetve az egyház egységének meghatározásá-
nál nemcsak két kellék, nemcsak a hit és szentsé-
gek közössége, hanem az egység harmadik sarkala-
tos tényezője, a kormányzatbeli egység is érvénye-
síttessék. „Cum schismaticae ecclesiae.. . quia com-
munionem cum ecclesia romana non habent, hoc 
ipso sint extra ecclesiae unitatem, itaque auctorem 
addere debuisse : quod praeter unitatem fidei ac 
sacramentorum requiratur insuper ad ecclesiae uni-
tatem unio charitatis, qua membra singula invicem 
et capiti visibili ecclesiae cohaerent." Remek dog-
maticai érzékkel hibáztatja a püspöki declaratio jel-" 
zett káté némely nem egész correct magyarázatjait , 
pl. a malaszt hatályosságáról, az ereklyék tisztele-
téiből, az egyházi-rend fogalmáról, keresztszülék 
képviseleti tisztökröl, a megigazulás és megszente-
lödésről, a gyónás kellékeiről stb. Remek az eszter-
gomi helynök figyelmeztetése, miszerint a keresz-
tény igazság' mivoltánál nem elég emliteni, hogy 
az távoztatja a bünt és gyakorolja az erényt, hanem 
mulhatlanul fel kell emliteni a megszentelö-malaszt 
közremunkálását benne. „Mentionem debuisse fieri 
gratiae sanctificantis . . ut intelligatur non solum 
per earn fieri hominem a peccatis liberum, sed ip-
sam etiam esse divinam quamdam qualitatem in 
anima inhaerentem, ac veluti splendorem et lucem, 
quae animarum nostrarum maculas omnes deleat, 
ipsasque pulchriores et splendidiores reddat." 

Még volna sok, de hagyom a többit. Elég ennyi 
a czélra, elég a kérdéses ügy illustratiójára, tekin-
tettel a jelenre. Már összehúzom a vitorlákat, hogy 
partra szálljak, kirakodom a tanulságokkal, melye-
ket a mult szolgáltat a jelenre. 

Mindenekelőtt büszke örömmel constatáljuk és 
csodálatszerü tisztelettel adózunk a dicső ősöknek 
érte, hogy a kérdéses ügy fontosságát nemcsak 

messzelátó gondosággal felismertették, hanem fel 
is karolták, fel szivemelő buzgósággal s apostoli 
lelkülettel, hogy nemcsak mélyenjáró szakértelem-
mel résen álltak, hanem tekintélyök egész súlyával 
közbeléptek s felkarolták ezt az ügyet, a keresztény 
népnevelésnek ezen legszentebb ügyét. Fulgebunt 
sicut stellae in perpetuas aeternitates. (Vége köv.) 

Nyílt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségéhez. 
VIL 

Az éremnek második oldalát kivánom jelen s jövő le-
veleim tárgyává tenni. 

Vizsgáltam előbbi leveleimben azon követelményeket 
a melyek a papnöveldei vezetők értelmi qualificatióját ille-
t ik; fölösleges is említenem, hogy e helyen különösen azo-
kat értettem, akiknek feladatuk kizárólag a tanitás. — Én 
azonban szükségét látom külön szempont alá sorolni a se-
minariumnak azon vezetőit, a kik az erkölcs-fegyelmi ügyek 
vezetésével vannak megbízva ; legyen, hogy azokra az ok-
tatás kötelessége is rá ruháztatott, legyen, hogy azok pusz-
tán az előbb emiitett minőségben működnek. Mig a pusz-
tán tanítással foglalkozókban különösen a tudományt és 
képzettséget és gyakorlati jártasságot mérlegeljük, azok-
ban, akik az erkölcsi állapot őrei gyanánt helyeztettek a 
papnöveldék élére, kiválóan megkivánja a papnevelés inten-
tiója a kifogástalan erkölcsi állapotnak birását. 

Mielőtt e kérdés részleteibe bocsátkoznám, mindenek 
előtt két szempont alá helyezem a seminái'iumi vezetők er-
kölcsi állapotát, s tekintem azt először önmagában, minden 
vonatkozás nélkül a gondozásukra bízott növendékpapokkali 
érintkezésre, és tekintem azt másodszor a nevelésökre bizott 
egyedekkel való érintkezések alkalmávali megnyilatkozásá-
ban. Az első szempont alatt a serninariumi nevelőket, mint 
embereket tekintem, akikben sok tekintetek megkövetelik a 
szeplőtelen és szigorúan erkölcsi életet. — A második szem-
pont alatt elüljárói minőségükbea vizsgálom őket, mint 
akiktől sok tekintetek a humánus és igazságos bánásmódot 
követelik. 

A seminariumok erkölcsi őrei kell, hogy e két szem-
pont mindegyike alatt felállítandó követelményeknek meg-
feleljenek. Ugy az egyiknek, mint a másiknak hiánya kiszá-
mithatlan kárt okoz azon érdekeknek, a mely érdekek szem-
pontjából az egyház a papnöveldék felállítását elrendelte. 

De vegyük a dolgot concret alakjában ! Nem elég, ha 
a papnöveldei vezető mint ember egyesíti magában mind-
azon kellékeket, melyek az embert az erkölcsi élet terén 
tisztelt alakká qualifikálják. A papnöveldei vezetés eszméje 
ennél többet kiván. Megkivánja ugyanis, hogy a kifogásta-
lan erkölcsi állapot a papnövendékekkeli bánásmódban is 
igazolja be magát; inert a latin közmondás szerint : exabun-
dantia cordis os loquitur ; mert a természet törvénye sze-
rint, a mit bensőnkben érezünk, azt mindenkor külsőleg is 
nyilvánítani szoktuk ; azért külső nyilvánulás nélküli jó er-
kölcsi állapot tulaj donképen megtagadása önnevének, az ily 
camaeleon-féle szinváltoztatás az erkölcsi állapot nyilvánu-
lásának ellentétességében, nem a tulajdonképi jóerkölcsi 
állapotot, hanem a megromlott és a megvesztegetett érte-
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lem által az illető önző érdekei szerint kecsegtető takaróba 
burkolt erkölcsi állapotot bizonyítja. 

De a példa megvilágít. 
Valamely elüljáró a szerénységet, az alázatot tanú-

sítja közvetlen elüljárójával szemben és a világ előtt; a 
gondozására bizott növendékekkel szemben pedig gőgös, 
durva. Az ily elüljáró tulajdonképen nem szerény, nem 
alázatos, hanem telve van azon kevélységgel, mely hogy 
romboló pusztításait annál biztosabban űzhesse, sokszor 
szerénység, alázat köpenyébe rejtőzködik. Es csakugyan ugy 
áll-e a dolog ? Igen ! Allitsunk egy tükör-darabot az illető 
elé, melyben annak alakja teljesen és hivén lerajzolja magát. 

Az ily két szint játszó elüljáró azért hordja az 
egyik szint, a szerénység, az alázat szinét közvetlen elöljá-
rója előtt, mert saját önző érdeke jó hírnevet igényel azzal 
szemben, aki által eddigi magaslatára eljutott. Már pedig 
természetes viszonyok szerint oda, ahol az erkölcsiséget kell 
plántálni, az apostolok utódai csakis oly férfiakat helyez-
nek, akik szigorú erkölcsi életöket külsőleg beigazolták, 
mert de internis non iudicat praetor. Tehát a szerénység, az 
alázat szinlelésé csak gradua ad parnassum. 

A szerénységet és alázatot hasonló czélból színleli az 
ilyen a világ előtt is, mert egy kis „közvéleményt" kell csi-
nálni, mert a közpélda szerint a nép szava Isten szava; mert 
a romlatlan kath. nép óhajtása igen sokszor irányadó szo-
kott lenni az ily állások betöltésénél. Hiába ! mi emberek 
vagyunk, akik embertársaink befolyását elhatározásunkra 
teljesen elháritni soha sem vagyunk képesek. Sőt igen ter-
mészetes dolognak tartom, hogy az ily csinált közvélemény 
szava még megerősíti az apostolok utódjában az illetőről 
öntapasztalás utján szerzett jó véleményt. 

De azt kérdem, ha már valaki a tettetés nehéz szere-
pében oly nagyon begyakorolta magát, mért nem űzi ezt 
azon egyedekkel szemben is, akik gondozására bízattak ? A 
felelettel készen áll a csekély lélektani ismeret is, mely e la-
tin közmondásban igen hiven van kifejezve : naturam si ex-
pellas furca, tamen usque redibit. Az ily elüljáró itt már ter-
mészeti hajlamának enged szabad menetet, ezt követeli pe-
dig most ugyanazon indok, mely az előtt a szerénységet, az 
alázatosságot parancsolta. Ezt követeli most ugyanis az ille-
tőnek saját önző érdeke, mely a mindnyájunk keblében élő 
vágynak, a boldogság utáni vágynak kielégitését az ember 
rosz természeti hajlamainak erősbitésében is keresi ; ily 
hajlam pedig az uralkodási hajlani, mely hajlam már a 
gyermekben nyilatkozik, midőn a kezéhez juttatott ártatlan 
állatokat szabadságuktól megfosztja ; mely hajlam az ifjúban 
a tudás körébe jutván, miután a ferde vagy elhanyagolt 
nevelés folytán ki nem irtatott, a lélek életének irányításá-
ban uralkodóvá lesz, szenvedélylyé erősbül, s mely hajlam, 
mint minden uralomra segitett hajlam, mindenütt, a hol 
annak az önzés magasabb politikája helyt enged, okvetle-
nül megnyilatkozik. 

Már pedig, hol garázdálkodhatnék legbiztosabban a 
kevélység, az uralkodás szenvedélye, mint az alattvalókkal 
szemben, a kiket a disciplina, a házi törvények, de mindenek 
fölött a keresztény elvek alázatra, béketűrésre, hallgatásra 
intenek ? 1 ! ! 

De lássuk most ez eljárásnak következményeit egy-két 

példában ! Ugy látom azonban, hogy vétenék az érdekesség 
követelményei ellen, ha e gyakorlati példák feltüntetését 
nem egy közelebbi levelemnek tartanám fenn ; mely vét-
ségbe már csak azon oknál fogva sem akarok esni, mert 
igen igen óhajtom, hogy lehozásaimat, a melyeket sokszo-
ros tapasztalatok igazolnak, e lapok tisztelt olvasója mind 
végig figyelemmel kisérje. 

Fogadja stb. Dr. Zafféry Károly. 

Történelmi tanulmányok a keresztény ókorból. 
III. Az egyházi ének. 

Az isteni tiszteletnek ünnepélyes voltát nem kis mér-
vekben fokozá az egyházi ének, melynek nyomait már a leg-
régibb időkben találjuk. Legelsőben a zsoltárok énekeltet-
tek, s már Constantius császár idejében Diodor s Flavian 
püspököket találunk Antiochiában, mint az egyházi ének-
nek buzgó pártolóit s előmozdítóit. Egyes templomokban, s 
főleg régebben, a zsoltárok az egész községtől egyhangúlag 
(symphonice) énekeltettek el, későbben azonban, körülbelül a 
3. század óta, külön egyházi énekesek alkalmaztatván, a tö-
meges ének többnyire megszűnt. Sok helyütt két karra fel-
osztva énekelt a nép, (antiphonice,) vagy ugy, hogy a pap-
ság előénekelt s a nép a responsorium-okat mondá, mit hy-
pophonicus éneknek neveztek. 

Az ének eredetileg igen egyszerű recitativokból állott. 
A közös karhang csak a hangsúlyozandó szótagoknál cse-
kély lejtés által nyert némi változó szinezetetet, mi által 
egyszersmind a szóknak helyes és egyforma kiejtetése ére-
tett el. Későbben művésziesb ének honosult meg, de az mind-
amellett még akkor is csak egyhangos maradt, s egyéb zene-
szerek által nem kisértetett. 

Tudjuk, hogy régebben igen gyakran történt, hogy 
egyes eretnekek, mint például több gnosticus s főleg a kon-
stantinápolyi arianusok, tévtanaikat különösen e czélból ké-
szült egyházi énekek által iparkodtak a nép közt terjesz-
teni; ezért aztán történt, hogy későbben sok püspök a ma-
gánemberek által szerkesztett hymnusokat vagy zsoltárfélé-
ket a templomból kitiltá, azonban gyakran eredmény nél-
kül ; mások az eretnek énekekkel keresztény énekeket szem-
besitettek, mint sz. Ephrem (f 378) Nagy sz. Ignácz ( j 460) 
Cyrillonas (396 körül) sarugi Jakab ( f521) vagy a görögök 
közt nazianzi Gergely, sz.Vazul, aranysz. sz. János, Synesius, 
csakhogy az utóbbiaknak énekei nem jöttek egyházi hasz-
nálatba. Sok történt e tekintetben nyugaton is. Sylvester 
pápa 330 körül énekiskolát alapított Rómában, Damasus 
pápa mint számos jeles, egyházi éneknek szerzője ismere-
tes, valamint a nála régibb poitieisi Hilarius is. Sz. Ambrus 
székesegyházánál nem csak a felváltva való éneket honosí-
totta meg, hanem megalapítója is lőn azon művészies tago-
lású s dallámos éneknek, mely szent Ágostont könyekre fa-
kasztá ; az ő hymnusai maradandó helyet vivtak ki magok-
nak az egyházban s lelkesítik még ma is a hiveket. Victo-
rinus, Prudentius, Augustinus, Sedulius, Claudianus Ma-
mertus, Venantius Fortunatus, nolai Paulinus s nagy Ger-
gely kitűnő egyházi énekeket szerkesztettek. Midőn a 6. 
században az Ambrus-féle ének régebbi, méltóságteljes egy-
szerűségét elveszteni kezdé, akkor nagy sz. Gergely vállal-
kozott annak helyreállitására, s hogy helyreállított, tiszta 
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alakjában az énekkönyvekben marandandólag feljegyeztet-
hessék, külön hangjegyeket talált fel. Személyesen tanitá az 
énekeseket, nagy gonddal őrködött az egyházi rythmusok 
komoly s szivhez szóló jellegének sértetlen fentartása felett, 
s buzgón fáradozott a helyes éneklési módnak minél széle-
sebb körökbeni terjesztése körül, miben a benczésrend hat-
hatósan segité. Az egyház a saját komoly szellemének s sz. tit-
kai természetének megfelelő éneket mindig ápolta és pár-
tolta, de a világias színezetű, ledér ének ellen mindig tilta-
kozott, s azt, a hol csak tehette, váltig üldözte ; szándéka 
szerint az érzéki hatásnak ajtatos gondolatokat, szent ger-
jedelmeket kelle keltenie, az érzéki világtól az érzékfelet-
tiekhez vonzani a kedélyt, nem pedig megfordítva. 

IV. Az isteni tisztelet. 
A keresztény isteni tisztelet az ősrégi, apostolkori ala-

pokon mindig tovább fejlődött; központja mindenha az 
eucharisticus szent cselekedet volt és maradt, mely fényes s 
meo-ható szertartásokkal vétetett körül. E szertartások már O 
régebben különféle csoportokra, épannyi árnyalatokra oszol-
tak, melyek, többnyire a 4. század óta fel is jegyeztettek. 
Eredeti szerzőik nem mindig ismeretesek, részint az apos-
toloktól, mint a cultusnak legősibb megalapítóitól, részint 
más, nagynevű egyházfőktől származtattattak. A püspö-
köknek, régebben hallgatag gyakorolt azon joghatósága, az 
isteni tisztelet szertartásai körül tetszésök szerint változta-
tásokat tehetni, rövidíteni rajtok, vagy különféle imákkal 
megtoldani azokat, csakhamar megszorittatott ; a püspöki 
— suffragán — egyházaknak meghagyatott az illető érseki, 
metropolitai egyháznak szertartását követni, hogy a lénye-
gileg mindig fenállott s fentartott általános egység ez uton 
meg szorosabbá tétessék. 

Az isteni tiszteletnek főbb s állandó részeit a püspö-
kök és papok könyv nélkül tudták, a változókat pedig és 
nagyon terjedelmeseket könyvből mondák. A keleti litur-
giák közül a jeruzsálemi sz. Jakabnak tulajdoníttatik; 
ugyanezen egyház pedig, mint Cyrillustól tudjuk, az antio-
chiait is használta, melyet majd Kelementől, majd Jakabtól 
származtatnak. A régebbi konstantinápolyi liturgia is ugyan-
csak Jakab apostolban tiszteié alapitóját, emellett pedig 
még aranysz. sz. János s sz. Vazul liturgiáját is használta, 
mely utóbbi kopt és syr vonásokat is tartalmaz. Az alexan-
driai egyház a maga liturgiáját sz. Márkra vezette vissza 
vagy sz. Cyrillusra is, ezeken kivül az egyptomi koptok 
még sz. Vazul liturgiáját s egy másikot használtak, melyet 
nanzianzi sz. Gergelynek tulajdonítottak. Az abyssiniaiaknál 
10—12 különféle liturgia volt használatban, melyek az egyp-
tomi jacobitáktól származtak át oda.A nestoriánusoknál maga 
Nestorius, Adaeus és Maris, Deodor, mopsuestiai Tivadar 
szerkesztének különféle liturgiákat. Az örményeknél a sz. 
Jakab-félén kivül még egy másik is, igen régi, van haszná-
latban, mely igen szép imái által kitűnő. Ezek a keleti főbb 
liturgiák, melyek azonban későbben még folytonosan sza-
porodtak. 

Nyugaton első s legkitűnőbb helyen áll a római litur-
gia, melynek cánonja igen régi s a 6. század óta változatla-
nul ugyanaz maradt. A szentségek kiszolgáltatása körüli 
liturgiák Gelasius és I. Gergely pápáktól származnak. A 
milánói liturgia majd sz. Barnabásnak, majd, s alighanem 

helyesebben sz. Ambrusnak tnlajdonittatik, ki régebbi alak-
ját átidomította. Ezen szertartás némi rokonságban áll 
egyes keleti liturgiákkal. Nyugat egyéb országaiban a li-
turgiák gyakran igen számos változásoknak voltak alá-
vetve. így Spanyolországban a bragai zsinat 561-bfm ren-
delte, hogy a Vigilius pápa által Profuturus érsekhez átkül-
dött misecanon a gallaeciai egyházakban behozassék ; azon-
ban a toledói zsinat 633-ban kieszközölte, hogy az ottani, 
góth-spanyol liturgia, melyet a góthok valószínűleg Kon-
stantinápolyból hoztak volt magokkal, s különféleképen át-
idomítottak, egész Spanyolországban elfogadtassék. Az arabs 
uralom idejében e liturgika a mozzarab nevét vette fel, s 
gyakran sevillai sz. Izidornak tulajdoníttatott. A gallicán 
liturgia régebbi nézetek szerint keleti származású volt, 
ujabbi vizsgálatok azonban kiderítették, hogy római szár-
mazású, s hogy keleties színezete a mozzarab liturgia befo-
lyásának tulajdonítandó. Lassankint a római lépett minde-
nütt az egyes országos liturgiák helyébe, még Angliában 
is, melynek liturgiája meglehetősen ingatag alakú volt, leg-
inkább pedig, eltekintve egyes imáktól, s az ószövetségből 
vett leczkéktől, az afrikaihoz hasonlított. A szertartásos 
könyvekhez, azokon kivül, melyek a szentírási leczkéket s 
áldásokat tartalmazták, még az u. n. diptychák is tartoztak, 
kétrétű, viaszszal bevont írólapok, melyeken azon kimúltak 
nevei állottak, kikről a mise alatt említés tétetett. 

A missa eatechumenorum és fidelium közti különbség 
a 7. században lassankit eltűnt, nem lévén többé a kereszt-
ség felvételére készülők vagy vezeklők, kiknek, ugy mint a 
hitetleneknek, az egész misén jelen lenni tilos lett volna. A 
hivek már korán harangok által hivattak össze, a templom-
ban mindenkinek volt különösen kijelölt helye. A papság, 
még mielőtt a hivek összejöttek volna, mindent elkészített. 
A misére való készüléshez az azt végző pap részéről a nvilt 
bünvallomás is tartozott, melyre eleinte még határozott for-
mula nem volt. A missa catechumenorum legrégebben, 
még Rómában is, egyes bibliai leczkék felolvasásával és 
zsoltárokkal kezdődött. A felolvasandó részleteknek elvá-
lasztása régen a püspököktől függött, csakhamar azonban 
meghatározott állandó rend állapíttatott meg, mely a leg-
több esetben magoktól az ünnepektől függött ; igy húsvét és 
pünkösd közt az Apostolok Cselekedetei, a Quadragesimában 
a Genesis, Iíusvét előtt közvetlenül Jób és Jeremiás olvas-
tattak. Lassankint megváltozott a szokás, egész könyveket 
végig olvasni, hanem e helyett csak egyes részletek olvas-
tattak ; azonban a görögök az evangéliumokra vonatkozólag 
soká ragaszkodtak még a régi szokáshoz. A felolvastatni 
szokott részletek külön könyvekbe Írattak össze, a szerint, 
honnan származtak ; igy keletkeztek külön evangeliumos s 
zsoltáros vagy leczke-könyvek, az uj s az ó testamentomból. 
Sok templomban az első leczke az ótestamentomból, a .máso-
dik az apostolok irataiból vétetett ; ezután következett az 
evangelium ; a római egyház azonban mindig csak egy lecz-
két ismert az evangelium előtt. Némely helyen régebben 
egyes kiváló férfiak és püspökök cánon-kivüli iratai is olvas-
tattak fel, mit azonban már régi zsinatok is tiltottak, amiért 
is végre kizárólagosan csak szentirási leczkék maradtak meg. 

Ö O ö 
Rómában I. Coelestin pápa, valószínűleg sz. Ambrus 

s egyes keleti egyházaknak példáját követve elrendelte, hogy 



85 

a szentírási leczkék előtt egy zsoltár mondassák el. Más 
egyházakban több zsoltár és az egyes leczkék közt egyes 
zsoltár-versek (responsoria) énekeltettek el. Azon zsoltár, 
melyet a pap mondott, midőn az oltárhoz lépett, Ingressa-
vagy Introitusnak neveztetett, s majdnem egészen mai in-
troitusainkhoz hasonlított. Ugyanazt, egyidőben a pappal a 
nép is énekelte, s pedig állva. Az ének után a könyörület-
érti ima (Kyrie eleison) következett, régebben csak a görög-
egyházakban, majd pedig a latinokban is. A Kyrie után a 
nép énekelt, Rómában a papság és a nép felváltva. Spanyol-
honban és Galliában a Kyrié-t a Trishagion előzte meg, 
utána csendes kis ima, majd a nagyobbik Doxologia, a 
„Gloria" következett, mely azonban Rómában csak vasár-s 
nagyobb ünnepnapokon mondatott el ; helyette néhány fran-
czia megyében egy ideig a Benedictus-t mondták. A miséző 
ezután a népet üdvözlé e szavakkal: „Pax vobis" vagy: 
„Dominus vobiscum", s valamennyi jelenlevő nevében ünne-
pélyes, hangos imát (Collectá-t) mondott, mely mindig az 
Atyához volt intézve és a Fiúnak említésével végződött, 
mire a nép ,Ainen'-nel felelt. Akkor a püspök és a papok le-
ültek, a diakonusok pedig állva maradtak, mig a lectorok a 
szentirati leczkéket olvasták. Az apostolok irataiból s az 
evangéliumból vett leczkék közt egy zsoltár, (Graduale) 
énekeltetett el. Az evangéliumot régebben a lector, későb-
ben, a 6. század óta a diakon olvasta, s a nép állva hallgatta 
végig. Ezután a hitszónoklat, vagy a püspöknek intelme a 
néphez következett, melyet az vagy trónusán ülve, vagy az 
oltár lépcsőin állva, későbben a szószékről is intézett híveihez. 

A hitszónoklat már akkor is nagyon változatos volt. 
Majd egyszerűen a felolvasott szentírási lectiónak magyará-
zatára szorítkozott ; majd egyes szentírási könyveket sza-
kadatlan sorban fejtegetett, majd a napi ünnepről értekezett, 
majd ismét bizonyos rendkívüli eseményeket, egyes szentek 
életét vagy a községet különösen érdeklő mozzanatokat vont 
elmélkedése körébe. A nagy egyházi tanítóknak szivet lel-
ket megindító beszédei eléggé ismeretesek ; ők valának az 
egyházi szónoklatnak legfényesebb előmozditói, keleten naz. 
Gergely, Vazul s testvére, nyssai Gergely, Ephrem, Amphi-
lochius, Cyrillus, Proclus, mindenek felett pedig aranysz. 
sz. János; nyugaton Ambrosius, turini Maximus, ruspei 
Fulgentíus, arlesi Caesarius, Nagy sz. Gergely. A jeles püs-
pök-szónokoknak beszédei gyakran rögtönözve tartattak s 
gyorsírók által jegyeztettek fel ; mily részvéttel hallgatták 
hiveik, kitűnik abból, hogy keleten nem ritkán zajos helyes-
lési kiáltásokra fakadtak, mi ellen aranysz. sz. János ismétel-
ten felszólalt. Keleten a hitszónoklat többnyire igen hosszú 
volt, sőt nem ritkán történt, hogy ugyanazon egy isteni tisz-
telet alatt három vagy négy is tartatott, vagy tekintettel 
arra, hogy több szentírási leczke volt, vagy egyéb okokból 
is, például, ha idegen püspökök voltak jelen. Néha még a 
missa fidelium alatt is volt szentbeszéd. Néha hétköznapon 
is volt predikáczio, kivált böjtben. Az egyházi szentbeszédek 
tartása a püspökök főkötelességének tartatott; de ha be-
tegek vagy öregek voltak, papok által helyettesíthették 
magokat. Keleten az alsóbbrendű papok gyakrabban prédi-
káltak, néha még világi hívek is a püspök jelenlétében s 
megbízásából ; nőknek azonban soha sem engedtetett meg 
a templomban szólni. Falusi templomokban néha szerpapok 

is tartották a szentbeszédet. Az ilyen szentbeszédek több-
nyire rövidek voltak, s a nagyobbszerü szónoki apparatust 
nélkülözték ; részekre való felosztás s fokozatos haladás nél-
kül gyakran szorosan ragaszkodtak a felolvasott szentírási 
szöveghez. Imával, az isteni segély kérésével s a hallgatókhoz 
intézett egy kis üdvözléssel kezdődtek s imával végződtek. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 4. E g y e g y e t e m i t a n á r n a k b ö l -

cs e s é g e. Ha valaki nyilvános helyen, ünnepies hallgató-
ság előtt nyilvános beszédet tart, aláveti magát a közönség 
s az irodalom ítéletének ; — ha ez a valaki egyetemi tanár, 
a közönség méltán követelheti tőle, hogy előadása tárgyilag 
és alakilag a tudomány mértékét megüsse annál is inkább, 
ha értekezése azon tantárgyra vonatkozik, melyet az illető 
mint rendes nyilvános tanár a királyi főintézetben előad . . . 

Ezek kétségbevonhatlan tételek, melyekből kiindulva, 
természetes, hogy t. cz. Cherny József urnák, a m. kir. egye-
temnél az egyházjog ny. r. tanárának, néhai Vizkelety Fe-
í-encz felett, f. évi májushó 10-én tartott emlékbeszédét, 
mely e napokban az „ Acta reg. scient. Universitatis ung." 
ezidei II. fasciculusában napvilágot látott, csak a legfoko-
zottabb várakozásokkal vettük kezünkhez ; hiszen Vizkelety 
is az egyházi ,jog'-nak volt tanára s panegyricusa beszéde 
elején annak feladatául azt jelzi: „feltárni azon tanoka^ 
melyek (Vizkeletynek) a kánonjogi téren foglalt állásáról és 
azon irányról, melyben széles terjedelmű ismereteit érvé-
nyesíteni igyekezett, kiválólag tanúságot tesznek" ; — igy 
tehát részünkről csak kis jószívűség kellett hozzá, hogy leg-
alább tűrhető essay-félét várjunk, melyben az élő tanár, ki-
múlt collegáját s annak irányát dicsérve, a magáét igazolni 
iparkodik. 

S csakugyan, e jószívűség legnagyobb mértékével kezd-
tünk a fentidézett füzet elolvasásához: de e jószívűségünk-
ért aztán keservesen lakoltunk is. 

„De mortuis nil nisi bene" — ámbár e közmondásnak . 
ily körülmények közt sem értelme, sem jogosultsága nincsen ; 
— Vizkelety, mint az egyházi jog tanára oly irányt vallott, 
mely nem a mienk, mely — mondjuk ki egyenesen : helyte-
len, nem tudományos ; mely az államra nézve, melyet pedig 
a canonisták ezen neme állítólag védelmezni akar, még sok-
kal veszedelmesebb, mint az egyházra nézve ; de ő egy régen 
letűnt, szerencsétlen kornak gyermeke volt, s emberileg véve, 
kimenthető, ha fiatal korában magába szítt rögeszméitől öreg-
ségében megválni nem tudott ; ha nem haladva a korral, nem a 
haladó tudománynyal, 1860-ban talán még ugyanazt a chriát 
mondta el tanítványai előtt, melyet 1810-ben saját tanárá-
nak előadásai nyomán valahogyan összeállított, ugyanazon 
korlátolt felfogással, azon kicsinykedő egyházgyülelettől s 
ugyanazon olcsó élczekkel, melyek akkortájban oly ,szabad-
elvüség'-nek bizonyítékául szolgáltak, mely még az ,ExceI-
sum Consilium Locumtenentiale' és az ,Oberhofstudien-
commission' előtt is kedves és acceptabilis vala, s melyen 
még egy Kovachich sem talált volna semmi demmciálni valót. 

Ha ilyen volt Vizkelety, hagyjuk őt ; — de miután 
ma már minden művelt ember tudja, hogy ez a rendszer 
nem, tudományos, mert a félreértéseknek, a hazugságoknak 
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s ferdítéseknek silány zagyvaléka ; méltán csudálkozhatunk, 
sőt talán meg is ütközhetünk rajta, ha Cherny ő nagyságá-
nak előadásából sajnálattal kénytelenek vagyunk tapasz-
talni, hogy a pesti, m. kir. egyetem jogi karában az egyházi 
jog, legalább ő általa még ma sincs jobban képviselve, mint 
volt Yizkelety által ; sőt, az előttünk fekvő füzet nyomán 
Ítélve, ugy látszik, mintha a mai tanár tudományos tekin-
tetben még a volthoz sem érne fel. 

Irálytalan, összefüggés nélküli, nehézkes, kapkodó fe-
csegés, mely a kávéházi asztalka mellett is gondolatszegény-
sége által szánalmas mosolyt kényszerítene a hallgatók aj-
kaira azon szabad pillanatokban, midőn azok nincsenek ási-
tozással elfoglalva ; — ez akar ünnepélyes beszéd lenni, 
tartva egyetemi tanár által volt collegája felett ! S ha még 
valami inaccessibilis academicus körben tartatott volna az, 
hol legalább a clique dicsérete biztos; — de saját tanítvá-
nyai előtt ily silány holmival debutirozni, oly eljárás, mely 
felett a illető intézet tudományos reputatiójának érdeké-
ben csak mély s őszinte sajnálkozásunkat fejezhetjük ki; 
mert ezen emlékbeszéd egyenes következtetést enged azon 
irányra s modorra, melyben a kérdéses, oly annyira fontos 
tantárgyból az előadások egyébkor folyhatnak. 

Igen csalódnék a szives olvasó, ha azt hinné, hogy 
Cherny ő nga beszédének elolvasása után fogalma lesz róla, 
minő volt a boldogult mint ember és mint tudós ; — szó 
sincs róla! Azt olvassuk ugyanis — s pedig kétszer ugyan-
azon egy, a 7. lapon, — hogy Yizkelety nem tartozott azok 
közé, „kik a dogmákat a decretumok szerint magyarázzák", 
mely semmitsem mondó phrázishoz szónok alább oly ma-
gyarázat-félét bigyeszt, melyből ha helyes, legfelebb az tűn-
nék ki, hogy a megemlékbeszédezettnek sem volt több esze5 

mint ezernek előtte és utána, kik katholikus viszonyokat és 
tanokat protestans-rationalisticus szempontból Ítélnek meg. 

Azt is látjuk, hogy Y. nem volt az ,amerikai rendszer'-
nek barátja; de csak azért nem; mert mint szónok maga is, 
az azokból folyó szabadságot a katholikus egyháztól irigyli, 
s mert a római egyház, többi közt jeles belszervezete által 
is, sokkal erősebb, semhogy azt szabadon lehetne bocsátani, 
mert akkor nagyon is fel tudna virágozni, ezt pedig a val-
lásgyülölő, bureaucraticus ,czopf- époly kevéssé tűrheti, mint 
a zsidószellemü Liberalismus' sem. 

Mert nem tudomány, hanem silány, kopott iskolai 
jCzopf* az, mit ezek az urak, mint szónok is, imádnak, s mint 
a tudomány tejfelét hirdetnek. Nem a Launoy, Petrus de 
Marca, de Dominis, Richer vagy Febronius, bár téves, de tu-
dományos apparatusok által gyakran első pillanatra impo-
náló fellépése ez ; hanem az ezeknek műveiből valahogyan 
kicsepegett hig seprű, melyet ezen antidiluvianus ,tudósok' 
még ma is roppant elégültséggel isteni nektár gyanánt szo-
pogatnak ; Isten tudja, hol összeszedett kopár csontok, me-
lyeken rágódnak s melyeket szegény tanítványaik előtt mint 
valami fenséges eledelt magasztalva forgatnak, önkénytele-
nül is e bibliai szót juttatván eszünkbe: „Si caecus caeco 
ducatum praestat. . ." mi — mellesleg mondva, nem annyit 
tesz: „Ha egyik a másiknak egy aranyat fizet, hogy a rigo-
rosümon átereszsze . . ." , hanem annyit: „Ha vak vezeti a va-
kot, mindketten a verembe esnek", mely veremnek fenekén 
közös tudatlanságban találkoznak. 

Vagy miféle ,tudós', notabene jogtudós s az egyházi 
jognak egyetemi tanára az, ki a vegyes házasságok körül 
hazánkban lezajlott hatalmas tusákból csak annyit értett 
meg, (22. 1.) hogy: „még nem régen hazánkban a vegyes há-
zasság, ha protestáns lelkész előtt köttetett, nem volt való, 
érvényes házasság, ma már szentség is" vagy a ki meg-
ütközik abban, hogy házasságtörés miatt nem lehet végké-
pen felbontani a frigyet, vagy a ki oly sületlenséget képes 
hallgatói elé tálalni, mint ez, hogy: „ . . . a pápának a vati-
cani zsinaton kihirdetett decretumai előtt meghajolt az egy-
ház, noha [s igy tessék figyelni :] noha Üdvözitőnk intette 
apostolait, hogy ne hivassák magukat rabbiknak, mesterek-
nek, mert egy a mesterök : Krisztus" . . . ! 

Ez alkalmasint élez akart lenni, amolyan ,schlager'-féle, 
minőket bizonyos, csak a korban, de korántsem a korral ha-
ladt urak nem ritkán előadási füzeteik szélére irni, s eszten-
dőről esztendőre fideliter ismételni szoktak, minek meo--7 O 
felelőleg a furfangos deákság már traditióból előre tudja, 
hogy „itt nevetni kell, különben megharagszik az öreg ;" 
— no hát csak tessék nevetni ; de azért a ,rabbi' czim 
ellen kár felszólalni, mert a ,Dr.' csak annyi, mint a 
,rabbi', és lia igazi rabbi Cherny tartotta volna az emlékbe-
szédet Y. felett, tán nem mert volna nagyobb hazugsággal 
támadni a katholikus egyház ellen, mint ez a ,katholikus' 
doctor, aki füzetének 22. lapján nem átalja állítani, hogy a 
kath. egyház: „dogmaként hirdeti, hogy még a szüzesség 
nélküli coelibatus is erkölcsi tekintetben elébe teendő a 
házasságnak s ez utóbbit nagyon is szentetlen állapotnak 
tekinti . . ." 

Ha a tanár ur előadásának bármely csekély részében 
azt tüntette volna fel, hogy komoly érvelés iránt némi fogé-
konysággal bír, felelnénk ezen, a józanésznek s a valónak 
homlokegyenest ellentmondó állítására, igy pedig kénytele-
nek vagyunk azon érzülettel lökni félre ,emlékbeszédét', me-
lyet az undor a tisztességes emberben kelteni szokott, s nem 
is az ő, hanem az egyetem érdekében e szóval válunk meg 
tőle : si tacuisses !... = 

Erdély. A z e r d é l y i r ó m. k a t h. s t a t u s-g y ü-
l é s K á r o l y - F e h é r v á r t t 1876. é v i j u l i u s 7-én 
t a r t o t t II. ü l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . 

Elnök: Fogarasy Mihály erd. püsp.ur ő excellentiája. 
Jegyzők: Simon Elek és Eltes Károly. 
15) Püspök ur ő nagyméltósága az ülést megnyitván, 

az előbbi ülés jegyzőkönyve fölolvastatik és elnöki kijelen-
téssel a gyűlés által hitelesittetik. 

16) A mult ülés jegyzőkönyvének 13-ik pontja alá 
foglalt határozat értelmében kiküldött szavazatszedő bizott-
ság a megtörtént választásokról jelentését a gyűlésnek be-
terjeszti. A viszonylagosan legtöbb szavazatott nyert tagok, 
úgymint az egyháziak közül, Lönhart Ferencz, Várady 
Móricz, Pake János, Ivolozsy Antal, dr. Éltes Károly és a 
világiak közül Simon Elek, br. Bornemisza János, Páll 
Sándor, Mikó Mihály, Béldy Gergely, Gál Lajos, Züllich 
István, dr. Török Albert, dr. Finály Henrich, Sebestyén 
Mihály és Tolnay Gábor az erdély r. kath. status igazgató-
tanácsa tagjainak megválasztattak és mint ilyenek kije-
lentetnek. 

b) A tiszteletbeli előadó választásánál dr. Farkas La-
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jos nyert 88 és Finály Henrik 1 szavazatot. A tiszteletbeli 
titkár választásánál Frits Albert nyert 88 és Horváth Ká-
roly 1 szavazatot. E szerint t. előadónak dr. Farkas Lajos 
és t. titkárnak Frits Albert megválasztattak. 

c) Az előadói tisztre beadatott 90 szavazat, melyből 
67 szavazat dr. Élt es Károlynak, 15 Filker Eleknek, 5 Zül-
lich Istvánnak, 1 dr. Éltes Eleknek, 1 Biró Bélának jutott. 
E szerint az 1874-ik évi statusgyülés jegyzőkönyvének 16 
pontja alatti határozata értelmében általános szavazattöbb-
séggel előadónak megválasztatott dr. Éltes Károly, utasít-
tatván az igazgatótanács, hogy tőle az esküt bevévén, hiva-
talába igtassa be, és az előadói állomásra megszabott java-
dalmat részére utalványozza. 

17) Jósika Lajos báróurő nmltósága statusgyiilésünk 
és igazgató-tanácsunk világi elnöke gyengélkedése miatt, 
mely által az igazgatótanácsi .elnöki teendők végzésében 
gyakran akadályozva van, hivatkozással a mult statusgyü-
lésnek 10. sz. alatti határozatára kéri, hogy valaki az igaz-
gatótanács kebeléből a helyettes világi elnök teendőivel 
megbizassék. Páll Sándor az igazgatótanács alelnökének 
közfelkiáltással három évre megválasztatik. 

18) Mult ülésünk jegyzőkönyvének 6-dik pontja alá 
foglalt határozat szerint az igazgatótanács jelentésenek meg-
vizsgálására kiküldött 18-as hizottság véleményes jelenté-
sét beterjesztvén, annak felolvasása és pontonkinti tárgya-
lása elhatároztatott. 

a) Ezen bizottsági jelentés 1-ső pontja szerint javas-
latba hozatik, hogy a közgyűlés utasítsa az igazgatótaná-
csot, ho gy az utasitasnak 8. §. e. f. g. 14. §. és 23. §-ának, 
ugy az 1874-iki statusgyülés 19. I. alatti végzésének meg-
felelőleg a jövő közgyűlés elé terjeszszen oly jelentést, mely 
az erdélyi egyházmegye összes ingó és ingatlan vagyoná-
nak állapotát feltünteti. A statusgyülés a 18-as bizottság 
javaslatának ezen első pontját ez úttal mellőzni óhajtván 
napirendre tér. 

b) A bizottság az igazgatótanács által az alapítványok 
s ösztöndijakról előterjesztett azon kimutatást, mely szerint 
a gyulafehérvári finöveldében 22, az udvarhelyiben 36, a 
marosvásárhelyiben 23, a csiksomlyóiban 35, a kantaiban 10» 
a kolozsvári kisebb finöveldében 41, a nagyobban 89, ösz-
szesen 246 növendék volt, kiknek ellátása évenkint közel 
28,000 frtba kerül, tudomásul ajánlja. A gyűlés a bizott-
ság ezen ajánlatát elfogadja. 

c) A kath. status cselekvő ós szenvedő pereire vonat-
kozó előterjesztéséből az igazgatótanácsnak kitűnvén, hogy 
e perek rendes folyamatban vannak és a status érdekei kellő 
védelemben részesülnek, a bizottság az igazgatótanács ebbeli 
működését helyeslő tudomásul vetetni javasolja. A bizott-
ság ezen javaslata elfogadtatik. 

d) A kegyúri viszonyokról az igazgatótanács semmi 
tájékozást nem nyújtván s ennélfogva nélkülözvén a kegy-
urak consignatióját és nem lévén semmi értesülésünk arról, 
hogy a kegyurak hogyan teljesitik kötelességeiket, a bizott-
ság javaslata értelmében a statusgyülés utasitja az igazgató 
tanácsot, hogy évi jelentésében a kegyúri viszonyokra is 
terjedjen ki. 

e) Az alapítványok számadásainak megvizsgálására 
vonatkozólag az utasitás 14. §. értelmében a bizottság ja-

vasolja, hogy a statusgyülés utasitsa az igazgatótanácsot, 
miszerint a nevezett utasitás 14. §-ának tegyen eleget. Erre 
az igazgatótanács által adott azon felvilágositást, hogy azt 
igazgatótanács a beterjesztett számadásokat mindig átvizs-
gálja és csak azután terjeszti fel a számvevőséghez, tudo-
másul veszi. 

f) A gymnasiumi tanárok kinevezésére vonatkozólag a 
bizottság ajánlja, hogy mihelyt valamely tanári állomás 
megürül, az igazgatótanács pályázatot hirdet, a pályázók 
okmányait átveszi és azokról véleményét kimondja, s azt 
valamint az okmányokat a megyés püspökkel hasonló véle-
ménye kicserélése végett közli. S a vélemények kölcsönös 
kicserélése után az igazgatótanács a kinevezendő szemé-
lyekre nézve megállapodását határozatikig kimondja, és 
azt a püspökkel közli, ki ennek nyomán a tanárt ezen zára-
dékkal: „egyetértőleg az erdélyegyházmegyei róm. kath. 
igazgatótanácscsal" kinevezi. Ugyanez eljárás követendő az 
előléptetéseknél, áthelyezéseknél és minden ilyenszerü vál-
tozásnál. Határozat. Igaz ugyan, hogy az utasitás 10. az 
egyházmegyei gyűlés intézkedése alatt álló köznevelési in-
tézetekben a tanárok kinevezését az igazgatótanácsra ru-
házza ; de miután azon módozatokat, melyek szerint azon 
kinevezés a megyés püspök és igazgatótanács közös befo-
lyásával mikép gyakoroltassák, az utasitás meg nem álla-
pítja, annálfogva a statusgyülés a bizottság által ajánlott 
módozatot elfogadja, és annak megtartására az igazgatóta-
nácsot utasitja. 

g) A bizottság javaslata értelmében vonatkozva az 
igazgatótanácsnak adott utasitás 8. §. c. d. pontjaira és a 
98-ban foglalt határozatokra, a statusgyülés meghagyja az 
igazgatótanácsnak, hogy az egyházmegyei közoktatás álla-
potáról magának hivatalos tudomást szerezzen, a nevelés- és 
közoktatásügyet fejleszteni törekedjék, és annak összes álla-
potáról annyival is inkább évenkint kimerítő jelentést ter-
jeszszen a közgyűlés elé, s az e téren szükségesnek mutat-
kozó javításokat mind a tanrendszerre, mind a tanodákra 
nézve indítványozza, minthogy mindezeknek eszközölhetése 
végett erdélyi megyés püspök ur ő nmltósága a gyűlés előtt 
tett kijelentése szerint, a finöveldék, gymnasiumok, árvaház 
és normális iskolákról az intézeti elöljárók, igazgatók és fel-
ügyelők által évenkint ő nmltóságának bemutatott jelenté-
sekkel együtt az egyházközségi iskolákról a tanítók, lelké-
szek, gondnokok, esperesek által ő excellentiájához felter-
jeszteni, szokott jelentéseket is az igazgatótanácshoz az 
iskolai év végén át fogja tenni, (Folyt, köv.) 

Missiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 51. Bonjean medéni pk. és jaffnai (Ceylan) ap. hely-
nök ur 1875. decz. 17-ről tudósít, hogy Kalmuné városban 
Jézus sz. szive tiszteletére templomot szándékozik építtetni, 
melyre a keresztények és pogányok mindjárt első felszólí-
tásra 375 francot adtak össze... A jaffnai hittéritők műkö-
dését a két utóbbi évre vonatkozólag a következő adatokkal 
mutatja be. Katholikus szülőktől származott kisded megke-
reszteltetett 5,159 ; pogányoktól született kisded sz. kereszt-
ségben részesült 440 ; az eretnekséget és pogányságot el-
hagyta 435 ; házasságra lépett 1.221. — A vicariatusban 
van két a bourdeauxi sz. családról nevezett nőzárda, 10 eu-
rópai apácza, 25 benszülött nénike, a sz.- gyermekségről ne-
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vezett 4 árvaház, sz. Józsefről nevezett 7 bensziilött szerze-
tes. — A tanítást illetőleg, melynek érdekében Indiában is 
oly heves harezot vi az egyház, mint Európában, az utóbbi 
5 év lefolyása alatt ily haladás észlelhető a katholikusok 
között: 1871-ben 50 iskolában volt 1,584 fiu, 419 leány = 
2003; 1872-ben 54 isk. volt 1.870 f. 503 1. = 2,373; 1873-
ban 64 isk. v. 2,988 f. 735 1. = 3,723 ; 1874-ben 87 isk. v. 
4,121 f. 1.363 1. = 5,484 ; 1875-ben 88 isk. v. 4,310 f. 1,595 
1. = 5,905. Azelőtt a katholikus ifjúság kisebb része nyer-
hetett csak tanítást kath. iskolában ; most ellenben ritka ki-
vitelek közé tartozik a katholikusok közt, a ki nem kath. 
iskolában tanittatik. — A papnöveldében van jelenleg 17 
növendék; a hittéritők száma 33. A helynök felkéri mind-
azokat, kik tudósitását olvasandják; mondjanak el egy mi-
atyánkot és egy üdvözletet a jaffnai missióértés az ott lakó 
66000 keresztényért, valamint a vicariatus férfi és nőszerze-
teseiért, áldozásaiért és „szegény püspökeért". (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— A pozen-gneseni második segédpüspök, dr. Cybi-

chowski, ki mivel tavai húsvétkor a szent olajokat szentelte, 
kilenczhónapi fogságra Ítéltetett, e napokban hagyta el a 
börtönt. Ö szentsége Ledochowski bibornok utján kegyes 
leiratot intézett a lengyel katholikusokhoz, melyben buzgó 
ragaszkodásukért megdicséri s bátor kitartásra inti őket. — 
A kölni káptalan jul. 19-én tartott ülésében egyhangú ha-
tározattal kimondta, hogy érsekhelyettest választani nem 
fog. — Tekintettel a közeledő választásokra nagy mozga-
lom mutatkozik a porosz katholikusok közt, kik biztosan 
számítanak rá, hogy eddigi választókerületeiket mind meg-
tartják s talán még néhány ujat is nyernek. Általános elvül 
inditványoztatott, hogy a katholikusok még ott is, hol nincs 
kilátás győzelemre, testületileg szavazzanak a centrumpárti 
jelöltre, nehogy a hivatalos statistika, szokása szerint, a pár-
tok számarányát elferdithesse. A socialdemocraták is na-
gyon mozognak s azt remélik, hogy a legközelebbi német 
birod. tanácsban 40 képviselőjök lesz, mi tán mégis csak 
kissé vérmes remény. 

— A katholikus örmények, illetőleg Hassoun patriar-
chának ügye a bécsi ,Vaterland'-nak egyik konstantinápo-
lyi levele szerint körülbelül abban áll, hogy illető helyről 
már tavai is az osztrák-magyar kormányhoz azon kérelem 
intéztetett, miszerint e kellemetlen ügyben a közbenjárói 
tisztet elvállalni ne terheltetnék. Ennek következtében gróf 
Zichy ő exja, birodalmunk a magas porta melletti nagykö-
vete ez irányban utasittatott, mig egyúttal a konstantiná-
polyi hivek is ujabb kísérletet tettek arra nézve, hogy szám-
űzött patriarchájuk nyája körébe visszatérhessen. Az ekként 
meginditott alkudozásoknak eredményét bizonyos Ígéretek 
képezték a porta részéről, melyek azonban török szokás 
szerint meg nem tartattak ; mignem Abdul-Aziz bukása 
Hassoun ellenségeinek körében is tetemes fordulatot idézett 
elő a patriarcha javára. Különösen a gazdag s befolyásos 
Miram bey, örmény bankár, ki addig Kupeliau pártjához 
tartozott, az apostata papok botrányos magokviselete által 
méltán felingerelve, Schükür atyához fordult azon megbí-
zással, hogy Hassoun patriarchát a hazatérésre bírja, ő, Mi-
ram, jót áll a következményekért. Ennek folytán Schükür 
atya irt a patriarchának, ki is a szentatya áldásával egész 
csendben visszatért Konstantinápolyba, hol néhány hive a 
kikötőben fogadván őt, zárt kocsiban Bujukderébe vitték. 
Oda érkezve, kérdést tett a nagyvezér s a többi minister-
nél: váljon tiszteletét tehetné-e nálok; ezek azonban egye-
lőre tagadó választ adva, viszont azt kérdezték tőle : mily 
joggal tért ő vissza Stambulba. Hassoun azt felelte: az álta-

lános amnestia alapján. Időközben az idegen nagykövetek és 
követek dragomanjaikat küldték mgsr. Hassounhoz, hogy 
vis^zaérkezte alkalmából üdvözöljék. Ennek következtében 
a patriarcha ujolag küldött a nagyvezérhez s tudtul adá, 
miszerint a külföldi diplomatáknak ezen nagy figyelme kö-
telességévé teszi, hogy azt személyes látogatása által viszo-
nozza, mint török alattvaló azonban ezt nem szeretné tenni, 
mielőtt saját kormányánál ne tisztelgett volna, — hajlandó-e 
őt már most elfogadni ? A nagyvezér azt válaszolta, hogy 
ma még nem ; csak pihenjen kissé az ut fáradalmaitól, s ne 
szolgáltasson okot uj súrlódásokra. Ezekből kiderül, hogy 
msgr. Hassoun voltaképen saját nyája által hivatott haza, s 
hogy a török kormánynak az egészben nincs egyéb érdeme, 
mint legfelebb az, hogy visszatérését mindeddig tettleg 
nem ellenezte. 

— A badeni kormányt egy az ókatholikusok közül 
legújabban a kath. egyház kebelébe visszatért plébános igen 
comicusan kellemetlen helyzetbe hozta. Schöpf, sauldorfi 
plébánost a nagyherczegi magánuradalmi igazgatóság a 
maga idején Reinkens ,püspöknek' praesentálta, ki azt a hi-
res Hosemann által investiáltatta is. Most a katholikus egy-
ház kebelébe visszatérve, a legújabb vallásügyi törvényekre 
s több előzetes esetre hivatkozik, melyekben több, a katho-
likus egyházból az ókatholikusokhoz átpártolt plébánost a 
kormány a fentemiitett törvények értelmében javadalmá-
ban megtartott és védelmezett. A badeni közvélemény igen 
kíváncsian várja, hogy fogja magát a kormány ezen furcsa 
dilemmából kivonni. 

— Berlini liberális lapok szerint minden, Jcatholikus 
vezetés alatt álló árvaházaknak io-azo-atósáa;ailioz határozott ö Ö O 
rendelet érkezett, miszerint legrövidebb idő alatt megfelelő 
helyettesítésről gondoskodjanak ; az igazgatóság semmi 
esetre sem hagyatván meg kezeik közt. Hasonlólag hirlik, 
hogy a temetőket hitfelekezetnélküliekké tevő tvjavaslat 
már kész, s a legközelebb összeülendő országgyűlés elé fog 
terjesztetni. — Egyik bajor faluban nem régen történt, hogy 
a vasárnapi iskola tanonczai nagy késekkel felfegyverke-
zetten jöttek az iskolába. Már ezen alkalommal, midőn a 
tanitó, az illetékes hatóság utasítása folytán a késeket tőlök 
elszedte, majdnem fellázadtak ellene ; de midőn a következő 
vasárnapon ugyanazt tette, akkor tettleg megtámadták, s 
késeikkel annyira megsebesiték, hogy néhány óra múlva 
meghalt. Hitfelekezetnélküli .fegyelem és morál! 

— A ,culturkampf-nak netovábbját ez időszerint Ve-
nezuela köztársasága érte el, melynek legujabbi egyházügyi 
törvényeiből a következőket emeljük ki: „l-ő czikk : Min-
den vallásnak nyilvános és magángyakorlata szabad ; 4. cz. : 
A köztársaság a maga területén sem érsekeket, sem püspö-
köket, sem káptalanokat, sem semmiféle hierarchiát nem 
tűr ; 6. cz.: Pásztorleveleket, bullákat, brevéket, syllabuso-
kat nem szabad a köztársaság területén felolvasni". Ezek 
aztán az igazi,amerikai viszonyok'. 

— Bixio, volt olasz tábornoknak özvegye, ki Rómá-
nak a piemontiak általi elfoglalása körül tevékeny szerepet 
játszott, oly nyomorult anyagi állapotba jutott, hogy a par-
lament legújabban 20000 lirányi segélypénzt szavazott meg 
neki. Bixio 1862-ben a turini parlamentben azt mondta, hogy 
a pápát a bibornokokkal együtt a Tiberbe kellene dobni. Ké-
sőbben németalföldi szolgálatba lépvén, Java szigetén har-
czolt a fellázadt benszülöttek ellen, fogságba esett, a vadak 
által megöletett és a tengerbe dobatott. „Zufälle, die keine 
Zufälle sind" — mondja erre Stolz Albán. 

Szerkesztői üzenetek. 
„ Kerestetik egy általános . ..Tulszigoruan itéli meg szerzőt, 

de e lapok szerkesztőjét is. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, augusztus 9. 12. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Kateketikai különlegességek. — Nyilt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségéhez. — Történelmi tanulmányok 
a keresztény ókorból. — Egyházi tudósitások : Pest. A .Prot. E. s 1. Lap'-nak válasza. Erdély. Az erdélyi róm. kath. sta-
tus-gyűlés Károly-Fehérvártt tartott II. ülése. Róma. ő szentségének szózata a külföldi növelde iijaihoz. — Vegyesek 

Kateketikai különlegességek. 
(Vége.) 

A tisztelet és hála érzetének engedünk, midőn 
jelezzük a vezérelveket s irányeszméket, melyeket 
püspökeink remek animadversióikban megállapítot-
tak s érvényesítettek, és utasí tásul ezennel össze-
foglal juk, amint következik. 

1) Nem kell káté, nem kell semmiféle könyv ! 
Akadtak, kik paradoxonnak nézték, midőn Hoványi 
a negyvenes években „Könyvnélküli katekizmus"-
sal lépett fel ; nem vették észre a finom élczet, nem 
lát ták a dolog nyi t já t . Nemes guny volt szemben 
azon humbuggal , melyet akkor tá jban bizonyos urak 
a ,népneveléssel' űzni kezdtek és manap oly nagy tö-
kélyre vittek. Mintha b i z o n y . . . Vannak egy nemzet 
művelődésére más tényezők is, van egy nép erköl-
csi nemesedésének még más hévmérője is, más an-
nál, mely statist ikai adatokra veszi, hogy hányan 
tudnak olvasni és irni. Volt Magyarországon sza-
badság, volt alkotmányos élet és nemzeti dicsőség, 
mielőtt Verböczy ,Tripart i tumába ' foglalta a ma-
gyar nemzet politikai jogait . Es volt európaszerte 
keresztény társadalom, mielőtt a szent-képek szik-
rá t vetettek Gut tenberg lelkébe és ta lá lmányának 
első csiráját keltették fel benne. Nem kicsinyeljük 
a könyv irot t malasz t ja i t ; de é r t jük az élczet, mely-
lyel Humbold egy-egy szobatudóst „Buchesel"-nek 
nevezett, é r t jük Szent-Terézia óhaját , hogy Isten 
mentse azon istenességtől, mely az imádságos-köny-
vekben van megirva. Az egyház maga egy nagy 
népiskola, egy világraszóló tanintézet, az egyház 
templomai megannyi nemzeti muzeumok ; van 
ezekben képcsarnok, vannak felséges életképek, 
melyekkel midőn szemléltetőleg oktat, egyút ta l a 
szépnek és nemesnek érzékét is cul t ivál ja ; van ben-

nök könyvtár , párat lan életbölcseség könyve az 
evangelium, melyet tanszékéről élőszóval hirdet és 
megmagyaráz vasárnapról vasárnapra, ünnepről 
ünnepre-; szemléleti képek és pompás, életrevaló 
utasítások az egyház szertartásai és ünnepélyessé-
gei, melyek által midőn remek methodicával oktat, 
egyút ta l keresztény színezetet ad a társadalomnak, 
erkölcsi jelleget nyom a nép életére, és nagyját-
apra já t nemes és nemesítő örömökben részesíti; a 
szegényt csak ugy mint a gazdagot, örvendetesség-
ben részesítvén híveit, mely ezerszer felér a mate-
rialismus kábitó mámorával és gyilkos vágyatásai-
val. I t t a élet, melylyel szemben nem lesz ugyan 
nevetséges a logica, de mindenesetre kudarczot vall 
a tudákosság. I t t az élet iskolája. Az egyház tan-
módja „Ut lex precandi legem statuat credendi." 
Az egyház tanmódja nem jár , legalább nem j á r 
múlhata t lanul — könyvvel. Az egyház keresztet 
vet s keresztet vettet, imádkozik és imádkoztat, va-
sárnapról-vasárnapra, ünnepről-iinnepre a hitélet 
u t j án gyakorlatba veszi és ugy adja elénk az isteni 
Megváltó életének sor ján a hit ágazatait malaszt-
ja i t és ezen szabványa i t . . . Ez az élet, mely éltet. 
Ez üdvözít. Könyvben nincsen üdvösség. 

2) Nem kell káté, nem kell könyv a nép kezébe, 
nem kell mnlhatat lanul . Ha mégis kell van — a lelki-
pásztorok számára, van ,catechismus romanus ' .Ezb i r 
illetékességgel. Ez bir illetékességgel, bir tekintély -
lyel is érvénynyel az egész egyház előtt. Ezt tanulmá-
nyozzák a lelkipásztorok, kik ,a tanító-egyház' nevé-
ben és tekintélyével követségben já rnak a keresz-
tény nép közepette ; ezt ha tanulmányozzák, ehhez 
ha t a r t j ák magokat, biztosan fognak el járni és 
meglesz a kívánatos uniformitas a tanításban. 
Olyféle egyöntetűség, melyet egy-egy biroda-
lom tar tományai vagy országaira szándék érvé-
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nyesiteni, méltó gyanút támaszt nemzeti vagy ál-
lami-egyházféle schismaticus tendentiákról. A római 
káté szól az egyetemes egyház lelkipásztorainak ; 
ezt tartsák szemmel, ezt használják vezérkönvvlil 
szószéken és iskolában; ehez tartsák magokat, és 
— habár különböző tanmódozatokat követnek is, 
nem lesz kár belőle, azért meglesz a kivánatos 
egyöntetűség és öszhangzat az egyház szellemével. 
Igy nyilatkozott épen egy századja a magyar püs-
pöki-kar. Es ebből, (intra parenthesim legyen 
mondva!) ebből következik, hogy ha mégis kell 
káté a nép kezébe, külön tankönyv iskolai haszná-
la t ra : ugy aránylag az lesz a legjobb káté, mely 
közelebb jár a római katekizmus alapszerkezetéhez 
és tanalakjához. 

3) Nem kell külön káté, nem kell a római ká-
tén kivül más tankönyv a nép számára, nagyjának-
aprajának. Ha mégis kell, nem kell más — Canisius 
káté jánál! Igy nyilatkozott épen egy századja a 
magyar püspöki-kar. Egy hang emelkedett Bellar-
min kátéja mellett. Ily szózat felhangzott közelebb 
v, vatikáni zsinaton szintén : de megszólalt rája 
Dupanloup, hangsúlyozta, hogy minden kiváló tisz-
telete mellett Bellarmin iránt, kátéjára nem sza-
vazhat márcsak azért sem, mert alig van szó benne 
a szentmise-áldozatról; ezen reflexió elegendő vala, 
hogy szó sem volt többé róla. Egy hang kivételé-
vel 1775-ben a magyar püspökök,akik felszólaltak, 
mindnyájan rendre Canisius kátéja mellett szólaltak 
fel; mindnyája oda nyilatkozik, hogy Canisius tan-
anyagra épen azt és annyit ad, ami és amennyi kell, 
hogy tanmenetre a hit, remény és szeretet alapján 
adja a keresztény hitrendszert, hogy tanalakra böl-
csészeti kérdések mellöztével a hit hasisára áll s 
igy beszél a keresztény népnek, nagyjának-aprajá-
nak. Igy kell. Azért ha kell, Canisius kátéja kell ! És 
ebből (intra parenthesim legyen mondva!) ebből 
következik, hogy ha más-más káté közöl választani 
kell, ha arról van szó, hogy többek közt melyik 
volna alkalmasabb iskolai használatra: ugy arány-
lag aligha nem azt fogja megilletni az elsőség, mely 
közelebb já r Canisius kátéjához ; következik, hogy 
ha tekintettel a korigényekre, akár tananyag akár 
tanalakra nézve, mégis kivánatosnak találtatnék 
némi módositás : ugy legyen — de a módositás essék 
ugy, hogy az egészet ne állitsa más alapokra, mint 
a hit, remény s szeretetére. 

4) Az erőltetett ,normális katekismus' nem kell 
semmiesetre ! Nem kell mindazon okoknál fogva, 
melyeket a magyar püspökök remonstratióiból je-

leztünk ; nem kell nevezetesen azért sem, mert ily 
népkönyvben, minő kiválólag a k á t é . . . nem kell 
azon speculativ apparatus, mely a vallásnak philoso-
phiai feneket kerit, nem kell azon introductio-féle 
czafrang a kinyilatkoztatásról, a szentirási könyvek-
ről. úgynevezett keresztény felekezetekről stb. Az 
esztergomi helynök véleménye szerint „eiusmodi 
philosophicam quaestionem debere penitus exmitti, 
cum catechismus ab ipsa ecclesiae origine unice ad 
parvulorum adultorumque Christi fidelium . . . insti-
tutionem ordinatus sit, et tota catecheseos doctrina 
revelationi (igaz keresztényvoltunk positiv meg-
győződésére!) inni tatur" . A nagyváradi püspök 
véleménye szerint „quae de religione et revelatio-
nibus per extensum auctor iste proposuit, consultius 
ipsum facturum fuisse, si horuin loco illa adtulisset 
et accuratius explicuisset, quae scitu necessaria sunt 
necessitate medii, (a hat főigazságok !) iino in ipso 
catechismi vestibulo necessario debuisse ponere ac 
peculiari studio inst illa re parvulorum animis eas 
veritates, sine quibus etiam absque omni culpa et 
socordia ignoratis, adulti salutem aeternam adipisci 
non possunt. Eiusmodi veritatum cognitioni affinem 
esse notitiam actuum fidei, spei et charitatis, quos 
cum singuli homines tarn in principio adepti usus 
rationis, quam et frequenter per decursum vitae, 
semper praeterea in gravi tentatione et vitae prae-
senti periculo elicere teneantur, obligari etiam cate-
chistas semota omni mora imbuere parvulos articu-
lis ad obtinendam salutem tantopere necessariis." 
Igy, csakis igy van jól. Azért ha kell káté, legyen, 
de minő ? Arany elvek, melyeket dicső őseink épen 
egy századja a káté alapszerkezetére s ingredien-
tiáira nézve irányeszmékül felállítottak és érvénye-
sitendőknek nyilatkoztattak ! Mondhatnám : fiat ap-
plicatio. Nem mondom és tartózkodom, ha nem le-
szek vele kénytelen — tartózkodom megtenni az 
applicatiót. Annyit mégis jelzek, hogy nem a ,No-
gáll-féle kátét ' sú j t ja a dicső ősök remonstra t ió ja . . . 
hogy expostulatiói manap inkább illenek másféle 
kátéra! Jelzem, hogy ama pompás declaratio kívá-
nalmainak mind alapszerkezetre mind tantartalomra 
másféle káténál hasonlíthatatlanul jobban megfelel 
az úgynevezett .N.-féle', jobban mondva: a régi Ca-
nisiusféle káténak kellő inódositásokkali u j edi-
tiója. És mondtam már egyszer s újra mondom, hogy 
az 177ő"-i év fényes lapot képez a mi apostoli orszá-
gunk egyháztörténelmében, dicsőt és tanulságost, 
melyet kár volna tudatlanra venni; mondom, hogy 
1775 fényt vet 1875-re, nagy fényt, melynek vilá-
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gánál el lehetne igazodni, és multra-jelenre dicsőséges lenne 
eligazodni jelesül a kérdéses ügyben; újra mondom, hogy 
püspökeinknek ismertetett ,animadversiói' azon munka köz-
ben, melyre Horatiusnak „nonum prematur in annum"-féle 
szabályát már megkétszerezve alkalmaztam... „nagy meg-
nyugtatásom s bátoritásomra szolgáltak", és „örömest val-
lom, hogy vigasztalódom benne, midőn észjárásomat egy-
házi-fejedelmeink dicső őseinek Ítélete által igazolva látom." 

Nogáll János. 

Nyilt levelek a ,Religio' ft. szerkesztőségéhez. 
VIII. 

Mult levelembeu megígértem, hogy példákkal illus-
trálom azon eredményeket, melyek a fensőbb hatósággal és 
a közvéleménynyel szemben az erényekbeni gazdagságot, a 
növendékpapokkal szemben az erényekben való fogyatko-
zást mutató kétszinüség létesit. Valóban itt nehéz feladat 
megoldása vár rám, nem azért, mintha szűkölködném a 
példákban ; ellenkezőleg fájdalom, nagyonis sokféle pél-
dával illustrálhatnék egy-egy ilyen erkölcsi állapotot kö-
vetkezményeiben ; azért feladatom nehézsége épen abban 
áll, hogy bajos azt megítélni a számtalan példák közöl, me-
lyeknek kiválasztása felelne meg leginkább e sorok által 
teljesülni óhajtott intentióknak. 

Azt hiszem, a mindennapi életből meritett leggyako-
ribb példák a legmegfelelőbbek lesznek. Lássunk azért 
azokból egyet kettőt. A) növendék különös hajlamot érez a 
papi pályára, pedig vajmi sokszor kirí belőle a kevélység, 
a dölyf társaival szemben; amitől pedig, ha mindenkinek 
óvakodnia kell, ugy különösen a papban megköveteli azt 
Krisztus szelleme. — Kisérjük figyelemmel A) életét a se-
minariumban. Sajátságos tüneménynyel találkozunk. A)-ból 
ajtatos, alázatos szerény növendékpap lett, aki gyakran jár 
a kápolnába privát devotióra s ezen vonások folytán az 
elüljáróság figyelmét magára vonta. Ezen itjut, igy szól 
most az elüljáróság — a növendékpapok közt hivatallal 
kell megtisztelni — lesz aztán belőle magister, ductor stb. 
Következik aztán az informatiók ideje. Fontos bizalom egy 
növendékpapban, aki most összes növendékpaptársainak er-
kölcsi állapotáról jelentést tenni hivatva van. Az informa-
tio titkos; tehát a ductor vagy magister bátran elmond-
hatja nézetét egyik vagy másik társa felől. 

Nem sokára consessust tart az elüljáróság, s aztán be-
hívják oda N. N. növendékpapokat s consilium abeundit 
adnak nekik. A szegényeknek oly ékesszólással adják elő a 
papi pálya rémítő felelősségét, hogy azok, amint minden em-
ber, aki Isten Ítélőszéke előtt gondolja magát — gyengesé-
gük érzetében hálás szívvel látják Isten ujját a consessus 
tanácsában, nem is sejtve azt, hogy ezt a velők nem rokon-
szenvező ductor titkos informatiója eredményezte.*) 

Ezért nehéz és felelősségteljes pálya a papneveidei 
elöljárónak pályája, melyre, ha valamire, igazi hivatás» 
mondhatnók: melyre az embernek születnie kell. 

l) Már itt engedelmet kérünk ! Négy évig szolgáltunk 
seminariufnban, s tudjuk, hogy a ductori informatio figyel-
meztetésül szolgálhatott a superiorok számára, kiindulási 
alapul további vizsgálatokra, de soha s talán sehol ily 
döntő befolyást az illető fiatal ember sorsára nem gyako-

Mert ne gondoljuk ám, hogy a valódi természetet 
azok előtt, a kikkel minden nap érintkezünk, teljesen el tud-
juk takarni. Sőt épen az ifjak azok, akiket az élet nehézsé-
geinek súlyos gondja nem terhelvén, éber figyelemmel ki-
sérhetik elülj áróik minden lépését, már csak azért is, hogy 
lia inhumánus bánásmódban részesülnél«, önmagukat azzal 
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tudják vigasztalni, hogy hát nem mind arany, ami fénylik. 
Hogy ne lesné el tehát a kevélységre és uralomvágyra kü-
lönös hajlammal biró ifjú elüljáróinak azon eljárását, mely-
lyel hasonló szenvedélyüket kielégítik ! ? A tettetésnek te-
hát ime egy fanyar gyümölcse a tettetés, mely a Krisztusi 
szellemmel épen nem egyezik meg. Krisztus is koporsóhoz 
hasonlította az ilyet, mely szép külszin alatt, úgymond fér-
get rejt. Lássunk egy másik példát. 

B. növendékpap keblét egyik elüljárója iránt nem 
valami különös hálaérzet hevíti. Miért? mert B. növendék-
pap azt találja, hogy elüljárója őt üldözi.3) Igy vélekednek 
többi társai is. Szolgáltatott-e okot B. növendékpap elül-
járója üldözésére vagy nem? azt most nem kutatja sem ő, 
sem társai. Vagy szolgáltatott vagy nem. Mindkét esetben 
megtette a maga részéről azt, amit elüljárójával szemben 
kijelölt helyzete parancsolt; elüljáróját alattvalói alázattal 
megkérte. Az elüljáró az alázatosság e nyilvánulását hide-
gen fogadta; azonkívül minden alkalommal szemmel látha-
tólag kimutatta nem tetszését az egész ifjú iránt. Az ifjú 
tür mindaddig, míg a keresztény türelem el nem érte azon 
határt, melyet emberi természetünk és a megszokás mind-
egyikünkben kisebb-nagyobb mértéke szab, és amely hatá-
ron tul egyikünk sem vonható teljes felelősségre nyilatko-

rolt, mint t. szerző, talán egyes, kivételes esetekből kiin-
dulva véli. Sőt nem ritkán történik, hogy az elüljáró négy 
szem közt magát a ductort esetleges túlzásaiért rendreuta-
sítja; mert a ductori intézménynek egyik rendeltetése, hogv 
a fiatal emberekben a hivatalos kötelesség-érzés ébresztes-
sék, ápoltassék s érvényesítésére alkalom adassék. Azt is 
tapasztaltuk, s örültünk a háttérben lappangó nemes jel-
lemvonásnak ; hogy a fiatal emberek, mint ducrorok, infor-
matióiban épen azok iránt legelnézőbbek szoktak lenni, kik-
kel különben nem ép a legjobb lábon állanak, csak nehogy 
valaki azt mondhassa, hogy részrehajlók. Van a fiatal em-
berben, ritka kivételekkel, annyi becsületérzés, hogy megtisz-
telő hivatalukhoz méltók lenni iparkodnak, de a superiorok 
ban is annyi ildom és eszély, hogy csak az arra valókat vá-
laszszák el, s ha, mi emberen megeshetik, tévedtek, ezt utó-
lagosan tegyék jóvá. 

Igaza van t. szerzőnek, hogy szerencsétlen egy neve-
lési rendszer lenne, mely egy fiatal, tapasztalatlan, sok te-
kintetben még éretlen egyénnek annyi befolyást engedne pá-
lyatársai sorsa felett, de szerencsére ez nincsen igy ; nem 
akartuk t. szerző szövegén változtatni, mert aláirta, de meg-
bocsátja nekünk ezt a jegyzetet, inelylyel mint kiszolgált 
papneveidei praefectus a magyarhoni seminariumi nevelés-
nek védelmére kelni kötelességünknek tartottuk. Sze.rk. 

'*) E megjegyzést, amennyiben általánosan van tartva, 
átbocsátjuk. s csak arra bátorkodunk t. szerzőt figyelmez-
tetni, hogy a fiatalok Ítélete az elülj árok felett még sem 
mindig oly helyes, mint itt feltételeztetik. Gondoljunk csak 
vissza, minők voltunk magunk ; ismételnök-e ma, miket mint 
nagyreményű kispapok gyakran nagy hévvel vitattunk s azt 
hittük, hogy vajmi okosat beszélünk? Szerk. 

3) Igen közönséges phrázis mindenféle intézetekben, s 
feltűnő, hogy többnyire a selejtes egyének leginkább üldöz-
tetve' érzik magokat. Szerk. 
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zatunkért vagy tettünkért.4) — Az üldöztetésnek kitett B. 
növendékpap igy egyszerűen hátat fordit a papi pályának, 
vagy nyilatkozatra engedi magát ragadtatni üldözőjével 
szemben, mely nyilatkozat ajtót nyit előtte. Mindkét eset-
nek lássuk szomorú következéseit B.-re és magára az insti-
tutióra nézve. B.-re flézve a pálva-változtatás mindkét eset-
ben legtöbbször szomorú eredményeket szül. Ha nem tűrve 
már tovább az üldöztetést, ott hagyja a seminariumot, az 
életben mint ingatag jellemű egyén fog feltűnni, a kinek 
csak ritkán sikerül ez előítéletet eloszlatni. Ha ez üldözés-
ből kifolyólag, származzék az a ductor titkos infirmatiójá-
ból vagy egyenesen a superior ellenszenvéből — akarata 
ellen kell bucsut mondania a papi pályának, tartózkodó hi-
degségre fog találni az életben azok részéről, a kiktől jövő 
sorsának kedvező intézését várja. Es vajmi ritkán sikerül az 
ezen irányában tanúsított felfogást jobbra változtatni. És 
ez természetes dolog ! Minden pálya betöltésénél csak olya-
nokra lehet tekintet, akik magukat mindazon kötelességek 
teljesítésére qualificálták, a melyek e pályával összekötvék. 
Minden pályán megkivántatik tehát az ember a szó legszo-
rosabb értelmében. Az ily szerencsétlenül járt fiatal egyén-
ről pedig igy gondolkoznak : hanem volt embere egy pályá-
nak, nem lesz embere a másiknak sem. Ha nem tudta eltűrni 
az egyik pálya töviseit, nem fogja a másikéit sem.5) 

Fogadja stb. Dr. Zafféry Károly. 

Történelmi tanulmányok a keresztény ókorból. 
(Folytatás.) 

A hitszónoklat után a hitetlenek, katechumenok, ve-
zeklők és energumenusok sorban elbocsáttattak, az ajtók 
bezárattak s külön imák mondattak értők, mire a hivek mi-
séje kezdődött. A régi keleti szertartások szerint a diakon-
nak csendet parancsoló szava után a községnek csendes 
imája következett, azután egy hangos, az egyházért, melyet 
felváltva a püspök vagy a szerpap s a nép mondott el tér-
delve ; azután egy másik a püspök- s a papokért, egy to-
vábbi valamennyi hivőért, s aztán a püspöknek egy külön 
imája, melyben a hivek imáit Istennek ajánlá. A nicaeai 
hitvallás, a Szentlélekre vonatkozó ama toldalékkal együtt, 
melyet a konstantinápolyi zsinat csatolt hozzá, először va-
lószínűleg Antiochiában mondatott el, az 5. században; 
519-től fogva Byzancban, későbben vasárnaponkint Spa-
nyolhonban is, mely példát a franczia egyház is követett; 
de a római még akkor sem. A felajánlás előtt a miséző bé-
keüdvözletet intézett a néphez, keleten ekkor adták a bé-
kecsókot is. A hivek most bemutaták adományaikat : ke-
nyeret és bort, mikből a szerpap először is annyit válasz-

4) Ilyformán a növendékpap sokkal tökéletesebb lény 
elöljárójánál. Szerb. 

b) Ezen állitást is a gyakorlati élet hangosan megczá-
folja. Tudunk eseteket, midőn az elbocsátott fiatal ember a 
jogra ment, s mivel szegény volt, ugyanama rectortól ebédet 
kapott ugyanama seminariumban, a melyből elbocsáttatott, 
s tudnánk száz meg száz kitűnő egyént felsorolni, kik bármi 
okból odahagyván a papi pályát, nem csak hogy hideg ellen-
szenvvel nein találkoztak sehonnan sem ; hanem ellenkezőleg, 
épen a papok által segittettek mindvégig. S megfordítva, 
bizvást lehet állítani, hogy a mely volt papnövendék ké-
sőbben a papok ellenségének mutatta magát, az sohasem 
volt becsületes jellem. Szerk. 

tott el, mennyi a hivek megáldoztatására szükséges volt, a 
többit pedig a papság és a szegények számára félretette ; 
néha olaj, kalászok, szőlők is adattak, s tömjén is, melyet 
már a 4. századtól kezdve az oltárnak befüstölésére hasz-
náltak. Aki nem a teljes egyházi közösség élvezetében állott 
s az Ur asztalától eltiltva volt, az adományokat sem mutat-
hatott be. Minden felajánló egyúttal nevét Írásban adta át a 
szerpapnak, ki azokat aztán a megholtak neveivel együtt 
hangosan felolvasá, hogy a miséző az imában megemlékez-
zék róluk. Az áldozati bor vizzel vegyittetett, s felette, va-
lamint a kenyér felett imák mondattak, melyekben az ado-
mányok majd annak neveztettek, amik még voltak, majd 
(anticipative) annak, mivé nem sokára leendettek : az Ur 
teste- s vérének. A 6. század óta a felajánlás íendesen csak 
vasárnapon tartatott, tartama alatt zsoltárok s egyes ver-
sekből álló antiphonák énekeltettek, mely szokás legelőször 
Afrikában keletkezett. Későbben, midőn az áldozók száma 
kevesbedett s a pap az áldozati kenyeret és bort többé nem 
az oltárnál választá el, a természetbeni adományok helyett 
pénzt hoztak a hivek. A felajánlás után a miséző kezeit 
mosta, számos községben minden férfiú ugyanezt tette. 
Mindnyájának illett tiszta sziv vei jelen lenni a legszentebb 
ténykedésnél s illett különösen a testvérekkel kibékülni' 
mire a hivek gyakran {Máté V. 23. nyomán) különösen in-
tettek is. 

Ezután következett a hálaadás, a mai .Praefatio', mely-
nek kezdetén a nép néhány responsoriuinot mondott, végét 
pedig az Izaias VI f. 3 v.-ből vett háromszoros Szent s az 
angyali hymnus képezte. Keleten csak egyféle hálaadási 
ima volt ; nyugaton pedig több, majdnem annyi, a hány 
ünnep, mig későbben túlságos számuk 11-re szoríttatott. 

A praefatio vagy gratiarum actio után a misének leg-
fontosabb, lényeges része következett, melyet a görögök 
Anaphorának, a latinusok pedig actiónak, secretumnak, 
Nagy sz. Gergely óta ,cá«ow'-nak neveztek, s ezen idő óta 
változatlanul meg is tartottak. Ebben imák foglaltattak az 
egyházért, valamennyi hivőért, a püspökért, patriarcháért s 
pápáért, az egyház jóltevőiért, az adományozókért s a világi 
hatóságért ; a keleti egyház ezen imáknak egyik részét az 
Urfelmutatás után mondta. Megemlékezés történt a boldo-
gult Szentekről is, s hála adatott Istennek a vett jótétemé-
nyekért. Az eucharisticus szavak a keletieknél majd hal-
kan, majd hangosan mondattak, ez utóbbira nézve Justi-
niánnak egyik rendelete is létezik ; a Consecratióra keleten 
a nép vagy Amen-nal válaszolt, vagy-e szóval: „Hiszszük". 
Nyugaton a cánon már a 6. század óta mindenütt csendes 
hangon mondatott el. A Consecratio után ismét többféle 
ima következett, részint általános tartalmúak, részint külön-
legesek a megholtakért, kiknek neveit a szerpap, s pedig a 
papokéit a világiakéi előtt, hangosan felolvasta. A Miatyánk 
ősrégi bevezetéssel mondatott vagy énekeltetett el, kelet s 
Gallia néhány egyházaiban valamennyi jelenlevő által. Az 
u. n. Embolisinust („Libera nos.. .") már a Gelasius-féle 
szerkönyvben találjuk Némely helyen Galliában és Spa-
nyolhonban a püspök közvetlenül utána a nép felett áldást 
mondott; más, régiebb, keleti szertartások szerint ezen ál-
dás külön imából áll, melyben a miséző kéri Istent, hogy a 
népet testileg és lelkileg a szentáldozásra méltóvá tegye ; 
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mire vagy a miséző maga, vagy a szerpap, a néphez for-
dulva, ezeket monda: „A szentet a szenteknek" ; — a nép 
pedig a Doxologiával, vagy keleten a ,Gloriá'-val felelt. 

A mise harmadik részét az Ur testének vétele, az ál-
dozás, a Communio képezte. Ezt a már eonseerált kenyér-
nek darabokra törése előzte meg, mely mindenütt szokásban 
volt, csakhogy a milanói s keleti szertartások szerint az Ur 
imája előtt, a római egyházban pedig az után történt. Ró-
mában a ,Agnus Dei'-hez intézett imát I. Sérgius pápa 
(687) rendelete szerint a nép a papsággal együtt mondta, 
illetőleg énekelte el. A szent ostya egy részének a kehelybe 
törése már 440-ben körül szokásban volt, s sz. Jakab litur-
giája szerint is történik. Ez alkalommal nyugaton, kivéve 
Spanyolhont, a békecsók is adatott, (keleten már mindjárt 
az Oblatio után ;) a miséző a diakont ölelte meg, ez vala-
kit a nép közül, mire aztán a liivek kölcsönösen ölelék egy-
mást. Keleten most a függönyök vonattak félre, melyek a 
papot eddig a hivek szemei előtt elrejtve tartották, mire az 
az eucharisticus szent czikkeket a népnek felmutatá. Az 
,Elevatió'-nak ezen neme a keleti egyházakban már az 5-ik 
században megvolt, s számos odavaló liturgiában találtatik ; 
mig nyugaton csak sokkal későbben vétetett szokásba, ám-
bár azért az Oltáriszentség mindenütt a vétel előtt is imád-
tatott. Első a püspök volt, ki az Ur testét vette, azután kö-
vetkeztek a papok, a dialconusok, az asceták sat. A kenye-
ret gyakran a pap, a bort a diakónus nyújtotta a híveknek ; 
soha sem volt szabad, hogy szerpap nyújtsa a papoknak. A 
presbyteriumon belül többnyire csak a papoknak s diakó-
nusoknak volt szabad az Ur testét venni, a többi ,clericus' 
a chorus bejáratánál, a világiak pedig azon kivül áldoztak, 
s pedig többnyire állva, lehajtott fővel, a papnak ezen sza-
vaira: „Krisztus teste" illetőleg : „Krisztus vére" felelvén: 
Amen ! Régebben a eonseerált kenyér az áldozónak kezébe> 
későbben szájába tétetett, e szavakkal: „AzUr teste őrköd-
jék lelked felett!" Az egész áldozás tartama alatt megfe-
lelő hymnusok, zsoltárok s zsoltárversek énekeltettek, mint 
például 33. zs. 9. v. A eonseerált Eucharistiának egy része a 
peristerionba vagy egyéb, kis toronyalaku szentségtartóba 
tétetett el. Az áldozás után hálaima, néha még a püspök-
nek áldása is következett ; ezután a szerpap bocsátá el a né-
pet e szavakkal : „Menjetek békében", nyugaton ezekkel: 
„Ite, missa est !" (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 8-án. A ,Prot. E. s I. Lap'-nak vá-

l a s z a múltkori, jul. 28-áról kelt czikkünkre, mai 32. szá-
mában megjelent; — mennyiben hozza az általunk ismétel-
ten kért felvilágosításokat, magok t. olvasóink Ítéljék meg; 
mert a kérdéses válasz, czikkünk egész terjedelmében való 
előrebocsátása után ekként hangzik : 

o 
Mily sok hűhó semmiért! Elmondom a dolgot őszintén 

ugy, amint történt. 
Szerkesztőségünk természetesen semmiféle miniszté-

riummal érintkezésben nem áll, és így a kérdéses hirdetés is 
hozzánk nem a minisztériumtól közvetlen, hanem a superin-
tendensi hivatal utján jött. — Mi, mint pályázatot, melynek 
sem tartalma-, sem stylusáért felelősek nem vagyunk, az 
aláírást meg se nézve beadtuk a nyomdába és csak a revi-
sio alkalmával vettük észre, hogy a minisztériumtól van, s 
igy annak lapunk oeconomiája szerint inkább a „Különfélék" 

közt volna helye. Hogy azonban a nyomdát utolsó perezben 
ne zavarjuk, és abban a meggyőződésben, hogy a kormány 
érdekében tett közleményért a pénzügyőrség bélyegdijt tő-
lünk követelni nem fog, inagh igytuk hirdetésnek s nem sze-
dettük újra (hasábalakban) a „Különfélék" közé; sőt a kö-
vetkezetesség kedveért, a 31-ik számban azt az eljárást 
ismételtük. 

íme igy történt az a nagy dolog, hogy a ,P-oí. Egyh. 
és Isk. L ip.' hirdetési rovatában a kormány részéről jö t t 
pályázat olvasható. 

Nagy Isten! Mily boldog állapotjuk lehet ott túlnan, 
hogy oly futilis okon kell kapniok, mikor belénk akarnak 
kötni, mig mi, ha csupán az ország világos törvényéi meg-
szegésével ellenünk rendszeresen elkövettetni szokott sérel-
meket (mint pl. reversalisok csikarását) pontosan registrálni 
akarnók, akár egyebet sem Írnánk lapunkban ! 

S még is a „ Religio" szerint az országnak ma más 
gondja sem volna mint az, hogy félretolva minden egyebet, 
egyedül azoknak az élelmes, összetartó kálvinistáknak csinál-
jon helyet. No már erről igazán nehéz satirát nem irni. 

Hogy a romanismus öntudatos hive, minőnek a „Re-
ligio" szerkesztőjét is ismerjük, kizárólagos középkori elvei-
nél fogva nem tud a mai politikai világgal megbarátkozni, 
azt én igen természetesnek találom. Oly rend emberei, mely 
még nem rég elmondhatta: a föld csak az én kedvemért 

r • i I 

teremtetett, a nap és hold az én gyönyörűségemre vilagita-
nak, mert én vagyok a nagy mindenség központja, termé-
szetes, hogy nem nézhetik jó szemmel a társadalom oly szer-
vezetének megszilárdulását melyben maholnap nekik oly 
kevés, tán semmi szerep nem jut. De miért nem akarják be-
látni, hogy e társadalmi forradalomban a vallási felekeze-
teknek, mint ilyeneknek, semmi részük ? 

Az egyeni erők szabad versenyében, mely a mai társa-
dalomban uralkodik, nem azt akarják, hogy a katholikus 
pap uralmát tán kálvinista vagy lutheránus pap uralma 
váltsa fel, hanem azt, hogy láthatatlan, ellen nem őrizhető 
hatalom nevében rendelkező emberek, akármily elnevezé-
süek legyenek azok, a polgári ügyek intézésébe ne avatkoz-
zanak, hogy senki az ég nevében a földet ne bitorolja. 

Nyomot vesztettek önök, ott keresik az ellenséget, hol 
nincs, mikor azt ma is a protestáns felekezeteknél keresik. 
Annak a minden néven nevezendő hierarchiát sújtó szellem-
nek, melynek mi, úgynevezett liberálisok vagyunk a hirde-
tői, a hitvallásokhoz semmi köze, és bizonyára nem kevesebb 
hiveket számlál a katholikusok, mint az igazhitű kálvinis-
ták között. 

E szellem az, mely önök ellen küzd, és melyen önök 
mesterkedése nem fog; mert serege azon arányban szaporo-
dik, a mint önök azt elnyomni iparkodnak, minden iskola-
mester annak egy-egy toborzója. 

E seregbe bizva állunk mi önök engesztelhetlen gyű-
löletének elibe. 

Dat deus immiti cornua curta bovi Ballagi Mór. 
* 

Mindenek előtt kedves meglepetésünknek vagyunk 
kénytelenek kifejezést adni a felett, hogy múltkori néhány 
igénytelen megjegyzéseinknek sikerült magát a többnyire 
sátrában lappangó Achillest sikra szólitani. Még sem kis 
dolog lehetett felszólalásunk ; mert a különben mindent de-
rekasan elintéző, általunk igen tisztelt főmunkatárs ur nem 
akart oly ügynek védelmére vállalkozni, mely iránt 
talán nincsen kellőleg tájékoztatva, tartozván az a főszer-
kesztői privatissimá-k közé. 

A ,felvilágosítás' tehát körülbelül abban áll, hogy a 
főszerkesztő ur először nem tudta, mit ad lapjába, azután 
pedig, a 31. számban, ugyanezt az eljárást „a következetes-
ség kedveért" ismételte Ha a felelős szerkesztő ur nem 
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restel ily ,felvilágosításokat' adni, mi, az ő becses személyét 
tekintve, meg lehetünk azokkal elégedve, de az ügy érde-
mére nézve nem. Mert először igen bajos elhinni, hogy ily 
körültekintő ur, mint a ,P. E. s Isk. L.' szerkesztője jobban 
meg sem nézné azt, mit a superintendensi hivatal utján1) 
lapja számára kap, s másodszor az az óriási naivság, mely-
szerint ugyancsak ő liga azon meggyőződésben ringatódzik : 
„hogy a kormány érdekében tett közleményért a pénzügy-
őrség bélyegdijt tőle követelni nem fog", oly szokatlan tü-
nemény a ,Pr. E. s Isk. L.' kedély állapotában, melyet csak 
rendkívüli, kebelbeli megzavarodásnak tulajdonithatunk, 
minő akkor szokott támadni, mikor az embert gyenge olda-
lán csípik, s oly dolgokra nézve kérnek tőle felvilágosí-
tást, melyeket inkább a hallgatás érdekes leplével leta-
karni szeret. 

Ily körülmények közt, mi természetesb, mint hogy a 
,Prot. E. s I. Lap' kínjában Bodóné asszonyságot hívja se-
gítségül, s czikkének többi kikezdéseiben de omnibus et 
quibusdam aliis beszél, mik az általunk felvetett kérdéssel 
semmi összefüggésben sincsenek. o o 

Hogy a ,Religio' szerkesztője a romanismusnak öntu-
datos híve, jól teszi ; hogy kizárólagos középkori elvei vol-
nának, s hogy ezeknél fogva a mai politikai világnak oly 
merev ellensége lenne, amint azt a ,Prot. E. s Isk. Lap' t. 
szerkesztője róla állítja, azt nem tudom, nem is hiszem ; de 
talán az említett t. szerkesztő ur sem hiszi, annak daczára, 
hogy .természetesnek' találja; — de nem ezekről van itt 
szó, hanem arról: először: hogy áll a dolog azokkal a bizo-
nyos hirdetésekkel, — s erre nézve t. ellenfelünk kielégítő 
választ nem mer adni; s másodszor arról: igaz-e vagy sem, 
hogy a mai magyar ,állam', a mennyiben a zsidó nadályok 
még valami vér-felét hagytak benne, csakis arra valónak 
látszik, hogy maradványain a protestantismus osztozkodjék ? 

Hanem a ,Pr. E. s Isk. L.' azt mondja, hogy „errő* 
igazán nehéz satirát nem írni", — de még-ennél is nehezebb 
feladat lenne, ezt komolyan tagadni-, — vagy, hogy csak 
egyetlenegy példát felhozzunk : tagadja, ha meri, hogy mind-
azok, kik ujabban az ország pénzén felgazdagodtak, protes-
tánsok, elkezdve a keleti vaspálya matadorjaitól egészen . . . . 
no de a ,Pr. E. s I. L.' t. szerkesztője amugvis ismeri s tisz-
teli őket ; mert vannak köztök felekezetének legfőbb embe-
rei s egyházi elüljárói is ! . . . Avagy tagadja, hogy a minden 
néven nevezendő közhivatalok aránytalanul nagy részben 
protestánsok kezei közt vannak?.. . főleg azok, melyek mint 
jövedelmezők ismeretesek?... Mindenféle hasznos s még 
több haszontalan statistikát űznek az urak, arról pedig 
nagy bölcsen hallgatnak, váljon az állam jótéteményei 
aránylagosan fel vannak-e osztva az egyes felekezetek közt, 
számuk s az állami terhekben való részvétökhez képest ! — 
Persze, hogy az ilyen statistika rettenetesen ,illiberalis' do-
log lenne; mert a népet nem egy, különben megfejthetlen-
nek látszó tüneményre nézve igen kellemetlenül felvilágo-
síthatná, ezért kerülik azt önök, kik máskor oly rettenetesen 
rajonganak a ,világosságért'; ezért sikoltanak fel, minta 
kinek lábára hágtak, valahányszor az embet ezt etnliti 
mert igy könnyebb sötétben a közös prédán osztozkodni s 
aztán hangosan ,tolvajt !'kiáltani másokra ; hisz'szerencsé-

') hin ! Szerk. 

jökre olyan a tömeg,hogy mindig a leghangosabban kiabá-
lónak hisz, s igy természetes, hogy még jó sok ideig önök-
nek lesz igazuk — az oktalanok és rászedettek előtt! 

Látja a t. szerkesztő ur, hogy mi nem szoktunk ötölni-
hatolni, hanem a dolog melett maradunk; mert nincs okunk, 
eljárásunkra különféle gyanús lepleket húzni ; mi nem fé-
lünk sem a statistika, sem a történelem, sem semmiféle más 
tudománynak tanúbizonyságaitól, de önöknek átka az, hogy 
a magdeburgi Centuriatorok napjaitól fogva mindazt meg 
kell hamisitaniok, hahogy ingatag épületüket fentartani 
akarják. Azért kár volt, oly nagylelkűen biztatni minket, 
hogy ne a protestánsok közt keressük ellenségünket; — 
eszünk ágában sincs valakitől is félnie világon, legkevésbbé 
pedig a protestáns, avagy ama másik, semmiféle vallással 
nem törődő ,szellem'-től, melynek hirdetőjéül a t. szerkesz ő 
s hittanár ur is vallja magát ; — hanem egszerüen azt mond-
tuk s ma is mondjuk, hogy Magyarországban a protestáns 
pajtáskodás uralkodik, mire a , P. E. s I. Lap' ad rem semmit 
sem tudott felelni ; — ismételjük : eszünk ágában sincs 
félni, még a ,Prot. E. s I. Lap' tudós s müveit szerkesztőjé-
től sem, azért kár volt azt az ökrészeti citatiót oda tenni 
becses neve elé ; mert bármekkora szarva is legyen valaki-
nek — letörjük ! Sempronius. 

Erdély. Az e r d é l y i ró m. k a t h . s t a t u s-g y ü-
l é s K á r o 1 y-F e h é r v á r 11 1870. é v i j ú l i u s 7-én 
t a r t o t t II. ü l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . (Folyt.)h)Az 
iskolaügy fölv!.gyázását és vezetését illetőleg ajánlja a bi-
zottság: Mondja ki a status-gyülés, hogy megkívánja az 
igazgató tanácstól, miszerént az a neki adott utasítás szelle-
mében ugyan, de az erdélyi püspök ur ő nagymltgával egyet-
értőleg járjon el. A status-gyülés ezen ajánlatot elfogadja. 

i) A bizottság javaslata értelmében a költségvetést és 
zárszámadást illetőleg a status-gyülés utasítja az igazgató-
tanácsot, hogy az 1877-iki költségvetést és a mult évek zár-
számadásait terjeszsze a jövő gyűlés elé, addig is pedig föl-
hatalmazza az igazgatótanácsot, hogy a folyó évi szükség-
letet a minisztérium által megállapítandó költségvetés alap-
ján és keretében folyóvá tehesse. 

k) A mi az illető alapoknak saját kezelés alá Vételét 
illeti, a bizottság javaslata értelmében a status-gyülés uta-
sítja az igazgatótanácsot, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi minister urnák 1874. deczember 28-dikán 34,204 szám 
alatt kelt leiratára vonatkozólag ügyekezzék eloszlatni a 
minister urnák azon kételyét, mintha az, hogy a katholi-
kus status a saját tulajdonát képező alapokat saját keze-
lése alá veszi, ő felségének kegyúri és felügyeleti jogá-
val ellenkeznék. Fejtse föl, hogy az erdélyi k itholikusok ő 
Felségének ezen jogait a legnagyobb tiszteletben kivánják 
mindenha tartani és készek eleget tenni miudazon föltéte-
leknek, melyeket ezen legfelsőbb jogok biztosítására a mi-
nisterium szükségesnek fog tartani azon esetben, ha az ala-
pok a kath. status és igazgatótanács közvetlen kezelése alá 
adatnak. Egyszersmind utasitja az igatótanácsot, hogy, ő 
Felsége vallás és közoktatásügyi miniszterével egyetértve 
tegyen lépéseket a kath. alapítványok részbeni convertálá-
sára nézve, fölhatalmazván az igazgatótanácsot, hogy az 
alapítványok jelenlegi papírjainak egy részét nagyobb s 
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amortizatióval is összekötött kölcsönökre s nagyobbszerü 
birtokvételekre fordithassa. 

1) A bizottság az igazgatótanácsnak az erd. r. k. gymn. 
tanárok, néptanitók s tanitónők, nevelők s nevelőnők nyug-
díjazására, özvegyeik s árváik gyámolitására vonatkozó ja-
vaslatát elfogadásra ajánlja. A statusgyülés a mellékelt szö-
veg szerént ezen javaslatot elfogadja az 5-ik §. következő 
módosításával: „A papi tanárok és kegyesrendiek, ha illető 
hatóságuk által egyházi pályára rendeltetnek, azon esetben 
ha még nem töltöttek 10 évet a tanári pályán, az általuk 
addig befizetett illetéket, ennek kamatjai nélkül visszakap-
ták; ha azonban 10 éve már, hogy tanárkodnak, akkor nyug-
dij-igényök nem enyészik el, hanem más pályán történt 
nyugdíjaztatásuk alkalmával igényt tarthatnak ezen nyug-
dijalapból is a tanári pályán töltött éveknek megfelelő 
nyugdíjra." Valamint a 7. §. utolsó pontjának következő 
módosításával: „Ezért az ily egyének már a tanári s tanítói 
karból kilépésükkor kötelesek a tanárságról vagy a tanító-
ságról való lemondásukat a püspöknek további intézkedés 
végett bejelenteni". Meghatározza továbbá a status-gyülés, 
hogy a) az elemi iskolatanitók nyugdijalapja az ahhoz igényt 
tartók minden megrövidítése nélkül saját természetének és 
rendeltetésének mindenkori megóvása és fentartása mellett 
s a tőkének érintése nélkül mindaddig ezen czélra fordíttas-
sák, a mig a gymn. tanárok nyugdijalapja oda fogja magát 
kinőni, hogy saját terhét elhordozhatja, b) Ide fordittassék 
hasonló feltételek alatt a kántor-tanítóknak a erdélyi fehér-
vári káptalan kezelése alatt levő nyugdíj-alapja, a c) tanul-
mányi alapból e czélra 20,000 frt. évi 1,000 frt. részletben 
kiszakitta8sék. Minek következtében ezen nyugdijalap sza-
bályainak a megállapított szöveg szerénti kinyomatása, ezen 
jegyzőkönyvhöz csatolása és annak végrehajtása elhatároz-
tatik, meghagyatván az igazgatótanácsnak, hogy mindezek-
ben az ügy sürgős volta miatt mielőbb lépéseket tegyen. 

m) A kegyesrendi tanárok fizetésének a többi erd-
kath. tanárok fizetésével való egyenlősítését s ezen fizetés-
nek utalványozását a bizottság véleményével megegyezőleg 
a status-gyülés helyeslő tudomásul veszi és egyszersmind 
jövőre elhatározza. 

n) A gymn. tanárok fizetésére vonatkozólag a bizott-
ság ajánlata szerént az igazgatótanács javaslatát elfogad-
ván, kimondja a statusgyülés, hogy a rendes tanárok fizetése 
800 frtra emeltetik föl, melyhez 10 év múlva ujabb 100 frt. 
fizetésjavitás csatoltatik, az összes fizetés azonban ez idő 
szerént az 1000 frtot meg nem haladhatja. E fizetésjavitás 
már 1877 január 1-től fogva életbe lép s e czélból fölhatal-
maztatik az igazgatótanács, hogy a tanulmányi alapból 
5,000 frtot folyóvá tehessen. 

o) A koloszmonostori uradalomról az igazgatótanács 
által beterjesztett azon jelentést, miszerént annak állapota 
anynyira javult, hogy nyolcz éven át befolyt és a főpénz-
tárba beszolgáltatott évi általagja 22,796 frtot s 87 krt tett 
és ügykezelése oly kerékvágásba hozatott, mely annak kor-
mányzását minden nehézségtől megszabadította, a bizottság 
javaslata szerént a status-gyülés tudomásul vévén utasitja 
az igazgatótanácsot, hogy czélszerübb kezelés és felügyelés 
végett saját tagjai közül egy inspectort válaszszon és annak 

számára a monostori uradalom jövedelméből a viszonyok-
hoz mért arányban évi tiszteletdijt utalványozzon. 

p) Az igazgatótanács azon eljárását, miszerint a ma-
gyarkeleti vasút által kisajátított kolozsmono3tori uradal-
mi földek 4476 ft. és 12 kr. árából eddig tett föld- és erdő-
vásárlásait, minthogy azzal az uradalom fekvőségeinek kö-
zepén létezett alkalmatlan és káros befolyású composses-
soroktól megszabadult, a bizottság javaslata szerint a sta-
tusgyülés utólagosan helyben hagyja és egyszersmind az 
igazgatótanácsot felhatalmazza, hogy e vásárlást folytat-
hassa, sőt, lia a felszabadult egyénektől jutányosán földeket 
vásárolhat, erre nézve a kedvező alkalmakat használja fel. 

r) A kolozsvári régi convictusnak a külső monostor-
utczában fekvő puszta telke eladására, minthogy annak fen-
tartási költségei jövedelmeit felemésztik ; továbbá a kolozs-
vári kath. lyceumi könyvnyomda és convictus közti szögle-
ten fekvő épületes teleknek az Ö3ztőndij-alap számára leendő 
megvásárlására az igazgatótanács felhatalmazást kérvén, a 
bizottság azt megadhatónak véleményezi. A statusgyülés a 
bizottság ezen véleményét határozatra emeli. 

s) Dr. Málly Istvánnak, a kolozsvári növeldék orvosá-
nak, azon folyamodását, hogy honorariuma felemeltessék, az 
igazgatótanács egyszerűen előterjesztvén, a bizottság, mi-
után a 200 frt. honoráriumát elégségesnek tartja, elfoga-
dásra nem ajánlja. Dr. Málly István ezen kérését a statsu-
gyülés nem teljesiti. 

t) Jankó István uradalmi szolga fizetését, tekintette] 
35 évi becsületes szolgálatára, az igazgatótanács ajánlatára 
a bizottság véleményé szerint a statusgyülés és 105 forint-
tól 150 forintra felemeli. (Vége köy.) 

lióma. Ö s z e n t s é g é n e k s z ó z a t a a k ü l f ö l d i 
n ö v e l d é k i f j a i h o z azért felette figyelemre méltó, mert 
a szentatya abban döntő Ítéletet mond az olasz s egyáltalán 
a világforradalomnak legújabb törekvései felett is. A nagy-
horderejű beszéd következőleg hangzik: 

Arra vagytok rendelve Istentől, Kedves Fiaim ! ha 
ugyan hivatástokhoz hivek maradtok, hogy tanítsátok a népe-
ket, az evangelium világával világosítsátok fel őket, s vezes-
sétek ki a bűnösöket a bün sötét barlangjaiból a malaszt fé-
nyes világosságára; mért ugyan hozzátok is igy szólt a Meg-
váltó: Venite post me, faciam vos fieri piscatores hominum. 

Emlékezzetek meg azon csudás halászatról, mely a ha-
lászok hállóját annyira megtölté, hogy az, a berekesztett 
sokaságnak roppant súlyát el nem birván, szakadozni kezde, 
ugy hogy a befogott halak egy része ismét elveszett. Tud-
juk, hogy Krisztus Urunk minden csudájának bizonyos je-
lentősége van. A halaknak sokasága, melyet a hálló bere-
keszte, azon híveknek összegét jelenti, ki Isten meghívó 
szózata után indultak. A hállónak szakadozásai pedig, me-
lyeken át számos hal elillant, melyek kezdetben a többivel 
együtt voltak, nem jelentenek egyebet, mint azon eretnek-
ségeket s szakadárságokat, melyek annyiszor tépték már 
szét a hállót, s melyek tüzetesen napjainkban számos hitet-
lennek, eretneknek s a mult századbeli tudatlan s istentelen 
írók bámulóinak alkalmat szereznek a kimenetelre. Ezek, 
társadalmi helyzetüknél fogva tetszésök szerint igazgatják a 
tévelyt, elrontják a népeket, s minden erővel azon vannak, 
hogy Krisztus egyházát zaklassák,kifosztogassák, elnyomják. 
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Kevés idő múlva ti is beléptek nzon társadalomba, 
melyet mindenképen elrontani iparkodnak, s kénytelenek 
lesztek épannyi módon a tévely ellen harczolni, leginkább 
pedig példás magatokviselete által ; de harezolnotok kell a 
tudományosan kiművelt, s Isten malasztja által felvilágosí-
tott józan észnek fegyvereivel is. 

Fiatal emberekhez szólok, s ezért hallgatva száz egyéb 
visszataszító tévelyről, csak azokat akarom ma emliteni, 
melyeket bizonyos fiatal tanulók valahol a katholikus vi-
lágban hirdetettek ; mely tévelvek nem ujak ugyan, de 
mindenha a pokoli dölyfnek szülöttei voltak. Ezen tanulók 
programmot szerkesztettek s azt a két félgömbnek fiataljai-
hoz intézték, melyben kimondák, hogy a vallási társadalmat 
el kell törölni, s hogy az ő „Syllabus"-ok elvei• szerént 
atheusok, forradalmárok és socialisták akarnak lenni. Fáj-
dalom, ily gyökerekből csak száraz águ, fonyadt levelii és 
mérges gyümölcsü fa nőhet ki. 

A ti rendeltetések tehát az leszen, hogy midőn időtök 
elérkezett, ezen esztelenek ellen harczoljatok s az emberi 
nem méltóságát régi jogaiba helyezzétek visssza, melyet 
bizonyos oldalról sárba rántani iparkodnak, midőn förtel-
mes s borzasztó elveknek érvényesítésére csábitani akarják. 

De azt fogjátok nekem ellenvetni: kik vagyunk mi, 
kik ily nagyszámú s erős ellenség ellen sikerrel megküzd-
jünk ? Ertem, hogy fiatal korotokban, midőn tanulmányai-
tokat még be sem végeztétek, s sziveitek még nincsenek 
kellőleg megaczélozva a szenvedélyek támadásai ellen, hogy 
akkor csakhamar okot találtok saját magatok iránt bizal-
matlankodni, s azt mondani ; kik vagyunk mi ? De csak ne 
féljetek fiaim ! gondoljatok Krisztus Urunk szavaira, ki mi-
előtt a hállót kivetni parancsolja, azaz mielőtt munkára 
rendel minket, a jó ösvényre utasit ; — s melyik jobb annál, 
melyen ő maga, Krisztus Urunk, előttünk jár, igy szólván 
hozzánk : „ fenite post me" ... 

Azonban, mit tesz az: Krisztust követni? Ö maga vi-
lágosan megmagyarázza e szavakkal: qui vult venire post me, 
abneget semetipsum, tollat erucem suum et sequatur me, — 
azaz az önmegtagadást, a keresztény önsanyargatást s ma-
gasztost erényeinek utánzását ajánlja nekünk. 

Ha van köztetek, ki a tétlenséget kedveli, ébredjen 
fel, abneget semetipsum, mert a restség a tanulást és a jócse-
lekedeteket gátolja. Ha van, ki nem hajol meg szivesen a 
fegyelem tekintélye előtt, boruljon le a feszület előtt, abne-
get semetipsum, s lemondván minden kevélységről, vegye 
magára keresztét és öltözzék az alázatoság ruhájába. Ezen 
és más önmegtagadások segitségével képesek lesztek a vi-
lág tévelyei ellen harczolni. s szent hivatástok kötelessé-
geit teljesiteni. 

De mivel mindenkinek kötelessége isteni Mesterünk-
nek nyomdokait követni, nem csak a szentély szolgái, ha-
nem a világi hivek is kötelesek engedelmes észszel fogadni 
azon törvényeket, melyeket ezen szentszék kibocsát. Tanul-
játok meg, tiszteletben tartani a hitegység eme központját, 
mert a hitnek letéteményét mindenha hiven megőrizni kell. 
Ama csodás halászat alkalmával, melyet előbb emliték, 
figyelemre méltó, hogy a hálló kivetésére többen szólittat-
nak, de arra, hogy a mélyre vigye (Lali. V. 4 ;) csak az 
apostolok fejedelme kap parancsolatot. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
= Értesíttetünk, miszerint ,A legsz. sziv Asszonyáról 

cz. ima-egylet' magyarhoni igazgatóságánál következő kegy-
tárgyak kaphatók : 1. Az egyletre vonatkozólag : Felvéti ima-
jegyek a régibb képpel darabja 2 kr. Felvéti lapok az ujabb 

képpel 2 kr. Egyleti érmek Brittania-fémből 2 kr. Egyházi 
ének a legszentebb Sziv Asszonyához 1 kr. Társulati pe-
csétjegyek 1 kr. Litánia a legszentebb Sziv Asszonyáról 2 
kr. Heti ajtatosság a legszentebb Sziv Asszonyához 2 kr. 
Szent kilenczed a iegszentebb Sziv Asszonyához 3 kr. Út-
mutatás az egyleti kis rózsafüzér elmondására 1 kr. A gyer-
mekek felajáltatása a legsz. Sziv Asszonyához s egyéb imák 
2 kr. Az ima-egyletet bőven lei ró füzet ára 20 kr. — Ké-
szülőben vannak: Felvételi jegyek finomabb kiállításban. 
Az egylet érme nagyobb kiadásban. Levélpapírok a legszen-
tebb Sziv Asszonya képével. 

2. Az egyleti pénztár egyéb kiadványai : Ének Krisztus 
kínszenvedéséről (11 szakasz) darabja 1 kr. Ugyanannak 
dallama (hangjegyek orgonára) 2 kr. Passionslied (11 Stro-
phen) 1 kr. Ugyanannak dallama (hangjegyek orgonára) 2 
kr. Szent József folytonos tiszteletének egyletéről (felv. j.) 2 
kr. Isten szent neve védőinek egyesülete a káromkodás ellen 
1 kr. Egyházi énekes- és imakönyv, 2-ik kiadás, egész vá-
szonba kötve 50 kr. 

Jegyzet. A legszentebb Sziv Asszonyáról czimzett ima-
egyletről rendes havi tudósitasokat hoz a mltgos Kubinszky 
Mihály ur által Kalocsán szerkesztett , Társulati Értesítő', 
mely havi közlönynek előfizetési ára egész évre 1 frt. o. é. 
Kuneze Leo, O. S. R. az ima-egylet magyarhoni igazgatója, 
Győr-Szent-Mártonban 

— Miféle uton s módon segit Oroszország a fellázadt 
szerbeken, napyjában nem tartozik ránk; de az mégis csak 
érdekes, hogy Fleroff, moszkaui egyetemi tanár, ki e napok-
ban több orvos kíséretében s igen gazdagon felszerelt kór-
házi készlettel a háború helyszínére utazott, négy irgalmas 
apáezát is vitt magával. — A franczia minisztérium, tüze-
tesen Waddington, annak protestáns tagja, alkotmányos be-
csületével megegyeztethetőnek találja, hogy a kath. egye-
temekre vonatkozó törvényjavaslatának bukása után is a 
miniszteri fizetés élvezetében maradjon. Most egy uj vallás-
ügyi viszály fenyegeti az alsóházi baloldal felül. Ez ugyanis 
terjedelmes törléseket szándékozik a cultus-budgeten esz-
közölni. A „Fansőbb kath. tanintézet" — sz. Genovéfáról 
czim. káptalan minden jövedelme koboztatik el ; amaz 
1,200,000 frank mely Francziaország 12000 legöregebb plé-
bánosa évenkinti 10Ö frankkal való segélyezésére rendelte-
tik, szintén töröltetnék ; a papneveldék s egyházi épü-
letek fentartására adott államsegély alábbszállittatnék, sőt 
egy egész püspökség is töröltetnék el ; még nem tudni, me-
lyik. Egyúttal Páris városának vörös tanácsa is okvetetlen-
kedik ismét egyszer vallásügyi kérdésekben, ai íennyiben 
kérvényt intézett a belügyministerhez, miszerint az minden 
vallási propagandát, értsd : a vallástanitást szüntesse meg 
az iskolákban. Ha Waddington lenne a belügyminister, a 
katholikus vallástanítás minden esetre eltiltatnék. — A je-
zsuiták ellen Marseille felől meginditott mozgalom már Pá-
risban is viszhangra talált a csőcselék közt; „népgyűlések" s 
az ismeretes stereotyp ostoba beszédeket is tartattak ; neve-
zetesen azonban, hogy Louis Blanc s még néhány ismer-
tebb baloldali, kik a gyűlésre meghiva voltak, nem mentek el, 
szó van azonban róla, hogy legközelebb inditvány is fog té-
tetni az alsóházban, miszerint a XY. Lajos alatt a jezsuiták 
ellen hozott törvények ismét hatályba helyeztessenek. 

— Döllinger nevenapján jul. 31-én, 45 amerikai pro-
testáns ,püspök' által aláirt üdvözlő levelet vett. — A pader-
borni katholikusok junius 16-án mint ő szentségének trón-
ralépte ünnepén, nagy kivilágítást akartak rendezni ; a kor-
mány azonban szives volt tilalmával közbe lépni, minek az 
a jó következménye lett, hogy a paderborniak a kivilágí-
tásra szánt összeget,6000 markot, péterfillérre adományozták. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Bóma. Ő szentségének szózata a külföldi növelde iljaihoz. — Vegyesek. 

A Szentség-kitételre vonatkozó egyházi 
szabályok. 

1) Bevezetés. A legmagasztosabb Oltáriszentség-
nek nyilvános imádásra való l i turgicus kitételéről, 
ugy amint mi azt ma gyakorolni szoktuk, a 13. 
század előtt szó sem lehet ; mert a szentség egész 
addig sem láthatólag, sem elburkoltan ki nem téte-
te t t s a hivek azt csak az áldozásnál és az urfel-
mutatáskor látták, mely ugyan egyes szertartások 
s helyi szokások szerint már régen gyakorol tatot t , 
általánossá pedig, legalább Nyugaton körülbelül 
csak a l l . század óta lett, valószinüleg Berengar 
eretnekségének alkalmából, ki Krisztusnak az ol-
tár i szentségbeni valóságos jelenlétét tagadta. E 
titokszeriiségnek okát, melylyel az egyház régente 
e legfelségesebb Szentséget körülvenni jónak látta, 
valószinüleg ugyanazon szándékban lelhetjük,ami ért 
az egyház ha jdanta az Eucharist iáról szóló egész 
tant a katechumenusok előtt t i tokban tar tot ta , s 
mely szándékot sz. Ágoston ismertet meg velünk, 
midőn — in Joan. tr . 96. n. 3, — igy szól: „Etsi 
eis (catechumenis) fidelium sacramentanon pandun-
tur , non ideo fit, quod ea ferre non possint, sed ut 
ab eis tanto ardentius concupiscantur, quanto eis 
honorabilius occultantur." 

E tekintetben az urnapi ünnepélyességnek be-
hozatala nagy változásokat idézett elő, anélkül 
azonban, hogy ezzel mind já r t kezdetben a mai szent-
ségkitétel összekötve leendett. Sem a ,Transiturusl 

kezdetű bulla, melylyel IV. Orbán ezen ünnepélyes-
séget 1264-i aug. 11-én elrendelte, sem a határozat, 
melylyel IV. Kelemen a viennei közzsinaton 1311-
ben a fentebbi bul lá t ú jból kihirdette s megerősí-
tette, szóval sem emiitik, mintha az egyháznak e te-
kintetben való, eddigi fegyelmén oly vál toztatást 

kellene tenni, hogy a szentostya ezentúl máskor is. 
mint az urfe lmutatás vagy áldoztatáskor mutattas-
sák meg a hiveknek, legyen az akár különös ki-
tétel vagy körmenet á l ta l ; mert megjegyzendő, 
hogy az urnapi körmenet u jabb keltű magánál a 
fentemiitett IV. Orbán-féle bullánál. V. Márton ide-
jében azonban a körmenet már létezett, mert 1426-i 
májushó 26-áról kelt, „ Ine f fab i le Sacramentum" kez-
detű bul lá jában nem csak a már IV. Orbán által 
az urnapi ünnepély ajtatos megüléséhez kötöt t bú-
csúkat kettőzteti meg, hanem még u jaka t is engedé-
lyez azok számára, kik az urnapi körmenetben részt 
vesznek. E körmenet tehát 1311 és 1426 közt kelet-
kezett, legvalószínűbben 1317-ben, XXII. János 
pápa alatt. 

Valószínű, hogy e körmenet első keletkezése-
kor a Szentség csak leburkoltan, lefátyolozva vite-
tett ki, olymódon, mint az ínég most is a nagycsü-
törtöki istenitisztelet, illetőleg processio alkalmával 
történik. Tény, hogy a lefátyolozás számos vidéken 
még a 17. században is d ivot t ; habár nem tagad-
hat juk , hogy a szokás, a Szentséget szabadon, min-
denki előtt lá thatólag vinni, szintén igen korán 
keletkezett; de amint ez történhetett , csak követke-
zetes továbbfejlődése volt ezen szokásnak, ha az ek-
ként már közszemlére bocsátott, a városok és fal-
vak utczáin és téréin végig hordozott Szentség im-
már formaszerűen ki is tétessék az oltáron, elejénte 
csak a processio után, majd az egész Űrnap ján , 
még későbben annak nyolczada alatt is egyszer vagy 
többször, végre még más alkalmakkor is. A theo-
phoricus körmenetek, valamint a szentség-kitételek 
is nagy örömmel s lelki haszonnal fogadtatván, 
azok mindinkább terjeszkedtek, mignem a legma-

gasz tosabb Oltáriszentség azon szép cul tusává fej-
lődtek, melynek manap örvendünk. 

13 
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A 16. századbeli hi tuji tók, természetesen, nagy 
ellenségei voltak az eucharisticus cultusnak is. El-
lenök i rányul a trienti sz. zsinatnak következő nyi-
latkozata: Deciarat S. Synodus, pie et religiose ad-
modum in Dei ecclesiam inductum fuisse liunc mo-
rém, ut singulis annis peculiari quodam et festő die 
praecelsum hoc et venerabile sacramentum singu-
lari veneratione ac solemnitate celebretur atque in 
processionibus reverenter et honorifice illud per 
vias et loca publica circumferatur. Aequissimum est 
enim, sacros aliquos statutos esse dies, quum Chri-
stiani omnes singulari ac rara quadam significatione 
gratos et memores testentur animos erga commu-
nein Dominum et Redemptorem pro tam ineíFabili 
et divino beneficio, quo mortis eius victoria, et 
t r iumphus repraesentatur ; (Sess. XIII., De cnltu 
Euchar. c. 5.) — és a következő canon : (Sess. XIIT. 
6.) „Si quis dixerit , in sancto Eucharist iaé Sacra-
mento Christum, unigenitum Dei Fil ium non esse 
cultu latriae, etiam externo, adorandum : atque ideo 
non festiva peculiari celebritate venerandum, ne-
que in processionibus, secundum laudabilem et uni-
versalem ecclesiae sanctae r i tum et consuetudinem 
solemniter circumgestandum, vei non publice, ut 
adoretur, populo proponendum, et eius adoratores 
esse idololatras, anathema sit." Ezenkivül pedig a 
Congr. Rituum-nak számtalan határozata muta t ja , 
miszerint a szentszék mindi"- különös buzgósággal 

Ö ö C o 
azon volt, liogy az Oltáriszentségnek li turgicus ke-
zelésébe egységes rend hozassék, s netán lábra ka-
pott visszaélések kérlelhetlen szigorral elnyomas-
sanak. Ha azonban mégis vannak egyes országok-
ban a rómaiaktól eltérő helyes és tű r t szokások, ez 
onnan van ; mert sok helytt az eucharisticus cultus 
már teljes virágzásnak örvendett , még mielőtt az 
illető egyházak a sok tekintetben egyszerűbb római 
ritussal megismerkedtek s azt elfogadták volna ; s 
mert az egyházi tekintély, amily szigorú tudvale-
vőleg a visszaélések, ép oly türelmes azon consue-
tudines laudabiles et immémoriales iránt, melyek 
egyes megyékben és országokban fenál lanak; — 
miből azonban korántsem következik, hogy mindaz, 
ami manyp sok helyütt az oltári szentség körül, a 
római szokástól eltéröleg történik, csupa ,consue-
tudo lau (labilis1 lenne, amint azt értekezésünk nem 
egy pont jában alkalmunk lesz, legalább indirecte 
kimutatni . 

2) A szentségkitétel különféle módozatairól. 
A római r i tus kétféle szentségkitételt ismer : 

az expositio privata-1 és expositio puhlica-t. 

Az expositio privata Sanctissimi abban áll, hogy 
a tabernaculum egyszerűen megnyit tat ik s a Cibo-
rium, vagy a legfátyolozott szentségtartó (de koránt-
sem a szentostya maga) a hivek előtt láthatóvá té-
tetik. I lyenkor nem szabad a Ciboriumot vagy a 
szentségtartót a tabernaculumból kivenni, azt a 
thronusra kiállítani, vagy áldást adni vele. Az ex-
positio privatá-uak lényege tehát különösen az, 
hogy a Szentség a hivek szemei elöl elfödve ott van 
a nyi tot t tabernaculum ban. Ily magán-kitételt a 
plébános püspöki engedély nélkül is ha j tha t végre, 
például „pro alicuius aegritudine levanda, vei pro 
necessitate ac desiderio alicuius religiosi viri." (Be-
ned. XIV. Instit . XXX.) 

Az expositio publica ellenben abban áll, hogy a 
Szentség, kiemeltetvén a tabernaculumból, födet-
len szentségtartóban, kimagasló helyen és diszfódél 
alat t — in throno sub umbella — tétetik ki. Ezen 
kitétel vagy .legünnepélyesebb' — exp. solennissima, 
mint péld. Űrnap nyolczada alatt, a 40 órányi imá-
dás alkalmával, vagy más, az összes kereszténységet 
érdeklő ügyekben ; vagy ,kevésbbé ünnepélyes' 
minus solennis — ha rövidebb tar tamú, vagy ha 
kegyeletes alapitványból történik, sat. I ly minus 
solennis expositio publica az is, midőn a lefátyolo-
zott Szentség, pro privata alicuius necessitate, pél-
dául súlyosan betegért in throno sub umbella 
kitétetik. 

Az utóbbi nyilvános kitétel ,ex privata causa' 
jól megkiilönböztetendö a fentebb emiitett ,expo-
sitio privata'-tói. Ex privata causa, római szokás 
szerint a Szentség kétféle módon tehető ki : vagy 
publice, vagy privátim. Az első mód abban áll, hogy 
a Szentség in ostensorio, velő tecto et in throno po-
sito állí t tatik ki, s mivel ez magán-okból ugyan, de 
mégis nyilvános módon történik, azért ez ,expositio 
publica1, melyre a püspök engedélye szükséges ; — 
a második mód szerint történik a kitétel : taberna-
culo aperto, remanente ciborio vei ostensorio velato 
in tabernaculo, quin ullo modo ex t r aha tu r ; ez en-
nélfogva ,expositio privata', melyre a püspök enge-
délye nem szükséges. 

Látnivaló ebből, hogy egyházi szokásaink a 
római expositio privata-1 nem is ismerik ; mi csak 
kétféle szentségkitételt ismerünk : in Ostensorio és : 
in Ciborio, mely utóbbira, voltaképen csak expositio 
publica minus solennis-, kevésbbé ünnepélyes, nyil-
vános kitételre nézve azt mondhat juk, hogy az a 
római szokással merőben ellenkezik, miről alább 
még egyszer szó leszen, amint egyáltalában tény, 
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hogy mi sokkal gyakrabban teszszük ki a szentséget, visz-
szük körül, sat., mint a római szerkönyv szerint voltaképen 
szabad lenni. (Folyt, köv.) 

A papi jellem képzéséről. 

I I I . 
Az elmondottak után egy kérdést lehet tenni : van-e 

papi jellem ? vagyis a pap jellemét ugy kell-e tárgyalnunk, 
mint különválót a többitől? Miután elismert igazság, hogy 
a polgárosult világon a papi jellem a többiek koronája, 
mely azokat nem csak ékesíti, de befejezi, mint a királyság 
a társadalmi eszmét; senki sem fog megütközni rajta, lia a 
papi jellemet ugy kezeljük, mint a kiállitott bokrétában a 
legszebb virágot. Számtalanszor hallottuk azon megjegy-
zésr, hogy a papi jellem elzárkozott, hozzáférhetlen, nem 
életrevaló, kasztszerü, mert ilyennek képezik mindjárt a nö-
veldékben. Sokan csak akkor méltatják figyelemre a pap 
jellemét, midőn az magát nyilvánosan megtagadta, eredeti 
érdeméből kivetkőzött s a világ piaczán közáruvá lett. Más-
kép nem is hallunk szólni a papságról, mint a tudatlanság, 
képmutatás, titkolt vétkek, álerények letéteményezéséről. 
Az emberben gyűlölik a papot, a papban az egyházat, az 
egyházban a pápát, a pápában magát Jézus Krisztust. Ok-
szerli-e, becsületes-e ezen eljárás? Ha egy hitehagyott pap 
elvegyül úgynevezett feleségével a társas életbe, egy pil-
lanatra minden részrehajló itélet körüle csoportosodik és 
guny tárgyává aljasitják a kört, melyből a ,meteor' kilépett. 
De a csillag uszályán már akkor, midőn a tömegen keresz-
tül vonult, ok lehet látni a rideg részvétlenség kialudt szik-
ráit hamu alakjában hullva a rövid diadal-utra. Ez az ő 
sorsa. A jellemes pap ilyenkor feleszmél, mint a sas, mely a 
földre tévedt, megrázza szárnyait s ismét felrepül a ma-
gasba, mert ott az ő eleme. A valódi pap legegyenesebb 
irányban az oltárhoz termett ; aki ott valaha méltóképen 
meg tudott állni, ne féltsük őt, ő a mienk testtel lélekkel. Ha 
annyi kincs alatt le nem rogyott, ha annyi fény el nem ká-
bította, lia annyi felelősségtől meg nem rendült, jele, hogy 
a Gondviselés választott edénye. „Rajta tehát, vegyük őt 
gyámság alá, sánczoljuk körül erős falakkal, adjuk rá a 
tündéruhát, lábaira bilincset, kezeire békót, fejére álarczot 
és még mit ? terítsük ki előtte a halotti takarót, mint a zsi-
dók, hogy jelképezze a kaszt emberét". íme ! a mindenható 
államnak kiválasztott bérenczei ! Igy küldte-eaz Ur tanít-
ványait, hogy menjetek egész világra tanitani az evangé-
liumot? De pera et baculo van szó; a keresztnek is kijut 
saját osztályrésze az apostoli hivatásban; de az emberek 
jellemének elsajátítása — assimilatio (alles mitmachen)-ról 
nem olvasunk az isteni útlevelekben semmit. Ebből az kö-
vetkezik, hogy a papi jellemnek saját alkotásának kell 
lennie, mint azon nagyszerű virágnak, mely természeténél 
fogva a nap felé forog. 

Egész életem kedvencz tanulmányai közé sorozom a 
talpraesett és semmiképen nem émelygős életrajzok olvasá-
sát. De megtörtént velem sokszor, hogy egyes ilynemű ira-
tokat nem valék képes végig forgatni. Cui veritas patet, 
non habet opus, ut egregie mentiatur. A zsoldos tollak töb-
bet ártottak a papi jellemnek, mint az ellenség összes ko-

holmányai. Minden elmés iró kisebb művei közt első helyet 
foglaltak el a jellemrajzok ; igen nagy kár, hogy mi magya-
rok csak torzképeket tudunk adni tárczaczikkek gyanánt. A 
világi irók, még a legtekintélyesebbek is, annyira félreisme-
rik a papi jellemet, mely mellett tisztességesen el nem 
mehetnek, hogy akár regényeikbe, akár essay-ikbe egyetmást 
be ne vonszoljanak ; miszerint csudálkoznunk kell a bor-
nirtságon egy Jókainál is, melylyel saját avatatlanságát a 
világnak bemutatja, egyik legújabb két kötetes munkájá-
ban, melyet az apostoli koronás királynénak ajánlott, nagy 
vakmerőséggel parodiázván a katholikus pap jellemét, sült 
ostobasággal. Vagy midőn Don Carlos táborában olvassuk 
jellemeztetni a papokat, hogy világhírű szószátyár jezsuita-
falókat emlitésbe se hozzunk. Paulo maiora canamus. 

Ki épült azon valaha, értem a jobbérzelmüeket, midőn 
főpapjaink fölött kivétel és kimélet nélkül suhogott a trágár 
élez ostora? Es nem látunk-e többeket markukba nevetni 
még sorainkból is, ily alávalóságokra ? Ki fogja eltilthatni, 
ha az egyháziak maguk is pogány bálványok lábaihoz 
rakják áldozataikat? Ez, mondhatjuk, tömérdek kárt okoz 
a jellemek jobbrafordulásánál. Többet mondok: az egyházi 
szellem annyira megcsökkent, hogy papok asztalán mást, 
mint gyökeres ellenség által kiadott könyveket és lapokat 
nem is láthatni. Hova jutnak per haec avia et devia ? Mi irt 
papi jellemképzésről értekezünk, de kik fogják ezt olvasni ? 
akiknek jellemök rendén és helyén van. Közelebbről — in 
contubernio — kellene ismerni azon kirivó ellentéteket és 
visszariasztó eltéréseket a papi jellem szempontjából, me-
lyek már többé, még egyszer mondjuk, áthidalhatlanok-
Egyetlen kisebb corona tagjai, ugyanazon korona gyön-
gyei közt oly különbségek vannak, mintha valami escamo-
teur kicserélte volna őket, olcsó szines üvegeket rakván a 
drága kövek régi helyére. Mi ez, ha nem lejtő a corruptio 
felé. Egyetértés, közszellem csak egy helyen nyilatkozik, ha 
a valódi szép érzetét elfojtani, a cselekvésnek saját indoka, 
melyet saját érdeke hoz magával. It t ne keressük a jellemet 
— úgymond Rónai Jáczint — a hivatal-, hir-, kegy vadászok-
nál és sima kérgü hizelgőknél, kiknek hegyes nyelvén min-
dig igen, és arczukon nyájas megelőző mosoly ül, kik vala-
mint általában a jellemtelenek mind hasonlítanak a szélvi-
torlához, mely vígan lebeg, de csak akkor, ha a lég meg-
lendíti, mindig előre nyomul, még sem halad. 

Mily általános vonások jellemzik növendékpapjainkat ? 
— „egyformán vannak felöltözködve" — mondaná valaki. 
(A pantalónos és szemüveges kispapok más categoriába tar-
toznak.) Egy orosz caesaropapistáról jegyezte fel a krónika, 
hogy télnek idején jött kedve, országának a földrajzon be-
mutatott egyik területét beutazni. Potemkin ügyes ország-
lár azonnal hozzálátott a térkép bétöltéséhez, és képzeletet 
folülhaladó erővel fásitotta be a fejedelemnőt vezető utak 
széleit. A csel nagyban sikerült három lábnyi hó alatt. Ilyes-
mit láttam egyik ezermester barátomnál ünnepélyes össze-
jövetel alkalmával kicsinyben, midőn az érett szőlővel ter-
helt vesszőket udvari kertjében körül ültette és a csaló-
dásig hű másolatot producált. Keretünkbe talán nem is illő 
curiositasból veszszük fel a kérdést; lehető-e az, hogy ezt 
kath. papnöveldében keresztülvihessük oly érteménynyel, 
hogy mindenki a jellem eredetijét higyje szemlélni ? Hogy 
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a papi képzésnek mikéntje magának a népnek erkölcseire, 
hitéletére s mindenképeni haladására roppant befolyással 
van, ki ne tudná azt ? Hát a magyar papnevelés milyen ke-
zekben van? Ezen kérdéssel nem azt akarom kifejezni, ment-
sen Isten, hogy o praeclarum custodem ovium — hanem 
csak egy közérdekű momentumot szellőztetni, mely kiindu-
lási pontul szolgálhat egy korszerű nagy elv megvitatására, 
váljon ne ugy intézkednénk-e mi is, hogy hivatott szerzetesek 
önzetlen kezeibe adnák az egyházi alapnevelést ? 

Csakugyan azt tapasztaljuk, hogy a hitetlen világ 
mindig közelebb tolja sorainkhoz trójai falovát ; mindig 
mélyebbre ássa alapjaink alatt a felrobbantó aknákat ; nem 
volna-e tanácsos, ha mélyen tisztelt és szeretett főpásztoraink 
a végső catastrophât oly czélszerü intézkedésekkel előznék 
meg, melyek a bekövetkező veszély idején intra muros et 
extra — készen találnák a viaskodók seregét — aciem bene 
ordinatam. — Valjuk be őszintén fogyatkozásainkat a papi 
nevelés terén, valljuk be, hogy rendkivüli körülmények 
rendkívüli eszközöket igényelvén, olyan kalauzokra van szük-
ségünk, kik a nehéz és rögös pályán már nagyszerű jelleme-
ket képeztek és biztosan haladnak előre. A nevelési szakma 
kell, hogy életfeladat legyen, ne robot; önfeláldozás, nem 
csak ideig óráig tartó kényszerűség, ráparancsolt bureaucra-
tismus, mely az egyházi szellemet lenyűgözi. Különben nem 
lesz soha fegyelmezett papságunk ! . . . Annyi főpásztori ma-
gas műveltség és sokoldalú tudomány mellett, mily kopár a 
gyakorlati tér ! mily ritka a hóditó jellemerő, mily remény-
telen az egyház jövője ! 

Meg kell valahára győződnünk ama tapasztalati igaz-
ságról, miszerint nem az egymásra halmozott rangfokoza-
tok, nem a czimek lágy ruházatai és collegialis pajtásságok 
kötelékei biztositják számunkra az isteni megváltás, a ke-
reszténység eredményeit s áldásait. Ami elhatározó ez ügy-
ben, abban áll, hogy mint maga Voltaire is mondja, nem 
nagy bölcsészeinket, hanem tanulatlan embereinket is szembe 
állithatjuk a régiség legnagyobb bölcsészével ; s hogy So-
erateseink s Epicteteink nem csak a tanodákban, hanem me-
zőn is találtatnak, kik az evangelium fenséges tudományá-
ban oktatást nyertek, melyre megértünk akkor is, ha el-
ménk a többi tudományok felfogására még nem eléggé 
művelt. (Folytatjuk.) 

A B. Szűznek test szerinti mennybemenetele. 
Körülbelül nyolcz esztendeje lehet, hogy a Civiltà 

Cattolicá-nak egyik magas állású franczia levelezője szá-
mos honfitársainak nevében azon reményt s kérelmet fejezte 
ki, miszerint a vaticani zsinat, valamint a pápának csalat-
kozhatlanságára, ugy a Bold. Szűznek testszerinti mennybe-
menetelére nézve is ünnepélyes hitágazati határozatot hozni 
méltóztassék. Emlékszünk, mily borzasztó irodalmi s egyéb 
zajt keltett ezen levelezés akkortájban s hogy lőn kiinduló 
pontjává azon elkeseredett harcznak, mely legott a pápai 
csalatkozhatlanság dogmája ellen kitört. De ha jól fontoljuk 
meg az akkor s azóta történteket, könnyen beláthatjuk, 
hogy épen ama zaj sieteté s érlelé meg a csalatkozhatlan-
ság dogmájának kimondását, mig másrészt azon általános 
hallgatás, melylyel a másik kérdés : a B. Szűznek test szerinti 
mennybemenetele fogadtatott, egyik főokát képezé annak, 

hogy a zsinat azzal nem is foglalkozott, s talán ujolagos 
egybegyülése esetében sem fogna foglalkozni. Minthogy 
ugyanis a zsinati atyák ily hitágazati tanhatározatokban 
mint indices fidei működnek, az itélethozás pedig rendes, vi-
tás kérdést tételez fel ; innen van, hogy a zsinati határo-
zatok többnyire korábbi kételyek és vitás ügyeknek legfőbb 
tekintélylyel való elintézését foglalják magokban. 

Mindamellett mégis történt, igaz hogy igen szerény és 
békés kísérlet a végből, hogy az atyák figyelme e kérdésre 
is irányoztassék, s ha lehetséges, azoknak, a Bold. Szűz 
ezen kiváltságára vonatkozó, valamely nyilatkozata idéztes-
sék elő. Vaccari Alajos, bencésrendű áldozár s a római az. 
Pál templomának lelkésze ugyanis már 1869-ben érdekes 
könyvet bocsátott közre ily czimmel : „De corporea Deiparae 
Assumptione in Coelum ; an dogmatico decreto definiri pos-
sit, Disquisitio historico-critico-theologica", melyben a le-
hetőséget, e véleményt, mely szerint ugyanis a B. Szűz test-
ben vétetett fel a mennyországba, mint hitágazatot kihirdet-
hetni — bevitatni iparkodott. Könyvének első nyolcz feje-
zetében bebizonyítja, miszerint a B. Sz. csakugyan test sze-
rint vétetett fel a mennybe ; a befejező részekben pedig be-
vitatni törekszik, — positiv érvek felhozása ez az ellenér-
veknek megczáfolása által — miszerint e jámbor véleményt 
hitágazatul kimondani nem csak lehet, de talán kellene is. 
Mennyire sikerült szerzőnek ez utóbbi tételt bebizonyítani, 
s váljon munkáját a zsinati atyák figyelembe vették-e vagy 
sem ; azt ma nem feszegetjük; annyi azonban tény, hogy 
müve Máriának minden hive s tisztelője előtt felette érdekes, 
s számos oly mozzanatot is tartalmaz, melyeket in vita com-
muni, akár a szószéken, akár másutt nagy haszonnal érvé-
nyesíthetni ; amiértis annak eszmemenetét a következőkben 
adni szándékozunk, anélkül, hogy rendszeréhez vagy érve-
léséhez mindenben szorosan ragaszkodnánk. 

I. Szentvallásunk igazságai és hittételei kettős forrás-
ból merittetnek : a szentírásból és a hagyományból, melyek-
hez valamely fenálló tétel további s behatóbb megvilágí-
tása s bebizonyítása kedveért az u. n. ratio theologica is já-
rul, mely ugyanezt a tételt vagy az egyik, vagy mind a két 
kinyilatkoztatott praemissából, következtetés utján is le-
hozza, mig a ratio philosophica a merő ész-igazságokat szár-
maztatja egyiket a másikból. 

A mit a fenforgó kérdésre vonatkozólag a szentirásban 
találunk, az egyfelől kielégitőleg sok, másfelől pedig igen 
kevés, mondhatni : semmi. Máriának buzgó hive a szentirás-
ban végtelenül hosszú sorát találja a legszebb képleteknek, 
hasonlatoknak és analógiáknak, melyeknek segítségével a 
B. Szűznek, amint egyéb dicsőségeit, ugy mennybemenete-
lét is a keresztény érzülettel elfogadtathatni ; — határozott, 
egyenes nyilatkozatot azonban nem találunk, amiértis a 
rendszeres bebizonyítás a fenforgó kérdésben csak a hagyo-
mányrasa hit által felvilágosított józanészre támaszkodhatik. 

Mielőtt azonban az érdemleges érvelésbe ereszked-
nénk, szükséges Damiani sz. Péter nyomán a szóban forgó 
eszmének némi definitióját bocsátani előre ; — „Lelki sze-
meddel nézd meg a mennybe felszállt Fiút s az ugyanoda 
befogadott Anyát" — igy ir Serm. 40. de Assumpt. B. V. — 
„8 be fogod látni, hogy a Fiúnak mennybemenetele nagyobb-
szerü, az Anyáé pedig dicsőségesebb ; mert a Megváltó ha-
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talmának s erejének fényében száll fel, mint Teremtő s leg-
főbb Ur, kisérve az angyalok hódoló serge által, de nem se-
gítve általok. Mária is az égbe fogadtatik, de a felmagasz-
taló malasztnak jeléül, az angyalok kíséretében s segitségök 
mellett ; mert a malaszt emelte őt oda s nem a természet. 
Azért e napot ,Assumptió'-na,k nevezzük, mert az a B. Szűz 
mennyországba fogadtatásának napja, amaz pedig (Krisztus 
mennybemenetele) ,Ascensió'-nak ; mert más a hatalom, más 
pedig az irgalom s csak a Teremtő teheti, hogy önerejéből 
a dolgok természetes rendjén túlemelkedjék. Ez az, miben a 
Teremtő a teremtménynéli véghetetlen magasabb voltát 
leginkább tünteti ki, s nincs az a bármiként túláradó s a 
maga nemében egyetlen malaszt, mely a teremtményt ha-
sonló kitüntetés utáni törekvésre felbátoríthatná" „De 
ha a Fiúnak felmenetelét s az Anya befogadtatását beha-
tóbban vizsgáljuk" — igy folytatja tovább, — „még 
mást is . találunk, min örvendhetünk. A felszálló Urnák 
a mennyei szellemek egész dicső serege jött eléje ; mert ő 
az alacsonyabb természetet a magasabb fölé emelte, s örök-
kévaló szent titok által a magára öltött emberiséget isteni 
személyébe fogadá. Az eléje jött angyalokhoz csatlakoztak 
a választottak lelkei is, kiket magával hozott, s ekként ül ő 
most, miután e két hadsereg diadalmasan az Atya elé ve-
zette, Annak, a szent felségnek j o b b j á n . . . . S most vedd 
szemügyre a Szűznek felvételét is, s azt fogod észrevenni, 
anélkül, hogy ezáltal a Fiu magasztosságát csökkentenéd, 
hogy az a diadalmas hadsereg, mely a sz. Szüzet fogadta, 
még: dicsőbb volt a másiknál ; mert a Megváltónak csak az o 7 o 
angyalok jöhettek eléje, az Anyának pedig, midőn a meny-
nyei palota küszöbét átlépte, maga sz. Fia jött eléje, kör-
nyezve az angyalok s szentek mennyei udvara által, s igy 
emelé fel őt az egek fényes trónjára " 

Ezeket előre bocsátva már azon érveknek felsorolá-
sára mehetünk át, melyekkel Máriának testszerinti menny-
bemenetelét bevitatni szokták. 

Első helyen állanak a hagyományból meritettek, me-
lyeket a következőkből ismerhetünk meg : 

a) magából az ünnepből, melyet az egyház már a leg-
régibb időkben ült ; mert ámbár határozottan nem tudjuk, 
mikor keletkezett az, annyi mégis bizonyos, hogy az 5-ik 
századnál régibb ; mert már a 496-ban meghalálozott Gela-
sius pápának szerkönyve emliti ; sőt vannak, kik ezen ün-
nepnek behozatalát Damasusra (-j- 384) vezetik vissza. I. Ser-
gius (f 701) rendelete folytán Rómában mint elsőrangú ün-
nep ületett meg vigiliával, böjttel és szent körmenettel, s 
a rheimsi, 625 s 630 közt tartott zsinat azon ünnepek közé 
számitja, melyeken a nyilvános munka tilos. (Binterim V. I.) 

Kérdés azonban : mit tart az egyház e kérdésről, — azt 
akarja-e, hogy a B. Szűznek testszerinti avagy csak lelki 
mennybemenetelét üljük ? . . . 

Suarez — In. 3. p. 5. Tom. q. 37. disp. 15. s. 2 ; — 
erre ekként felel: „Nagyon is valószinütlen,hogy az egyház 
esak a léleknek mennybemenetelét értené ; részint azért ; 
mert a befogadtatás valamely bizonyos helyre voltaképen s 
szorosan véve csak a testre vonatkozhatik ; részint, mert más 
szenteknek lelkei is befogadtatnak a mennyországba, anél-
kül hogy az egyház ezt ,Assumptió'-mik nevezné vagy mint 
ilyent ünnepelné, hanem ezekre nézve a megfelelő napot csak 

mint a kimúlás, átköltözkedés vagy épen a mennyország 
számára való születés — ut diem transitus, migrationis aut 
natalium — ünnepli." Igy Suarez. Ha már most megenged-
jük is, hogy az ,Assumptio' szó érteményéről való nézete 
talán nagyon is korlátolt ; mert azt ott is lehet helyesen hasz-
nálni, hol csak a léleknek befogadásáról vagyon szó ; mind-
azonáltal, mint már Baronius s utána XIY. Benedek meg-
jegyezték, kétségtelen az ünnepeknek valódi jelentése az 
egyháznak felfogása szerint, mihelyt tekintetbe veszszük, 
hogy c napon damascusi sz. János s sz. Bernát szavait olvas-
tatja velünk, kik mindketten Máriának testszerinti menny-
bemeneteléről szólnak. Ugyanezt mutatják egyes régi napi-
imák is, melyiknek egyike, mely már Nagy sz. Gergely 
szertartási könyvében találtatik, azt mondja, hogy a Bol. 
Szűz „megízlelte ugyan a halált, sed mortis nexibus deprimi 
non potuit" ; mig a góthok.régi szertartásos könyve különö-
sen mondja, miszerint: „beatae Virginis corpus translatum 
est de Sepulchro". Ami végre a keresztény népnek általá-
nos hitét s meggyőződését illeti, amint az imádságokban, 
szent énekekben, képekben s egyéb emlékekben nyilatkozik, 
tagadhatatlan, hogy mindezeknek közös hátterében a Bold. 
Szűz testszerinti mennybemenetelének hite lappang. 

Az eddigiekből tehát a következő lehozást tehetjük : 
A legrégibb időktől fogva az egyház Mária testszerinti 
mennybemenetelét ünnepelte, már pedig tudjuk, hogy litur-
giája semmi egyéb, mint belső hitmeggyőződésének külső 
kifejezése, sz. Ágostonnak eme szava szerint : „Forma orandi 
est forma credendi" ; — ha tehát ünnepelte, következik, hogy 
hitte is, mely érveléssel IX. Pius pápának a Szeplőtelen Fo-
gantatásról szóló bullájában is találkozunk. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
f e s t , aug. 11. M é g e g y s z e r : T a n u l j u n k b a -

r á t a i n k t ó l ! A párisi jezsuiták fényes győzelmet arattak 
ottani liberális rágalmazói felett: a fenyitő tvszéknek 9. osz-
tálya a bevádolt lapokat egyenként 2000—2000 franknyi bir-
ságra Ítélte,mely itélet 10 párisi és 20 vidéki lapban vádlottak 
költségén közzétetetik, — igen üdvösséges intő például ; — 
s ne higyje senki, hogy a páterek talán véletlenül, vagy a 
náluk megszokott ,ultramontán machinatiók' egyike által 
tettek szert ezen nekik kedvező Ítéletre, vagy hogy,roppant 
kincseik' egy kis részecskéjével a birákat megvesztegették, 
— szó sincs róla ! a bevádolt lapoknak nem sikerült egész 
Páris városában, hol pedig elég atheista ügyvéd van, védőt 
találni; mert nem találkozott, kinek kedve leendett, ily becs-
telen ügynek védelme által magát s hivataltársait compro-
mittálni. Ez mutatja, hogy minden radicalismus, minden 
politikai utópiák mellett mégis a becsület, a tisztesség fo-
galma riég uralkodik a szivekben s elmékben; — a becsü-
letérzés s tisztesség pedig keresztény fogalmak, s nép, mely 
azokat még tiszteletben tartja, el nem veszhet, bármekkorák 
legyenek is pillanatnyi tévedései. 

Ha az atyák, nem lévén ügyök egészen tiszta, hallgatni 
kénytelenek, vagy ha becsületes öntudatukban? vigasztalást 
keresve s találva az arczátlan rágalmazók ellen, önkényt 
hallgatnak ; nagy mulasztást követtek volna el, talán helyre 
pótolhatlant ; mert a rágalmazó had annálj szemtelenebb, 
mennél több elnézést talál az ellenfélnél. Igy pedig bátran a 
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törvényre támaszkodva, magoknak s az egész egyháznak 
nagy szolgálatot tettek Francziaországban ; mert a példa, 
melyet statuáltak, jó sok ideig fogja a hazug tollakat egy kis 
erőltetett becsületre birni ; hiszen egyegy hazugságért 2000 
frankot fizetni, ide nem számitva az egyéb költségeket, az 
tán mégis csak kissé sok.. ! 

Igen ám ! de a párisi jezsuitáknak szerencséje az, hogy 
van országukban okos törvény, mely anélkül, hogy a véle-
mények szabadságát korlátozná, a tisztességes embernek 
mégis lehetőséget nyújt becsületét minden jellemtelen tá-
madó ellen hatálylyal védelmezni; ott a sajtószabadság nem 
azonos oly egyéneknek szemtelenkedési szabadságával, kik-
kel a jámbor nyárspolgár, lia személyesen ismerné őket, ta-
lán egy szót sem váltana, kiktől undorral fordulna el, s ke-
zét zsebére tenné, ha nagyon közel találnak hozzá lépni ; de 
a kiknek ostobaságait s hazugságait, ha kétkrajczáros lap-
jában kinyomatva látja, azért mégis nagy ajtatossággal ol-
vassa, s vakon hiszi ; ott nem létezik a közszellemnek az a 
véghetetlen corruptiója becsület dolgában, mint például 
nálunk, hol mindenki nagy bölcsen óvakodik a legutolsó zsi-
dót is megbántani ; mert tudja, hogy ez a zsidó végig hur-
czolja az ország törvényszéki fórumain, s hogy nx ejtett 
bántalmat megfizetteti s megkeserülteti vele, mig ellenben 
a katholicismust, az azt képviselő intézményeket és szemé-
lyeket, mert gyakran roszul felfogott türelemből, gyakran 
kényelemből, nem ritkán amaz álszégyenből, mely restel a 
törvényszék előtt megjelenni, s még száz más okból mago-
kat védelmezni nem szokták, a legnyomorultabb egyének 
tisztátalan hada mindennap veszi ostrom alá, s mert az os-
tort soha sem Ízleltetik meg velők, még azt hiszik talán, 
hogy igazuk van. 

Ez csakugyan egyik hibánk, hogy tulszerények, túlsá-
gosan békeszeretők vagyunk ; sőt hogy gyakran megfeled-
kezünk arról, mivel tartozunk, ha nem is saját személyünk-
nek ; — mert e tekintetben tulszerénynek lenni, mindenki-
nek áll jogában; — hanem ügyünknek, rendünknek, egyhá-
zunknak. Yan eset, midőn hallgatni valóságos bün ; mert 
vagy a gyávaság gyanújának teszszük ki magunkat, mi ma-
gában véve megbecstelenítő ; vagy a támadóban épenséggel 
azt a hiedelmet keltjük, hogy igaza van, mi szent ügyünk-
nek egyenes elárulása. Ilyenkor nem kellene azt a kis farad-
ságot s talán valamivel nagyobb ,genirozást' kerülni, mely 
a határozott, erélyes, ha kell törvényszék előtti fellépessel 
j á r ; mert nem csak a magunk igénytelen személyéről, hanem 
az ügyről vagyon szó, melynek minden téreni védelme hiva-
tásunk egyik kiegészítő, lényeges részét képezi. 

,A keresztények emancipatiója', jobban mondva: ,a 
katholicismusnak emancipatiója' nem üres szó ! Helyzetünk 
csakugyan olyan, mintha nein is lennénk többé polgárai 
azon államnak, melyet megalapítottunk, melyet felvirágoz-
tattunk, s melynek szám és polgári erény tekintetében még 
mindig túlnyomó alkatrészét képezzük ; mindennapi táma-
dóink pedig épen nem lovagias ellenségek, kiket meg-
győződés vezérelne s kiket loyalis érvelés által legyőzni le-
hetne ; ezek előtt csak a botnak van tekintélye ; tehát érez-
tetni kell azt velők, s élni a törvény védelmével, ha pedig 
nincs, követelni ily törvényt, különben hiába jajgatunk a 
rosz idők felett. Sempronius. 

A Csanádi e f / f / / i á z n i f f f f / é b ö l , julius közepén. 
N a p l ó t ö r e d é k s z ü n i d ő i k i r á n d u l á s o m b ó l . 
Az idei iskolai szünidőt ez egyszer magam is szórakoztató és 
erőtedző kirándulásra felhasználván, menetközben utamba 
ejtettem Temesvárt is, hogy ott egyéb végzendőkön kivül 
megtekintsem a józsef-külvárosban megyénk Főpásztora ő 
excellentiája által alapított leány-árvaházat is, mely ez év 
május havában nyittatott meg. Ez intézet megtekintése volt 
itteni megállapodásom egyik főczélja, és hogy még egyéb 
kellemes élvezetek szerencsés részese is leszek, nem is sej-
tettem. Azt hittem ugyanis, hogy az iskolai szünidő már 
mindenütt beállván, az iskolákban már nem lesz mit keres-
nem és tapasztalnom, jóllehet — dicsekvés nélkül mondha-
tom — az iskolában tartózkodnom s a gyermekek közt for-
golódnom, épen nem utolsó örömem. De e tekintetben kelle-
mesen csalódtam. A t. iskolanénék bölcs és tapintatos ve-
zérlete alatt álló leányiskolákban az évi nyilvános .zárvizs-
gálatok még folyamatban voltak, s igy, ámbár alig egy 
egész nap volt utiprograminoinban temesvári tartózkodá-
somra kiszabva, mégis várakozáson felül több élvezetes ta-
pasztalatban részesülhettem. A belvárosi t. nénék vezetése 
alatt három rendbeli iskola s illetőleg nevelőintézet áll ; az 
elemi leányiskola, hol már szünet van, a polgári leányiskola 
s a felsőbb nőnevelő-intézet, mely két utóbbiban a nyilvá-
nos zárvizsgálatok e hó 10-én indultak meg, mely napon 
Temesvárra jöttem. Ft. Jaeger Ádám ur, mint intézeti igaz-
gató elnöksége alatt folytak, nyomatott programm szerint 
megállapított sorrendben, az egyes tantárgyakból a vizsgá-
latok. Már azelőtt is ugyan nem egy izben voltam szeren-
csés az ily vizsgálatokon jelen lehetni, de azért ezúttal sem 
tagadhattam meg magamtól a kinálkozó élvezetet, s elmen-
tem. Három oldalról is bejuthatni a t. iskolanénék itteni 
jókora terjedelmű, szép telepitvényébe. Én ezúttal szives 
vezetőmmel, egy temesvári katechetával, a plebánia-templom 
tőszomszédságában álló, elemi iskolaépület bejáratát hasz-
náltam. Ez egy, a város tulajdonát képező, ódon, földszintes 
ház, melynek katakombaszerü, tekervényes folyosóján át 
végre fiatal fákkal beültetett, tágas, hoszu udvarra értünk, 
mely a t. iskolanénék megyénkbeli anyaháza és a polgári 
iskola magasra emelkedő épülete közt terül el. E tágas és 
részben kertté alakított udvaron szokták a benlakók alkal-
mas időben szabad óráikat tölteni. Két óra után volt, s mi-
dőn a vizsgálati terembe léptünk, a vizsgálat már folyt és 
folytak a szapora feleletek is, mint a viz folyása. Hallgat-
tuk s azon észrevétel ötlött elménkbe, hogy a fáradhatlan 
tanitónők s vasszorgalinu tanulók abbeli nagy s nyilván túl-
ságos buzgalmukat talán kissé mérsékelhetnék is, mert az 
egymásután záporesőként hulló gyors kérdéseket és felele-
teket a figyelmes hallgató is csak nagynehezen követhette 
gondolatban, jóllehet másrészről oly helyes hangsúlyozás-
sal adattak a feleletek, hogy semmi kétséget sem lehetett 
magunkban táplálni aziránt, miszerint a felelő növendékek 
az előadottak világos és öntudatos értelmével talán nem bír-
nának. Azért mégis talán valamivel lassúbb menet a kikér-
dezésben nem fogna ártani. 

Még a józsefvárosi árvaház megszemlélését kellvén ez 
nap végeznem, kedvem ellenére hamarabb kellett innen tá-
voznom. A folyosón nagy örömömre épen az érkező temes-
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torontálmegyei főtanfelügyelővel, nagyságos 3Iarx Antal 
úrral, régi ismerősömmel találkoztam. A vizsgálatok sike-
res lefolyása fölötti dicséieteink kölcsönös kicserélése után a 
nsgos ur körülbelül ilyetén nyilatkozatot tőn : „Jönnének 
ám most ide azok, kik a vallás alapján álló oktatás-nevelés 
ellen nem szűnnek mérgöket kiönteni, az itteni tapasztala-
tokból még okulhatnának." Jó ; csak hogy nem-akarás-
nak — nyögés a vége, szokták mondani, s vajha ne jöj jön 
későn a — nyögés, mikor az elvakult diabolusok majd ki-
ál irándulnak s eszökre térnek ! 

Mentem tehát a Józsefvárosba, de ezt még hagyjuk, 
maradjon utoljára. Előbb kisérjen el a szives olvasó a gyár-
városba, hova engem, ki több évvel ezelőtt ott katecheta 
voltam, annyi édes visszaemlékezés füz. A haragoszöld gyep-
szönyegekben bővelkedő, keleti tarkaságu virágágyakkal 
diszeskedő és sötétárnyu sétasorokkal beültetett „Coronini-
liget"-en át a közuti-vaspálya gyorsan tovarobogó kocsiján 
csakhamar czélhoz értem. Leszálltam s a nyilt homlokzatá-
val már messzebbről szembetűnő zárdalakba s illetőleg isko-
laépületbe beléptem. Tiz óra után levén az idő, a sűrűn be-
árnyékolt udvaron az óvoda mindkétnembeli apró növendék-
serege sürgött-forgott, szabad levegőt sziva és játszadozva, 
köztük az őket folytonosan gondos őrszemmel kisérő tani-
tónő. Volt itt zsibongás, vidám élénk kedvtöltés, minő 
csakis az ily apróság közt lehet otthonos. De azért a zajos 
lárma körükből annyira száműzve volt, hogy ebből az 
utczán elhaladók fülét csak nagyon elvétve ütheté meg egy-
egy eltévedt élénkebbkedvü hang. Az elemi osztályokban 
itt az évi nyilvános zárvizsgálatok már a mult hó végén tar-
tattak meg, a négy tágas tanteremben lakó (a fiuk és leá-
nyok két külön tanteremben) óvodabeliek s nagyobb, bejáró 
növendékekéi pedig még csak a következő napokra voltak 
kitűzve. Igy itt, kérlelhetlen programmons szerint másnap 
már tovább kellvén utaznom, vizsgálaton nem lehettem je-
len, de volt, mi ebbeli veszteségemért bőven kárpótolt: a 
kicsinyek tarka-b^arka kézimunka-kiállitása egy nagy te-
remben, hol részint a falakra felszegezve, részint köröskörül 
asztalokra Ízléses rendben felrakva pompáztak a soknál is 
sokabb különféle apró kézimunkák, milyenek az ily óvoda-
féle intézetekben papir, gyapotfonal s vegyes szövetekből 
készíttetni szoktak. Ugyanitt másnap kora hajnalban, mi-
előtt a várostól bucsut vettem volna, az intézetnek meglepő 
csinnal ékitett kápolnájában, melyben évekkel ezelőtt any-
nyiszor és oly örömáradozó szivvel végeztem szentmisémet, 
ezúttal ismét szentmisét mondva s az intézet lakóira s a 
gondviselésök alól már szabad szárnyra kelt, vagy még ez-
után innen kikerülendő növendékekre az ég Urának bősé-
ges áldásmalasztját leesdve, „Isten hozzád"-ot mondtam 
ezen feledhetlen emlékű, kedves helynek. Ki tudja, fogom-e 
még egyszer látni ? (Vége köv.) 

J-Jr délfj. A z e r d é l y i r ó m. k a t h . s t a t u s-g y ü-
1 é s K á r ó l y -F e h é r v á r t t 1876. é v i j u 1 i u s 7-é n 
t a r t o t t II . ü l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . (Folyt.) u) Az 
igazgatótanács irodai Írnokai azon kérésének, hogy fizetésök 
megjavittassék, a status-gyülés helyet nem ad. 

v) Az igazgatótanács azon indítványát, hogy a kolozs-
vári egyetem udvarában levő csillagásztornyot eladhassa s 
a befolyt összegből meteorologiai észleldét állítson föl és 

rendezzen be, mely a budapestivel összeköttetésbe lépjen, a 
bizottság ajánlatára a status-gyülés elfogadja s annak való-
sítására az igazgatótanacsot felhatalmazza. 

x) Minthogy a mult status-gyülés jegyzőkönyvei még 
nincsenek hitelésitve, kinyomatva és szétosztva, a bizottság 
azoknak utólagos hitelesítését, kinyomatását és a tagok kö-
zötti kiosztását indítványozza. A status-gyülés ezen indít-
ványt határozattá emeli. 

19) Főpásztor ur ö nagyméltósága indítványára a 
status-gyülés báró Apor Károly bizottsági elnöknek, annak 
jegyzője Lukács Bélának és a bizottság többi tagjainak fá-
radozásaikért és czélszerü javaslataikért jegyzőkönyvileg 
köszönetet szavaz. 

20) Fölolvastatnak az I. ülés jegyzőkönyve 7-ik pontja 
alatt elhatározott s Treforfc Ágoston m. k. vallás- és közok-
tatásügyi és Széli Kálmán m. kir. pénzügyminiszter ő nagy-
méltóságaikhoz intézendő köszönő és kérelmező föliratok 
fogalmazványai. A status-gyülés ezen föliratok fogalmaz-
ványait elfogadván, azokat jelen üléséből a vallás- és köz-
oktatásügyi és a pénzügyi miniszterek ő nagyméltóságaikhoz 
a következő szövegben felterjeszteni határozta: 

Nagyméltósága magy. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
nister ur ! Gyula-Fehérváron nagyméltóságú püspökünk 
által, fenálló szabályaink értelmében folyó 1876-ik évi ju-
lius 6-ikára rendes gyűlésre egybehivatott róm. kath. sta-
tus-gyűlésünk örvendetes tudomásul vette és hálás köszö-
nettel fogadta Nagyméltóságodnak azon kegyes intézkedését, 
melylyel a nagyszebeni róm. kath. Terez-árvaház alapitvá-
nyainak tetemesebb része, továbbá az erdélyi fehérvári káp-
talan, a nagyszebeni és brassói szt.-ferenczrendi zárdák ala-
pitványai iránt a közegyetértést a nagyméltóságú magyar 
kir. pénzügyminister úrral létre hozni és annak alapján mint 
kir. alapítványok czimén a kincstárra vonatkozó terheknek, 
a folyó 1876 évre és ezutánra is évenkint kiszolgáltatása, 
ugy a hátralékban maradott összegeknek kiadatása iránt a 
törvényjavaslatot legalaposabb indokolással hazánk törvény-
hozása elébe terjeszteni méltóztatott. 

Sőt mivel ezen törvényjavaslat tárgyalása az ország-
gyűlés közelebb félbe szakadt ülésein meg nem történhetett, 
a folyó évre illő összegeknek felét romban levő templomaink 
szükségei és szegény árváink mielőbb megkezdendő nevelése 
czéljából már is előlegképen utalványozni kegyeskedett. 

Biztosan reméli a status-gyülés, tapasztalva Nagymél-
tóságodnak ügyeink iránti atyáskodó gondosságát, melyért 
kérelmünket Nagyméltóságod elébe terjesztjük, hogy ha 
előre nem látható események késleltetnék ezen törvényja-
vaslat törvényre emelését, a folyó évre illő járulék még 
hátra levő részére nézve is kegyes leendett előlegezés által 
intézkedni. 

A kétségbe vonhatlan jogállapotnak visszaállítása ál-
tal alkalmat nyújtott Nagyméltóságod status-gyülésünknek, 
hogy a dicső emlékű alapitó felséges, Mária Terézia, felséges 
urunknak áldott ősanyja szándékait teljesíthessük és azon 
mellőzhetlen vallásos kötelességnek, hogy e megye oly sok 
szegény árváinak, ugy a szerencsétlen lelenczeknek tartásáról 
és neveléséről az e végre tett alapítványokból gondoskod-
junk ; azokat tanítás és erkölcsös nevelés által a magyar 
államnak hasznos polgáraivá képeztessük ; — végre azon 
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hazafiúi kötelességnek is eleget tehessünk, hogy ezen püs-
pöki megyének a román fejedelemségek felé eső széleit lakó 
római katholikus székelyek között a silány és kevés művel-
hető föld gazdászatának az ezt lakók fentartására elégtelen 
volta miatt évről évre szaporodó kivándorlását bár az által 
némileg megakadályoztathassuk, hogy azoknak gyermekei 
imnél többen iparosoknak neveltethessenek. 

Teljes készséggel elfogadjuk Nagyméltóságodnak azon 
magas intentióját, miszerint az árvaház az alapitó dicső ki-
rályné szándéka szerint és hazai törvényeinknek megfelelő-
leg szerveztessék ; ez iránt meg is adtuk utasításunkat az 
igazgatótanácsnak, hogy addig is, mig a Nagyméltóságod 
által beterjesztett törvényjavaslat törvény erejére emelked-
nék és ennek alapján az évi járulékok állandó kiadása biz-
tosítva leend ; a szervezetet megkészítve a legközelebbi sta-
tusgyülésünk elébe terjeszsze. 

Fogadja Nagyméltóságod hálánk és mély tiszteletünk 
kifejezését. — Az erdélyi róm. kath. statusnak 1876. julius 
7-kén tartott közgyűléséből. (Vége köv.) 

liórna. Ö s z e n t s é g é n e k s z ó z a t a a k ü l f ö l d i 
n ö v e 1 d ék i f j a i h o z. (Vége.) Soli Petro dicitur, ducin 
nltum ! Csak Krisztus helytartójára bízatott a titokteljes 
hajót a nagy tengerre kivezetni, hogy vezérelve a hit s lel-
kesítve a remény által, ezeknek s más tényezőknek segítsé-
gével a hullámok közepette fentarthassa azt s erélyesen 
ellent tudjon állani a viharoknak s szélvészeknek, a kor-
mányzat egysége által magának az Egyháznak egységét 
híven megőrizvén. Ez az, amire figyelmeztetn; akarlak ti-
teket, hogy mindazon fortélyok ellen biztositsalak, melyek 
által manap bizonyos oldalról a római szék fényét elhomá-
lyosítani s tekintélyét kisebbíteni iparkodnak. 

De ez még nem elég. Rómát, melyet Isten arra ren-
delt, hogy a katholikus világnak központja legyen, a bitor-
lók Olaszország fővárosára akarják tenni, s mint néhányan 
közülök mondják : Olaszhon agyvelejévé. Pedig lássátok, hogy 
ezen agyvelőből származnak mindama rendeletek, melyek 
az alattvalók helyzetét egyre súlyosabbá teszik s azok is, 
melyek az egyház jogai, a vallás szentsége, fegyelmének de-
coruma s még számos egyéb dolgok ellen támadnak. 

Nem beszélik most a közigazgatás ügyeiről, hanem 
csak arról, mi az egyház ellen történik annak daczára, hogy 
a maga idején szabadságot s függetlenséget Ígértek neki. A 
pogány költők révedezései szerint a Bölcseség főistenök 
szülötte volt ; — de aztán miféle bölcseség az, mely reggel-
től estéig azzal foglalkozik, hogy az egyházat üldözze, 
hogy a szent tanoknak hirdetése elé akadályokat görditsen. 
Ez nem egyéb, mint legfelebb pokoli bölcseség. 

De még ez sem elég. Nem csak az egyház szellemi te-
kintélyének, hanem az Isten szent templomainak lerontásán 
is fáradoznak. Ép e napokban Rómának egyetlenegy utczá-
jában három idegenittetett el rendeltetésétől, hogy az isteni 
tisztelet színhelyeiül szolgáljanak, s le fog bontatni, hogy 
profán rendeltetésű épületeknek helyt engedjenek. A go-
nosztettek napról napra szaporodnak, s az illetők semmit 
sem tesznek, hogy a vétkes szenvedélyek, a vallástalanság 
és az öngyilkosságok áradata ellen gátot emeljenek. Mit 
tesz az ? Olaszhon agyveleje tehát megengedi, hogy utczái-
ban a lopás s az öngyilkosság nyilvános diadalokat üljenek ? 
Nem szólok egyéb rendetlenségekről, melyeket meg sem le-
het nevezni, de amelyek mégis pártoltatnak azok által, kik-
nek kötelességök lenne mindezt szigorúan megbüntetni. 
Egyedül arra szorítkozom, hogy azon förtelmes szándékla-
tokat említsem, melyek a titkos társulatok, főleg itt Olasz-
hon agyvelejében forralnak, hogy az egyház első javadal-
masát népszavazás utján választassák meg, s pedig azon 
czélból, hogy ekként, ha ez valaha lehetséges lenne, szét-

szakítsák azon titokszerü hállót, melyben a Nagy Halász a 
katholikus világ összes híveit egyesítve tartja. Hanem az 
Ur meghiusitandja a pokolnak emez aljas, ravasz terveit. 

De mig én mindezen, méltán szentségtörőknek nevez-
hető merényletek felett legmélyebb fájdalmamat fejezném 
ki, másrészt nem szűnöm meg s nem fogok megszűnni soha 
váltig ismételni, miszerint a dolgok, a Gondviselés által meg-
állapított jelenlegi rendje szerint a szentszéknek okvetlenül 
szüksége van világi hatalmára, s fokozódott erélylyel fogok 
mindenha azon ismételt sérelmek ellen tiltakozni, melyek 
az egyház szabadságainak s jogainak rovására elkövettetnek. 

Ti pedig Kedves Fiaim, kik arra vagytok hivatva, 
hogy Istennek munkatársai, Izraël titokszerü házának osz-
lopai s nem a halak, hanem emberek halászai legyetek, — 
ragaszkodjatok ezen hivatástokhoz. Haladjatok a tudomány-
ban s az ajtatosságban, hogy a szentélynek méltó szolgáivá 
váljatok, készek s képesek, a hívekben a hitet s annak gya-
korlatát tisztán fentartani s előmozdítani s egyúttal leál-
czázni a gonoszok ravaszságait, megsemmisíteni tévelyeiket 
s megmenteni lelköket. — Hogy e czélt mennél biztosabban 
elérjétek, kérem a Mindenhatót, hogy legjobb kincseivel 
halmozzon el, s szent nevében az apostoli áldást adom rá-
tok. Benedictio 

VEGYESEK. 
= Bibornok-herczegprimás ő eminentiája az eszter-

gomiak iránti kegyes indulatjának legújabban az által is há-
lára kötelező jelét adá, hogy a közelebbi árviz által károsul-
tak részére 31 ezer téglát ajándékozni méltóztatott. 

= Városunk szegényei és árváinak kétségkívül leg-
nagyobb jótévője a herczeg-prímás, irja az Esztergom' ; — 
e napokban S. szent-tamási szappanyos, hátra maradt két 
leánykájánakélelmeztetésére évenkint százforintnyi segélyt 
határozni kegyes volt. Az árvák mennyei atyja jutalmazza 
érte hosszú élettel ! 

— Azon hírre, hogy Reinkens ,püspök' ezidén is bér-
málási körutat szándékozik tenni Bajorországban, a mün-
cheni érsek felszólalt a bajor cultusministernél, hivatkozva 
arra, miszerint a bajor alkotmány, a legjelesebb jogtudósok, 
hivatalból beadott véleménye szerint ,ókatholikus püspök'-öt 
nem ismer. Mindazonáltal Lutz cultusminister kijelentette, 
hogy ő Reinkenst ,püspöki' teendőinek végzésében nem gá-
tolhatja, holott tavai azt sem engedte meg, hogy Ketteler 
püspök bajor földön prédikáljon. A cultusministernek ezen 
eljárása tehát nem csak következetlenség, hanem az alkot-
mánynak egyenes megsértése is ; — hanem hát a katholicis-
musnak ellenére minden szabad egy liberális kormánynak. 

— A kath. egyetemek egyre foglalkoztatják a fran-
czia szabadkőműveseket. Legújabban a párisi ,Clémente-
Amitié' nevű páholy bizottságot nevezett ki egy uj egyetem 
alaptervének kidolgozására, melyen kizárólagosan csak po-
sitiv' tudományt szabad lesz előadni, mi alatt a ,testvérek' 
természetesen a materialismust értik. 

— Nem csak Vilmos ,a sas', hanem az orosz czár és 
Victor Emanuel is üdvözlő leveleket intéztek Grant elnök-
hez. A czár kéri Istent, hogy a két ország közti barátság 
párhuzamosan haladjon a jólét növekedésével ; Victor Em. 
pedig épenséggel igy végzi epistoláját: „Fogadja szívesen 
legmagasabb tiszteletünk s barátságunk biztosítását, vala-
mint azon imákat is, melyeket Istenhez menesztünk, hogy Önt, 
igen kedves barátunkat, szent oltalmába vegye" . . . . Nem is 
hinné az ember, hogy e két koronás főbe annyi ajtatosság 
szorult; Grant pedig, kinek családja s pajtásai épen most 
nagyban lopják a köztársaság pénzét, bizonyára kellőleg 
tudja azon rokonszenvet s barátságot méltányolni, melyről 
e három uralkodó vetélkedve biztosítja. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A Szentség-kitételre vonatkozó egyházi 
szabályok. 

3) De rar a vel frequenti expositione SS. Sacramenti. 
Hányszor kell, lehet vagy szabad egy eszten-

dőn át az oltári szentséget kitenni, arra nézve nem 
létezik határozott egyházi törvény. Innen van, hogy 
azon l i turgicus irók, kik e kérdéssel : „Num exposi-
t i o n s ss. Sacramenti freqiientia magis congruat, 
quam si raro fiat ?" behatóbban foglalkoztak, néha 
látszólagosan ellentmondanak egymásnak, amennyi-
ben hol a gyakoribb, hol a r i tkább kitétel mellett 
szavaznak ; az ügy érdemére nézve azonban mégis 
megegyeznek, amennyiben a gyakori kitételt mind-
nyá jan ellenzik, s csak arra nézve térnek el egy-
mástól : hol végződik a ritJca s hol kezdődik a gya-
kori kitétel. 

Ez azonban oly kérdés, melyre nézve a priori 
nyilatkozni, majdnem lehetetlen; mert a véghatá-
rozat a hely-, az idő- s a hivek körülményeitől függ, 
s egy helyüt t sok lehet az, ami másut t kevés s a 
harmadik helyen épen elégséges. Azért mondja Lam-
bertini Prosper, bolognai érsek, a későbbi XIV. Be-
nedek pápa, miután e kérdést — Jnstitt. XXX., n. 
5—8.) igen terjedelmesen tárgyal ta volna, hogy 
utóvégre is eldönteni nem mer i : „nos sane hoc ne-
gotio implicari nolumus, quo pars utraque nihil aliud 
contendit, nisi ut cultus divinae Eucharist iae t r ibu-
tus augeatur- ' . Ugyanezen szavaira hivatkozik ké-
sőbben, már mint pápa, az ermelandi püspökhez, 
1746-i april 16-án intézett, ,Accepimusl kezdetű 
consti tutiójában, melyben többi közt azt mondja, 
hogy e kérdés : gyakran kell-e az Oltáriszentséget 
kitenni vagy sem ? épen olyan mint ama másik : 
naponkint kell-e a papnak miséznie, vagy az ajta-
tos világinak áldoznia vagy sem, s végül hozzá-

teszi: „Nullum his quaestionibus responsum fieri 
potest, nisi antea declarentur peculiares rerum cir-
cumstantiae, ex quibus omnis solutio difficultatis 
desumenda est.ft Ligouri sz. Alfonz pedig Theol. 
Mor. 1. VI. n. 424; — a Szentség gyakor ibb kité-
telére nézve a következő elveket á l l í t ja fe l : „Spe-
ctandum, an in illis locis, in quibus fit expositio, 
devotio et cultus Sacramenti magis augeatur vel 
minuatur , et iux ta hanc regulám censeo expositio-
nem faciendam vel omittendam. Ubi enim viget de-
votio et cultus augetur , débita semper obtenta Or-
dinarii licentia, nescio, praesertim iux ta praesen-
tem nost rarum regionum frequentem usum, cur 
pot ius non sit laudanda quam improbanda huius-
modi SS. Sacramenti expositio, modo (exciperem) 
non sit nimis f requens ; nimia enim frequentia esset 
quidem causa, u t reverentia erga tantum Sacra-
mentum minuere tur" . A 1860-ban tar to t t eszter-
gomi megyei zsinat pedig XI. határozatában ezeket 
m o n d j a : „Statútum XI. Non sumus quidem de nu-
mero eorum, qui frequentiore Sanctissimi Sacra-
menti expositione cultum eiusdem generatim mi-
nui, et pietatem fidelium defervescere exist imant ; 
contraria etenim exempla (sit propterea laus DEO) 
haud deese videmus. Quia tarnen iíla continua in 
hoc mysterio cum DEO Salvatore nostro conversa-
tio terrestr i huic exilio parum convenit, et magis 
coelesti patr iae reservatur, ubi illud novum geni-
men vitis nobiscum bibet in regno Patr is sui, expo-
sitionem Venerabilis Sacramenti ita temperandam 
desideramus, u t ea et ôppor tunum nobis in fletu 
solatium praebeat, et ardens simul in nobis deside-
r ium nut r ia t ibi videndi JESUM Christum, ubi 
gaudium nostrum nemo toilet a nobis. — Optare-
mus simul unam eamdemque hac in re regulám 

praescribere ; quia si Ecclesia Catholica mira varie-
14 
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täte ornatur, certe uniformitate quoque disciplinae 
mirifice aedificatur, dum scilicet fidelis populus, 
quocunque discurrat, ubique se domi, in sinu pro-
priae Ecclesiae quasi commorari sentit. Quia ta-
rnen vigentem ab olim consuetudinem absque of-
fendiculo populi mutare non est consultum : liben-
ter relinquimus usum, in hac Archi-Dioecesi vigen-
tem, volumusque praesenti Statuto, ut Parochi in 
expositione Sanctissimi Sacramenti semet adcom-
modent Statutis Yisitationis Canonicae, sive per 
Nos, sive per Praedecessores Nostros asservatae. 
Omnem hac in re arbitrariam mutationem severissime 
prohibemus : et si talem adiuncta temporum ali-
quando efflagitarent, semper noster assensus impe-
trandus erit ; etiam pro illo casu, si eatenus in De-
cretis Visitationum Canonicarum nulla occurreret 
dispositio, sed usu saltem inducta esset consue-
tudo." Végre pedig ugyané Statutumnál idéztetik 
az 1858-ban tartott esztergom-egyháztartományi 
zsinatból ..Tit. III. de Euchar. n. 5.", mely ekként 
hangzik: „Curabunt Episcopi, ut abusus in exposi-
tione publica Venerabilis Sacramenti tollantur." — 

Ezek után bátran azt mondhatjuk, hogy a szent-
ségkitételnek többé kevésbbé gyakorisága az egy-
házfegyelmi rendeletek keretén belül a szerint in-

* tézendö el, amint a hivek a Szentség előtti ajtatos-
ságok s a theophoricus sz. járdalatok alkalmával ki-
sebb nagyobb buzgóságot mutatnak, mennyiben 
ta r t ja meg a papság is az ezen ténykedésekre vo-
natkozó egyházi szabályzatokat s végre : mennyiben 
létezik azokra nézve püspöki engedély. Ezen felté-
telek alatt a Szentségnek mérsékelten gyakori ki-
tételét mai viszonyaink közt nem mérnök kárhoz-
tatni, amint Garclellini is — Comment, in Instr. Cle-
ment. §.XXXVI. n. 6. — különösen mondja : »Dum-
modo omne absit irreverentiae periculum et Ordi-
narii locorum sedulo invigilent, nec permittant 
Sacramentum publicae venerationi exponi, nisi id 
fiat cum debito obsequio et reverentiae significa-
tione, praesens Ecclesiae disciplina non videtur 
aliéna a frequenti expositione indulgenda." ') 

Ugyané Gardellini szerint — 1. c. n. 7. — a 
Jól mondja erre vonatkozólag Müller ,Theol. Moi-.' 

Vind. 1876, lib. I I I . sat. 226 lapon: „In plurimis imperii 
Austriaci dioecesibus (a tempore reformationis) valde fre-
quens est ss. Sacramenti expositio, non solum ex consuetu-
dine, sed etiam ex dioecesiutn statutis ; qua in re proprio 
motu aliquid innovare sacerdoti non licet. Si vero exposi-
tiones sine adorantium f'requentia fierent, parochus desuper 
certiorem reddat ; Ordinariura, ut si alio modo non possit cul-
tui necess irio ss. Sacramenti provideri, expositiones vel mi-
nuantur, vel abbrevientur ; etenim ut Benedictus XIV. veris-
sime ait — Institt. 30. n. 7. — „multo melius est, ut non ita 

nyilvános kitételnek két főfeltétele : auctoritas et de-
centia. Amaz alatt a főpapnak engedélyét, a ,decen-
tia' alatt pedig az illető liturgicus s egyéb, a tény-
kedés ünnepélyes s méltó voltát előmozditó egyházi 
szabványoknak szoros megtartását érti. 

4) A püspöki engedélynek szükséges voltáról. 
Mint már fentebb mondtuk: a Szentségnek 

nyilvános kitétele, történjék az a szentségtartóval 
vagy a Ciboriummal, amint azok a tabernaculum-
ból kivétetnek, általánosan láthatóan elhelyeztet-
nek s áldás adatik velők, csak a püspöknek engedé-
lye mellett történhetik, mire nézve Gardellini — 1. 
c. n. 3., — ezeket mondja : „Ut de expositione pu-
blica loquar, vel haec solemnissima sit, vel minus 
solemnis, dummodo extrahatur Sacramentum e ta-
bernaculo et palam collocetur in throno sub um-
bella, fieri nequit privata auctoritate, sed ordi-
narii licentia omnino est necessaria — miből kö-
vetkezik, hogy oly pap, ki püspöke engedélye nél-
kül szokatlan nyilvános kitételt végrehajt , ez által 
büntetésre méltó kihágást követ el. 

Ennek bővebb bebizonyítására álljon itt XIV. 
Benedek pápának már fentebb emiitett, az erme-
landi püspökhez intézett, ,Accepimus' kezdetű con-
stitutiójából a következő hely: „Illud imprimis cer-
tissiinum est huic sedi Apostolicae, in quibuscum-
que ecclesiis, etiam privilegio iinmunibus, sive sae-
cularibus, sive regularibus, non licere exponi pu-
blice divinam Eucharistiam, nisi causa publica et 
Episcopi facultas intervenerint ; solius autem Epi-
scopi partes esse, ut causae publicae meritum ex-
pendat et declaret." — Ugyanerre vonatkozólag 
feles számmal léteznek a S. Rit. Congr. határozvá-
nyai ; Maier „Die liturgische Behandlung des Aller-
heiligsten'% Regensb. 1860, a 363 — 370 lapon több 
mint 30-at idéz, melyekből kétségtelenül kiderül, 
hogy a püspöknek engedélye nélkül, megyéjében 
levő semmiféle templomban, akár ,exemptus' le-
gyen az, akár nem, akár világi, akár szerzetesi, akár 
káptalani, akár testvérületi, akár egy női zárdához 
tartozzék az, nem szabad a szentséget nyilváno-
san kitenni. 

A püspöki engedélynek ezen szükséges volta 
természetesen nem szorítja meg a pápának abbeli 
jogát, hasonló kitételre közvetlenül is megadni az 
engedélyt. Ezen jogot többi közt XI. Incze igen szé-
les terjedelemben érvényesítette, midőn 1682-i má-
jushó 20-án a malinesi megyében létező, kivételes 

frequenter ss. Sacramentum exponatur, et tunc cum débita 
reverentia, quam ut frequentius, et sine debito obsequio." 
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szerzeteseknek templomaira nézve a szentségkitételeket ren-
dezte. Csakhogy ily pápai engedélyt is mindig a püspöknek 
bemutatni szükséges, kinek a pápai rendelvényekre vonat-
kozó, az egyházi jogban bővebben fejtegetett jogain és kö-
telességein a szentszék ezek által csorbát ejteni semmi esetre 
sem akar. 

A mi a Szentség kitételéről, ugyanaz áll a theophori-
cus ss. járdalatókról is. Azokon kivül, melyek a Missale-, a 
Rituale s a Caeremoniale Epporum-ban bennefoglaltatnak, 
másokat a püspök engedélye nélkül tartani nem szabad ; sőt 
megjegyzendő, hogy a kitételre adott engedély a processio-
tartásit még korántsem foglalja magában, mely külön ké-
rendő, mire nézve a szentszék által helybenhagyott 1858-i, 
bécsi egyházmegyei zsinat Tit. I I I . de Sacr. c. 4. ezeket ren-
deli : „Praeter processionem in festő Corporis Christi ha-
bendam, aliamve, pro qua expressa Antistitis licentia obtenta 
fuerit, SS. Sacramentum ex ecclesia proferre non licet, nisi 
ut ad aegrotum portetur, vel quando instans profanationis 
periculum translationem fieri iubeat." A rendelet igen he-
lyesen csak az urnapi szentmenetet (s annak a nyolczad 
alatti ismétléseit) emliti ; mert minden egyéb theophoricus 
processio és szentségkitétel, bármily régi szokásra támasz-
kodjék is, csak különös, püspöki engedély mellett tart-
ható ineg. E tekintetben nincs helye a praescriptiónak, s az 
u. n. ,helyi szokások' csak annnyiban hozhatók fel érvül, 
amennyiben a püspöknek tudtával és beleegyezésével kelet-
keztek, ki, természetesen, ebbeli beleegyezését minden percz-
ben, akár részben, akár egészen visszavonhatja. 

Magától érthető, hogy ily szent ténykedés körül a 
püspök sem rendelkezhetik korlátlanul, hanem hogy ebben 
is az összegyháznak alapelvei s szabványai által kötve ma-
rad. Azért, hogy a Szentség kitételét megengedhesse, min-
denek előtt szükséges, hogy causa publica et rationabïlis le-
gyen. Az engedély-adásnak módozata különböző lehet, 
amennyiben ezen engedely vagy általános rendeletek vagy 
különleges kiváltságok utján adható meg, a mint a körül-
mények megkivánják, mindig szem előtt tartva ama másik 
főfeltételt, mely szerint szükséges, hogy a kitételre vonat-
kozó liturgicus szabályok is szorosan megtartassanak. 

Lássuk immár ezen szabályokat, és pedig amennyiben 
a) a szentségtartóban ; b) a Ciboriumban való kitételre és 
c) a Szentséggel való áldásadásra vonatkoznak. 

A szentség-tartóban való kitételről szólva, liturgicus 
iróink a S. Rit. Congr. rendeleteinek nyomán mindenek előtt 
azt követelik, hogy azon az oltáron, a melyen a kitétel tör-
ténik, e czélra külön thronus vagy exedron létezzék. E tró-
nusnak magasabb, kiemelkedő helyen kell lennie, „in loco 
alto, vel eminenti", s diszfódéllel födve, — „Super altare, 
et in eminenti situ, sit tabernaculum, sive thronus cum bal-
dachino proportionato albi coloris; supra eius pedem po-
natur corporale ad reponenduai ostensorium." (Instr. Cle-
ment. §. 5.) A diszfódélnek, valamint a tabernaculum belső 
oldalainak színezetét s diszitményét illetőleg Gardellini azt 
mondja, hogy annak nem kell szükségképen fehérnek lennie, 
hanem hogy itt arany s ezüst s értékes hiinzési munka is al-
kalmazható, „etiamsi color albus vix aut ne vix quidem 
conspiciatur ; dummodo nihil sit, quod non conveniat Sacra-
mento." Milyen legyen az a thronus vagy ,tabernaculum', 

[mely alatt, mint legott látandjuk, nem azt kell érteni, mit 
mi közönségesen a tabernaculum alatt értünk, hanem egy, 
különösen a Szentség befogadására készített, az altáron 
rajta levő, s mert egyik kiegészítő részét a diszfödél képezi, 
sátoralaku emelvényt,] mily magasan álljon, arra nézve sin-
csenek tüzetes szabályok, hanem mindez az oltár különbeni 
nagyságától, a gyertyák számától s egyéb körülményektől 
függ : csak hogy a Szentségnek mindenesetre oly magasan 
kell állnia, hogy mindenki láthassa, felette pedig megfelelő 
alakú diszfödél legyen. 

Az Instructio Clementiná-ban használt e kifejezés : .ta-
bernaculum sive thronus' mégis annyit látszik jelezni, hogy 
a kitételi trónus födél alattinak gondoltatik, mely födélről 
oldalt és hátul dus redőzet lóg alá ; vagy oszlopokon nyugvó 
kis házikónak, mely a mi közönséges tabernaculumunk fölé 
helyeztetik. Igy aztán értjük Gardellininek eme szavait — 
Comment, in Instr. Clem. §. V. n. 2., — „Seite distinguit 
Instructio tabernaculum seu tronum pro diversitate altaris 
in quo debet collocari. Illud enim, ex quattor lateribus aper-
túra, adhibendum praecipue est in altaribus ad Orientera 
positis, ut, undique conspici possit Sacramentum : Thronus 
vero in aliis altaribus, quae unicam habeat faciem versus 
populum. Quamquam nec thronus nec tabernaculum apponi 
debent in altaribus, quibus magnificum imminet baldachi-
num, vel sustentatum columnis vel ex laqueari pendens." 
[Megjegyzendő azonban, hogy kisebb tartamú kitételek 
számára a S. Congr. Rit. egyik leirata szerint, mely a kér-
dés eldöntését a püspökre bizza, (7. Sept. 1850 in Rupell.) 
nem szükséges ily trónust vagy diszfódélt felállitani, ha-
nem elég a Szentséget csak a mensára tenni. Ily rövidebb 
tartamú kitételek péld. azok, midőn a nagymise vagy a le-
ténve után áldás adatik.] 

Máre kifejezések „collocari", „apponi", melyeket Gar-
dellini a kitételi trónról használ, eléggé mutatják, hogy ez, 
római szokás szerint, elmozdítható, mely szükség szerint 
felállíttatik s ismét eltávolittatik, amennyiben nem képezi 
az oltárnak rendes kiegészitő részét. Ily mozgositható kité-
teli trón vagy diszfödél nálunk ritkán használtatik, legfe-
lebb ott, hol a szentség nem azon az oltáron tétetik ki, me-
lyen rendesen őriztetik ; különben pedig a kitételi emelvény 
szervesen szokott a többi oltárral összefüggni, s gyakran 
oly alakkal bir, mely még azon kevés egyházi rendeletek-
nek sem felel meg, melyek a Szentség kitételére, liturgicus 
szempontból léteznek, s melyek főleg azért oly csekély szá-
múak ; mert magában Rómában a Szentség kitétele koránt-
sem oly gyakori, mint — különféle okoknál fogva — nálunk 
vagy akár Németországban is. 

De épen a kitételnek ezen gyakori volta nem volt 
minden befolyás nélkül az oltár azon részének kialakítá-
sára, melyen e kitétel történik ; mert az oly tabernaculu-
mot, (a szónak azon értelme szerint, amelyben mi azt hasz-
nálni szoktuk,) s oly trónt tett szükségessé, mely mellett a 
kivétel, ki- s visszatétel lehetőség szerint könnyűvé tétetett. 
Igy keletkeztek a fülke alakú forgó tabernaculumok, me-
lyek — mert nincs remény, hogy azokat egyhamar elmel-
lőzni s mások által helyettesíteni lehetne, — megtürhetők, 
ha : a) eléggé magasan állanak, hogy ,locus emmews'-nek te-
kintethessenek s b) fülkéjök eléggé mély, hogy, hozzájárul-

14* 
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ván egy kis kiálló boltozat-féle, vagy anélkül is, a diszfödélt 
helyettesitik. Mert igen helytelen, ha a tabernaculum oly 
annyira alant áll, hogy a pap, ha in medio suppedanei áll, 
tökéletesen elfödi, ugy hogy a nép, az egyház kivánatának 
ellenére, sem az oltáron levő keresztet, sem, ha a taberna-
culum nyitva van, a Szentséget nem láthatja. A tabernacu-
lumnak trónul szolgáló fülkéje ennél fogva oly magasan 
álljon, hogy a pap feje felett legalább a szentségtartónak 
felső koszorúja látszassék. Továbbá maga a fülke, forgó 
vagy ajtóval biró tabernaculumnál is, oly mély, s belsőleg 
olyképen kidolgozva és feldiszitve legyen, hogy valami disz-
fódélfélét képezzen ; mert csak akkor teljesíttetik ama litur-
gicus szabály, mely szerint a Szentség „in throno, sub balda-
chino, sub umbella" teendő ki. Egyébiránt semmi sem aka-
dályozza, hogy a tabernaculumon kivül, külsőleg is, oly di-
szitmény ne alkalmaztassák, mely ennek felső bolthajtásá-
val együtt nagyobb baldachinumot képezzen, s a körülmé-
nyekhez képest elmozdítható legyen is, csak akkor tűzetvén 
fel, midőn a Szentség kitétetik. 

Mindazonáltal, s bármily gyakorlatiaknak látszassa-
nak a Szentség rendes megőrzése s könnyű kiállittathatása 
szempontjából is ezen forgó tabernaculumok, magokban 
véve még sem helyeselhetők. Mert eltekintve attól, hogy 
ilv tabernaculumok mellett a Ciboriumnak kitétele alig 
különbözik a Szentségétől, mindenesetre illetlen, hogy maga 
a Szentség körben forgattassék, s midőn a tabernaculum 
zárva van, ferdén, oldalt álljon. Továbbá lehetetlen, hogy a 
könnyen forgatható tabernaculum egyúttal oly szorosan zá-
ródjék is, hogy a por, kis állatocskák sat. be ne hatolhassa-
nak s végre magának azon mélyedésnek, melyben a taber-
naculum forog, legbelsőbb, hátulsó része hozzáférhetlen, 
ugy hogy soha ki nem tisztittatható. Ez okokon más alakú 
tabernaculumok nagyon kivánatosak, aminthogy ujabban a 
forgók mindinkább ritkulnak is. (Folyt, kör.) 

A papi jellem képzéséről, 
ív. 

Most kell következni a gyakorlati alkalmazásnak. „A 
hit parancsolatát nem csupán azért kaptuk, — mondja a ke-
reszténységnek egyik legjelesebb hitvédője — hogy hitbeli 
cselekvényt vigyünk véghez, hanem inkább azért, mert a 
hitünkre nézve kinyilatkoztatott tárgyak természet szerint 
oda irányozvák, hogy jellemünk és rendeltetésünkre sze-
rencsés és boldogító hatást gyakoroljanak. Ebből kitűnik 
azok esztelensége, kik az erkölcstan és dogmából két kü-
lönböző tárgyat akarnak alkotni, és az egyiket meg akarják 
tartani, a másikat pedig elvetik. Az evangeliumi erkölcstan 
nem egyéb, mint a kereszt tanának magyarázata, folyvást a 
szöveo-re hivatkozik, abból meríti életét, szellemét és annak 
tanításait csak alkalmazza. „Legyetek tökélyesek, mint a ti 
mennyei Atyátok tökéletes." (Máté 5. 48.) „Az erkölcsi jel-
lem nyilatkozásának legszebb tere a társadalmi élet. A vi-
szonyok különfélesége szerint az erkölcsi elvekhez ragasz-
kodó akarat az erény egy vagy más nemében magát túl-
nyomókig gyakorolhatja és tökélyesitheti, miáltal a jellemek 
sajátságos alakot kölcsönöz". (Az emb. szeli, é.) És tovább : 
„A jellem nemesitése egyik főfeladata a szellemi tevékeny-
ségnek. Ennek első feltétele az önismeret, vagyis a lélek 

teljes lényegének ismerete. Az ember akaratának szabadsá-
gát legjobban azáltal mutatja meg, hogy ura, művésze jel-
lemének, nem pedig eszköze, vagy rabszolgája". „A jelle-
mes ember akaratának mindig értékes tárgyra kell irá-
nyozva lennie, melynek mélyebb jelentősége vagyon. Aki 
mindig kicsinységekkel bibelődik, kinek vágyai a köznapi 
társas életen, evés-iváson s unalmas társalgás körén tul nem 
terjednek, annak minden következetes életmódja mellett 
sem tulajdonithatni jellemet. A jellemes embernek művelt-
nek kell lennie (nem zavarandó össze a tanulttal) s forditva, 
aki művelt névre igényt tart, jellemesnek kell lennie. A tel-
jes keresztény nagykorúság csakis jellemes embernek lehet 
tulajdona". (Lubrich Ágost.) 

Ily világos utmutatások nyomán nem lesz nehéz el-
igazodnunk. A jellem, mint láttuk, nem születik vele az 
emberrel, hanem a nevelés, jó példa, önművelés, tanulmá-
nyozás által sajátittatik el és szilárdul meg. A papi jellem 
ezenfelül magán hordja egyszersmind az egyházi szellem 
kinyomatát, mint egy dombormű, melyet nem szokás üveg 
alá tenni, hogy kápráztasson. A pap legnagyobb egyszerű-
ségében is bevégzett egész, mit páratlan ruhája is tanusit, 
mely útját vágja minden hiúságnak és tiszteletreméltó szá-
zadok őrzi nagybecsű emlékezetét, midőn különösen ma-
gyar nemzeti diszöltönyünk is a talár volt. 

Valamint a hajnal varázsfényét csak addig tarthatja 
titokban, mig a királyi nap mint diadalmi hős be nem kö-
szönt, hogy minden arcz feléje forduljon és minden sziv 
életörömre serkenjen; ugy az igazi jellem is a papi szerény-
ség leple alatt, nem tudván balkeze, mi fenséges jókat művel 
áldást osztogató jobbja, amit külvilágnak neveztünk, ezzel 
szemközt egész csendben futja apostoli pályáját. Hanem 
akkor, midőn az isteni mester mellett, saját szavai és pél-
dája szerint, „amint engem elküldött az Atya", kell a világ 
előtt tanúságot tennie, hogy a hivők ezrei az igaz hitben 
megerősíttessenek; mint edzett bajnok lép ki s a valódi 
tiszta jellem rokonszenves ihletével mindenkit uj életre tá-
maszt. íme ! egy rövid és halavány rajza a papi jellem élő 
eszményének ! 

A papi nőtlenség az egyházban mindenkor elősegiti a 
nagy jellemek kimagasulását. Hallottunk idétlen észrevéte-
leket Urunknak ezen szavai fölött: ,Lesznek, kik a menny-
országért magukat önkényt fogják megférfíatlanitani'. Vál-
jon nem nyiltan hirdetik-e ezen igék a nőtelen élet erkölcsi 
fensőbbségét ? Azonban, ha talán Urunk e szavaiban még 
aziránt valami homály maradna, eloszlatja ezt szent Pál 
apostol, (Kor. I. 7.) midőn nem kárhoztatja a házaséletet, 
mely Krisztusnak anyaszentegyháza iránti szeretetét jelké-
pezi; de ennél tökéletesebb életnemnek nyilvánítja a szűz, 
a nőtelen életet. „A Szűz azokról gondolkozik, mik az Uré, 
hogy szent legyen testben, lélekben". „Maga a pogány vi-
lág, mely a testi aljas kéj förtelmes gyönyöreiben torkig 
úszott, még az sem nézhette tisztelet nélkül az előbb halálra, 
mint szüzességük feláldozására kész jámbor ker. szüzeket, 
kik megvetve a kinálkozó földi szerencsének legkedvezőbb 
kecsegtetéseit, szeplőtelen szivet vittek isteni jegyesöknek 
áldozatul, irántai lángoló szeretetüknek annál fényesebb ki-
tüntetésére". 

Ezen a keresztény történetből kölcsönzött dicssugár-
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ral be is zárhatnám igénytelen czikksorozatomat. De lehe-
tetlen a mai világ egyik legnagyobb élő és ragyogó csu-
dája, IX. Pius római pápánk főpapi jelleme előtt le nem 
borulni. Ezen élő és üditő sziklaforrása korunk puszta siva-
tagjain vándorló népeinek, isteni csudákkal határos titkok 
erejével (aspettiamo gli avennimenti) tartóztatja fel az ese-
ményeket, a fondorkodó elméket, a gonoszok kezeit, az egész 
világforradalmat. Pacca bibornoknak 1843-ból ily nagyszerű 
enunciatiója ismereteselőttünk: „Apostoli bátorsággal han-
goztatja az anyaszentegyházat jelenleg kormányzó dicső 
Főpásztor Európa nagy hatalmainak szine előtt a Vatican 
magaslatáról sz. Péter ünnepélyes szózatát; melyre nézve a 
religio ellenségei szinlik ugyan, mintha tőle mitsem félné-
nek, de melytől mégis rettegnek, mely még ma is megráz-
kódtatja a világot, s mely mindig elég hatalmas, ha nem is 
azon perczben, megszüntetni minden roszakat, legalább meg-
vigasztalni és erősitni a jobbakat, és az eltévedtek számára 
előkészíteni azon ösvényt, mely őket egykor a rajtok szána-
kozó anyának kebelébe visszavezesse". (Kel. és Nev. 1843. 
31. szám.) (* *) 

A B. Szűznek test szerinti mennybemenetele. 
(Folytatás.) 

Ahagyomáuyt továbbá a pápáknak nyilatkozataiból is 
ismerjük meg; mert a pápák annak legkitűnőbb s legte-
kintélyesebb letéteményesei és birái. Vaccari, könyvének 3. 
fejezetében számos ily nyilatkozatot mutat be az olvasónak, 
melyek közül csak III . Sándor egyik — az iconiumi sul-
tánhoz intézett leveléből a következő helyet emeljük ki: 
„Mária szüzességének teljes épsége mellett anyává lett, fáj-
dalom nélkül szült s innen elköltözött, anélkül, hogy teste 
a rothadásnak esett volna zsákmányul, — hinc migravit sine 
corruptione — amint az angyal, vagyis inkább az által Isten 
maga mondá, hogy malaszttal egészen s nem csak részben, 
félig teljes, s hogy Isten, az ő Fia, ama törvényt, melyet 
hajdanta maga adott: ,Tiszteljed atyádat és anyádat', maga 
is hiven teljesítse, végre pedig azért is, nehogy Krisztusnak 
szűzies teste, mely a szűz anya testéből vétetett, ettől eltérő 
természetű legyen". . . . Habár e nyilatkozat nem is locutio 
e cathedra, mégis felette fontos s figyelemre méltó; mert 
még sem merő magán-nyilatkozat, hanem a kereszténység 
legfőbb tanitójától származó oktatás. 

A mi az egyházatyák s egyházi irók nyilatkozatait il-
leti, senki sem fog csudálkozni, ha az első századokból, mi-
dőn a kereszténység és pogányság közti borzasztó harcz 
küzdetett végig, s midőn amaz folytonosan legmélyebb alap-
jaiban támadtatott meg, ide vonatkozó nyilatkozatokat nem 
találunk. De alig, hogy e nagyszerű küzdelemnek vége sza-
kadt, alig, hogy az első alapkérdések megoldattak, máris 
egyes elszigetelt oly nyilatkozatokkal találkozunk, melyek 
azt mutatják, hogy már akkor is a B. Szűz testszerinti 
mennybemeneteléről való hit épen nem volt ismeretlen a 
keresztény nép előtt. Elmellőzünk néhány, tévesen naz. sz. 
Gergelynek, Athanasiusnak, aranysz sz. Jánosnak tulajdo-
nított nyilatkozatokat ; — ámbár ezek, ha magokban véve 
régiek, az illető nézetnek r-égisége mellett is felhozhatók ; — 
hanem csak sz. Epiphaniussal (f 403) kezdjük, ki, — hae-
res. 78. n. 11. — ezeket ir ja: „Sem azt nem állítom, hogy 

Mária halhatatlan, sem azt nem mondhatom, hogy meghalt. 
Mert a szentirás ezt az emberi ész elől elrejtvén, el nem 
döntötte a kérdést, nehogy valaki a malaszt eme dicső s ki-
tűnő edényének oly alacsony vonásokat tulajdonítson, minők 
különben a hus- s vérben találtatnak". S alább, — n. 22. — 
ugyané gondolatot ismétli, hozzátévén, hogy ha meghalt is, 
„Máriának halála mégis a legdicsőségesebb volt, s szent 
teste a legnagyobb dicsőséggel halmoztatott el". Nevezetes 
Nicephorus Callistusnak tudósítása, ki, — Hist. Eccl. XV, 
14 ; — azt irja, hogy Marcián császár Juvenalis, jeruzsá-
lemi püspöktől, midőn az a többi palästinai püspökökkel a 
chalcedoni zsinaton (451) jelen volt, azt kérdezte, váljon a 
B. Szűznek teste ott van-e még jeruzsálemi sirjában, mely 
esetben ő, a császár azt Konstantinápolyba hozatná, s a 
Blachernae nevü uj templomba letétetné. Mire Juvenalis 
ekként válaszolt volna: „A szentirás ugyan mit sem mond 
Mária haláláról, hanem egy igen régi s teljesen hiteles ha-
gyomány azt beszéli, miszerint az apostolok Mária halála-
kor Jeruzsálemben találkoztak; s miután Jézus, isteni Fia, 
alászállván az égből, lelkét magához vette volna, a Szűznek 
sz. teste az angyalok és apostolok dicsénekei mellett Geth-
semanéban temettetett el, harmadik napon azonban, midőn 
az apostolok a sirt ismét megnyitották, már csak a halotti 
lepelt találták. Az apostolok ezután a sirt lepecsételték, 
meg lévén győződve arról, hogy a Mindenható Máriának 
szent testét az általános feltámadás előtt is már boldog hal-
hatatlanságban részesité s az angyalok által viteté fel az 
égbe" . . . . Ezek után tehát Marcián azt követelte Juvena-
listól, hogy legalább ezt a sirt, értsd a koporsót, a halotti 
lepellel együtt küldje fel Konstantinápolyba, mi aztán meg 
is történt, s a koporsó, a fentnevezett templomban az oltár 
mellett helyeztetett el. (Folyt, köy.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 15. E g y k i s u t ó h a n g . E napokban 

valaki — nem nevezem meg, mert nem akarok a polémiába, 
mint harmadik, belekeveredni, s mert a ,Religio'' t. olvasói, 
ha csak néhány számmal visszafelé lapozgatnak, amugyis 
könnyen kitalálhatják, hogy kit értek — nagyot vélt mon-
dani, midőn az újkori liberalismus irányát akkép jellemezte, 
miszerint az nem akarja, „hogy láthatatlan, ellen nem őriz-
hető hatalom nevében rendelkező emberek a polgári ügyek 
intézésébe avatkozzanak ; — nem akarja, hogy valaki az ég 
nevében a földet bitorolja.".. . 

Igy szólt a nagy szó, s amint az ottani contextus mu-
tatja, szónok azok alatt, kik valamely ,láthatatlan' hatalom 
megbízásából működnek, a katholikus papokat érti ; kiknek, 
hogy a föld javaiból semmit, még a legkisebb részecskét sem 
akarja átengedni, amugyis tudjuk ; mert hiszen, épen arról 
folyt a vita, hogy ő s pajtásai sáskaraj gyanánt ellepnek 
mindent, ilyen gyanánt gazdálkodván is e hazában. 

De nem a kérdésnek ezeu oldalát bolygatom én, tette 
azt Sempronius barátom s collegám, oly módon, hogy ellen-
fele jónak látta megugrani ; — hanem ama ,láthatatlan 
hatalom'-ról szeretnék néhány szót szólni, melybe ugyanez 
utóbbi, sarokba szoritva, kapaszkodott; — talán nem is 
azért, hogy valami okosat mondjon ; hanem csak, hogy vá-
lasza néhány sorral meghosszabbodván, legalább ily módon 
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nyerjen valami kis külső tekintélyt; mert hogy józanul nem 
lehetett szándéka, eme phrázisnak komoly értelmet tulajdo-
nítani, néhány szóval megmutatom. 

Nem tudom, a t. ur a látható vagy láthatatlan egyhá-
zat tanitja-e ; — mert hát ő protestáns, ezen uraknál pedig 
az ember soha sem tudhatja, mi az, mit hisznek, vagy job-
ban : mi az, mit nem hisznek ; még nehezebb a kérdés, ha ez 
az illető egyúttal pap vagy ,hit'-tanár is, mert ez esetben 
ismét, saját, eléggé gyakran hirdetett elméletök szerint, 
megkülönböztetni kell a közt, amit ,hisznek' s a közt, amit a 
szó-, vagy tanári széken tanitanak ; a legnehezebb pedig a 
kérdés a fenforgó esetben, mert az illető t. ur azon felszóla-
lásában, melyet imitt szem előtt tartok, nyiltan kijelentette) 
hogy ő, a hittanár, oly szellemnek hirdetője, melynek „a 
hitvallásokkoz semmi köze", azaz, mely semmit sem hisz, 
következőleg minden komolyabb irányelv nélkül csak ugy 
neki beszél a világnak, amint a pillanatnyi érdek magá-
val hozza. 

Ily proteusi alakot nehéz lenne megfogni, ha szeren-
csénkre a logicában nem léteznék a „Dilemma" formulája, 
mely minden ugrándozásnak egy csapással véget vet, s mely-
nek segítségével legott megmutatandjuk, miszerint a fen-
tebbi phrázisnak semmi értelme sincsen, bármiként forgas-
suk vagy magyarázgassuk is azt. 

Akár tehát a látható, akár a ,láthatatlan' egyháznak 
hive valaki, az ellen nem tehet okszerűen kifogást, hogy a 
pap egyháza nevében, annak megbízásából, annak szellemé-
ben, annak törvényei szerint cselekedjék, működjék, éljen ; 
mert ezért pap, ez kötelessége, életfeladata. Igaz, hogy az 
illető ur azok közé látszik tartozni, kik még a ,láthatatlan' 
egyháznál sem állanak meg, hanem az ,egyház' fogalmát 
egyáltalában kiküszöbölni iparkodván, a papoknak, az u. n. 
symbolicus könyvekre való köteleztetését is ellenzik ; — 
de még akkor sincs értelme az ő phrázisának ; mert akkor a 
pap működésének s tanításának zsinórmértékét annak szin-
tén láthatatlan „személyes meggyőződése", képezi — hogy 
pedig valaki ezt kövesse, mi kifogása lehet az ellen oly 
rendszer hivének, mely semmi hitvallással nem törődik ? 

Ekként bizony, nem tudom, melyik lehet az a „látha-
tatlan, ellen nem őrizhető hatalom", melynek nevében mi 
katholikus papok állítólag cselekszünk; mert akár katholi-
kus, akár protestáns, akár az illető urnák szempontjából né-
zem a dolgot, nem érteni, hogy kifogásolhatja azon ténye-
zőket, melyek ezen egyes szempontok szerint a papi műkö-
désre iránytadók. 

Csak ezt a szerencsétlen ,láthatatlan' szót ne felejtette 
volna ott a szövegben, ugy mint a múltkor azt a bizonyos 
aláírást, akkor legalább azzal bújhatna ki, hogy ismét egy-
szer a szegény pápát tolhatná előtérbe, Pilátusként rámu-
tatván e szavakkal : „íme ez azaz ember, a kinek ti engedel-
meskedtek!" Mert abban bizony igaza lenne, hogy mi a pá-
pának feltétlenül engedelmeskedünk mind azokban, mikben 
szentvallásunk törvényei szerint kötelesek vagyunk neki 
engedelmeskedni ; de a pápa nagyon is látható, s a pápaság 
intézvénye is látható ; lapidaris betűkkel be van irva törté-
nete a világ évkönyveibe, melyekben, hogy annyira észreve-
hetővé tette és teszi magát még folyvást, magok, kegyes 
uraim, jajgatnak s szitkozódnak legtöbbet; ez sem lehet te-

hát az a „láthatatlan, ellenőrizhetlen hatalom", melytől ott 
túlnan remegnek. 

De hát hol van utóvégre ez a ,láthatatlan' valami, 
mely mégis mint a vörös posztó hat magokra ? ! 

Egy pillanatig azt hittem, hogy a .hierarchiát' érti 
ama bizonyos ur ; mert szerencsétlen nyilatkozatában azt is 
,sujtandónak' hirdeti ; de csakhamar beláttam, hogy ez sem 
lehet; mert katholikus hierarchiánkról ugyanazt lehet mon-
dani, mit a pápáról, kivel egyesülten teszi a csalhatlanul 
tanitó egyházat, bizony nagyon is láthatót, érezhetőt, észre-
vehetőt, s ugy látszik, önök által is, bár illetéktelenül, eléggé 
ellenőrzöttet ; protestáns szempontból pedig azt a kis ,egy-
házr alárendeltségfélét ,sújtani', a mi oda át valahogyan 
tengődik, nagy háládatlanság lenne oly protestáns Írótól, 
kinek superintendense eléggé kegyes, lapja számára még 
hirdetéseket is gyűjteni, mint az a nyilatkozat hatodik sorjá-
ban olvasható. (,Rel.' 12. sz., 93 1.) 

így már most csakugyan nem tudjuk, mint véleked-
jünk az egész nyilatkozatról. Velünk született jó szivünk s 
felebaráti szeretetünk erőnek erejével arra késztetett, hogy 
komoly értelmet tulajdonítsunk annak ; azért forgattuk, 
vizsgáltuk mindakettőt, a nyilatkozatot s annak szerzőjét 
is ; de bizony az egész sisyphusi munkának eredménye az, 
hogy a sok szó megett semmi sem lappang, s hogy Sempro-
mus collegámnak tökéletesen igaza volt, midőn az egészen 
Bodóné szellemét felismerni vélte. 

Oh ezek a vén asszonyok, miért is nem hallgatnak in-
kább, mikor kényes kérdések forognak szőnyegen ? ! = 

A Csanádi egyházmegyéből. N a p l ó t ö r e d é k 
s z ü n i d ő i k i r á n d u l á s o m b ó l . (Vége.) Térjünk immár 
a józsefvárosba, hova szintén nem kevés örömélvezet és ked-
ves tapasztalat hi. A közúti vaspályát ezúttal mellőzve tár-
sammal gyalog jöttünk ki az idevezető hosszú sétasoron át. 
I t t a t. iskolanénéknek ez év tavasza óta két házuk is van : az 
egyikben, mely már régibb, a városi elemi leányiskola van ; 
a másik ujabb pedig jelenlegi nagynevű megyés püspö-
künk, Bonnas Sándor ő nagyméltósága kifogyhatlan áldo-
zatkészségéből létesült leányárva-intézet, melynek behatóbb 
megszemlélése képezte idejöttöm tulajdonképi czélját. Ez 
egy a plébániatemplom közeli szomszédságában álló, erős 
kövekből rakott emeletes ház, földszint hat s az emeleten 
hét magas ablakkal. Ha a nem épen imponáló külsőről itélne 
az idegen szemlélő, nagyon csalatkoznék, mert a nagyszerű 
valóságról, mely őt belépte után lépten-nyomon fogadja s 
egyik kedves meglepetésből a másikba ejti, megközelítő fo-
galmat sem alkothatna magának. De lépjünk be és menjünk 
sorba, hogy élvezzük azt mind, mi itt belül kíváncsi sze-
münk elé tárul. A magas kapuzaton át a vidámarczu ka-
pusnő által a fogadóterembe vezettettünk, hol kevés vár-
tatva megjelent az intézet érdemdús főnöknője, ki már több 
mint harmincz éve szedi babérjait a tanügynek nem mindig 
rózsás terén. Legelőször is szemle alá vettük ezen utczai 
épületet, melyben a fogadótermen kívül a munkaterem s a 
hálótermek (többnyire az emeleten) foglalnak helyet. Min-
denütt egyszerű csin és kellemesen meglepő tisztaság tűnt 
szemünkbe ; a tágas munkaterem utczai falán két ablak közt 
sz. Francziska, az intézet védszentjének olajfestményü nagy 
képe függ, amint a szent egy kolostor ajtaja előtt a kö-
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rülötte csoportosult szegényeknek alamizsnát osztogat. Igen 
kedves kép ez, mely élénken emlékezteti az árvákat azon 
meghálálhatlan nagylelkű jótékonyságra, mely nekik itt ré-
szökül jut. Az egyszerűen berendezett de ragyogóan tiszta 
hálószobákat szemlélve, el nem fojthattuk magunkban a 
meghatottság édesen meginditó érzelmét, hogy mily boldo-
goknak kell lenniök itt ezen árváknak, kik ily kényelmes 
éjjeli nyugalomnak örvendhetnek, melyet nyilván nem egy 
tehetősb méltán irigyelhetne tőlük. Lementünk az udvarra, 
mely aránylag szűk ugyan, de az utána következő nagyterjü 
diszes kert által szükvolta bőven kárpótoltatik. Az udvar 
mindkét oldalán két földszintes melléképület húzódik végig ; 
jobbfelől a konyha s étterem, balfelől a sütő-, mosó- és für-
dőszobával. Eltértünk a kerthez, melyet az udvartól csinos 
kerités választ el. I t t már kitágult szivünk ; meglepettünk, 
hogy a szűk udvarból ily nagykiterjedésű, hosszura elnyúló 
kies kertbe léphettünk, hol a különféle cserjék, gyümölcs- és 
másnemű fák legszebb zöldjükben diszlettek, s az üde pá-
zsit és tarka virágok andalitó szinvegyületökkel gyönyör-
ködtették szemeinket. Valóban fejedelmi bőkezűség ez, 
gondoltuk magunkban, melylyel itt az árvák mindennemű 
testi és lelki szükségleteiről gondoskodva van. A porondos 
utak által keresztül-kasul hasitott kertben szünóráik alatt 
szabadon szórakozhatnak az intézeti növendékek, és napi 
fáradalmaiktól olykor-olykor felüdülést szerezhetnek itt 
maguknak a munkabiró tanitónők. És vajmi kívánatos is ez 
az ily intézetnél, hol a lakosok hivatásuknál fogva a nap 
legnagyobb részét zárt szobákban töltik ! Bizonyára áldott 
leszen a nagylelkű alapitónak emléke hosszú, hosszú időkre, 
ki itt — posuit sibi monumentum aere perennius ! 

A legkedvesebb meglepetés azonban még csak most 
várakozott ránk, midőn a gyönyörű kertnek már-már vé-
gére értünk. Itt egyszerre egy külsejére nyaralónak látszó 
ház tűnt szemünkbe, és szives kísérőnk által kíváncsi kérdé-
sünkre felelet helyett bevezettetve, csudálkozva láttuk, hogy 
ez az árvák iskolaépülete, a nagyobbak és kisebbek két kü-
lön tanteremben nyernek oktatást. Magas, világos, könnyen 
szellőzhető termek ezek, magasra nyúló ablakokkal. Ezekkel 
közvetlen kapcsolatban áll a széles folyosó, melyet a küllég-
től üvegtáblák zárnak el, s e folyosón, valamint egy mellék-
szárny két szobájában, szórakozhatnak a gyermekek, ha a 
zord idő künnjárásukat meg nem engedi. Nem szükség kü-
lön panegyrissel dicsőitenem a jeles gondolatot, mely az is-
kolát az utczai zajtól elzárva, ide egy kis „lousianai éden" 
közepébe helyezé ! 

Eddig naplóm töredéke. Commentárt nem irok hozzá ; 
az árvaintézet, e nagyszerű mű, maga demosthenesi szavak-
nál ékesebben dicsőiti alkotóját. Áldott legyen nemzedékről 
nemzedékre emléke annak, ki főpásztori jótékonyságát ily 
monumentális alkotmánynyal megörökité ! Reá alkalmaz-
hatók az irás szavai: „Fidelis servus et prudens, quem con-
stituit Dominus super familiam suam." S az árvák letörlött 
könyjei és buzgó hálafohászainak, ugy hiszszük és imázva re-
méljük, lesz foganatja az ég Uránál, hogy a jótékony ala-
pító aeterna retributiójául teljesülésbe menjenek e szavak : 
„Euge serve bone e fidelis, intra in gaudium Domini tui!" 

Még pár szó kiegészítőül. Az árva-intézet alapitásá-
nak eszméjét a 60-as években főkép alvidékünkön nagy mérv-

ben dult epemirigy érlelte meg Bonnaz Sindor megyés püs-
pökünk ő nméltóságában, s az eszme felséges uralkodónk 
1871-ben tett délvidéki kőrútja alkalmából s mintegy ennek 
megörökítéséül nyert megtestesülést a Szent-Imréről neve-
zett finöveldével együtt, mely a papnevelde telkén áll s az 
árva-intézetnek méltó párját képezi. Mindkét intézet alapí-
tására külön százezer forint tétetett le, s tudtommal az árva-
intézet kész épületei a telekkel együtt ezenfelül még har-
minczötezer forintba kerültek, mely összeg az épületek czél-
szerüség kivánta átalakítása és berendezése folytán vagy 
ötvenezer forintra felszaporodott. Az árva-intézetben meg-
nyitása óta negyven növendék nyer kiképeztetést és tökéle-
tes ellátást vallás és nemzetiségi különbség nélkül, jóllehet 
legnagyobb részök kath. vallású ; a jövő őszszel azonban 
még tiz növendék fog felvétetni. 

Isten áldása lebegjen az intézeten s annak nagyszivü 
alapitóján. Karasvölgyi G. 

Erdély. A z e r d é l y i r ó m . k a t h , s t a t u s-g y ü-
l é s K á r ó l y-F e h é r v á r t t 1876. é v i j u l i u s 7-én 
t a r t o t t II . ü l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v e . (Vége.) Az 
ugyanezen ülésből a nm. pénzügyministerhez intézett fel-
irat következőleg hangzik : 

Nagyméltóságú magyar kir. Pénzügy minister ur ! Gyu-
la-Fehérváron Nagyméltóságú Püspökünk által fennálló sza-
bályaink értelmében folyó 1876-ik évi julius 6-kára rendes 
gyűlésre egybehívott róm. kath. statusgyülésünk örvendetes 
tudomásul vette, hogy Nagymóltóságod erdélyi róm. kath. 
statusunknak, a nagyszebeni róm. kath. Teréz-árvaház, to-
vábbá az erdélyi-fehérvári kaptalan, a nagyszebeni és bras-
sói szent-ferencz-rendi zárdák ügyében fenálló séielmei 
megszüutelésére hathatós orvosi kezeket nyújtani és a Nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi Minister urat az ez 
ügyben a képviselőházhoz benyújtott indokolt törvényja-
vaslata tárgyában, a részünkön álló jognak felismerésével 
hathatósan támogatni méltóztatott. 

Nagyméltóságod ezen kegyességéért statusgyülésünk 
hálás és osztatlan köszönetét nyilvánítja, mert ugyanis két-
ségtelen jogunk elismerése által alkalmat nyújtott Nagy-
méltóságod statusgyülésünknek, hogy a dicső emlékű ala-
pító felséges Mária-Terézia, felséges Urunknak áldott ős-
anyja szándékait teljesíthessük és azon mellőzhetlen vallá-
sos kötelességnek, hogy e megye oly sok szegény árváinak ; 
ugy a szerencsétlen lelenczeknek tartásáról és neveléséről az 
e végre tett alapítványokból gondoskodjunk, azokat tanítás 
és erkölcsös nevelés által a magyar államnak hasznos pol-
gáraivá képeztessük ; végre azon hazafiúi kötelességnek is 
eleget tehessünk, hogy ezen püspöki megyének a román fe-
jedelemségek felé eső széleit lakó római kath. székelyek kö-
zött a silány és kevés művelhető föld gazdászatának az ezt 
lakók fentartására elégtelen volta miatt évről évre szapo-
rodó kivándorlását, bár az által megakadályoztathassuk, 
hogy azoknak gyermekei minél többen iparosoknak nevel-
tethessenek. 

Fogadja Nagyméltóságod hálánk és mély tiszteletünk 
kifejezését. Az erdélyi róm. kath. statusnak 1876. jul. 7-kén 
tartott közgyűléséből. 

21) Ezek után elnöklő püspök ur ő nagyméltósága az 
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ülést bezárván, a következő ülést holnapra, azaz 1876-ik év 
julius 8-kán délelőtti 10 órára tűzte ki. 

Az erd. róm. katli. statusgyülés Károly fehérvárit 1876-ik 
év jul. 8-kán tartott III. ülésének jegyzökönyve. Elnök : Foga-
rasy Mihály püspök ur ő nmlga. Jegyzők : Simon Elek, 
Éltes Károly. 

22) Püspök ur ő nmltsága az ülést megnyitván, az 
előbbi ülés jegyzőkönyve felolvastatik és elnöki kijelentés-
sel a gyűlés által hitelesíttetik. 

23) Az országgyűlés mindkét házához intézendő fel-
iratok megkészitéséről és felküldéséről a statusgyülés akép 
intézkedik, hogy a statusgyülés jegyzőit annak megkészité-
sével megbízza. Püspök ur ő nagyméltósága saját és a jegy-
zők aláírásával a statusgyülés nevében ezen feliratot az or-
szággyűlés mindkét házához felterjeszteni méltóztassék. 

24) Ezzel a mai ülés jegyzőkönyve felolvastatván, el-
nöki kijelentéssel a gyűlés által hitelesíttetik s kinyomatása 
és a tagok közötti kiosztása elhatároztatik, mire püspök ur 
ő nmltga örömét fejezvén ki a gyűlés tagjainak a hozott 
határozatokban való egyetértése fölött, a gyűlést bezárja. 

IRODAIM. 
— „Compendiaria Thesauri Resolutionum S. Congr. 

Concilii" czim alatt a Propagandának könyvkiadó-hivatala 
(Typographia polyglotta) igen fontos munkát indít meg, 
melynek előfizetési felhívásából a következőket emeljük ki : 
„Quae pluribus continentur voluminibus et maximam ar-
guunt Ecclesiae Romanae sapientiam in applicandis canoni-
bu8 et dirimendis iis quae passim soient inter fideles dispu-
tari, paucÍ8 comprehendere conabimur. Exemplar subiici-
mus methodi quam sequemur. Eamdem putamus maxime 
eonferre et Ecclesiae Praesulibus qui in rebus suae iuris-
dictionis normam ex decretis supremi huius Tribunalis fa-
cile colligent, et ceteris, quibus practicam canonum observan-
tiam doceri necesse est. Leges, quibus fiet publicatio: 

1. Quolibet mense die 15. ab Iulio anni curr. (1876) 
publicabitur fasciculus pag. 32. 

2. Initium fiet ab anno 1. Thesauri id est ab an. 1718. 
3. Primo fasciculo cuiuslibet anni publicabuntur Com-

pendiaria cnusarum anni praecedentis, uno interiecto ; qui-
bus expletis prosequetur publicatio ann. praeteritorum. Ex-
cipe an. 1877. Primis fasciculis eiusdem publicabuntur com-
pendia causarum ab. an. 1871 ad annum 1874 inclusive. 

4. Singula decenuia singulis tomis capientur. Unicui-
que addentur index primus Causarum, index alter Con-
clusionum. 

5. Pretium annuae associationis erit Romae et in tota 
Italia L. it. 12, in reliquis regionibus addentur expensae 

f ro commissione, id est : intra fines Europae, in Graecia, 
nsulis Jonicis, Turcarum Imperio, Aegypto, et reliquis re-

gionibus unione postali foederatis fr. 14. 
Associationes recipiunt : In Germania — Ratisbonae 

Fr. Pustet. — In Helvetiis — Lucernae Fr. Raeber, Einsie-
deln Fr. Benziger. Inscriptio fiat cito. Pretium solvi poterit 
vix ac prima recepta fuerit publicatio." 

X ,Irodalmi Értesítő', 5. s 6. szám. Tartalom: Thomae 
Vallaurii opuscula ; — Tondini : Anglicanismus, Altkatho-
licismus und die Vereinigung der christl. Eppalkirchen ; — 
Jacobi •• Staatskirche, Freikirche, Landeskirche ; — Ôri G. 
György: Margitsziget történelme; — Csiky : A jóslat ; — 
Robitsch; Egyháztörténelem; ford, a veszprémi Pázmány-
kör tagjai ; — Ebers papirosa ; — Kovács : A kath. papság 
némely legégetőbb kérdéseiről ; — Irodalmi hirek, magyar 
s külföldi folyóiratok s igen kimeritő könyvészet. 

7. és 8. szám ; (mi ugyan csak egy ivet kaptunk.) Tor-
talom : Bartalus : A magyar egyházak szertartásos énekei a 

16. s 17. században. — Krauer: Gesch. der Philosophie. 
— Karsch : Ev. Szakaszok magyarázata. — Bolanden : Ur-
deutsch. — Dux : Vallás és tudomány. — Nagy : Elemi ka-
tekismus. — Fábián : a vatikáni sz. zsinat, szentbeszédekben 
fejtegetve. — Stolz Alban : Erziehungskunst. — Schrauten-
bach, Religionsideen. 

VEGYESEK. 
-(- Császár és ap. király ő felsége a következő legke-

gyelmesebb kéziratot intézte afin, bibornok-herczeg-primás 
ő Emjához : 

Kedves Bibornok Herczeg Pr imás ! Magyar 
kormányom előterjesztéséből értesültem azon jelen-
tékeny áldozatokról, melyekkel Ön a legutóbbi ár-
viz alkalmával több száz szerencsétlen család szen-
vedéseit és a köznyomort enyhitette. Ujabb bizony-
sága ez mindenkor nemes készséggel tanusi tot t em-
berbará t i érzelmének, mely a keresztényi jótékony-
ságot is legmagasztosb feladatai közé sorozza. Fo-
gadja ezért meleg elismerésemet s különös kegyel-
mem és haj landóságom u jabbi biztositását. 

Kelt Ischlben, 1876. évi augusztus hó 3-án. 
Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. 

— Minő emberek azok, kik a katholikus hitélet felett 
bíráskodnak, arra a ,Germania' egy ,megmájustörvényezett' 
v a g y a m i n t ő m o n d j a : „gemait" papnak tollából a követ-
kező érdekes életképet hozza : „A májusi törvények áthá-
gása miatt hosszabb tartamú fogságra lévén Ítélve s már 
annak rendje szerint be is zárva, a kir. kerületi törvényszék-
hez folyamodtam : engedtessék meg nekem, czellámban mi-
sézhetni; folyamodványomat a börtönfelügyelő illető helyre, 
az ezen ügyekkel foglalkozó törvényszéki tanácsoshoz jut-
tatta. Ezen ,törvénytudó' s ennélfogva mindenesetre igen 
,művelt' uri ember, folyamodványom elolvasása után legott 
kijelentette, hogy ez merő esztelenség (,Unsinn ) ; mert mi-
után nekem minden, bármiféle olvasmány amugyis meg van 
engedve, tehát misézhetek is. [Megjegyzendő, hogy a ,mi-
sézni' szót németül igy fejezik ki : „Messe lesen"]. Üljek az asz-
talhoz s misézzek addig a meddig s amennyit akarok. A fel-
ügyelő, ki néha már amúgy messziről látta a börtön kápol-
nájában, hogy miként szoktak a kath. papok misézni, meg-
magyarázta ő ngának, hogy ehhez oltár és ministráns és ke-
hely is kell, sőt hogy még csengetni is szoktak erre az-
tán ő nga meghökkent s ugy vélekedett, hogy ha igy van a 
dolog, akkor bizony az én folyamodványomat az elnökhez 
kell felterjeszteni, honnan néhány nap múlva — mi különben 
az egészben mellékes dolog — tagadó válasz érkezett, amint 
egyebet nem is vártam volt . . . !" Ezek azok a ,törvény tudó 
birák', kik a katholikus papokat a misézés miatt, tehát olv 
ténykedés miatt elitélik, melyről fogalmuk sincs. Ez aztán 
csakugyan a ,vak' justitia ! — Hasonló esetet emlit ugyané 
lapnak fuldai levelezője: H. plébános misézés miatt állott a 
törvényszék előtt; birái mindketten protestánsok voltak, 
csakhogy az egyik elitélni akarta, a másik nem. Ez utóbbi 
ennélfogva collégáját arról iparkodott meggyőzni, hogy a 
misézés nem is lehet ,hivatalos ténykedés' ; mert, úgymond, 
„az én két fiam détutánonkin' correpetitióra jár a katholi-
kus káplánhoz, s gyakran történik, hogy midőn jönnek, néha 
egy negyed óráig is várniok kell, mig a káplán ur, ki épen 
akkor a kertben fel s alá járva, egy vastag könyvből misézni 
szokott, dolgát el nem végezte " I t t a breviárium mi-
sévé léptettetett elő, de a protestáns biráknak ezen szeren-
csés fogalomzavara H. plébánost ez egyszer megmentette. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, augusztus 19. 15. II. Félév, 1876. 
Tartalom. A Szentség-kitételre vonatkozó egyházi szabályok. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. — Zsidó 
birtokos, mint kegyúr. — Egyházi tudósítások: Pest. Változás kedveért. Róma. A. Vaticán és a török kormány. Olasz bün-
statistika, Antonelli bibornoknak veszélyes állapota. Berlin. A centrumpártnak jövő programmja. Missiói tudósítások. —• 

Irodalom. — Vegyesek. 

A Szentség-kitételre vonatkozó egyházi 
szabályok. 

5) Átmehetünk már más kérdésre, arra : minő 
legyen az az oltár, melyen a Szentség kitétetik ? 

Legillöbb minden esetre, ha a Szentség, a 
mennyire lehetséges, a főoltáron tétetik ki ; de kü-
lönben is a kitételi ol tár s környezete a tényhez 
méltóan s iinnepiesen diszitve legyen. Névszerint : 

a) Az Antipendium fehér legyen, tekintet nél-
kül a napi szinre. (Instr. Clem. §. 1 3.) 

b) A Szentségnek kitétele alkalmával határo-
zottan tilos egyút ta l ugyanazon az oltáron szent erek-
lyéket is kitenni. Azon rendelet azonban, mely szerint 
az ugyanot t levő szobrok és képek is lefátyolozan-
dók,az elmozdithatók elmozditandók, csak a 40. órai 
imádásra vonatkozik. 

c) Minden Szentségkitétel alkalmával, még ha 
a tisztitó helyen bűnhődő lelkekért ta r to t t ajtatos-
ságban tör ténnék is, minden, ezekre s á l lapotukra 
emlékeztető kép az ol tárról eltávolítandó, úgyszin-
tén minden más, a halottakérti gyászt kifejező jel is, 
mint például fekete oltárdiszitmények, falszőnye-
gek sat. 

d) Végre nem régen — S. Congr. Rit. 20. dec. 
18G4. in u. Tertii Ord. s. Franc, ad 3., — rendelte-
tett , miszerint, természetesen kivévén a misét, addig 
mig a szentségkitétel tar t , az u. n. cánon-táblák is 
eltávolitandók az oltárról. 

Egyéb, a kitételi oltár feldiszitésére vonatkozó 
szabályzatok nincsenek, hanem, az emiitetteken ki-
vül, az idő s hely szerinti viszonyok, a rendelkezésre 
álló eszközök s netaláni főpásztori rendeletek irány-
adók, amint már Gardellini is mondja : „Scio, non 
ubique id fieri posse, quod fit in cultis civitatibus, 
quae populo abundant et opibus ; ratio habenda 

est locorum, temporum et personarum. Propterea, 
si quaedain desit solemnitas, satis erit, si decent ia 
non deficiat". 

A meggyújtandó gyertyák számát illetőleg az In-
structio Clem. 6. §-a azt rendeli, hogy a kitételi ol-
táron folytonosan legalább 20 gyertya égjen. Azt 
tar tom azonban, hogy ez csak Rómában kötelező 
rendelet ; mig másut t a megyei szabványok, jogszerű 
s helyes szokások irányadók. (L. Gardellini, comm. 
ad. h. 1.) XIV. Benedek (Instit t . XXX. n. 17. et 24.,) 
mint bolognai érsek azt rendelte, hogy a ki tet t szent-
ség előtt éjjel nappal legalább 12 viaszgyertya ég-
j en : „Duodecim saltem cerei circumardeant : í , s 
Gardellini azt t a r t j a , hogy ez már a legcsekélyebb 
szám, mely szentségkitételnél tisztességesen alkal-
mazásba jöhet : „Minorem haud convenire crederem 
ob decentiam, qua sacra illa actio peragenda est." A 
Róma által helybenhagyott , 1860-i prágai zsinat 
(XI, 2) rendeli erre vonatkozólag : „Quandocunque 
SS. Eucharist ia publice adoranda exponitur , accen-
dantur ad minimum duodecim candelae, quae con-
t inuo ardeant." 

A gyertyák anyagát illetőleg ugyanazon szabá-
lyok tar tandók szem előtt, melyek a sz. mise alat t 
égő gyer tyákra vonatkozólag léteznek. A Missale-
nak szabványai (De defect, in celebr. Missae occ. 
X, 1) szerint luminaria cerea szükségesek ; minél-
fogva minden egyéb anyagból készült gyertya ti-
los. A szentségkitételre vonatkozólag azonban Gar-
dellini (Comment. §. VI. n. 11.) szerint alighanem igy 
szabad e rendeletet érteni, hogy a minimum gya-
nánt fentér intet t 12 gyer tyának viaszból kell ugyan 
lennie, mi azonban nem akadályozza, hogy ezeken 
kivül egyéb anyagú gyertya vagy lámpa ne égjen a 
templomban. 

6) Az egyházi ruhák s oltári diszitvények színéről az 
15 
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a szabály, hogy valamint akitételi oltáron levő anti-
pendiumnak, ugy a theophoricus sz. járdalatoknál 
használt mennyezetnek s a vállkendönek is (velum-
nak) minden a Szentséggel véghez vitt szent tényke-
désnél fehérnek kell lennie, (Instr. Clem. §. 18.) tekin-
tet nélkül a különbeni napi szinre. 

A többi egyházi ruhának szine attól függ, vál-
jon a Szentséggel vagy a Szentség előtt végzendő 
functio a napi officiummal és a sz. misével összefüg-
gésben van-e vagy sem. Azon esetre, ha a coram ss. 
Sacramento végzendő sz. ténykedés a napi officium-
tól független, mint például ha litánia tartatik, ak-
kor az egyházi ruházat fehér, különben pedig a napi 
szin használandó. „Paramenia autem Celebrantis et 
Ministrorum in Missa, vesperis aliisque horis cano-
nicis, ante vei post quas fit expositio, ita ut Cele-
brans paratus non recedat ab altari, debent esse 
Missae aut officio convenientia, sive color sit albus 
aut rubeus, viridis aut violaceus ; sed nunquam 
color niger est adhibendus, et albo semper velo hu-
merali, si illud adhibeatur pro benedictione danda, 
utendum est. Quatenus vero expositio fit tamquam 
functio omnino separata et distincta a Missa aut ab 
officio vesperarum aliarumque horarum, Celebrans 
et Ministri uti debent j:>aramentis albi coloris". (S. 
Rit. C. 26. Mart. 1859, in u. Tarnov. dub. 5.) 

7) A kitételnek s a visszahelyezésnek módozataira 
nézve nincsenek határozott szabályaink, amiért is 
erre nézve leginkább más,hasontermészetii egyházi 
functiók szertartásait, s egyes kiváló liturgiái Írók-
nak nézetét kell szem előtt tartani. Ennélfogva a 
következőkben arra szorítkozunk, hogy Merati, 
Gardellini és Baldeschi, mint a tiszta római rítus 
legkitűnőbb képviselőinek nyomán az ebbeli római 
szertartásokat főbb vonásaikban ecseteljük, hogy 
ekként lássuk, mennyiben s mennyire térnek el a 
mi ,helyi szokásaink' attól, mi e tekintetben a ke-
reszténység központján irányadó szabály. 

Az első kérdés az, váljon a Szentség ugyan-
azon az oltáron őriztetik-e, a melyen kitétetik. Ha 
nem, akkor átviendő vagy magában a szentségtar-
tóban, mi aztán a lehető ünnepélyességgel, proces-
sionaliter kell, hogy történjék, — vagy anélkül, mi 
következő módon hajtandó végre: A pap superpel-
liceumban és stólában, a nagy velum alatt ta r t ja 
elburkoltan ama szent edényt, melyben a consecrált 
ostya rejlik, s imádkozva, 2 vagy 4 gyertyavivő kí-
séretében viszi a kis mennyezet (umbella) alatt azon 
oltárhoz, mely a kitételnek helye lesz. Oda érkezve 
a szent edényt egy corporaléra teszi, térdet hajt, 

mi közben a velumot leveszik vállairól, a szent os-
tyát a szentségtartóba helyzi, ismét térdet haj t s 
aztán a Szentséget a kitételi helyre emeli, mely szin-
tén corporaléval, vagy eléggé nagy pallával fedve 
legyen. Azután leszáll a planumra, s az oltár legal-
sóbb lépcsőjén térdet haj t utroque genu, tömjént 
tesz a füstölőbe absque benedictione, s térdepelve há-
romszor incensálja a Szentséget, cum profunda ca-
pitis inclinatione ante et post ; s aztán rövid imát 
végezve, felkel, ismét utroque genu térdet haj t s 
visszatér a sekrestyébe, honnan legott a miséző, se,-
gédletével jön ki, hogy a napi ünnepélyes isteni 
tiszteletet kezdje. Ha a kitétel azonban szerpap és 
alszerpap segédlete mellett történik, akkor a Szent-
séget vivő pap a superpelliceum helyett az albát 
veszi fel. Ha maga a miséző végzi az átvitelt, ille-
tőleg kitételt, akkor casulában is teheti azt, melynek 
szine a napi officiumnak felel meg. 

A kitétel kezdetén elmarad az áldás, mely csak 
annak végén adatik. Illő azonban, hogy a kitevés 
cselekedete alatt a kar az alkalomnak megfelelő 
éneket, például egyegy szakaszt a ,Pange Lingua', 
,0 salutaris Hostia' vagy ,Adoro te' kezdetű hym-
nusokból énekeljen. Ugyanez áll ama második esetre 
nézve is, midőn 

b) az oltári szentség ugyanazon oltárnak taberna-
culumában őriztetik, melyen a kitétel is történik. 

Ez esetben legjobb, ha a kitételt az végzi, ki 
egyszersmind a sz. misét vagy egyéb officiumot is 
végzendi. A ritus, Gavantus, Merati és Baldeschi 
szerint a következő : „Celebrans sic indutus, ( — 
amint fentebb mondtuk) procedit ad altare, prae-
cedente omnes thuriferario cum thuribulo non fu-
migante et acolythis cum cereis accensis nec non 
post eos sequentibus quatuor vei saltem duobus 
clericis deferentibus intorticia accensa iuxta lauda-
bilem praxiin aliquarum ecclesiarum. Cum perve-
nerit ad infimum gradum altaris, deposito birreto 
facit genuflexionem unico genu in piano, deinde 
genuflectit in infimo altaris gradu et al iquantulum 
orat. Mox surgit sacerdos, ascendit ad suppedaneum, 
aperit tabernaculum, extrahit Ostensorium cum 
praecedente genufiexione unico genu, et ponit su-
per Corporale in altari praeparato. Ostio taberna-
culi clauso genuflectit, ad infimum altaris gradum 
descendit, et retrahens se aliquantulum in cornu 
evangelii ibique stans, imponit incensum in thuri-
bulum, absque benedictione; deinde in eodem in-
fimo altaris gradu genuflexus aeeipit thuribulum et 
ter incensat Sacramentum, profunde se inclinando 
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ante et post; niox reddito thuribulo ascendit ad altare, ge-
nuflectit, et Ostensorium cum Sacramento ponit in suo loco 
eminentiori, ubi collocato eo genuflectit et iterum descen-
dit in planum." 

Megjegyzendő, hogy ott, hol a kitétel egyszerűen ab-
ban áll, hogy a tabernaculum kinyittatik, legyen az forgó, 
vagy ajtóval ellátott, ott csak egyszerűen az incensatio vé-
geztetik, s egyéb semmi ; mert e kitétel kezdetén nem 
adatván áldás, nem szükséges a Szentséget kivenni. 

A visszatételre vonatkozólag ugyanazt a különbséget kell 
tenni, mint fentebb : váljon ugyanis a Szentség ugyanazon 
az oltáron őriztetik-e, melyen a kitétel történt, vagy sem. 

Az első esetben a repositio SS. Sacramenti előtt áldás 
adatik, s pedig szorosan a Rituale Romanum szerint. Ha a 
visszatétel mise végén történik, akkor a miséző előbb a ma-
nipulumot s a casulát leteszi s pluvialét vesz fel. Az áldás 
után (római szokás szerint) a Szentség nem incensáltatik 
többé, hanem ha szükséges, legott kivétetik a szentségtar-
tóból, vagy mindjárt a tabernaculumba helyeztetik vissza. 

Ha a Szentség más oltáron levő tabernaculumban 
őriztetik, akkor a pap vagy szerpap legott az áldás után a 
szentostyát az erre rendelt edénybe zárja s ezt a fehér ve-
lumba burkoltan az oltáron hagyja; midőn aztán a miséző 
a sekrestyébe vonult, akkor egy másik a Szenséget azon 
mód szerint viszi vissza, amint hozatott. Ha a miséző maga 
végzi ezt is, akkor e czélból superpelliceumot és stólát' ölt. 

(Folyt, köv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
Németből fordította : Gyúrom Antal. 

Nem könnyű feladat a szabadkőművesség léte és Vizel-
ine felől alapos Ítéletet mondani, s még nehezebb, minden 
állítást alapos bizonyítékokkal támogatni. Az ok igen vilá-
gos. A szabadkőművesek kezdettől fogva azon voltak, hogy 
mindazt, mi frigyükről felvilágosítást adhatna, a mennyire 
lehetséges, a titok leple alá rejtsék. Maguk tehát okozói 
annak, ha a be nem avatottak, ha a „profánok" mindenütt 
legrosszabbat gyanítnak, s legtöbbször a végletig mennek. 

Nekem valódi törekvésem, hasonlót kerülni, s ezt az 
által remélem elérni, hogy csak oly kútfőkre támaszkodom, 
melyeket maguk is mint hiteleseket elismernek. 

Előre bocsátom, hogy bírálatomban a mai szabadkő-
művesség lebeg szemeim előtt testestől, lelkestől. 

I. A szabadkőművesség kora és eredetéről 
két történetet birunk : egyik költött, a másik igazi. 

A monda szerint a titkos szabadkőműves-társulat egész 
az ős hajdankorig visszanyúlik mondának magában a pá-
holyban még ma is igen sok elfogulatlan védelmezője van. 
A párisi templomos vitézek azt vitatják napjainkban ugy, 
mint az elmúlt században, hogy ők a régieknek valódi utó-
daik, s ezen állitást, okmányok, benső szervezet és titkos tan 
által igyekeznek bevitatni. Fotaisse testvér például azt 
irja, hogy a szabadkőműves-rend Egyptomban keletkezett, 
hogy Mózes a titkos tant a zsidók, Jézus pedig apostolaival 
közölte, s igy szállt át a templomos vitézekre.1) 

A rendről szóló ezen monda Némethonban is igen 
') Wilcke ,.A templom története", Halle I860., mit Findel szabad-

kőműves az ő „Szabadkőművesség tört." czimü könyvében 841 lapon, 
mint kitűnő, forra'sszerü, részrehajlatlan művet emlit. 

lábra kapott. Legyen elég felemlitni „a német nagy páholyt"' 
Berlinben, mely az úgynevezett svéd rendszert követve, a 
keresztény titok örököse akar lenni, mely az apostoli korból 
származva a templomosok rendjére szállt s azokról az épi-
tőtársulatok utján a svédországi páholyra származott át. 

Régen felfedték már egyes testvérek ezen tört. elmé-
letek benső alaptalanságát; azonban ennek daczára még 
mindig erősen állnak. „Akinek oly erősen képzett hitszer-
vezete van", kiált fel kedvetlenül egy szabadkőműves, ezen 
tört. elméletek hosszas birálgatása után, „hogy mind ezt va-
lónak tartja, ám legyen, hisz a hit üdvözít." Egy másik 
testvér nem átal e tekintetben e túlzás felől következő meií-
vető ítéletet mondani: „mi mindezeket nem csak haszonta-
lan, hanem még károsoknak is tartjuk, mert kivétel nélkül 
keletkezésük történetében már hazugságon alapulnak, ta-
lálták bár azt az essenek, a kereszténység — mint titkos 
társulat, a templomosok,nagy Frigyesnél vagy Memphisben." 

Magát a történelmet készakarva meghamisították, 
hogy ezen „merő hazugságot" fentartsák. Különösen a 
mult században — igy beszéli ezt nekünk Findel, a szabad-
kőművesség legérdemesebb német történetirója — a sza-
badkőművesek, mert magukat hamisan a templomosok utód-
jaiul tárták, azon voltak, hogy a templom-vitézek rendjét 
ártatlannak tüntessék fel. „E czélból nem csak puszta mon-
dákat koholtak, folytatja tovább Findel, nem csak alaptalan 
eseményeket hoztak fel, hanem az igazságot is minden áron 
elnyomni iparkodtak". Már több évtizedek előtt a szabad-
kőművesek az ő alaptalan törekvésükben „valódi hamisítást 
követtek el." Dupuy, már 1050-ben kiadta Párisban „A 
templomvitézek elitéltetésének történetét" s e czélra az ere-
deti periratokat használta fel, melyekből a rend bűnös volta 
világosan kitűnik. Az irat nagy feltűnést okozott, négy ki-
adás és egy német fordítást ért. „Midőn azonban a 18-dik 
század közepe táján, néhány szabadkőműves osztály a tem-
plomvitézek rendjét fel akarta eleveníteni, azt vitatván, 
hogy az sohasem szűnt meg, Dupuy irata sehogysem tetszett. 
Egy század óta az már a közönség közt el volt terjedve, 
megvásárolni tehát nem lehetett, azért meghamisították." 
Egy ismeretlen, mindenesetre valami szabadkőműves tem-
plomvitéz, ezen iratot Brüssel, vagy inkább Páris s Amster-
damban 1751-ben, sok jegyzet s hozzátoldással kiadta, de 
másrészt ugy megcsonkítva, hogy az nem mint Dupuy, a 
rend bünösvoltát, hanem ártatlanságát tüntette fel. 

Több ily példát is lehetne még felhozni. Azonban 
hagyjuk e mesét és hazugságot — a szabadkőművesség benső 
alaptalansága világos — hogy a szabadkőművesség valódi 
keresztelési jegyzékét kigöngyölitsük. 

Érdekes a szabadkőművesek szájából hallani, hogy 
ezen lassan keletkező zavarban egy kath. pap adta az első 
lendületet e titkos társulat valódi történelmi eredetének 
meghatározásához. Grandidier, strassburgi pap, ki azon-
ban még sem volt benn a páholyban, volt az, ki — a strass-
burgi székesegyház történetének kiadásával foglalkozván — 
először mutatta ki a szabadkőművesség történelmi össze-
függését a kőfaragó czéhvel. Ö már 1778-ban egy hölgyhöz 
irt levelében a többi közt igy í r : „Ön kétségkívül hallott a 
hires társulatról, mely Angolhonból jött át hozzánk, s „sza-
badkőműves" nevet visel. Én titkaikba nem vagyok beavatva 
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s nem is tartom magam méltónak „e fénybe belepillantani." 
Én ennek eredetét nem keresem Noë bárkája épitésében, kit 
ők io-en becsületes kőművesnek neveznek, sem Salamon 

1 ' 
templomában, kit ők „kitűnő kőművesnek" tartanak. En 
nem térek vissza a keresztes hadjáratokra, hogy ott az első 
kőművest a keresztes vitézekben feltaláljam, kik, mint né-
melyek hiszik, az épités ,isteni és királyi művészetével fog-
lalkoznak'; sem Palaestina régi katonái közt — kiket nyugot 
és Palaestina lovagjainak, neveztek— nem kutatom őket. 
Ezen nevetséges vélemények, melyeket maguk a kőművesek 
csak a czélzás fátyala alatt mernek terjesztgetni, nem érdem-
lik meg, hogy egy avatatlan által lelepleztessenek. Én azzal 
kecsegtetem magam, Asszonyom, hogy én Önnek e frigy va-
lószínű eredetét elősorolhatom. ,Avatatlan' kezeim közt 
hiteles bizonyítékok és való történetek vannak, melyek több 
mint háromszázadig visszanyúlnak, melyek folytán átlát-
juk, hogy ezen kérkedő szabadkőműves-társulat merő szol-
gai utánzása a régi és hasznos kőműves egyesületnek, mely-
nek főhelye hajdan Strassburg volt. 

Csakugyan a szabadkőművesség a középkori kőfaragó 
egyesülettel meglehetős közös szervezet ós külső berende-
zéssel bir. Ide tartoznak: a mester, legények s inasok közti 
különbség, az avatatlanok kizárása a gyűlésekből, a mes-
terfiak előjoga, a tagsági feltételek, a kölcsönös segélye-
zés, saját törvényhatóság, az Ítélet alakja, a gyűlések meg-
nyitása és bezárása, a testületbe való felvételi szertartás, a 
jelvényes szavak, képek és jelek, a dáridó és asztal-páho-
lyoknáli szokások, idegen testvérek bemutatása sat. Mindkét 
társulatnál eskü alatt kötelező titoktartást találunk. Maga 
már a név : freemason, free-stone-mason, (mely szabadkő, 
diszkőből dolgozik, megkülönböztetésül a rough-masou-tól, 
mely közönséges kőművest jelent) Angliában az 1350-ik évi 
parlamenti okmányokban a kőfaragókra alkalmaztatik, mig 
100 évvel később Németországban a strassburgi münsteren 
dolgozó épitőház szintén szabadkőműves nevet vett fel. 

E közös pontok daczára mégis e két társulat nagyban 
különbözött egymástól. Lehetetlen, hogy a mi szabadkőmű-
vességünk folytatása lenne a középkori épitőházaknak ; ösz-
szehasonlitva, czél és törekvésök lényegesen különböző : 
mig tudniillik azok keresztény alapon nyugodtak, mindenek 
előtt arra törekedtek, hogy az épitészetet, főkép az egyházit, 
a tökéletesedés azon magas fokára vigyék, melyet a közép-
kori dómoknál bámulunk, a mi szabadkőműveseink szelle-
mi templomot akarnak épiteni, s uj társulatukba, a kőmű-
ves egyesület külső rajzának látszata alatt ; egészen más 
szellemet leheltek. 

A történelem erről elég felvilágosítást ad. Tekintsük 
Angliát, a szabadkőművesség születési helyét, azt tapaszta-
landjuk, hogy ott is mint Némethonban, a hitújítás és 
annak zavarai folytán, az egyházi építészet és művészet 
iránti fogékonyság es érdekeltség eltűnt, miáltal az előbb 
virágzó épitőházak közel álltak a bukáshoz. Ennek okát 
valószínűleg abban találhatjuk, miszerint a 17-dik század 
elején nagyszámú nemkőmüvesek bevétettek a páholyokba, 
hogy a bukástól az intézményt megmentsék. Ily tagok meg-
különböztetésül a sajátképi építőktől fogadott kőművesek-
nek (accepted-mason) neveztettek. Három ily tag, a refor-
mált udvari hitszónok Desaguliers Theophil, Payne György 

régiségbuvár, és az angol főegyház hitszónoka, Anderson 
János tekintendők a mai szabadkőművesség tulajdonképi 
alapitóinak. Az ő vezetésük alatt 1717. februárhóban Lon-
donban négy páholy egyesült, t. d. a „lud", a „korona", a 
„rómaiak" és az „almafához" czimzett vendéglőkben ; az 
utóbbi vendéglőben nagypáholyt alapítottak, 8 keresztelő 
sz. János napján, (jun. 24-kén) melyet mindenhol mint a 
szabadkőművesség alapítási napját megülnek, választották 
első nagymesterüket. A kőiniivességet meghagyták a maga 
állapotában, ellenben az épitőházak, különösen a kőfaragó-
társulat törvényes alapját, műkifejezéseit, tanulójeleit, szer-
tartásait átültették az uj intézménybe, hogy azt képleges 
értelemben a szellemi templomépitésre átvigyék. 

Némethont illetőleg az úgynevezett kék szabadkőmű-
vesség vagy sz. János-páholy testvérei, — kik csupán három 
fokban : (inasok, legények és mesterek) dolgoznak —jelenleg 
alig merik többé keletkezésük történelmi tényét tagadni. 
Ellenben a felső fok követői, melyek Némethonban „a ber-
lini országos nagypáholy által" képviseltetnek, még mindig 
szilárdan ragaszkodnak a régi mondákhoz. Ezen nagy pá-
holy jelentősége, mely a császár védnöksége alatt áll, meg-
érdemli, hogy ennek külön fejezetet szenteljünk. Erről azon-
ban csak később fogunk szólni, minthogy a felső fokok, me-
lyek ezen és hason páholy-rendszernek sajátjai, csak 1717 
után láttak napvilágot. A mit itt mondunk, mégis alkal-
mazható a felsőbbfoku páholyokra is, minthogy a 3 első 
fokozatra nézve (inasok, legények, mesterek) a kék kőmü-
vességgel egy s ugyanazon eredetűek. (Folyt, köv.) 

Zsidó birtokos mint kegyúr. ') 
A Bécsben, dr. Jäger Károly szerkesztése alatt meg-

jelenő „Osterr. Ztg. für Verwaltung" nem régen hosszabb 
értekezést hozott ezen kérdésről, melynek lényege a követ-
kezőkben foglalható össze : A boroszlói megyének osztrák 
területén fekvő részében van egy plébánia, melyre nézve a 
kegyúri jogot ,per turnum' négy szomszéd birtokos gyako-
rolja, kiknek egyike zsidó. Midőn erre jött a sor, a tescheni 
püspöki helynök a kijelölés jogát tőle megtagadta ; a zsidó 
pedig a törvényszékhez fordult, végre azonban követelését 
az osztrák cultusininister is, 1876. május 28-káról kelt, 
6534. sz. leiratban visszautasította, azon okadatolással, mi-
szerint az 1867-i decz. 21-éről kelt alaptörvénynek 14. §-a 
a fennforgó esetre nem alkalmazható, miután a kegyúri jog 
nem oly polgári vagy politikai jog, minőket ezen §. szem 
előtt tart, s ennélfogva az 1860-i februárhó 18-áról kelt 
császári rendelet az 1874-i ínájushó 7-éről kelt törvény 32. 
§-ának 50. pontja szerint azon rendszabályok közé tartozik, 
melyek a kegyúri jogok végleges rendezéseig hatályban 
maradnak. 

Ehhez a ,Sahb. KbV, melyből ezen adatot átvettük, a 
következő megjegyzést teszi : Az 1860-i ,Reichsgesetzblatt' 
45. számában megjelent a (fentidézett) 1860-i febr. 18-áról 
kelt császári legmagasabb rendelet, mely Alsóausztria, Cseh-
ország, Morvaország, Szilézia, Magyarország, a Tenger-
mellék és Dalmatia számára határozza, a mint következik : 
„Ha oly jószág, melylyel kegyúri, egyházvédnöki vagy ta-
nitó-kijelölési jogok kötvék össze, zsidónak birtokába kerül, 

') Lásd a ,Bel ' ezidei I. 34, s 38. sz. 
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e jogok addig, a meddig a zsidó az illető jószágot birja, 
nyugszanak. Mindazonáltal a zsidó birtokos köteles, az ezen 
jogokkal összekötött terheket viselni." 

A sz. pölteni püspök legközelebb kétszer volt azon 
helyzetben, ezen császári rendelet szerint eljárhatni. Meg-
ürülvén ugyanis az Ybbs melletti Waidhofen s Lackenhof 
nevü plébániák, melyeknek elseje hajdanta a freisingi püs-
pöki szék, másika pedig a gamingi karthusianus zárda bir-
tokaihoz tartoztak, jelenleg pedig mindaketten báró Roth-
schild Anselméi, — a püspök mind a két javadalmat a 
kegyúr minden hozzájárulása nélkül töltötte be, anélkül, 
hogy az e tekintetben felszólalt volna. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 18. V á l t o z á s k e d v e é r t ez egyszer a 

debreczeni ,Evangyéliomi Protestáns Lap', volt szives kez-
tyüt dobni nekünk, melyet — à tout seigneur tout l'hon-
neur ! — természetesen felveszünk ; mert érzzük, hogy e 
sokfelül való megtámadtatás által mindinkább hasonlitunk 
azon bibliai jámbor emberhez, ki a 128. zsoltárban ekként 
énekel: „Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores: — 
Hátamon kovácsoltak a bűnösök — prolongaverunt iniqui-
tatem suam — sokáig űzték gonoszságukat" pedig le-
het-e kellemetesb öntudat annál, magamagát üldözött ártat-' o o 

lannak vagy legalább ellenfelét bűnösnek tudni. 
Észreveheti a szives olvasó, hogy ad debreczeni evangye-

liomosoknak, igaz, kissé hamisul előadott harcziriadója nem 
valami ijesztőleg, hanem ellenkezőleg, nagyon is kellemesen 
mulattatólag hatott ránk, amiért is mindenek előtt őszinte 
köszönetet mondunk t. collegánknak ; mert ha az ember 
kénytelen az egész hoszu, szép vacátiót Pesten tölteni, s Is-
ten tudja, mi vétkénél fogva lapot szerkeszteni, akkor bi-
zony egy kis szórakozás mindig kedvesen fogadott dolog, 
ha az mindjárt csak abban áll is, hogy a debreczeni evan-
gyéliomiakat kissé kiporozzuk ; mert hát ők igy akarták ! 

Mi birta a tiszt, debreczenieket arra, hogy egy olasz 
férezműnek comicus komolysággal való ismertetése végén 
nekünk is egy kis félénk oldaldöféssel szolgáljanak, nein 
tudjuk ; — alighanem a hitrokoni sympathia a pesti ,Lap' 
iránt, melylyel e napokban foglalkozni kénytelenek voltunk, 
s melyet ők is oly nagyon szeretnek, hogyha nem is karjába, 
legalább hajába kapaszkodni, rövid fenállásuk óta mindenha 
kedves foglalkozásuknak tárták. Ennek egy kis diversiót 
csinálni, nekünk pedig megmutatni, mennyire állanak Deb-
reczenben a vaticán-zsinati világirodalom magaslatán, ez vala 
alighanem czélja azon két czikknek, melylyel a debreczeni 
,E. P. L.' legujabbi, 30. és 32. számai ékeskedtek. 

Történt ugyanis 1876. julius végén, több mint hat esz-
tendővel azután, hogy a vaticáni zsinat Rómában a pápai 
csalatkozhatlanság dogmáját kimondta ; — történt, mond-
juk, hogy a debreczenieknek ugy kezdett látszani, mintha 
ezen zsinat s az azon végzett dolgok ellen valahol holmi 
könyveket is irtak volna. Mit hozott e tekintetben főleg a 
német irodalom, arról a derék debreczeniek, ugylátszik, 
soha sem hallottak semmit ; mert hát, minek is törődnék az 
ember avval, amit ott, az Operenczián tul összefirkálnak ? . . . 
hanem amint legújabban valaki mind ennek hig leöntvényét, 
ügyetlen kivonatát külön füzetben bocsátá ki amott taliánus 

országban, mi több : Rómában, a derék debreczeniek azt hi-
vék, hogy ime: ez a bölcseség köve, s nagy pompával ismer-
tetik hiveik előtt, kiknek épen elég eszök van arra, hogy az 
evangyéliomiaknak tudományát kellőkép bámulják. . . 

Mert hát Pomponius Laetusnak könyve semmi egyéb, 
mint szegényes, olaszra fordított kivonata annak, mit Fried-
rich ,Tagebuch'-jában, a ,Janus'-ban, ,Quirinus'-ban, a ,Ce 
qui se passe au concil' czimü röpiratban s ha tetszik még 
Schulte és Liano könyveiben már régen olvastunk, s mi fe-
lett a művelt világ, főleg Martin püspök s Hergenröther 
remek munkái után már époly régen napi rendre is tért, 
min, bizony, a debreczenieknek álmélkodása sem változta-
tand többé. 

De az olasz könyvnek szerzőjeül a közvélemény Vitel-
leschi őrgrófot híreszteli, ez pedig testvére egy bibornok-
nak, mi a debreczenieket azon merész állításra ragadja, 
hogy : „ma már tudva van, hogy Pomponio név alatt 
rejlő szerző nem más, mint Osimo püspöke, ki mint ilyen 
tagja volt a vatikáni zsinatnak, Nobili-Vitelleschi, a ki 7 
hó előtt halt el, néhány hétre azután, hogy a bíbornoki ka-
lapot elnyerte", — s innen az a nagy rokonszenv, melylyel a 
debreczeniek ezen könyv iránt viseltetnek ; mert hát püs-
pöktől, sőt mi több, bibornoktól származik, tudjuk pedig, 
hogy a debreczeniek mily nagy tisztelői voltak mindenha e 
két katholikus-egyházi méltóságnak, s uti figura docet, 
mekkora súlyt tulajdonítanak ezeknek állítólagos nyilat-
kozataiknak ínég ma is. 

Az egészben csak az a baj, hogy a debreczenieknek 
elválasztott kedves bibornokuk, ha csakugyan ő irta volna 
a kérdéses könyvet, igen különös, hogy ne mondjuk jellem-
telen embernek tüntette volna fel magát, ki a zsinat alatt 
egy szóval sem mutatta magát olyan irányú- s nézetűnek, 
minőnek kell vala lennie, ha a szóban forgó könyvet csak-
ugyan ő irta, hanem ki mindvégig ugy viselte magát, hogy 
a szentatya őt az egyház legmagasabb kitüntetésére méltó-
nak ítélte, mig végre most kisül, hogy ő voltaképen a deb-
reczeni kálvinistáknak pápa-jelöltje volt, s hogy csak „ko-
rai halála ineghiusitá a szabadelvű kör azon óhajtását, hogy 
egykor talán Vitelleschi ülend a pápai trónra, melyre mér-
sékeltsége s több oldalú képessége méltóra is tették volna őt." 

,Na so segn's Herr Mayer !', mondaná erre a bécsi em-
ber, most legalább tudjuk, hogy hol készülnek a római pá-
pák ; csak az a baj, hogy ez egyszer a debreczeni candida-
tio csütörtököt mondott. Sajnáljuk szegényeket; mert szí-
vesen elhiszszük, mily rokonszenvvel viseltethettek oly bi-
bornok iránt, kit annyira jellemtelennek tartottak ; másrészt 
pedig vigasztal azon öntudat, hogy ime, még a debreczeniek 
sem hiszik, hogy IX. Pius halálával vége lesz a pápaság-
nak ; mert különben, minek néznének candidatus után. No, 
csak ne csüggedjenek, keressenek mást, s megigérjük nekik, 
hogy netáni legközelebbi jelöltjöket mi is megismertetjük 
olvasóinkkal ; — hadd mulassanak kissé ! 

Hanem hát mindebben nem rejlik semmi irányzatos 
ráfogás a derék ,evangyéliomi' lap részéről! dehogy! ilyes-
valamit ezek az urak sohasem szoktak elkövetni ! Egy kis 
„ugy látszik" megteszi; — „ugy látszik, Vitelleschi az ő 
marquis testvérére bizta a mű sajtó alá rendezését,"... mely 
„szemtanukéntileg ,csaknem' nyomról nyomra adja a zsinat 
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naplóját", [— kinek ne jutna itt eszébe Fridrich ,Zsinati 
Napló'-ja, persze, aki valaha halott erről;] „mintha nyil-
vános közlönybe szánt tudósítások lennének a részek . . . " ter-
mészetesen arról mit sem tudnak a derék debreczeniek, hogy 
a ,Janus' is semmi egyéb, mint Döllinger s Friedrieh egyes» 
az ,Augsb. Alig. Ztg.'-ban megjelent czikkeiknek gyűjtemé-
nye, melyekben szóról szóra mindazon fonák állitások, mind-
azon ferditések és hazugságok fordulnak elő, melyeket ők 
magok itt Pomponiusból kiböngésznek : hogy az egyes püs-
pök a zsinaton megyéjét s annak hiveit képviseli, hogy a 
tanácskozási szabadság a zsinaton meg volt korlátozva, 
hogy a vaticáni zs. határozata által a róm. kath. egyház a 
legkorlátlanabb és határtalanabb theocratiává tétetett, hogy 
a bibornokok, az in partibus püspökök s a rendi főnökök (— 
kik mellesleg mondva, mindössze ötvenkilenczen voltak) az 
egyházmegyés püspököket, [— kik hatszáznyolczan voltak,] 
tulsulyozták és leszavazták (! !) sőt az egyes püspökök s egy-
házfőknek impertinens jellemzése' is Friedrich (Tageb> 
186, 198, 305, 310 sat.) és az ,Allg.' nyomán, valamint a 
,Darboy-Dupanloup-pártnak' magasztalását is találjuk ottan, 
a derék debreczenieknek nagy ámulatára s örömére, kiknek, 
mint látjuk, a rosszul töltött káposzta is felségesen izlik, 
csak kellőleg felmelegítve legyen . . . . 

Bizony, tisztelt uraim, itt semmi egyéb sem Játszik', 
minthogy az olasz forradalmi párt jónak látta, kissé elkésve 
ugyan, de meglehetősen egyidejűleg azon legújabb tervek-
kel, melyekről római tudósításaink nem régen beszéltek, a 
német zsinatellenes irodalmat, gyenge kivonatban Olaszor-
szágba tétetni át, s hogy magok ezen csak azért hökkentek 
meg olyan nagyon ; mert amarról, mely a maga idején a 
müveit világot meglehetős mozgalomba hozta, még fogal-
muk sem volt ; . . . . hogy pedig az egész férczmű egy Vi-
telleschinek nevével hozatik összefüggésbe, legfelebb annyit 
bizonyit, hogy lehet valaki akár bibornoknak testvére is, 
anélkül, hogy ezért becsületes ember legyen ; — lássa ő ; mi-
nekünk ez ugyan nem imponál. 

Azonban még azt sem hiszszük, hogy e férczműnek 
olasz forditója katholikus legyen, s hogy a zsinat alatt va-
laha Rómában volt volna. Aki, mint e sorok irója, szeren-
csés volt a zsinat megnyitásának ünnepélyét láthatni, csak 
jóizűt kaczaghat azon szögletes leíráson, melylyel a derék 
,evangyéliomi' 30. számában, Pomponiusa nyomán erőlkö-
dik; — vagy ki ne nevessen, midőn ugyané jámbor lélek a 
,Nullius Abbates' széknélküli apátoknak nevezi, vagy azon 
körülményt, hogy a főpapok a megnyitási ünnepélyen mind 
„fehérbe öltözve" voltak, [— amennyiben ugyanis a kiadott 
Ordo szerint a Pluviale alatt az Albát vették volt fel,] annak 
tulajdonítja, hogy e napon — a Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepe volt ! 

De hát van még egy nagy érdeme ezen állítólagos bi-
bornoknak, ki férczművének kiadását ,ugylátszik' másra 
bízta, s ez abban áll, hogy a mai Döllinger és famulusai-
nak szellemében elismeri, miszerint a protestantismus min-
den képzelhető politikai s társadalmi jóllétnek, a ,romanis-
mus' pedig a mindenképeni nyomornak s utálatosságnak 
kútforrása, mit a művelt magyar közönség már ezelőtt öt 
hónappal ama 30 kros, ponyva-irodalmi termékből tanul-
hatott meg, melyről első félévi 34. számában azt bátorkod-

tunk állítani, hoo-y az egy szellemi nyomoréknak idétlen 
nyafogása. 

Evvel az ,Evangyéliomi' is sújtva érzi magát, mely e 
nyafogást a maga idején külön mellékletben elkövette, s 
ezért mig az ő választott bibornokát „emelkedett lelkű ka-
tholikus egyháznagy"-nak czimezí, ki „a művelt katholi-
cismus csúcsán áll", addig miránk azt a rettenetes Ítéletet 
mondja, hogy „a csalatkozhatlanság mámorában lélekző ka-
tholicismus alsó fokára szálladozunk " 

Ez borzasztó ! . . . Sőt nem is tudjuk, miként érdemel-
tük meg, hogy .evangyéliomi' jóakarónk mindjárt is agyon 
nem ütött, hanem még lélekzenünk engedi, midőn tudhatná, 
hogy jesuitico-infallibilisticus-ultramontán megrögzöttsé-
günkben utolsó leheletünket is arra használandjuk fel, hogy 
jót nevessünk azokon a debreczeni tudósokon, kik azt gon-
dolták, hogy Pomponius könyvében a bölcseség kövét ta-
lálták, mig voltaképen, Isten igazában csak czizmadiát fog-
tak, — azt is öreget ! = 

Hóm ft. A V a t i c a n és a t ö r ö k k o r m á n y . 
O l a s z b ü n s t a t i s t i k a , A n t o n e l l i b i b o r n o k n a k 
v e s z é l y e s á l l a p o t a . „A Vatican és Törökország hiva-
talos megbízottakat neveztek ki, kiknek feladata a bensőbb 
viszonyokat köztük ismét helyreállítani", igy irta az ,Ageu-
sia Stephani', midőn hire keletkezett, hogy Harum Jussuf, 
mint a portának képviselője külön megbízással érkezett Ró-
mába. Némileg igaza van az Agenziának. A két nevezett 
hatalom közt legújabban annyiban történt figyelemre méltó 
közeledés, amennyiben a Porta észrevette, hogy katholikus 
alattvalói iránt való ia-azsáo-talansáo'a által csak maerama-O Ö Ö o 
gának ártott legtöbbet, amiértis most azokkal, vagy, a mi 
ugyanaz: a szentszékkel kibékülni kíván, mig más felől Ró-
ma kötelességének tartja, a jó alkalmat el nem mulasztani,» 
a nyújtott jobbot, ha becsülettel teheti, minden esetre meg 
fogja ragadni, ha ezáltal hiveinek sorsán lendíthet. 

Mig itt Rómában a katholikus templomok, még a leg-
régibb s művészeti tekintetekben legbecsesebbek is, egyik a 
másik után ledöntetnek, addig másfelül gombamódra te-
remnek a protestáns imaházak; nem mintha a benszülött 
rómaiak, vagy akár csak a buzzurrik is azoknak tanait val-
lának, hanem egyszerűen a katholicismus elleni gyűlöletből. 
De ezen gyűlölet, mely azonos a minden vallás, minden er-
kölcs s minden becsület elleni gyűlölettel, borzasztó gyü-
mölcseit máris kezdi bőségesen teremni, mint azon leg-
ujabbi bünstatistika mutatja, melyet lapjaink épen e napok-
ban közöltek. Az öngyilkosság, mely vétek a pápai kormány 
alatt alig ismeretes volt itt, most oly gyakori, hogy átlago-
san hónaponkint 15 eset fordul elő. De hogy is lenne az 
másként, midőn a szabadkőműves lapok minden ily tettet 
mint a hősies elszántság jeles eredményét dicsőitik és ma-
gasztalják, s mikor az öngyilkost rendesen sokkal fényeseb-
ben temetik, mint akár a legtiszteségesebb, legkitűnőbb 
embert. S ugyanezen arányokban, mint az öngyilkosságoké, 
nő a többi bűnöknek száma is, minek bebizonyítására csak 
annyit hozok fel, hogy a quaestura (rendőri hivatal) jelen-
tése szerint városunkban, mely jelenleg 240,000 lakót szám-
lál, ez év első hat hónapjaiban 8316 befogatás történt. 

Antonelli bibornoknak testi állapota, fájdalom olyan, 
mely a legnagyobb aggodalmakra ad méltó okot. Köszvé-
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nyéhez még nagy terjedelmű vese- s ezzel összefüggő egyéb 
bajok csatlakoztak, melyek legújabban hetenkint két, igen 
fájdalmas s állapotát tekintve, oly veszélyes műtétet tesznek 
szükségessé, hogy az orvosok esetről esetre attól tartanak, 
hogy a magas beteg egyszer majd kezök alatt kimúl. A bi-
bornok már tul van a 70-en, mely korban két ily bajt elvi-
selni, majdnem lehetetlen. Mindazonáltal ő Emja, amely na-
pokon kinjai kissé engednek, a régi buzgósággal és kitar-
tással végzi teendőit, ugy hogy e napokon senki sem mon-
daná, hogy beteg ; csakhogy ily nap hetenként legfelebb 
kettő van, ugy hogy, mint fentebb mondók, a bibornoknak 
életben megtartása iránti aggályok nagyon is alaposak. 
Adja Isten, hogy csalódtunk legyen. a. p. 

Ii erlin. A c e n t r u m p á r t n a k j ö v ő p r o -
g r a m m j a. Tisztán politikai programmoknak közlése bizo-
nyára nem tartoznék a ,Rel.' feladatai közé; de mivel az, 
melyet alább k ö z l e n d ő k vagyunk, először nem tisztán politi-
kai, s mivel másrészt felette érdekes tudni, mily értelemben 
fogja fel hazája s egyháza jelenlegi helyzetét s jövő szük-
ségleteit oly jeles párt, a minő a berlini Centrum, s mivel 
harmadszor, a katholikusoknak nem egy óhaját tekintve, e 
párt nem csak saját hazájabeli hitrokonainak nézeteit fejezi 
ki ; — azért ugy tartjuk, hogy ezen, tekintettel a legköze-
lebbi választásokra közrebocsátott programmnak szószerinti 
közlése nagyon is belevág lapunk teendői körébe, s azt egész 
terjedelmében adjuk annál is inkább, hogy bizonyos urak 
szerezzenek fogalmat arról, miben áll a kath. patriotismus : 

1) A római-katholikus s protestáns egyházak önálló-
sága s jogainak teljes helyreállítása, s az eddigieknek na-
gyobb, alkotmányos biztosítékokkal való ellátása, mindenek 
előtt az iskolai hitoktatás, annak vezetése s ellenőrzése, az 
egyházi szervezet és fegyelem, valamint az egyházi va-
gyonra vonatkozólag. 

2) A vallásgyakorlat korlátlan szabadsága, s az álla-
m i l a g elismert hitvallások államjogi egyenlőségének (paritá-
sának) tényleges keresztülvitele. 

3) A szülők, gyermekeikre való elidegenithetlen jo-
gaiknak teljes biztosítása, s minden, ezzel ellenkező, bár-
miféle kényszernek elmellőzése ; ennélfogva felekezeti isko-
lák, s az alkotmányilag igért tanszabadságnak tényleges 
életbeléptetése. 

4) Eltöröltetése mindazon törvények és rendeleteknek, 
melyek az eddig felsorolt pontokkal ellentétben állanak. 

5) Az alkotmány-követelte, s jelenleg inkább, mint 
bármikor szükséges minister-felelősségi törvénynek végre 
valahára való ténylegesitése. 

6) Altalános, közvetlen választási jog, hogy ekként 
egészséges alapokon nyugvó, a nemzet minden órdekcsopor-
taira kiterjedő népképviselet létesülhessen. 

7) A sajtószabadság, ugy az egyleti s gyűlési szabad-
ság minden megszorításának eltöröltetése. O ~ 

8) A közigazgatásnak decentralisatiója, s a községek, 
kerületek és tartományoknak igazi önkormányzata. 

9) A közigazgatási hatóságok és a rendőrség túlkapá-
saival szemben törvényes biztosítékok. 

10) Poroszország a német birodalomhozi viszonyának 
foederativ alaponi alakítása s megerősítése ; s ellenzése min-
den oly politikai s nemzetgazdászati törekvéseknek, melyek 

Németország foederativ alapokon való állami kialakítása 
ellen intézvék. 

11) Az állami kiadásoknak, főleg a hadsereg körüli 
megszorítása, mi az által érthető el, hogy annak békeláboni 
száma, s az egyénre nézve a tényleges szolgálati időtartam 
alábbszállittatik. 

12) Az adók és közterhek egyforma s igazságos kive-
tése ; a kettős megadóztatásnak eltöröltetése ; az évenkint 
kivetendő adók határozott megállapítása. 

13) Az önálló polgári, földművelő s iparos osztályok-
ban egy erőteljes középosztálynak fentartása és támogatása, 
valamint a nemzetgazdászati törvénykezésnek ennek megfe-
lelő újjáalakítása. 

14) Teljes szabadság mindazon törekvések számára, 
melyek korunk socialis feladatait a törvény alapján s kere-
tén belől megoldani iparkodnak ; ellenzése mind azon elvek-
nek s agitatióknak, melyek a tulajdont s a társadalmi ren-
det fenyegetik ; a munkásosztály igazságos követeléseinek 
támogatása s a munkások jogait megállapító törvény általi 
szabályozása. 

Ezek a Centrum kivánatai, ez programmja. Komen-
tárt hozzá ma még nem irunk, csak annyit kérdünk : a libe-
ralismus szédelgői s a páholy csalói, hol és mikor mondtak 
ennél bölcsebbet és szabadelvűbbet?... 

Missiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 52. Cambodz8ában (Indo-China) legújabban hitté-
ritőink sok oly keresztényre bukkantak, kik 20—30 évnek 
előtte az üldözések elől menekülve a pogányok közt tele-
pedtek le, s azóta minden vallásgyakorlat nélkül éltek. Adja 
Isten, hogy ne csak ők térjenek vissza a régi akolba, hanem 
hozzák magukkal azokat is, kik őket vendégeikül fogadták. 
A cambodzsai apóst, vicariatus statistikája 1875-ben a kö-
vetkező volt : a pogányok száma 2,000,000 ; a kath. hívőké 
9922. Megkereszteltettek a) felnőttek 209-en ; b) kereszté-
nyek újszülöttjei 468-an; c) pogányok gyermekei 795-en. 
Hittérítő van : 14 ; catechista 6 ; templom és kápolna 45 ; 
iskola 12 ; növendék 255. Tizenöt év előtt a katholikusok 
száma 500 volt. 

53. Mult évi decz. hó 29-kén élte 51-ik évében hunyt 
el az Urban Duret János, a Szentlélekről és szűz Mária sz. 
szivéről nevezett társulat tagja, senegali apostoli praefectus 
és senegambiai ap. helynök, ki halála előtt három héttel a 
következő érdekes tudósítást közié a hatósága alatt levő 
missiókról. A senegali praefectura két plébániát foglal ma-
gában, t. i. a sz. lajosit és goréit összesen 243,157 lakóval. 

I. Sz. Lajos (N'dar) város a gyarmat fővárosa, szék-
helye a kormányzónak és az ap. helynöknek. Lakóinak szá-
ma 15,670. It t a plebánia-templom, melyben négy hittérítő 
működik. Van két iskolája, melyben 400-nál több gyer-
mek taníttatik. A fiukat a keresztény oktatásról nevezett 
testvérek, a leánykákat a sz. József-nénikék tanítják. Min-
den iskolához egy kápolna van csatolva, melyben a tanon-
czok naponkint sz. misét hallgatnak s egyéb valásgyakor-
latokba avattatnak. A nevezett nénikék ezenfelül egy dolog-
házzal összekötött árvaházat gondoznak, melyben 50 sze-
gény lányka neveltetik általok. Végre ugyanezen nővérek, 
kiknek száma csupán sz. Lajosban 30, egy kórházban is 
gyakorolják az irgalmasság cselekedeteit. A sz. lajosi ple-
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bániához tartozik Dagana város 13,987 lakóval, Podor 2268, 
Bakel 2410 lakóval. Az egész plébánia területén van 164,035 
lélek, kik közt, fájdalom, csak 3000 körülbelül katholikus, a 
többi a legfanatikusabb mahomedánokhoz tartozik. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Társulati értesítő mint ,Jézus sz. Szivének hírnöke1. 

1876. augusztushó. Tartalom : Lelkigyakorlatok a szerzetes 
házakban és egyes világiakra nézve. — Általános szándék 
augusztushóra. Ramière után Tóth József. — Jézus szent-
séges Szive apostolsága (folyt.) — Bucsu-imák Intay Va-
zul, sz. Benedek r. áld.-tól. — Részletes jó szándékok aug. 
hóra. — Értesítés a Kármel hegyéről czimz. bold, szűz Má-
riának skapuláréjáról, illetőleg annak fiók-congregatiójáról, 
Osliban Jáky Ferencztől. — Melléklet : „A tökéletességnek 
és keresztény erényeknek gyakorlása." Szerzé tisztelendő P 
Rodriguez Alf., Jézus-társaságabeli áldozár. Jáky F. Il-ik 
kötet 25. ív. 

|~1,Isten igéje' szentbeszédekben ; (Eszterg. Buzárovits.) 
I. évf. 8. fűz. Tartalom : Pünk. után IX., X., XII . s XII I . 
vasárnapra, Nagyassz.-, Szent István- és Kisasszonynap-
jára, Ujmisére. 

-f- „ Uj Magyar Sion." VII. fűzet. Tartalom : A licen-
tiatusokról, S. — A pantheismus rendszerei és a zsinat, Ré-
pászky Józseftől. — Boldog Alacoque Margit élete, S. — 
Pellegrino Rossi, Ortvay Tivadartól. — Hardy viaszmüvei 
az esztergomi érseki képtárban, Maszlaghytól. — Irodalom 
és művészet. — Vegyesek. 

VEGYESEK. 
= A tavaszi vizveszély elhárítása, az Ínségesek támo-

gatása és életveszély közt eszközlött emberélet- s vagyon-
mentés körül szerzett kiválóbb érdemek méltánylásául nm. 
dr. Zalka János győri püspök ő exjának, az esztergomi fő-
káptalannak, a győri káptalannak, Steiner Richard káp. zár-
da-főnöknek, Kuhn Raimond, győri benczés papnak, a győri 
nagyobb és ugyanottani kisebb papneveldének, a győri ben-
czerendű gymn. igazgatóságnak, ugyanott az irgalmas né-
néknek és karmelita atyáknak, valamint a sz. Erzsébet egy-
letnek, továbbá Steiner Márton plébánosnak, Nagy István 
szeredi és Kubriczky András taksonyi plébánosnak a leg-
magasabb elismerés fejeztetett ki ; Mayer István, esztergomi 
kanonok és Zerpák János győri kanonoknak pedig Császár 
s ap. király ő felsége a harmad-osztályú vaskorona-rendet, 
Vas Elizeusnak, budapesti zárda-főnöknek az arany érdem-
keresztet adományozni méltóztatott. 

— Nicotera, olasz belügyminister, Bismarck-cultusát 
annyira viszi, hogy legújabban körrendeletet bocsátott ki a 
praefectusokhoz, melyekben azon ,veszélyekre' figyelmezteti 
őket, melyeket a gyakori nyilvános körmenetek magok után 
vonnak, s elrendeli, hogy ezentúl csak oly processiókat sza-
bad tartani, melyek 14 nappal előbb jelentettek be s enge-
délyt nyertek. — A pozen-gneseni ,staatsfreundlich' papok 
Ledochowski bibornoktól intő levelet kaptak Rómából, 
melyben tudtukra adatik, hogy ha 90 nap alatt nem adnak 
elégtételt az okozott botrányért, fel fognak függesztetni, s a 
nagy kiközösítés kimondatni rájok. — Jóizü kis kudarczot 
vallottak a ,culturharczosok' nem régen egy sziléziai köz-
ségben. Valamelyik májusi ,törvény' ugyanis azt rendeli, 
hogy ha egy községben, melynek plébánosa az állam által 
,letétetett' legalább tiz ,hivő' követel uj plébános-választást, 
e követelésnek eleget kell tenni. P. községben lévén 330 sza-
vazatképes tag, a kerületi főnök, hogy Berlinben jó calcu-
lust szerezzen magának, egy kis plébános-választást akart 

nyélbe sütni, s általános szavazást rendelt. Történt azonban, 
hogy 330 hivő közt nem találkozott 10 ,igazságos', ki plé-
bános-választást kivánt volna, hanem csak hat, ugy hogy a 
berlini jó calculus ez úttal még nem szereztetett meg ! 

— Az Egyesült Államok protestáns, azaz ,müveit s 
felvilágosodott' közönségét jelenleg két vallási szédelgő, 
Moody s Sankey urak vezeti orránál fogva, s mindenütt be-
láthatlan tömeget csődítenek ,felébresztő gyülés'-eikre, mely 
aztán e két nagy férfi iránti háláját, amiért hogy lelki üdve 
dolgában a helyes útra terelte, époly lelkes, mint szellemdus 

. módon tanúsítja is. Igy például azon szék, melyen Moody 
ur egy Philadelphiában tartott gyűlés alkalmával ült, 100 
dolláron adatott el, az pedig, melyet Sankey használt, csak 
55-en, mert a hivők Ítélete szerint ez utóbbiból kevesebb 
ihlet sugárzott ki ; egyegy, ezen urak valamelyike által 
használt asztalkendőért, 5— 5 dollár fizettetik, mi közben 
gyakran történik, hogy gonoszlelkü pinczérek nem authen-
tikus kendőket is merészelnek eladogatni. 

— T'Kint esete, ki e nyár elején a belga bankot hu-
szonkét millióig meglopta, igen kellemetlen csapás lenne az 
ottani szabadkőművesekre, ha e táborban különben fogal-
muk lenne róla, mi az: a becsület. A belga kath. lapoknak 
sikerült ugyanis azon jegyzőkönyvnek birtokába jutni, me-
lyet az ,emberszerető barátok' czimü páholy részéről T'Kint 
felvételi vizsgájára kiküldött bizottság ezen alkalommal 
készített. Ebben T'Kint igen njánltatik a testvéreknek, mert 
ámbár katholikus, sőt a jezsuitáknál is nevelkedett, jelenleg 
mindazonáltal kötelességszerűen' gyűlöli e rendet, s mint gaz-
dag, és elöljáróinak teljes bizalmát biró egyén igen nagy szol-
gálatokat fog tehetni a rend pénztárának !... Tett is ! A ka-
tholikus lapok eléggé kimélytelenek voltak, az egész jegy-
zőkönyvet szóról szóra közzé tenni, s nehéz feladat lesz a 
,testvér'-birákra nézve, e testvért ,kivágni.' Nem csudálkoz-
nánk, ha egy szép reggelen azt olvasnók, hogy T'Kint most 
már definitive s nyomtalanul eltűnt, vagy börtönében halva 
találtatott. 

— A porosz kormány tudvalevőleg a Jézus sz. gyer-
mekségéről czimü egyletet, s az ezen egylet czéljaira ezelőtt 
az iskolákban történt gyűjtéseket betiltotta, minek követ-
kezménye az lőn, hogy az egylet 1875-ben 30,000 frttal 
többet vett be Németországból, mint az előbbeni években. 

— Dr. Franz, porosz orsz. képviselő kiszámitotta, 
hogy 1873-i január l-e és 1874-i decz. 31-e közt Porosz-
országban 556 részvénytársulat létezett, melyek összes rész-
vényeinek árkelete az jelzett időben 781,593,793, azaz hétszáz-
nyolczvanegy s fél millió tallérral csökkent, más szóval annyit 
vesztett a rászedett közönség a liberális .gründerek' és állam-
férfiak speculatiói által. Majd nálunk is kiderül egyszer, 
mennyit nyertek az illetők a ,szabadság' révén. Igy aztán 
nem csak Bajorországra illik, mit az ,Augsb. Alig. Ztg.' nem 
régen ir t : „Az ipar ,szabad' s minden kontár tehet, amit 
akar ; az üzlet ,szabad' s mindenki csődöt mondhat, még 
mielőtt boltját megnyitotta volna ; a ,Gründerei',szabad', s az 
igazgatótanácsosok megnyúzhatják a részvényeseket, mind-
addig, mig ezeknek testén még csak egy darabka bőr van ; a 
verseny is ,szabad' s minden ellenőrzés megszűnt ; a legé-
nyek, munkaszünetelés által nyúzzák a mestereket ; a ter-
melők, associatiói által a fogyasztókat s igy tovább; szóval 
az állami és kormányzati semmivel-sem-törödésnek épülete 
kész s eléggé mesterségesen van összeállitva, csakhogy az 
alap inog, amelyen á l l" . . . íme a liberális gazdálkodásnak 
eredményei mindenütt, Amerikában nem kevésbbé, mint 
Európában s a baj már jókora lehet, mikor oly vén biinös 
is feleszmél, mint ez a ,Augsb. Alig. Ztg.' 

Szerkesztői üzenetek. 
Szent-Benedekre : Tessék a 3. számot megnézni. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, augusztus 23. 16. II. Félév, 1876. 
Tartalom. A Szentség-kitételre vonatkozó egyházi szabályok. — Válasz „a Nogáll-féle árnyoldalai"-ra tett észrevéte-
lekre. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. — Egyházi tudósítások : Pest. Magyarország protestantizálása. Győr. 

Jób Ágoston atya emléke. Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A Szentség-kitételre vonatkozó egyházi 
szabályok. 

8) Szabad-e a kitéteti oltáron misézni? 
A kitételi oltáron, addig mig a kitétel tart, ál-

talánosan véve, nem szabad misézni, kivévén Űrnapja 
nyolczadát, és missam pro exponendo et reponendo 
ss. Sacramento. A S. Rit. Congr. régibb határozatok 
alapján legújabban, 1850-i sept. 7. i. in u. S. Mini-
ati ekként nyilatkozott: „Quum diversae circumfe-
rantur opiniones circa Missam decantandam in 
Altari, in quo ss. Eucharistiae Sacramentum publi-
cae venerationi patet expositum, ac contradicenti-
bus quibusdam alii asseveranter sustineant id om-
nino posse, parochus S. Rit. Congregationis 
requisivit sententiam, quae respondendum censuit: 
Non licere iuxta décréta omnino servanda". Ezen 
törvénynek legfőbb indoka az, hogy az egyház nem 
akarja, miszerint a Szentséget imádó hiveknek fi-
gyelme a mise által attól elvonattassék. 

Ez, — mint fentebb mondók, az általános tör-
vény, mely azonban, szükség esetén, mint minden 
szabály kivételt is enged. „Non debet cantari, nec 
celebrari missa in altari, ubi est expositum SS. Sa-
cramentum, nisi pro eo reponendo : et si ex necessi-
tate fieri opus esset, populus est benedicendus more 
consueto, et non cum ss. Sacramento." (D. 13. jun. 
1671, in Angelop. ad 6.) Ily kivételes eset, Gardel-
lini szerint (i. h. §. 12, nn. 5—7) az is, midőn a tem-
plomban csak egyetlenegy oltár van, s a nép külön-
ben a köteles szent misét nem hallgathatná ; vagy 
mikor épenséggel attól kellene tartani, hogy a nép-
nek figyelme, ha a mise más, talán igen félreeső ol-
táron mondatnék, nagyonis elfordulna a kitett Szent-
ségtől, vagy midőn longaeva consuetudo, emberem-
lékezetet meghaladó szokás létezik, „quae difficil-

lime abrumpi posset sine populorum offensione et 
scandalo." Ugyanezek a régi s ezért nehezen kikü-
szöbölhető szokások a legújabb időkben is arra bir-
ták a szentszéket, hogy több ily kivételt engedé-
lyezzen ; igy például, hogy oly templomokban, me-
lyekben ez már régóta igy van, az év legnagyobb 
ünnepein az ünnepélyes szentmise, vagy urjövetkor 
a Rorate, vagy akár a sok helyütt szokásos csütör-
töki nagymisék is a kitett Szentség előtt mondas-
sanak. Mindazonáltal : 

Regulae standum est, non limitâtionibus, — ezért, 
ha egyes esetekben szabad is kivételt tenni, e kivé-
tel ne váljék rendes szokássá, minő nálunk több-
nyire uralkodik, hol az emberek nem is tar t ják igazi 
kitételnek, ha a sok csendes mise a Szentség előtt 
egyik a másikat fel nem váltja, sőt gyakran épezért 
a szentség kitétetik; ez alighanem tulcsap már a 
szokás határán is, és nagyon közel j á r a visszaélés-
hez, mely annál fájdalmasabb, minthogy e tekintet-
ben maga a nép is, úgyszólván elszoktatva van. 

A mi végre a missam pro exponendo et repo-
nendo ss. Sacramento illeti, mondhatjuk, hogy az 
sehol, még Rómában sincs elrendelve, ha csak a 
püspök másként nem határoz ; különben áll Gardel-
lininek eme szava: (i. h. §. 12, n. 6.) „Quin ullalae-
datur lex, poterit sacra hostia, in tabernaculo asser-
vata sine ulla praecedente Missa exponi" ; csakhogy 
ez esetben már csakugyan nem szabad az egész kité-
tel alatt ezen az oltáron misét-mondani, kivévén a 
visszatételit. Az urnapi ünnepélyességre vonatko-
zólag azonban azt hiszszük, hogy a Rituale Roma-
num következő szabálya az egész egyházra nézve 
kötelező : ,,Sacerdos primum Missam celebret, in 
qua duas hostias consecret, et sumpta una, alteram 
in tabernaculum (ostensorium) in processione defe-
rendum reponat". 

13 
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9) A kitett Szentség előtt a nép nyelvén hangoztatni 
szokott imák- s énekekről. 

Az egyháznak egyik főtörekvését valamint a 
hit, ugy a li turgia egységének fentartása képezi s 
képezte mindenha. Ezért választá liturgiái nyelvé-
nek a latint, mint olyant, mely az élő nyelvek inga-
dozásain fölül áll s nem változik sem az idővel, 
sem a helylyel, s azt kivánja, hogy a szorosan isten-
tiszteleti énekek is azon a nyelven énekeltessenek 
el, melyen maga az officium mondatik, azaz latinul. 
Innen van, hogy a S. Rit. Congregatiónak számos 
felelete nem épen kedvez a nép nyelvén a Szentség 
előtt elénekelendő énekeknek. Igy határzá (in Abu-
lens. 21. mart. 1769.), hogy Űrnapján nem kellene 
a nép nyelvén énekelni. A kérdés ugyanis ez volt : 
„An conveniat cantare aliquas cantiones vulgari 
sermone, non tamen profanas, in festő ss. Corp. 
Christi?" — mire a felelet vol t : „Non convenire." 
Hasonlólag kijelenté ugyané Congregatio 1628-i aug-
7. in Causa Navar., hogy a püspök a megyéjében 
levő szerzeteseknek „auctoritate huius s. Congrega-
tionis" megtilthatja, még saját templomaikban is 
a nép nyelvén énekelni. Hasonlólag döntött 1657-i 
márcz. 24-én in causa Ternana azon visszaélésre 
vonatkozólag, melynél fogva Olaszhon némely vi-
dékein szintén a nép nyelvén szoktak a Szentség előtt 
énekelni. A kérdés ezen esetben igy hangzott: „An 
tolerabilis videretur abusus cantandi carmina vel 
alia quaecumque verba italo idiomate in ecclesiis, 
in quibus reperiatur expositum ss. Sacramentum ?" 
— mire a Congregatio ekként válaszolt: „Minimé 
tolerandum abusum huiusmodi, sed, vel adsit expo-
situm SS. Sacramentum vel non, omnino Episcopus 
idem prohibeat in ecclesiis cantiones vel quorumvis 
verborum cantum materno idiomate". 

Ujabban a S. Rit. Congr. valamivel elnézőbb 
szokott e tekintetben lenni. Ennek első nyomát in 
c. Bobiens. d. 3. aug. 1838 találjuk. Kérdés tétetett 
ugyanis, váljon nem lenne-e szabad a Szentséggel 
adandó áldás előtt vagy után néhány szakaszt a nép 
nyelvén is elénekeltetni ? mire a Congregatio részé-
ről azon válasz érkezett, hogy az áldás után szabad. 
Hasonlólag elnézőbbnek találjuk a sz. Congregatiót 
azon határozatában, melyet a középamerikai, nicara-
guai püspöknek kérdésére 1864-i szept. 27-én bocsá-
tott ki, s melynek alakja a következő : 

Dub. Utrum consuetudo canendi hispano idio-
mate carmina, aliosque similes modos musicos co-
ram exposito ss. Sacramento, aut in eius Processio-
nibus, cum contraria révéra sit Bullae ,Piae sollici-

tudinis' fel. rec. Alexandri VH-i aliisque decretis 
S. Rit. Congregationis, tolerari possit in hac dioe-
cesi vel potius, quamquam populus moestaretur, 
evellenda si t? 

Besp. Attenta consuetudine tolerari posse. 
I ly szokások többnyire oly régiek, oly tei'jed-

tek s oly annyira kedvesek a nép előtt, hogy csak-
ugyan veszedelmesnek látszik, azok körül már most 
ujitásokkal lépni fel, vagy változtatásokkal, melyek 
legfelebb akkor igazolhatók lennének, ha a kérdéses 
énekeknek tartalma vagy előadási modora, tekintve 
az alkalmat, illetlenek lennének. De akkor sem latin 
énekek által szoritanók ki azokat, hanem a lelki-
pásztori ildom bölcs mérsékletével arra birnók hi-
veinket, hogy a kevésbbé alkalomszerű énekek he-
lyébe másokat, megfelelőbbeket válaszszanak. Ezért 
lát juk, hogy a sz. Congr. még Olaszhonban is bizo-
nyos alkalmakkor, péld. a májusi, vagy a fájdalmas 
Szüzanyának tiszteletére tar tot t ajtatosságoknál 
olasz énekeket tűr, valamint Némethonnak már ré-
gen Luther előtt is virágzó német egyházéneki iro-
dalma volt, anélkül hogy Róma ez ellen felszó-
lalt volna. 

Sokkal engedékenyebb még a Congregatio a 
Szentség előtt elmondandó imák irányában. Mind-
kettőnél ugyan azt kivánja, hogy a püspök által 
helybenhagyva legyenek, de mig az éneket csak 
túri, addig az imákat egyenesen megengedi, mint a 
következő határozat — d. 31. aug. 1867 inu. Mechl. 
ad 9. — muta t j a : 

Duh. Quaeri tur: an liceat adhibere publicam 
quarumdam precum recitationem vulgari sermone 
conscriptarum coram ss. Sacramento exposito ? 

Besp. Affirmative, dummodo agatur de preci-
bus approbatis . . . Váljon mindaz, mi nálunk olyan-
kor elimádkoztatni szokott, helyben van-e hagyva 
a püspök által, nem tudom, — de kétlem s csak azt 
a kis észrevételt koczkáztatom, hogy némely plébá-
nos urnák azon nézete: „Az én templomomban én 
vagyok a püspök", bár öntudatlanul is, de janse-
nista i r ányú . . . Emlitést sem érdemel, hogy az 
imáknak nem kevésbbé, mint az énekeknek dogma-
tice kifogástalanoknak, s irályukat tekintve is olya-
noknak kell lenniök, hogy a hely- s a körülmények-
hez méltók legyenek. Ezt kötetlen beszédben fogal-
mazott imáknál könnyebb elérni, mint költemé-
nyek-, énekeknél, s ez oka, hogy az egyház ez utób-
biak iránt szigoruabb, mint az imákkal szemben. 

10) Vannak még más, látszólagosan másod-
rendű szabályok is arra nézve, mit coram exposito 
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ss. Sacramento tenni, mit elhagyni kell, melyeket mindazon-
által, minthogy hitünk legmagasztosabb titkáról vagyon szó > 
ismerni s szemmel tartani kell, mert ellenkező esetben nem 
csak tudatlanságot, hanem nagy tiszteletlenséget is tüntet-
nénk ki az Oltáriszentség iránt. E szabályok többi közt a 
következők : 

a) Papok úgymint világiak, valahányszor a kitételi ol-
tár előtt elmennek, hozzá közelednek, vagy onnan eltávoz-
nak, tartoznak utroque genu cum capitis inclinatione térdet 
hajtani. Hasonlólag, ha a szentségtartó lefátyolozva vagy 
csak a Ciborium kitéve van. 

b) A kinek a kitételi oltárnál dolga van, sekrestyés 
vagy templomszolga vagy ministráns, az hivatalos ruháját 
vegye fel; egyéb laicusoknak a kitétel ideje alatt a presby-
teriumba lépniök tilos. 

c) Valahányszor a legméltóságosabb oltári Szentség 
hosszabb időig extra divina officia kitéve marad, mindannyi-
szor folytonosan egyegy, superpelliceumba öltöztetett pap 
legyen ott s térden állva végezze az adoratiót. Ha papok 
nincsenek elegendő számmal, más tisztességes férfiak s ifjak 
is szólíthatok fel ; mert a Szentséget folytonos adoratio nél-
kül hagyni nem szabad. 

d) „Venerabile Sacramentum iuxta rí tum roma-
num inter concionem, ne populus ad illám intentus terga 
vertat ss. Sacramento, velo albo obtegitur" . . . A hol az a 
szokás divik, hogy a Szentség a hitszónoklat alatt eléje állí-
tott fehér ellenző által oly módon takartatik el. hogy nem 
csak a szentostya, hanem maga a szentségtartó is láthatlanná 
tétetik, ott a nép a szentbeszéd alatt ülhet és a pap is a bir-
retumot teheti fel ; de annak daczára is szorosan elkerü-
lendő minden, mi a Szentségnek tartozó tiszteleten csorbát 
ejthetne, mint például volna, ha a nép a szentbeszéd kedve-
ért hátat fordítana az oltárnak. (Folyt, köv.) 

V Á L A S Z 

„a log'áll-féle káték árnyoldalaidra 
tett észrevételekre.*) 

I. ,A Nogáll-féle káték árnyoldalai' czimü czikksoro-
zatot sem ellenszenvből, sem elfogultságból nem irtuk, sem 
pedig azért, hogy azokkal feltűnjünk. Tettük ezt egysze-
rűen azon többszörös felhívásra, hogy „minél többen szól-
janak a dologhoz;" l) azon éles szemrehányásra, hogy hóna-
pok elmúlnak, s a magyar clerus agyonhallgatja a Nogáll-
kátékat;3) azon nyilt kihivásra, hogy „akik nincsenek azzal 
megelégedve, a felőle táplált véleményt ne rejtsék véka alá, 
hanem őszintén s kendőzetlenül hozzák azt nyilvánosságra ;3) 
tettük végre és különösen azon többszörös nyilatkozatokra, 
hogy az említett káték ujabb átdolgozás alatt vannak, s az 
érdemleges hozzászólások szerint azokon tetemes javitások 
remélhetők. 

Czikkeinkben, melyek a Religio' mellékleteül küldet-
tek szét, a kátékat mi nem mint a ker. kath. egyház tanai-

.*) Csakis a méltányosság követelményeinek vélünk eleget tenni, 
ha t. szerző ezen dnplicájának lapunkban helyt adunk ; ezáltal, amint 
egyrészt távolról sincs szándékunk, Nogáll ö ligának bokros irodalmi 
érdemein csorbát ejteni, ugy másrészt nem leszünk hűtlenekké azon, 
már régebben kifejezett meggyőződésünkhez, miszerint ténylegesen 
fennálló egyházi szabályok s rendeletek értelmében a döntő végszót az 
egész kátéügyben a ura. püspöki kart illeti. Szerk. 

!) ,Religio' 1875, 155 1. — 3) V. ö. , Religio' 1875, "20. sz. — 3) u. o. 

nak rövid kivonatát, hanem mint as elemi népiskolák szá -
mára irt tankönyvet vettük bonczkés alá. Ez eljárás kétféle, 
egymással egészen ellenkező felfogásban részesült. Voltak 
t. i., kik álláspontunkat teljesen felfogván és méltatván, köz-
zétett nézete'nket magán soraikban igen melegen támogatták 
és osztották. Mások nem helyezkedve népiskolai tankönyv-
birálói álláspontunkra s fellépésünket merően félreértve, 
abban az egyház rendszerét látták megtámadva, s czik-
keinkre éles ellenbirálatokkal és tiltakozásokkal válaszoltak. 

Különösen Bihari Pr. kisérte czikkeinket epés, mond-
hatni személyeskedő ellenbirálattal, ha ugyan igy nevezhe-
tők a czikkekkel együtt közlött apróbb megjegyzései, me-
lyekben — egy-két eset kivételével — érvelés helyett puszta 
állitás vagy egyszerű negatio szerepel, hol indokolt okosko-
dás helyett a kicsinyes személyeskedés tolatik előtérbe. 

A hang és modor, mely ezen ellenbirálaton átvonul, a 
legjobb akaratot is képes lehűteni, s ha az ügy szentsége és 
nagy hordereje nem állana előttünk, semmi hajlamot nem 
éreznénk a további eszmecserére. Tekintve azonban, hogy a 
kátéügy az egyház fejledezö csemetéinek valláserkölcsös életé-
vel van összeforrva, csekélységünket, kik csakis használni 
akartunk az ügynek, alárendeltük a személyes tekintetek-
nek, s gondolva, hogy a szenvedélyek tüze lassankint le fog 
lohadni, mindjárt Bihari glossáinak megjelenésekor higgadt 
és tárgyilagos választ irtunk, melyet jelenleg, midőn már 
az eszmék kissé tisztultak, a kátéügy szerencsés megoldásá-
nak előmozdítása tekintetéből nyilvánosságra bocsátunk. 

Fátyolt vetve ezek érintése után az elkeseredett harczra, 
a dolog érdemére térünk át, s érdemleges válaszunkat Bi-
hari Pr. azon állításának helyreigazításával kezdjük, mint-
ha mi a Deharbe- és Nogáll-káték tananyagának összehason-
lításánál a Nogáll-káték tartalmát vagy egyes részleteit, 
akár szószerint, akár pedig lényegileg ferdén idéztük volna. 

Qui bene distinguit, bene docet, hallottuk egykori 
philosophiae professorunktól, s mindenekelőtt erre kell itt 
B.-t figyelmeztetnünk. Midőn mi azt mondottuk, hogy N . 
ezt vagy amazt a tárgyát felvette, ami D.-nál hiányzik, 
azzal sem többet, sem kevesebbet mondani nem akartunk, 
mint azt, hogy egyes dolgok D.-nál külön kérdesekben és 
ex professo nem tárgyaltatnak, legfeljebb per tangentem 
távolról érintetnek. Midőn ellenkezőleg állítottuk, hogy N. 
ezt vagy amazt „mellőzi", „nem tárgyalja", „nem részletezi", 
„ki nem domborítja", stb. nem mondottuk, hogy az N.-nál 
absolute hiányzik, hanem egyszerűen azon fogalomnak ad-
tunk kifejezést, melyet B. igy fejez ki: „nem szöktette 
eléggé szembe." 

Nézzük a kérdéses pontokat részletesen. 
Az újonnan felvettek között emiitettük4) „a világ te-

remtésének történetét." Hogy ezt helyesen vagy helytele-
nül tette-e N., arra nem tettünk észrevételt, azért az ide-
vágó (7 1. 1.) „fogantya", vagy talán „fogantyú"-féle meg-
jegyzésnek alig van jelentősége. 

Újonnan felvett tananyagul jeleztük 5) „az embernek 
Istenhez való viszonyát", hogy t. i. „az ember oly viszony-
ban áll Istenhez, mint teremtmény teremtőjéhez, a szolga 
urához, a gyermek atyjához." Megvan-e ez, és miképen a 
Gat. Romanusban vagy Canisiusban, az egészen más kér-

*) V. ö. II. cz. 7 1. — 5) i. h. 
16* 
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des ; de hogy ily alakban D.-ban nincs, azt B. is kénytelen 
megengedni ; mivel különben idézte volna az illető helyet, 
amit nem tett. 

Krisztus jellemzésére, az egyház csalhatatlanságára, az 
oltáriszentség látogatására, a lelkismeret törvényére stb. 
nézve B. is megengedi, hogy N.-nál „jobban szembe van 
szöktetve," s igy maguktól elesnek az „ez sem az"-féle meg-
jegyzések. 

Mondottuk, hogy N. nem szól Isten tulajdonairól. Mi-
képen értendő ez, világosan ki van fejezve a 14. és 15. lapon, 
hol e szavak állanak : „Szó van Istenről, de el vannak hall-
gatva tulajdonságai, vagy hogy helyesebben és szorosabban 
mondjuk,apró betűkkel vannak adva " E körülírás kétség-
telenné teszi, hogy itt a „nem szól" kifejezés, a „nem részle-
tezi1' helyett van használva. Mi t. i. nem elégszünk meg, ha 
a gyermek Istenről csak annyit tud, hogy ő a mi mennyei 
Atyánk, s ha elmondja az egyes attribútumok neveit, hanem 
szükségesnek tartottuk volna részletezni és kifejteni, hogy 
Isten lélek, hogy ő mindent tud, mindent lát, mindenütt je-
len van sat., a mely fogalmak nincsenek részletezve Nogáll 
kátéjában. A „következő tanfokozatban kidomborittatnak 
eme tulajdonságok," állitja B. Mi a k. k. 5 1. és n. k. 6 1. ezt 
nem találjuk. Ott egyedül a szavak vannak apró betűvel 
némileg megmagyarázva, de maguk ezen fogalmak nincse-
nek külön, gyermekded kérdésekben fejtegetve, amint mi 
ohajtottuk volna. Ez az, amire czéloztunk, s B. tiltakozása 
azon nézetre juttat, hogy szavainkat legalább is máské-
pen értette. 

Állítottuk tovább, hogy N. „nem szól a bujaság bün-
tetéséről." B. utal a n. k. 67. lapjára, hol már azelőtt láttuk: 
„melyek a bujaság következményei," de nem olvastunk oly-
féle büntetésről, minőt D. ad Sodorna és Gomorrha bünteté-
séről. Ezt talán B. sem lelte fel, s azért „dehogy nem szól" 
megjegyzését talán önmaga is visszavonja. 

„Ünnepnapon mikor szabad dolgozni," az nincs em-
litve N.-nál. B. tagadja állitásunkat, de idézet helyett azt 
mondja: „ad utasítást arra, hogy ünnepnap istenes dolgok-
kal kell foglalatoskodni." Ezt mi sein tagadtuk, csakhogy 
ezzel a fentebbi kérdést megfejtve nem találtuk. 

„Miképen adatik fel a bérmálás" N. mellőzi kátéjá-
ban. Ez ellen B. tiltakozik mondván: „Dehogy nem emliti, 
hisz egész liturgiát ad kátéjához". I t t maga B. kimondja, 
hogy tehát erről valóban nincs szó a kátéban, hanem a ká-
téhoz csatolt liturgiában. Mit ad N. a liturgiában, arra mi 
nem terjeszkedtünk ki, s igy e helyreigazítást komolyan 
nem vehetjük. 

„Mi a krizma," azt B. szerint Nogáll „dehogy nem 
emliti, hiszen szemlélteti a szamaritánus olajában." Való-
ban ? ! A bérmálás krizmája tehát megfelel a szamaritánus 
olajának? Legalább is naiv állitás. 

„Vétkeink a gyónásban mikor bocsáttatnak meg és 
mikor nem," arra D. ezt feleli : „akkor bocsáttatnak meg, ha 
a pap a bűnöst feloldozza, ha pedig a feloldozást megta-
gadja vagy elhalasztja, akkor nem bocsáttatnak meg." Mi-
vel Bihari tiltakozása itt a bánat körül forog, arra nem is 
reflectálunk. 

N. nem tárgyalja, „mi indithat bánatra, mikor és mi-
képen kell azt felindítani." Ez ellen B. azt mondja : „dehogy 

nem, dehogy nem." És talán kimutatja, hol szól erről N. ká-
té ja?! A tárgytól elütőleg ezt mondja: „ha nem is rágja a 
gyermek szájába, amire utasítást adni a kateketának dolga, 
amit a szószékről leo-roszabb esetben is évenkint legalább O D 
kétszer megmondunk a népnek, amire formularét az imádsá-
gos könyvben kell keresni." Ha ezekre bizza B. a föntebbi 
kérdés tárgyalását, akkor legalább is kár volt állítani, hogy 
N. tárgyalja ezen kérdéseket. 

N. nem szól „az általános gyónásról, az egyházirend 
felvételéről, a házasok kötelességeiről, az eljegyzésről, a ve-
gyes házasságokról," stb. Ez állitás ellen tiltakozik B. s 
idézi a k. k. 76. 1. és n. k. 65. l-t. — Felütöttük ujolag e 
helyeket, de bizony a k. k. 76. 1-ján a liturgiából a nagy-
szombati szertartásokat láttuk, a n. k. 65. lapja még a 3. 
és 4. parancsról szól, nem pedig a kérdéses tárgyakról. 

B. ugy idézi a k. k. 76. l-t., mint ahol szó volna arról, 
„mivel tartozik a keresztény hivő" az egyházirend szentsé-
gének. Eltekintve, hogy erről a 86. 1., tehát máshol van szó, 
meg kell jegyeznünk, hogy mi ezt nem kérdeztük, hanem 
a „felvételről", vagyis a kiszolgáltatásról tettünk említést, 
ami nagyon is elüt attól, mivel tartozik a k. hivő az egy-
házirendnek. 

Épen igy, vagy még hibásabban idézi B. a n. k. 65. l-t. 
állítván, hogy N. ott a 4-ik parancsnál szól a szülők köte-
lességeiről. Ott csakis a gyermekek és alattvalók kötelmei-
ről van szó. — A k. k. 65. 1. szó lehet a házasság jelvényei-
ről, de mi az eljegyzés, házassági akadályok, vegyes házas-
ságokról szóltunk, ami azután egészen más. Ha a káté való-
ban a nép könyve, mint azt maga Bihari is beismerte, in-
kább ezekről, mint a jelvényről, lett volna szükséges mon-
dani valamit. 

No de B. tiltakozásai mellett akaratlanul is bevallja, 
hogy N. kátéjában ezekről nincs einlités, amint azt mi állit— 
tottuk. A nem sikerült idézetek után t. i., igy mentegeti N. 
kátéit: „majd szólanak az egyházirend szentségének felvéte-
léről a kispapoknak majd megmondja a jegyesek és há-
zasok kényes kötelmeit a lelkipásztor magán instructio al-
kalmából" Hát csak a kispapoknak szükséges tudni az 
egyházirend felvételéről ? — Hátha az az uri kisasszony el 
sem megy a „magán instructio alkalmára", akkor mitsem 
kell tudnia ezekről ? ! B. hangsúlyozza, hogy a káté a nép 
könyve, hogy mentheti tehát az ily tárgyak kihagyását ? ! 
És ha mégis menti, mert ez végtére is a felfogás dolga, akkor 
legalább nem kellett volna állítania, hoyy Nogáll e tárgya-
kat előadja. Keletéri. 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
Németből fordította : Gyúrom Antal. 

II. A szabadkőművesség alaptörvényeiről. 
A legfontosabb, hogy ugy mondjam, az egyetlen kútfő, 

melyet számunkra a jelképes kőmüvesség alapitói hátra 
hagytak, hogy intézményük lényege felől magunkat tájé-
kozhassuk : a régi kötelességek vagy alaptörvények (Old 
Charges) vagy előiratok a szabadkőművesek részére, Anglia, 
Skót, Irland és a tengerentúli páholyok kutforrásaiból van-
nak kivonva, a londoni páholyok használatára, melyek az 
Anderson által szerkesztett alkotmány-könyvben (The Con-
stitution of the free-masons) 1723-ban lőnek nyilvánosságra 
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bocsátva, s a szabadkőműves-társulatban most is még tör-
vényszerű tekintélylyel birnak, s minden uj terv alapjául 
szolgálnak. 

Fájdalom azonban e források semmi világos tudósí-
tást sem nyújtanak a társulat lényege felől, más hiteles for-
rás pedig nem létezik. Ezen zavartság az egész társulat ré-
szére végzetteljessé vált. Az kezdettől fogva a szabadkőmű-
vességet benső alaptalansággal sujtá s lerakta mindazon za-
varok csiráját, melyeknek a szabadkőművesek a történet fo-
lyamában, tudva és tudatlanul ki lettek téve. Erre nézve 
nem nehéz tökéletes bizonyítékot nyerni. 

A „régi kötelmek" 6 fejezetben tárgyalják a kőmive-
sek kötelmeit: Isten, a polgári felsőbbség, a páholyok, a ta-
gok, a czéh kormányzata és a testvérek iránt. 

Aki ezen alaptörvényeket elfogulatlanul olvassa, kény-
telen bevallani, hogy azok a szabadkőművesség ezéljaival 
sehogysem egyeznek meg, s egészen más rendeltetésök 
látszik lenni, ha csak azt fel nem teszszük, hogy mind-
jár t alaptörvényeikben készakarva éltek hazugsággal. A 
„régi kötelmek" zsinórmértékül szolgálhattak ugyanaczéh-
szerü kőművesek számára, de oly egyénekből alakult tár-
sulatnak nem, kik állítólag az emberiség legfőbb eszmény-
képe után sovárogtak. E társulati czélban a szabadkőműve-
sek mind egyek. „A létesítendő erkölcsi épületnek", mondja 
Findel, a kőmüvesség czéljairól: „melyet a kőművesek épí-
tenek, az emberi társadalom közös hasznára kellene szánva, 
lenni ; a társulati tagok javításának, az önismeret, öntevé-
kenység, önuralomban, s főkép minden emberi erényekben 
kellene nyilvánulnia. A társulatnak minden rangbéli egyé-
nekből kellene képeznie jobb polgárokat buzgóbb hivatal-
nokokat jobb családatyákat, férjeket, s mindezeket egymás-
közt barátokká kellene képezni ; feltételül erkölcsi szabad-
ság tüzetett ki, mert csak nagy bűnök, szenvedélyek és fél-
reértésektől ment szabadság bír fogékonysággal a magasabb 
kiképeztetésre s fejlődését csak ez segítheti elő." A kőmű-
ves-társulat ,magasztos' rendeltetésében a mai szabadkőmű-
vesek is megegyeznek. A szabadkőműves újságok minden 
lapjai erről tanúskodnak. „A kőműves-társulat — mondja 
Seydel — egy másik, a páholyok által fenndicsért történet-
író, olyan, mint a kath. egyház, (!) mindketten azon öntudatban 
vannak, hogy ők eszményileg az emberiséggel azonosak ; az 
emberiség az egyház, mondja az utóbbi, az emberiség a pá-
holy, mondja az első. Igy mindkettő részére az emberiség 

két nagy félre oszlik A páholy a tulnyomólag önhaszon-
lesőket egyik ; azokat pedig, kik túlságos jók, nemesszivüek, 
méltányosok és szeretetreméltók a másik részre állitja.2) 
E g y másik testvér, a nagyrabecsült kátészónok, Marbach 
Oszvald igy oktat bennünket: „a szabadkőművesség hiva-
tás." Istennek szivünkhöz intézett szózata. Ily szózat intéz-
tetik minden egyénhez, főkép mi ismertük fel ezt s megér-
tettük, s czélul e földön Isten szózatának követését tüztük 
ki.3) „Mint szabadkőművesek — mondja ugyan ő tovább — 
kénytelenek vagyunk feltenni, hogy világunk, a szellemi vi-
lág, melyben mozgunk, a valódi és igazi világ légyen, a kívü-
lünk levő pedig, az felfordult világ, mely a napot éjnek, az 
éjet napnak mondja." A szabadkőművesség tettei kell, hogy 

') Findel 143 lap. — 2) Dr. R. Seydel : ,Cath. és szabadkőműves-
ség. — 3) Kátébeszéd, dr. Marbach O.-tól. TI. kiad. 57 lap. 

mindig előttünk lebegjenek, mert az az igazság szolgálatá-
ban áll, mig ellenei a hazugság cselédöltönyét hordják." 
Ily értelmű a válasz is, melyet a Marbach testvér által hasz-
nált tanuló-káté e kérdésre ád: ,Mi különbözteti meg a 
szabadkőművest más emberektől ?' — a válasz igy hangzik : 
„A gáncsolatlan magaviselet ; az előítéletek szolgaságától 
ment gondolkozás ; saját testvérei iránt tanúsított, erkölcsi 
alapokon nyugvó valódi barátság." Mi szabadkőművesek — 
mondja Findel testvér, a „Bauhütte" szerkesztője — „va-
gyunk az emberiség és társadalom utászai és főpapjai." S a 
szabadkőművesség alaptörvényeinek vázlatában ugyanő tár-
gyunkat következő módon foglalja össze: 

1. §. „A kőműves-társulat czélja jóhitü szabad egyé-
nek részére — állás, népfaj, hitvallás, politikai vagy más 
elméleti nézetkülönbség nélkül — egy benső egyesülési 
központot alkotni egyesek összhangzó kiképzésének ápolása 
és előmozdítása, és minden isteni, igaz, szép és jó utáni kö-
zös törekvésre. 

2. §. Ekkép az minden szövetségek szövetsége, vagyis 
a legtágabb földi társaság akar lenni, mely csak azokat zárja 
ki, kik magukat kötelező szeretet ós a mondott czélok iránti 
tevékeny részvét hiánya által kizár ják; ellenben mindazokat 
közös munkára hivja fel, kik őszinte szeretettel keresik a 
hasontörekvésiiek társaságát. 

A mint látjuk, a szabadkőművesek ellen igen nagy 
szerénységi vádat igényeikben nem emelhetünk. Azonban 
ezen eszmék, ezen magasztos rendeltetésről a „régi kötel-
mek", a szabadkőművesség alaptörvényei semmit, épen sem-
mitsem tudnak. Ugylátszik, csak a kőművesekre figyeltek, s 
csak a józan kőfaragók kötelmeire gondoltak. Tekintsük 
csak az 5-ik fejezetben foglalt utasítást: „minden kőműves 
— mondatik itt — hétköznap hiven dolgozzék, hogy az ün-
nepeken illendően megélhessen." Továbbá „mindketten, a 
méster és a legények, kik bérüket pontosan megkapják, az 
épittető iránt hivek legyenek, munkájukat pontosan telje-
sítsék, akár darab- vagy napszám szerint alkudtak meg, 
még darabszám is dolgozzanak, mit közönségesen napibérre 
vállaltak f e l . . . . " „Minden munkálkodó kőműves bérét ba-
rátságosan fogadja, rnorgolódás és lázadás nélkül. A tulaj-
donképi kőműves munkánál napszámos ne alkalmaztas-
sák sat. 

Ezen és hasonló rendeletek láttára mégis minden jó-
zan gondolkodó — ha a beszéd nem azért adatott, hogy 
gondolatainkat vele elrejtsük — kénytelen bevallani, hogy 
egy egyén, ki a kőművesek részére czéhszabályokat akart 
felállítani, magát érthetőbben ki nem fejezhette, mint a 
hogy az a „régi kötelmek"-ben áll. Ily rendszabályoknál 
mit gondolhat egy szabadkőműves, ki előtt, hogy dr. Tren-
toroski testvérrel szóljak, „az emberiség képezi a szabadkő-
művesség lényét és kizárólagos tárgyát."4) 

Ha a „régi kötelmek" kőműveseknek lettek volna 
szánva, akkor igen könnyen megmagyarázhatnék, hogy 
azoknak szerzője mindjárt az első fejezetben avval beéri, 
hogy a kőműves „se tompa elméjű Istentagadó, se vallás-
talan ember ne legyen." Ez csakugyan szerény kivánság. 
Egy oly társulat részére, mely becsületes kőművesek érde-
két tartja szem előtt, igen elégséges. Ellenben a szabadkő-

^TBíüThütte 1865. 1. 129. 



müvesség magasabb rendeltetése s a „régi kötelmek" ben-
foglalt alaptörvényeik követelményei közt alig lehet vilá-
gosabb ellenmondás. © 

Ily elégültséggel találkozunk a második fejezetben is 
„a polgári felsőbbségről." „A kőműves" mondatik itt, békés 
alattvalója a polgári hatalomnak, bárhol lakjék és dolgoz-
zék is, és sohasem keveredik csoportosulások, s a nép jó-
léte vagy a béke ellen intézett összeesküvésbe... Ha mégis 
egy testvér az állam ellen fellázadna, ebben őt segitni nem 
kell ; de mint szerencsétlen egyént szánni kell. Igen, ha 
más egyéb bűn nem bizonyul reá, s ámbár a hü testvériség-
lázadását rosszalni kénytelen i s . . . . mégsem taszíthatják őt 
ki a páholyból s viszonya ahhoz szentül megmarad." Ily 
szerény követelmények, hogy szolgálhatnak alaptörvényül 
egy oly egyletnek, mely oly magasztos czélt tűzött ki, mint 
a szabadkőművesség ? 

A dolog világos. Maga Findel is részünkön van. A 
„réo'i kötelmek felől" következő Ítéletet mond: eltekintve 
>' D 
attól, hogy azokba némely határozatok a mai szabadkőmü-
ves-egylet törzstársulatából, a kőműves czéhból átvétettek, 
melyek előttünk, mint jelképes szabadkőművesek előtt sem ér-
telem, sem jelentőséggel nem birnak, azok egyrészt oly elő-
irányzatokat tartalmaznak, melyek előbbi durvább korból 
származva, művelt egyének társulatára nem alkalmazhatók; 
másrészt pedig telvék oly korlátozottsággal, melyek a kő-
műves szellemének és jelenlegi kifejlődésének gyalázat-
jára válnak." A szabadkőművesség benső alaptalansága va-
lamint a történet ugy ez alaptörvényekből is kitűnik. 

Sokkal csekélyebb jelentőségűek az „általános rende-
letek," melyeket Payne György, a jelképes kőmüvesség ala-
pitója 1720-ban összeszedett, s következő évben a lon-
doni nagypáholy elfogadott. A 39 rendelet igen világosan 
szól az elöljárók jogai- és kötelmeiről s a tagok felvétele, 
páholygyülések- és vendégségekről, de a társulat főügye, 
lénye- és rendeltetéséről semmi felvilágosítást sem adnak. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, aug. 22. M a g y a r o r s z á g p r o t e s t a n t i -

z á 1 á s a. Midőn épen e napokban azt bizonyitgatnók egyik 
pesti collegánknak, hogy a mai Magyarország a protestan-
tismusnak kizárólagos dominiumává sülyedni készül, igen 
jókor jön segítségünkre pozsonyi derék, katholikus laptár-
sunknak, a,Beeilt'-nek egyik pesti tudósítása, melynek főbb 
részeit a következőkben hozzuk. 

A magyar kath. sajtó — igy szól az említett tudósítás 
— alis; mulaszt el alkalmat ezen ország; határozottan katlio-o o 
likus jellegének feltüntetésére, s jól teszi, mert ezredéves tör-
ténetünk nem csak a katholikus hitéletet ritka virágzásra 
segité köztünk, hanem oly szorosra fűzé az egyház s 
állam közti szent köteléket is, hogy azt felbontani egy li-
berális kormánynak sem sikerült eddig. Igaz, hogy ezt nem 
egy oldalról megkisérlették már, mindazonáltal nem sike-
rült eleddig, akár csak egyetlen egy polgári ünnepélyt is 
kivetkőztetni egyházi jellegéből, vagy egyházi ünnepélyes-
ségről letörölni annak államjogi jelentőségét. 

') Das,Hecht1,conservativ-íortschrittliches Organ für Politik und 
Volkswirtschaft, für Wissenschaft, Kunst und Litteratur. Napilap, év-
negyedenkint vidékre 2 ft. 7ö kr. Pozsony, Apponyiiitcza 10. sz. 

Ezen eszméket a ,M. A'-nak nem régen megjelent egyik 
czikke kelté bennem, mely a történelem vezérfonalán kimu-
tatni iparkodik, miszerint Nagyboldogasszony ünnepe Ma-
gyarhonban nem csak egyházi, hanem valóságos, országos 
ünnepély. Még sokat mondhatnék erre nézve, mi azonban 
czikkem keretén kivül fekszik ; annyi azonban bizonyos, 
hogy a katholikus egyház, felkent királyunk apostoli jellege 
s számos egyéb okoknál fogva oly állást foglal el [állami szer-
kezetünkben is], melyet a törvényhozás és a kormány, bár-
mily szellem szülöttje legyen az, tisztelni kénytelen. Innen 
van, hogy a magyarhoni kath. egyházat a közönséges libera-
lismusnak kopott fegyvereivel megtámadni lehetetlen, mi-
nek következménye az, hogy, ha valahol a komoly háború-
nak szándéka létezik, az illetők kénytelenek más eszközök 
után nézni, s itt azt merem állitani, hogy ez csakugyan s tett-
leg történik is. 

Magyarország egyszerűen protestantizáltatik, nem el-
méletileg, név szerint, hanem gyakorlatilag. Ha ezen az uton 
a kath. egyház külsőleg is látható fennállásának létalapja 
magoknak a híveknek közreműködése mellett megsemmi-
sülne, ha az egyházi fegyelem meglazulna, ha a szeretet, s a 
minden catholicum iránti ragaszkodásnak helyébe a gyűlö-
let s az elidegenedés lépett : akkor — igy számítanak egy-
házunk ellenségei — igenis akkor vége lenne a papuralom-
nak s azzal az egyháznak is. 

Ismétlem tehát : Magyarország protestantizáltatik, 
hogy ekként azon megvivhatlan állás, melyet a kath. egyház 
az ország politikai életében mindeddig elfoglal, mintegy 
megkerültessék. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy az 
egyház, ha ma még érvényben álló politikai jelentőségét 
majdan elvesztené, ezáltal tetemesb kárt szenvedne, sőt el-
lenkezőleg, erősen meg vagyok győződve, hogy a kath. egy-
ház, mihelyt a belső élet terére szoríttatnék vissza, kettőz-
tetett hatálylyal tehetné magát érezhetővé ott, hol ma. a 
béke kedveért, még valami ,modus vivendi'-vel beérnie kénv-
telen ; mindazonáltal, miután ellenségeink a fentjelzett tak-
tikát csakugyan tényleg követik, részünkről csak legna-
gyobb sajnálatunkat fejezhetjük ki a felett, hogy mi katho-
likusok mindeddig nem tudtunk veszélyeztetett állásunk fel-
ismerésére ébredni, mely olyan, hogy az erélyes önvédelmet 
csakugyan szigorú s maradandó kötelmünkké teszi ! 

A nemzetnek protestantizálása, — amint azt másként 
nem is lehet, — az iskolában űzetik, hol a jövő nemzedék 
neveltetik. Miként történik az, jelesül feltünteté a ,Mutatvá-
nyok hitfelekezetnélküli tankönyvek'-bői czimü kitűnő czikk-
s o r o z a t . O l y tankönyvek nyernek hatósági helybenhagyást, 
melyeknek kézzelfogható tendentiája a katholikus tan, a-
papok s az egyházi intézményektőli idegenkedést a gyermek 
hajlékony szivébe csepegtetni, mely ekként hazugság által 
keltett s folytonosan ápolt érzelmek későbben csak a legna-
gyobb erőtnegfeszitéssel, néha épen csak az isteni malaszt 
közvetlen hatása által irthatok ki onnan. S ezen fíwíikatholi-
kus, de a katholikus ifjúság számára rendelt tankönyveket 
az iskolákban oly tanitók kezelik, kik szóval s tettel nem 
kevésbbé, mint irodalmi működésök által az egyházüldözők 
méltatlan példányképeiül szolgálnak a fiataloknak, s a köny-

2) Sajnáljuk, hogy épen ezen számokat nem kaptuk kézhez. A 
,Rel.1 Szerk. 
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vek egyházellenes tételeit egyre igazaknak s valóknak 
hirdetik 

A protestantizáló tényezőknek főrugója magában a 
cultusministeriumban van. Az e téren irányadó személy 
{nem a minister ur) protestáns vallású, mivel mindent mond-
tam, hogy t. olvasóim megérthessék, miként lehetséges, hogy 
oly könyvek nyerjenek [állami] helybenhagyást, melyekben 
a protestantismus a kath. egyház rovására dicsőíttetik, ez 
utóbbi pedig sárba rántatik. Csak igy érthetjük meg, mi-
ként lehetséges, hogy specifice katholikus tanintézeteknél oly 
férfiak alkalmaztassanak tanárokul, kik mint esküszegő ka-

' o 
tholikus papok a katholikus ifjúságnak folytonos botrányul 
szolgálnak, s élő, büntetlen, sőt az állam részéről egyenesen 
kegyelt tanúságot tesznek arról, hogy az esküszegés nem 
csak nem bün, nem csak nem becstelen tett, hanem ellenke-
zőleg, oly cselekvény, melyet az állam legalább nem itél el. 

Az emiitett könyvek ugyan csak az állami u. n. hitfe-
lekezetnélküli iskolákban fognak alkalmaztatni ; mert a fe-
lekezeti iskola, remélem, képes lesz e különös holmikat tá-
vol tartani magától ; azonban hol marad ekként ama bizo-
nyos liberális jelszóknak, mint péld. a felekezetek egyenjo-
gúságának gyakorlati érvényesítése? miképen teljesíttetik 
ez uton az államnak azon kötelessége a kath. egyházat min-
den, valamely más felekezet által rajta elkövetendő bántal-
mazás ellen csakúgy védelmezni, amint azt ez utóbbinak ér-
dekében is tenné ? . . . (Vége köv.) 

Győr, aug. 19. J o b Á g o s t o n a t y a e m l é k e . 
Tegnap kisértük nyugalma helyére főtisztelendő dr. Job 
Ágoston atyának, az itteni karmelita-rendi zárda perjelének 
földi maradványait. Ritka férfi volt a boldogult, s azért le-
gyen szabad, a ,Religio'-ban, habár néhány gyarló sorban is, 
megörökíteni emlékét. O 

Sopron megye Kismarton városában született 1813-ban 
s kitűnő sikerrel befejezett gymn. tanulmányok után a szer-
zetes életre érezvén hivatást, a pannonhalmi benczés főapát-
ság ujonczai közé kért felvétetni. I t t a jelesek közt kitűnő 
volt; a theologia terén tudori rangot szerzett s azután Pan-
nonhalmán, majd Győrött fáradozott s ragyogott mint hit-
szónok. Pannonhalmán „Tobiás"-nak — igy hivták benczés 
nevén — emléke még mindig áldásban van ; a B. Asszony 
kápolnájában azon időtájt tartott szentbeszédek közül Kry-
zosztom — a mostani főapát — s Tóbiáséit a nép manap is 
emlegeti. Győrött pedig szeplőtelen tiszta papi és szerzetes 
jelleme és erényei általános tiszteletet szereztek számára. 
Azonban a fensőbb tökély után sóvárgó lelke őt az ötvenes 
években a halhatatlan Sartori Domonkos atya alatt megif-
jodó karinelita-rendbe vitte. Grazba járt az emiitett szer-
zetbe sz. gyakorlatokra, s ugy látszik, az Isten kegyelme 
mellett az ott tapasztalt benyomások, s kivált Sartori atva 
szelleme birták őt e lépésre. Az ünnepélyes fogadalom után 
Graz és Linz zárdáiban élt és működött mint hitszónok ós 
gyóntató, de nem sokára társai bizodalma folytán mint prior 
vagy subprior, majd az egyik majd a másik zárdában. Elete 
utolsó nyolcz évét köztünk Győrött töltötte, eleinte mint 
theol. tanár, de nemsokára három éven át mint prior, azután 
mint subprior, s legutóbb a tavaszi választás óta ismét 
mint prior. 

Főbb jellemvonása volt a szigorú lelkismeretesség. In-

nen érthető, hogy a volt benczés az annyi testi, lelki önmeg-
tagadást igénylő karmelita-rendben is megtalálta teljes lelki 
nyugalmát, melyben a szabályok minden jottája pontosan 
megtartatik. Emellett azonban távol állott minden merev-
ségtől ; sőt amily szigorú volt önmaga iránt, oly elnéző s 
engedékenynek mutatkozott alattvalói s lelki gyermekei 
iránt. Ahol a legnagyobb szigort kellett alkalmaznia, ott is 
szelídségével eltakarta azt. 

Lelkismeretessége szülte az ö buzgóságát, melyet a 
szó- és gyóntatószékben ugy mint magánkörben szüntelenül 
kifejtett. Győrött tartózkodása óta (mint karmelita) a szó-
széken betegeskedése miatt már nem léphetett fel ; annál 
buzgóbb volt a gyóntatásban. Aki egyszer nála gyónhatott 
máshoz már nem kivánt gyónni. Ha concursus volt, rendesen 
addig fáradozott, mig testi ereje őt cserben nem hagyta, a mi-
dőn elöljárói parancsszava őt egy időre e kedves munkájától 
eltiltani szokta. Felejthetetlen benyomást hagyott azok szi-
vében, kik szerencsések voltak vezetése alatt végezhetni 
szent gyakorlatokat; ezekben mester volt s utolsó, zárdán 
kivüli fellépése is abban állott, hogy a győrszigethi irgal-
mas apáczáknak szent gyakorlatokat tartott. 

Lelkismeretessége és buzgósága közös forrása volt a 
gyöngéd áhitat és forró szeretet, melylyel ez istenes szer-
zetes az Ur Jézus szentséges Szivén csüggött. Sok évi sze-
mélyes érintkezésből bizonyságot tehetünk erről. Hogy a 
mult év folytán az Ur Jézus isteni Szive ünnepének cente-
náriuma alkalmával a karmelita templomban ünnepélyes 
triduum tartatott, nagyrészt Ágoston atya érdeme. Gyer-
meki örömmel viselte e sz. Sziv scapuláréját szivén, s mily 
szivreható szavakkal tudott az isteni Sziv szeretetéről, jósá-
gáról, erényeiről szólni, lelki gyermekei sohasem fogják 
elfelejteni. (Vége köv.) 

Missiói tudósítások. Kalászok a missiók mezején. 
(Vége.) II . Goré város lakosainak száma 2762, kik közöl 2000 
nagyobbrészt négerekből álló katholikus, a többi muzulmán 
vagy pogány. Itt két hittérítő működik. Nagyon szeretik 
őket a hivek, kik általában buzgón teljesitik keresztény kö-
telmeiket. A ker. vallás itt ép oly intézetekkel dicsekszik, 
mint sz. Lajosban. — Dakar városban székel a missio pro-
curatora. Plebánia-templomul egy kis kápolna szolgál. A 
szepl. Fogantatásról nevezett zárdaszüzek tanítják a lány-
kákat, gondozzák a betegeket s keresztelik in articulo mor-
tis a kisdedeket. Az aggastyánok számára egy menhely Í3 
van kezük alatt. Rüfiszk városban a hittérítő egy szegényes 
viskóban lakik, melynél a kápolna sem sokkal különb. Zso-
alban egy csinos templomuk van a katholikusoknak, kiknek 
száma 800-ra megy. A hittérítő mellett egy szerzetes 40— 
60 figyermeket tanít. A leánykákat a bold. Szűz szents. szi-
véről nevezett congregatióból 4 benszülött nénike oktatja. 
A szenegambiai missio legjelentékenyebb állomása a sz. jó-
zsefi, melyet Kobès pk. 1863-ban alapított. I t t a fiu- és 
leánytanodákon kivül papnövelde és benszülött nénikék zár-
dája is van, melyek elsejében eddigien öt benszülött áldozár 
neveltetett, a másikban pedig 30 zárdaszűz lakik. Emlitést 
érdemelnek továbbá az ipariskolák és különbféle műhelyek, 
úgyszintén a gyapotgyár, melyek napról napra több és több 
lakost összpontosítanak e helyen, s mindinkább elősegitik a 
keresztény vallás terjedését. Kivált pedig a szentjózsefi 



nyomda az, mely legtöbb szolgálatot tett és tesz most is a 
keresztény vallásnak. It t került ki sajtó alul a két jeles vo-
loff nyelvtan, továbbá két szótár, t. i. franczia-voloff és vo-
loff-f'ranczia. A missio eme főnyelvén, a voloff nyelven meg-
jelent egyszersmind a vasárnapi evangéliumok és leczkék 
kézikönyve, egy kis szentírás, stb. stb. Egy szérér nyelvtan 
is megjelent ugyanezen nyomdában. 

Az eddig elősorolt franczia birtokokon kivül angol 
birtokok is vannak Senegambiában s itt ép oly haladást 
tesz a ker. vallás, mint az előbbieken. Az eddig egyetlen 
Bathurst vagy gambiai sziiz Mária nevü missioállomáson, 
hol 1849-ben alig volt egy-két katholikus, jelenleg 2000 
hivő találtatik. A három hittérítő közöl kettő benszülött. A 
fiukat ir szerzetesek ; a leánykákat a szepl. Fogantatásról 
nevezett nénikék tanítják, kik egyszersmind betegápolással 
is foglalkoznak. 

Csak pénzt, csak pénzt a hittéritőknek ! (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
O'eorgii l'liillips Compendium, Juris Ecclesiastici 

auctum atque emendatum, edidit Erid. Henr. Vering utr. 
iur. Dr., sat., Editio tértin, latinae versionis prima, in qua 
potissimum spectatur Concilium Vaticanum. Ratisb. Manz, 
1870 ; nagy 8 r. X X X I I és 770 1. ára? 

Phillips halhatatlan, de fájdalom, befejezetlen na-
gyobb, ,Kirchenrecht' czimü művét Manznál adta ki, Re-
gensburgban 1845—1869-ig, a kisebb ,Lehrbuch d. Kirchen-
rechts' czimüt ugyanott, mely két kiadást ért ; 1859- (1862-) 
és 1871-ben. Nem lehet feladatunk, e helyt a nagyobbik 
munkáról szólni, melynek folytatását s Isten segítségével 
befejezését szintén Vering, az ,Archiv für Kirchenrecht' sok 
évi kiadója s számos egyház- s profánjogi munkának, leg-
közelebb a Herder-féle ,'Theolog. Bibi.' kiegészítő részét ké-
pező ,Lehrbuch d. lcatli. u.prot. KB.' szerzője vállalta el, csak 
a már két német s most már 3. latin kiadásban megjelent 
compendiumra kívánjuk t. közönségünknek figyelmét fel-
hivni ; mert azt hiszszük. hogy annak tüzetesen Magyaror-
szágban számos kedvelője fog akadni, miután jelenleg még 
itt ott divó latin egyházjogi munkáink lassankint már el-
avulni készülnek. 

Ezen compendiumnak első német kiadása az igen ter-
jedelmes, magában véve felette becses, tudományos appara-
tus, továbbá oly kérdéseknek fejtegetése miatt is, melyek 
szorosan az egyházjoghoz sem ; de még kevésbbé egy com-
pendiumba tartoznak, nagyon drága volt, ugy hogy a nagy-
nevű szerző, midőn az ennek daczára is elkelt, a második 
kiadást megfelelőbben rendezte be, anélkül, hogy a könyv 
azáltal belbecsben vesztett volna. 

De ezen második kiadás óta is már öt év folyt le, 
mely idő alatt számos egyházjogi kérdés époly sűrű vitára 
adott alkalmat, s mely időszakban oly esemény adta elé 
magát, melyet a katholikus tudománynak különös, tiszte-
letteljes figyelembe nem vennie nem lehet, nem szabad, ért-
jük a vaticani zsinatot, melyre maga Phillips természete-
sen nem lehetett már kellő figyelemmel. Mindez elég okot 
szolgáltatott arra, hogy a kiadó a már amugyis szükségessé 
vált 3. kiadást mennél előbb megindítsa, s annak közrebo-
csátását oly férfiura bízza, mint Vering, ki a némethoni 
katholikus jogtudósok közt kiváló helyet foglalván el, min-
denesetre leghivatottabb arra, hogy Phillips művét ennek 
szellemében folytassa, s ahol szükséges, korunk ujabb köve-
telményeihez alkalmazza. 

Igy került e munka Vering kipróbált kezeibe. Hogy e 
harmadik, minden tekintetben javított és bővített kiadás latin 
nyelven készült, magának Phillipsnek egy gyakran kifeje-

zett óhaja szerint történt, ki ettől munkájának Némethon 
határain tul is még szélesebb elterjedését várta, s ebben 
igen helyesen itélt ; mert meg vagyunk győződve róla, hogy 
például, nálunk e latin kiadás csakhamar széles tért vivand 
ki magának. (Vege kör.) 

= ,Egyházi beszédmelyet sz. István, Magyarország 
első apostoli királyának ünnepén, 1876-iki augusztus 20-án 
Budán tartott Sujánszky Antal, prépost, esztergomi kano-
nok és Pázmány-intézeti kormányzó. Bécs, 1876. Nyomatott 
Mayer Lajosnál, 8 r. 17 1. A szerző sajátja. 

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

jesztésére a budapesti tud. egyetemen a keresztény erkölcs-
tan tanszékére dr. Breznay Béla, központi papnöveldei ta-
nulmányi felügyelőt és egyetemi tanári helyettest, nyilvános 
rendes tanárrá a rendszeresített illetményekkel kinevezem. 

Kelt Ischlben, 1876. évi angusztushó 4-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Az őstörténeti kiállításra Simor János bibornok-

hgprimás ő Eminentiája 90 darabból álló gyűjteményt kül-
dött, melyben különösen a hamvvedrek becsesek. 

— Sz. István, első ap. királyunk ünnepe f. hó 20-kán 
szokott egyházi diszszel és fénynyel ületett meg. Az isteni 
tisztelet Ő Főmagassága, az ország bib.-herczegprimása sze-
mélyesen végzé; ünnepi szónok ő nga, Sujánszky Antal pré-
post-kanonok ur s Pázmány-intézeti kormányzó volt, kinek 
szokott jeles készültséggel s nagy hatással előadott szent-
beszédét, lapunk berendezésénél fogva, fájdalom csak jövő 
számunkban hozhatjuk. A ministerek közül ott láttuk Tisza 
Kálmán, Szende Béla s Perczel Béla ő exjáit. Az ünnepélv, 
tehát a magyar hitszónoklat is, ezidén a királyi várlak Zsig-
mond-kápolnájában tartatott meg; mert a várbeli plébánia-
templomot az annak ,restauratiójával' foglalkozó bizottság-
nak talán tiz évre bezárni tetszett. 

— Miből él a katholikus egyház Angliában ? — E 
kérdésre a ,Stim. aus M. L.' ekként felelnek : A templom 
ajtajánál fizet az ember egy ülőhelyért a főhajóban 1, más-
hol i / i shillinget ; szegények 1 pennyt fizetnek a belépésért, 
vagy akár semmit sem is, az Offertorium alatt a községnek 
egy tagja gyűlést rendez ; külön ilyen van a viaszgyertyák 
s külön a fűtésért is, melyet az angolok templomaikban nél-
külözhetlennek tartanak. Karácson- s húsvétkor rendkivüli 
gyűjtések vannak : majd egyegy hitküldérért, majd a papne-
veldéért, majd ismét más czélra, s valóban bámulom a hivek 
türelmét kik mindig s mindig adakoznak. De gondoskodva 
is van róla, hogy e tekintetbeui kötelességeiket ismerjék. Az 
egész Angolhonban használatban levő penny-kátéban e kér-
dést is találjuk: ..Kötelesek-e a hivek, hogy pásztoraik el-
tartására adakozzanak ? " . . . Felelet : Igenis kötelesek, mert 
ez igazságos, s Krisztus Urunk rendeletén alapszik, amint 
sz. Pál mondja: {Kor. I, 9, 14;) Igy rendelte az Ur azok-
nak is, kik az evangéliomot hirdetik, hogy az evangéliom 
után éljenek." 

— Poroszországban meglehetősen messzire haladtak a o O 
canossai uton. Legújabban több eset fordult elő, hogy egyes 
katholikus papokhoz egyszerűen, minden megszorító zára-
dék nélkül azon kérdés intéztetett, elfogadják-e fizetésüket, 
ha az folyóvá tétetik ? mire midőn az illetők természetesen 
,igen'-el feleltek volna, a fizetés folyóvá tétetett, a májusi 
törvényeknek minden további emlegetése nélkül. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

lelévre helyben s posta-
küldéssel 5 It. 

Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros,főutca 221,hova 
alap szellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők. 

V 

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

HARMUMCZÖTtfDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél,Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni.nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

J 

Pesten, angnsztns 26. 17. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Szent Istvánnapi egyházi beszéd. — Válasz „a Nogáll-féle árnyoldalai"-ra tett észrevételekre. — Egyházi 
tudósítások: Pest. Magyarország protestantizálása. Győr. Job Ágoston atya emléke. Berlin. Kath. s prot. erkölcs-statistika. 

Irodalom. — Vegyesek. 

Egyházi beszéd, 
melyet sz. István, Magyarország első apostoli királyának 

ünnepén, 1876-iki augusztus 20-án Budán tartott 
S u j á n s z k y A n t a l , 

prépost, eszterg. kanonok és Pázmány-intézeti kormányzó. 
Hasonló a bölcs emberhez, ki házá' 

kősziklára építette. 
Máté, VII. 24. 

Miként a mohos váromladékok töve alatt elha-
ladó vándor elméjében fölébrednek nagy eseményei 
azon időnek, melyben e köhalmaz, magas tornyok 
alakjában, a felhők tömegével ölelkezett: ugy kell, 
hogy szemközt e nemzet-történeti ünnepünk nagy 
jelentőségével az ős ha jdan emlékeiből lelki szeme-
ink elé idézzük ama nagy horderejű korszakot, 
melyben Istennek országokat alkotó és megsemmi-
sítő, népeket ju ta lmazó és megfenyitö gondviselése 
által szent Is tván első koronás k i rá lyunk arra hi-
vatott , hogy magyar népének a ker. hi tben apostola 
és őrangyala, a magyar hazának pedig ugyan e ker. 
hi t szellemében alkotója és törvény szerzője legyen. 

Ha a nagy birodalmak évkönyveinek diszlap-
ja i t is mind á tku ta t juk , nem kell-e a nemzeti önér-
zet örömhangjain fönnen h i rde tnünk: hogy szent 
Is tván egyike volt azon dicső királyoknak, kik nem 
annyira a korona gyémántjai- , mint magasztos eré-
nyek dicskörétől övezve, az isteni félelem, apostoli 
buzgalom, igazságszeretet, kiapadhat lan jótékony-
ság, és egyéb magas fejedelmi tulajdonok által ter-
mékeny áldást ömlesztettek népeikre, és száza-
dokra kiható, feledhetlen érdemeik, jótéteményeik 
tömérdek voltával, a nemzedékek egymást követő 
és felváltó sorában mindvégig tüzszoborként vilá-
gitani fognak. 

De, ki volna képes, habár egy Bossuet lángeszé-
nek magas röptével, egy Fénélon kedélymélységé-

nek egész bájával , egy Massillon ékesszólásának el-
ragadó szépségével birna is, a szavak szük ha tá ra 
közé szorítani szent Is tván viselt országos dolgai-
nak dus sikerét, mely m á r első tüneményiben is 
nagyszerű, következményiben pedig oly áldásos 
volt. Ekképen egy maga is halomra dönté az álböl-
csészet amaz állításait, melyek értelmében azon 
őszinteség és mérséklet, melyet az evangelium hir-
det, a józan politikának, a birodalmi jólét előmoz-
dításának gyakran akadályul szolgál ; a ker. önmeg-
tagadás és önfeláldozás nem férnek össze a lángész 
follengzésével, azon fényes tu la jdonokkal , melyek 
a fejedelmek dicsőségét alkotják, s a ker. hit alkal-
mas ugyan arra, hogy szenteket, de ar ra nem, hogy 
hősöket is szüljön. 

A ta tárdulás és mohácsi vész, annyi belviszály 
és pártvi l longás vérzivatar ja i u tán is, a sokszor ön-
kényt eldobott vagy elvesztett, de a Magyarok Nagy-
asszonyának könyörgésére ismét visszanyert béke 
kar ja in megfogyva bár, de törve nem, él nemzeteliazán! 

Áldot t emlékben t a r t á e nemzet mindenkoron 
állami létének Megalkotóját, s most is, a je lenkor 
gondjai és aggodalmai között tiszteletének, hálája-
és szeretetének jeléül, jeles polgárainak, dicső or-
szágnagyjai- és kitűnő államférfiainak képviseleté-
ben szent Is tvánnak — az enyészet angyalától is 
érintetlen hagyot t Jobbja, e drága ereklyénk köré 
seregelve, tántor i that lan bizalommal tekint azon 
idő elé, mely már nem a távol ködéből, hanem haj -
nalodó fényben, évezredes fönállásunk emlékoszlopa, 
állami lé tünk záloga gyanánt integet felénk. 

Tekintve ez egyetlen tényt is, ki merné tagadni , 
hogy midőn szent Is tván a harczkedvelő, zsákmány 
után lelkendező, visszahóditott hona ha tára in tul-
száguldó, tehát a mozgalmas életben elemét kereső 
és föl is lelő magyar népet a kath. egyház ölébe 
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vezette, nemcsak örök lelki üdvéről, hanem földi 
jóléte-, nagysága- s fönmaradásáról is gondoskodott, 
mert a kath. egyházban letéteményezett hitnek fön-
séges tanai és malasztkincsei alkotják azon sziklaala-
pot, melyen az emiitettem áldások biztosításául az 
egyesek és országok békéje nyugszik. 

* 

Alig találunk időszakot, melyben ama meggyő-
ződés mélyebb gyökereket vert volna : hogy a héke 
a népek jóléte-, az egyesek szerencséjének nem csak 
egyetlen biztositéka, hanem jövőjüknek záloga, elő-
haladásuknak föltétele is; hogy a világbékének 
meghonosítása azon dicső véghatár, mely után a 
jelenkori civilisationak törekednie kell. Az evange-
liuin szellemére való hivatkozással, annyiszor tán 
soha sem említtetett föl az engesztelődésnek, az el-
mék és szivek egyesülésének szüksége. A szabad-
ság-, egyenlőség- és testvériségnek, egyedül a ker. 
hit kebeléből forrásozó elvei, mint a társadalom-
nak is jelvényei, a közjognak is alapjai, ábrándos 
államrendszerek ujabb meg u jabb burkolatában oly 
fonhangon még tán soha sem hirdettettek. Azt hi-
lietnők, hogy a vallás-erkölcsi haladás végdiadalá-
hoz máris eljutottunk, ha — fájdalom! mind e jo-
gok ünnepélyes hangoztatása mellett egyátalán a 
ker. kötelmek feledését és megvetését nem észlelnök. 

Valóban külünös; e század, mely az emberi jo-
gok elismerésében oly buzgó, egyszersmind annyira 
kész is — az isteni jogok megvetésére. Féltékenyen 
látszik őrizni Jézus örökségét, mig isteni törvényei-
től az engedelmességet megtagadja. Elismeri, hogy 
az egyesek nyugalma, az országok békéje a ker. hit-
nek csodás gyümölcse, a népek jólétének biztos zá-
loga, a haladásnak és boldogabb jövőnek kiinduló 
pontja, s mégis vak nyugtalanságában szétszakítja 
a ker. hagyomány kötelékeit ; letépi eleven törzsé-
ről a civilisatio viruló ágát, hogy azt a jelenkori 
állambölcseség futó homokjába ültesse át ; kiszá-
r í t ja ereiben az evangeliumi nedvet, hogy beléje az 
emberi elmében fogamzott ingatag elvek segélyé-
vel — Isten tudja — mily mesterkélt életerőt öntsön. 

Ne ámítsuk magunkat, e bünmerénylet, ha vele 
föl nem hagyunk, kemény ostorunkká fog válni; 
sőt sajnos következményeit máris tapasztaljuk. A 
megmételyezett elmének tévedései erkölcsi elfaju-
lásban nyilatkoznak. A jólét utáni vágyakodással, 
annak feldulására, a kéjgyönyörök kielégithetlen 
szomja párosul. A haladási törekvéshez, a megva-
lósítására kellő ker. erények megvetése járul . A 
közrendet a szivek lázas izgalma hábori t j £lj S EL béke 

és jólét, a haladás és élet ösztöne mellett soha egy 
század méhében sem rejlettek annyi elemei az egy-
más elleni harcznak, a bomladozás- és halálnak. 

Hiábavaló az önámitásnak minden erőlködése ; 
jogaink birtokának a ker. kötelmek teljesítésén kí-
vül egyéb biztositéka nincsen. Földünkön a béke 
csak annyiban fog uralkodni., a mennyiben Istennel 
békében élünk. Addig szó sem lehet a jólét- és hala-
dásról; mig ezek kiinduló pontjául az evangelium 
nem vétetik. A társadalom épülete saját romjai alá 
fog temetkezni, ha föntartó szegletkövét — Jézus 
tanítását ellöki magától. 

Ennek bevitatására szóljunk legelőször is a 
szabadsagról, melyet kell, hogy a jelen társadalom 
legbecsesebb birtoka, elidegenithetlen joga, haladá-
sának leghatliatósb rugója gyanánt tekintsünk. 

A békében rejlik társadalmunk élete, a köz-
r endnek n y u g a l m a , a közrend pedig szabadság nélkül 
nem állhat fon. Ama közrend, melyet a zsarnokság 
és kényuralom hatalma szül, nem egyéb a rabszol-
gaság néma csendénél; a s i rnakbékéja az, — Taci-
tus szerint Germania azon tartományihoz hasonlón, 
melyekről a római vezér, midőn hadserege által ro-
mokkal borított pusztasággá tétettek, azt mondhatni 
vélte, hogy oda a békét visszahozta légyen, ubi soli-
tudinem faciunt, pacem appellant. 

Azon véres összeütközések közepett, melyek 
akár az egyes zsarnokok, akár a néptömegek kény-
uralma folytán a régi társadalom ölében dühöng-
tek, Krisztus Urunk az egyéni szabadságot, e sza-
badság által pedig a közrendet és békét virágoztatta 
fel, mert megadá mind a kettőnek biztositékát isteni 
törvényének szabályiban, mennyei malasztjának 
kincseiben. 

Jézus azonban a szabadság egyszerű hirdeté-
sével, végtelen bölcsesége és szentsége folytán, meg 
nem elégedhetett; hanem, miután az ember szabad 
akarata az Ádám bukásából ránk származott ere-
deti bün által a roszra oly hajlandó lön; miután az 
ember, ki biinös voltában szivének tisztaságát, el-
méjének derűjét elvesztette, gonosz hajlamaitól ra-
gadtatva, szabad akaratával annyiszor visszaélt, azt 
halálos eszközül föllázadásában teremtő Istene, 
zsarnoki kényében embertársai, az öngyilkosságban 
saját maga ellen fordítván; hogy az egyéni szabad-
ság nemes gyümölcsöket teremjen, hogy az általa 
visszanyert jogok jótéteménynyé váljanak, Jézus 
egyszersmind gyakorlatba vételök alkalmas ténye-
zőiről is gondoskodott. 

Ugyan is, midőn az emberi-nem megváltása 
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végett e földre szállott, annyi csuda kíséretében hirdetett 
hitigazságai- és törvényiben irányt, ez irány követésében 
pedig, a véráztatott keresztfán szerzett mennyei malasztse-
gélyével erőt adott neki mind azon ker. erények gyakorla-
tára, melyek az egyéni szabadság biztos alapjául, együtte-
sen alkotják az életszentséget. 

Szabad nép, mely magát Jézus kormánya alul kivonja, 
kényuralom alá kerül; fölcserélheti ugyan bilincseit, de 
nem változtathat szomorú sorsán. Az evangelium vezérszö-
vétnekétől megfosztott szabadság a tömegek iszonyatos 
kényuralmává fajulva, a féktelenségnek ezernyi bajt reitő 
örvénye felé fogja sodorni. 

Es mivé tette hajdan az embert és mivé teszi most is 
ama szabadság, melyet nem isteni törvény szabályoz ? Az 
érzéki szabadság legaljasabb kicsapongásokra vetemiti ; a 
gondolkozási szabadság kinzó kételyek karjai közé dobja ; a 
cselekvési szabadság utálatos önkénykedésre ragadja. Kell-e 
tehát, hogy valami vasmarok által járom alá hajtva, kicsa-
pongásinak ez szabjon határt ? De az ember visszariad e 
gondolattól, mert ama teremtménynek, mely Isten képére 
alkottatott, az oktalan állatok értelmi fokával szomszédos 
állapotra lesülyednie nem szabad. Vagy kell-e, hogy a sza-
badság azon kicsapongásiban, melyek annyira lealázzák, 
még inkább elmerüljön? De ez teljes elaljasodását, s rövid 
idő múlva végromlását okozná. Ki fogja tehát megmenteni? 
Jézus Krisztus! Ki az evangéliumban ekként szól hozzánk: 
„IIa megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal megismeri-
tek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." ') Jézus 
nélkül az ember egyéni szabadsága abban áll, hogy a bilin-
csek — néptestté tömörülve pedig azon kormányformák 
között választhasson, melyek rabszolgává teszik. 

Továbbá, midőn Jézus az emberi jogokat és kötelme-
ket kihirdette, kellett hogy azokat egyszersmind kivétel nél-
kül minden halandóra ki is terjeszsze, mi által az emberek 
közötti egyenlőség természetes kövétkezménye lőn azon elv-
nek, mely őket szabadokká tette. Jézus a jogegyenlőséggel 
összeforrasztotta a kötelmek teljesítésének egyenlőségét is, 
és végtelen bölcseségében azt az erény gyakorlatának meze-
jére helyezte, hogy mindenki által elérhető legyen. Igaz 
ugyan, hogy mindnyájan egyenlőkép gazdagok, nagyok, tu-
dósok nem lehetünk; de igen is mindnyájan jámborokká, is-
tenfélőkké válhatunk. A mindentlátó Isten helyes mérletek-
ben itél fölöttünk : előtte az özvegy perselybe dobott filléré-
nek épen oly becse van, mint a gazdag aranyának ; az erény 
visszaállítva a különböző állapotok közötti sulyegyent, jogot 
ad a szegénynek, hogy megillető helyét Isten választottainak 
asztalánál a gazdag oldalán, sőt gyakran előtte is elfoglalja. 
Az a legnagyobb, a ki legszentebb ; az a legméltóbb, a ki 
legalázatosb; mert „az elsők utolsókká lesznek;"2) mert 
„minden, aki magát fölmagasztalja, megaláztatik." 3) — „Ha 
bemegyen — mond az apostol — a ti gyülekezetetekbe va-
lamely férfiú, arany gyűrűvel, fényes öltözetben, bemegyen 
pedig egy szegény is rongyos ruhában, és arra tekintetek, ki 
ékes ruhába van öltözve, és mondjátok neki, te ülj ide jó 
helyre, a szegénynek pedig mondjátok : állj amott, vagy ülj 
lábaim zsámolyához, nem itéltek-e önkényesen és nem let-
tetek-e gonosz gondolkozású birák?" 4) Ily szellemben nyi-

') Ján. VIII. 31, 32. ') Máté XIX. 30. 3) Luk. XIV. 11. *) Jak. II. 2 - 4 

latkozik Jézus; nála nincsen személyválogatás; ő a legma-
gasb valamint legalsóbb rendű embereket egymáshoz kö-
zelíti a nélkül, hogy a társadalom hatalmi rangfokozatát és 
egyetemes alkotó tagjainak öszhangzatát megzavarná. 

Azon egyenlőség pedig, melyről jelenkorunk révede-
zői álmodnak, mi egyéb cselfogásnál, a leggonoszabb szen-
vedélyek elé tartott csaléteknél ? A feltétlen, minden földi 
állapotot végzetszerűn egy színvonalra kényszeritő egyen-
lőség, a társadalom mozgató erejének megbénulása, az em-
beri-nemnek halála volna. Lesznek talán, kik a jogegyenlő-
ségre hivatkoznak. De a jogegyenlőség kötelmeink egyen-
lősége nélkül, a sziv fenekén folyvást iszonyatos szenvedé-
lyek dajkája lesz. 

Bizonyára, ha a nyomasztó munka, a keserves nélkü-
lözések, a nyomor elhagyatottsága alatt roskadozókat min-
denek előtt önmegadásra, alázatosságra, a munka becsére, a 
kötelem-teljesités szentséges voltára tanitjuk, akkor a szi-
vökben forrongó gyűlölettől s kérlelhetlen irigykedéstől 
okunk félni nincsen. 

De Jézus a testvéri szeretet kötelékivel is összefűzött 
minket ; mégis sokan vannak, kik a testvériséget csak jóté-
teménynek, de nem egyszersmind kötelemnek is tekintik. 
Jézus szerint miben áll a testvériség? Halljuk a szentírást: 
„Uj parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, a 
mint én szerettelek titeket."5) „Szeressétek ellenségeiteket, 
jót tegyetek azokkal, kik titeket gyűlölnek."6) Azután, „a 
szeretet tűrő, kegyes ; a szeretet nem irigykedik, nem cse-
lekszik roszul, nem fuvalkodik fel."7) Végre, „ha tökélete-
sek akartok lenni, akkor menjetek, adjátok el a mitek van, 
és oszszátok el a szegényeknek."8) Mindjárt átérezzük itt, 
hogy e testvériségnek a iöldi érdeknél egészen más rugója 
van ; hogy sugalmazásait a hit-, remény- és szeretetből me-
ríti ; hogy forrását és jutalmát a mennyekben bírja. 

Szép dolog magában mindegyütt testvérekül élnünk ; 
de elég-e ahhoz, hogy mindannyian ugyanazon munkakörre 
szoritva, ugyanazon fegyelemnek alája vetve legyünk ? 
Elég-e, a nyomor javára szini előadások, tánczvigalmak és 
egyéb szórakozások rendezésével kizsákmányolni a gyönyör 
vágyakodásait, a szenvedélyek ingereit? Elég-e, a szűköl-
ködők felsegitésének ürügye alatt gazdagabb polgártársain-
kat arra unszolni, hogy fényüzésöket még inkább fokozzák ? 
Koránt sem ! A testvér szent nevének leginkább az felel 
meg, ki embertársainak szivébe a béketűrés, szelídség, irgal-
masság, önmegtagadás és önfeláldozás erényvirágit ülteti. 

Ha a gyermekeit kézen vezető családanyát a nyomor 
legalacsonyabb viskóit felkeresni; az egyház szolgáját mi-
rigyben szenvedő betegét karjára ölelni és megáldani; a ka-
tonát hazája védelmében százszoros halállal szembeszállani ; 
a fiatal szüzet, az égnek e jegyesét, haldokló ápoltja mel-
lett virrasztani, s végsohaját felfogva, szemeit örök nyuga-
lomra lezárni látom : lelkesedéssel üdvözlöm az emberi csa-
lád ez őrangyalait, s elérzékenyülve kiáltom eléjök : ti test-
véreim vagytok ! 

Láthatjuk ebből, hogy a ker. hit malasztkincseinek 
segélye nélkül vajmi nehéz a testvériség magasztos felada-
tának megfelelni; de hiszem, az eddig mondottak nyomán 

s) Ján. XIII. 34. - Máté, V. 44. - ') Pál. Kor. II- 1. 13. 11. 
— •) Máté, XIX. 21. 

16* 



132 

arról is meggyőződtünk, hogy társadalmunkban egyedül 
Jézus tette lehetségessé a szabadságot az erénynek, az egyen-
lőséget az alázatosságnak, a testvériséget a szeretetnek gya-
korlata által. 

Végre Jézus az emberi-nemet, kötelmei teljesítésének 
feltétele mellett, jogainak birtokába visszahelyezvén, szá-
mára a megváltás jótéteményeit biztositandó, egyszersmind 
a béke áldásival is tetézte. 

Midőn a kiengesztelés nagy művének végrehajtására 
Jézus az égből hozzánk leszállott, a béke legédesebb gyü-
mölcsét is magával hozta. Már az angyalok fénykara is, Jé-
zus születésének örömhírét a virrasztó pásztorokkal közölve, 
ezt zengedezé : „Dicsőség a magasságban Istennek, és a föl-
dön békeség a jóakaratú embereknek,"9) Maga Jézus, hogy 
tanítványainak a földi küzdelmek-, a lelki aggodalmakban 
vigaszt nyújtson, e szavakat intézte hozzájuk : „Békeséget 
hagyok nektek, az én békeségemet adom nektek, nem, mint a 
világ adja, adom én néktek."10) Mert hiszen e szó „béke," 
mely Jézus ajkairól hangozik felénk, a teljes jólét és boldog-
ság fogalmát ölelvén magába, azonkívül, hogy a nemzetek 
és egyesek jogainak megszentelése-, jólétök és szerencséjök 
biztosításával egyáltalán a földi birtoknak, a világi javak 
élvezhetésének kiváló zálogát képezi, mindenek előtt a bün 
átkától felszabadító megváltás jótéteményiben részesít. 

A béke ugyanis, szent Ágoston szerint, a lelkek össze-
olvadása, haladás és élet ; a bün pedig szétszakadás, bomla-
dozás és halál. A béke ölében öszhangzat és jólét, a bűné-
ben zűrzavar és szenvedés honol. A béke Isten választottai-
nak boldog állapota az égben, a bün kiapadhatlan kinözön a 
büntetés azon helyén, „hol örök iszonyat lakik." n ) Azért a 
halál által keblünkről leszakasztott kedveseinknek is utolsó 
Isten-hozzádul azt óhajtjuk : hogy örök békében nyugodjanak. 

Jézus előtt e földön fejedelmi hatalommal uralkodott 
a bün, a bűnnel pedig egy folyvást dühöngő harcz : az em-
bernek harcza teremtő Istene ; az embernek harcza saját 
testvérei ; az embernek harcza önmaga ellen. De Jézus ke-
reszthalála által földünk az éggel már ki van engesztelve; a 
népek és egyedek egymás iránti ellenszenve le van rontva ; 
az emberek, mint ugyanegy Atyának gyermekei, a testvéri 
szeretet kötelékivel fűzve egymáshoz, egyetlenegy csalá-
dot alkotnak. 

Hogy e béke földi és mennyei áldásait a nemzetek so-
rában megvalósítsa, szerzette Jézus a kath. egyházat. A ka-
tholikus egyháznak felhivatása tehát : a megváltás gyü-
mölcseiben részesíteni az emberiséget minden időben; hogy 
e szavaknak „tanítsatok minden nemzeteket; tanítsátok őket 
megtartani mind, a miket parancsoltam nektek",— és 
ismét: „leszen egy.akol és pásztor" magasztos értelmében, az 
egész világot ugyanazon egy szellemi fő, ugyanazonegy 
isteni törvénynek uralma alatt egyesítse. Ezen isteni tekin-
télyre fektetett, s ennek következtében teljes hitelre és tisz-
teletre méltó törvényeknek pedig főczélja az : hogy az erő-
hatalom jogának helyébe a jognak hatalmát tegyék. Az evan-
géliumi szellemnek ilyetén szétömlése, a lelkeket kölcsönös 
jóakaratra, a szeretet és gyengédség erényeinek gyakorla-
tára buzditani ; a szenvedélyeket megmérgező nehézségek 

9) Luk. II. 14. 10) Ján. XIV. 27. ") Job. X. 22. >2) Máté XXVIII. 
19. 20. 

megszüntetését elősegiteni, s a ker. eszmék gyarapodásával, 
az erkölcsök megszelidülésével a világbéke korszakának elő-
érzetét felébreszteni fogja. 

Napjainkban is sokan rajonganak a világbéke eszmé-
nyének megvalósítása iránt: majd egy európai Areopag 
szervezését, majd a közös lefegyverkezést, vagy legalább a 
benemavatkozás rideg elvét ajánlgatva, meddő szavaiktól 
viszhangozni halljuk az akadémiai, az államgazdászati, az 
országházi termek kőfalait. 

© 

De itt se ámitsuk magunkat, a ker. elvektől megfosz-
tott béke mindig lehetetlen, vagy pedig a romlás és halál 
elemeit fogja méhében hordani. Az emberi sziv fenekén 
szunyadó gonosz hajlamok leginkább azon béke korszaká-
ban ütik fel hydrafejöket, melyet az anyagi jólét felvirág-
zásának háborittatlan eredményeként tüntetnek elénk, s ha-
talmukba ejtve az elvakított észt, midőn forrongásukban a 
nemzet haladását siettetni látszanak, csupán hanyatlását 
mozdítván elő, utoljára is a halál karjaiba taszítják. Ilyen-
kor látjuk a legkalandszerübb rendszereket az előbbiek rom-
jaiból kibontakozni ; az egész valójában megrendült társa-
dalom fölszinén a legirtózatosb elmeszörnyeket, a legvak-
merőbb követeléseket, a legképtelenebb államtani dogmá-
kat fölülkerekedni; az érzéki gyönyörök mámorában, a ki-
sértések csáberejében az ittasság oly fokát előidéztetni, 
mely őrülettel határos. Az ember fenékig kivánja a kéjpo-
harat kiüríteni, azzal hízelegve magának, hogy a holnapi 
gyönyörélvezetben majd fölleli az elégültség azon mértékét, 
mely után még tegnap is hiába epedezett ; s ha nemsokára 
kísérletének haszontalanságáról meggyőződött, oly leoyőz-
hetlen életuntság markolja meg szivét, mely egész létszer-
vezetét a kétely, közöny és undor által megzsibbasztva, 
végre a sirban, a síron tul pedig a semmiségben keresi fel 
hazáját, mely után sovárg. 

Siralmas egy állapot, ki fog rajta segíteni? Egyes-
egyedül Jézusnak Evangéliuma, melyben olvassuk: „Vi-
gyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.",3) — 
Vigyázzatok, azaz, legyetek mindig felfegyverkezve és harcz-
ra készen önmagatok ellen ; imádkozzatok, azaz, gyöngeség-
tek támogatására mennyei malasztsegélyért esedezzetek. 
Ápoljátok magatokban az önfeláldozást, a munkakedvet, a 
szivtisztaságot, melyek a lankadozó lelket salakjaiból ki-
tisztitják, felserkentik és megelevenitik. Hajtsátok a hit 
járma alá elméteket, és e hit az e földön megfoghatlan igaz-
ságok küszöbén átvezetve, szemeiteknek az öröklét mennyei 
fényének lángtömegét fel fogja tárni. Tiétek lesz egész tel-
jében ama béke, melyet a világ nem adhat, s melyet Jézus 
az égből magával lehozva, az egyesek és országok jólétének 
szirtalapjává tőn. 

De megállapodom már, és azon forró óhajtással zárom 
be beszédemet: vajha Hallgatóimnak diszserege Sz. István 
királyunk áldásos művéről mindenkoron hiven megemlé-
kezve, e szentély csarnokain tul is terjesztője lenne azon sz. 
igazságnak : hogy midőn Szent István apostoli buzgalma» 
honatyai gondoskodása által nemzetünket a kath. egyház 
hitébe avatta, e hitnek isteni erejével a béke sziklaalapját 
lerakva, valamint az egyesek lelki üdve és jólétének, ugy 

>3) Máté, XXVI. 41. 
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hazánk nagyságának, dicsősége- és fenmaradásának is meg-
alkotója lőn. 

E darab földet, melyen élnünk s halnunk kell, a ker. hit 
fényétől beragyogva, miként szent István idején, oly nagy-
nak és dicsőnek ismertük liős László királyunk jogara alatt, 
kiről — egy árva költő szerint: most is — „ha megemléke-
zünk, a sóvárgó fájdalomtól könybe lábad szemünk. " Olyan-
nak ismertük nagy Lajosunk korszakában, kinek dicső ural-
kodása alatt hazánknak partjait három tenger vize mosta. 
Olyannak ismertük a tudomány- és művészet-kedvelő, a 
harczok vérmezején diadalmas Korvin Mátyás országlása 
alatt ; olyannak ismertük — a hitszakadás daczára később 
is, néhány reménydusabb időszakon át. Hogy oly nagy és 
dicső legyen most és jövőre is, virraszszon fölöttünk a béke 
őrangyala, és Szent István buzgó könyörgésére Isten bősé-
ges áldása nyugodjék királyunkon, nemzetünk- és hazán-
kon. Amen. 

„a logáll-féle káték arnyoldalai"-ra 
tett észrevételekre. 

II. A megelőző czikkben azon állításainkat védelmez-
tük Bihari Pr. támadásai ellen, melyeket a Deharbe- és No-
gáll-káték tananyagának összehasonlításakor tettünk. Kér-
déses czikkeinkben ezen összehasonlítás után avval foglal-
koztunk, mit ohajtottunk volna a tárgyaltakon felül tan-
anyagul az egyes kátékba felvétetni, s mit véltünk az elemi 
iskolákra való tekintettel azokból kihagyandónak. 

Lássuk mily alappal birnak Biharinak e tekintetben 
tett ellenvetései. 

Mivel Nogáll kátéiban fontos szerep jut az egyház-
nak, ami annak mindenesetre nagy előnyére válik, azon kér-
dést koczkáztattuk (10 1.): „miért nem emliti annak isteni 
tekintélyét ; szolgái és intézményei tiszteletének szükséges-
ségét; miért nem hangsúlyozza, hogy maga Krisztus tanit 
az egyházban, Krisztus folytonos áldozatot mutat be oltá-
rainkon, Krisztus szolgáltatja ki a malaszt eszközeit?" 

Emiitettük már, hogy qui bene distinguit, bene docet. 
It t újra szükségesnek tartjuk ismételni. Világosan kimon-
dottuk, hogy N.-nál „fontos szerep jut az egyháznak, ami 
csak előnyéx-e válik kátéjának," s ezért fentebbi kérdésünk-
kel épen nem tagadtuk, hogy N. mindjárt kátéjának első 
lapján „Krisztussal az ő egyházában tájékozza a látkört," 
mint azt B. ellenünk megjegyzi, hanem a N. által előadot-
takat kiegészíttetni oliajtottuk volna még azokkal, melyeket 
kérdésünkben felsoroltunk. 

Óhajtottuk volna t. i., hogy az egyházról a kisebb 
gyermekeknél ne annyira azt hangsúlyozza, hogy az egy, 
szent, apostoli és közönséges ; hanem inkább azt, hogy az 
egyház isteni, ugy alapitását, mint kormányzását, tanítását, 
kegyszereit stb. tekintve. Óhajtottuk volna, hogy itt rész-
letezze az egyház szolgái és intézményei tiszteletének szük-
ségességét, megemlítve, miért vétkezik s mily bünt követ el, 
aki ezeket tiszteletlenséggel illeti s gyalázza. Óhajtottuk 
volna, hogy nem csak azt emelje ki, mit tesz Krisztus „kép-
viseletében az apostolok és tisztfolytatóik által," hanem 
hangsúlyozza Krisztusnak közvetlen aetióját is. Krisztus az 
egyházban él, s „velünk marad egész a világ végezetéig." 

Tehát nem csak tisztfolytatói által működik itt, amit No-
gáll a k. k. 20. 1. és n. k. 24., 25. 1. (mely helyre B. hivatko-
zik,) terjedelmesen kifejtett, hanem maga is működik az 
egyházban ; mert láthatatlan módon ő kormányozza az egy-
házat, kegyszereinkben ő szenteli meg hiveit, ő őrzi meg 
egyházát minden tévelygéstől stb. stb. Megengedjük, hogy 
az idézett kérdésekből ezt is lehozhatja az ügyes hitelemző; 
csak hogy a népiskolába járó gyermekeknek szánt tankönyv-
ben ezt pontról pontra világosan, gyermekdeden és részlete-
sebben óhajtottuk volna tárgyalva látni. Mi Krisztusnak ezen 
közvetlen actiójára nagy súlyt fektetünk, szemben korunk 
némely tévtanaival, azért elkülönítjük Krisztus közvetett 
actiójától, s e distinctio képezi szavaink és B. felfogása kö-
zött a különbséget ; mert ennek figyelembe vételével alig 
vádolhatott volna bennünket maliversatióról s roszakaratu 
gyanusitásról. Ez annál távolabb volt tőlünk, minél jobban 
méltányoltuk N. kátéjában azt, hogy az egyházról bőveb-
ben és behatóbban szól, mint a D. káték. 

Idevonatkozólag kifogásoltuk, hogy az elemi kátéban 
a 4 ismertető jel van tárgyalva, de nincs előadva, hogy ki 
tanit az egyházban, ki őrzi, ki kormányozza, ki szenteli meg, 
kik tagjai s mily lelki hasznunkra van, hogy mi is az egyház-
hoz tartozunk. B. óvást emel (16. 1. 7. j.) ezen állitásunk 
ellen pedig, ha egyedül az e. k.-t tartja szemelőtt, melyről 
itt (16. 1.) szóltunk, állításunkat meg kell engednie. Az e. 
k.-ban t. i. e kérdések vannak idevonatkozólag : „Mi az anya-
szentegyház ? Mit mondunk az anyaszentegyházról az apos-
toli hitvallásban? Ezzel mit mondunk? Miről ismerjük meg 
Krisztus igaz anyaszentegyházát? Melyik bir ezen négy 
ismertető jellel ?" — Az olvasó Ítéletére bizzuk, van-e itt 
tárgyalva, amit mi ohajtottunk? 

Azon gunyoros megjegyzésre, hogy a négy ismertető 
jel előadását „csak akkor hagyják ki az elemi kátéból, (mely-
ről III-ik czikkünkben szó volt,) ha majd kátéreformereink-
nek sikerülend ezen árnyoldalát az apostoli hitvallásnak ki-
küszöbölni," igen rövid megjegyzésünk van. Canisius, Hir-
scher, Gruber stb. után mi ugy vagyunk meggyőződve, 
hogy az elemi hitoktatásnak általában, s az I. és II. csapat-
nál különösen, nem lehet ezélja a teljes hittani ismeretek köz-
lése, hanem csak elökészités a teljesebb ismeretek befogadására. 
Abból tehát, hogy valami a Hiszekegyben benfoglaltatik, 
épen nem következik, hogy az az elemi iskolákban, s ott is 
mindjárt az I. és II . csapatnál előadassék. Azt meg talán 
említeni is felesleges, hogy az apostoli hitvallás tulajdon-
képen nem az I. és II. csapat számára készült, hanem a fel-
nőttebbeknek, magának a keresztény népnek, melynek az-
után igen sok mód és alkalom nyilik még előadni, ha e négy 
ismertetőjelt mindjárt az I. és II. csapattal nem is tár-
gyaljuk. — De menjünk tovább. 

„Isten igéje hallgatásának szükségességét, hasznát és 
méltóságát" N. kátéja „nem emelte ki" s „nem hangsú-
lyozta" kellőleg. B. ezzel szemben állitja, hogy „kiemelte és 
hangsúlyozta, mint senki más," csakhogy az illető helyet 
azután B. sem találta fel Nogáll kátéjában, mert különben 
idézte volna. 

A szentségek tárgyalásánál nem találjuk „a gyakor-
lati részt, mely szólana arról, mikor, miért és miképen kell 
felvenni ezt vagy amazt a szentséget." Aki csak kezébe 
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vette N. kátéit, vagy aki csak átolvasta Riesz G. tükörda-
rabjaiból az idevágó részt, láthatta, hogy N. épugy elvontan 
tárgyalja definitiók alapján a szentségeket, mint az öreg D., 
nem pedig az életre alkalmazva. Pedig melyik ér többet, s 
melyik bir több befolyással a gyermek hitéletére, ha prac-
tice előadom neki a gyónást, és megtanul ö is helyesen és 
jól végezni gyónásáit, vagy ha betanítom a poenitentiatartás 
abstract fogalmára, s midőn a gyóntatószékbe ér, alig tudja, 
miért jött oda, s ott mit kell tennie ? ! Melyiket tartja va-
laki hasznosabbnak, az természetesen a felfogás dolga ; de 
mi nem habozunk kimondani, hogy az elemi iskolákban 
szívesen megelégednénk az elsővel ; mert Kempis Tamással 
azt tart juk: opto magis sentire dolorem, quam scire eius de-
finitionem. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 25. M a g y a r o r s z á g p r o t e s t a n t i-

í á 11 a t i k. (Vége.) ,A felekezeti intézetek irányában ő fel-
sége, az ap. királynak ministere gyakorolja az állami fel-
ügyelet (?) jogát közegei által', igy rendeli ezt a tanhatósá-
gokról szóló, legújabb, hires törvény. Néhány n;ipja, hogy 
ezen közegek kineveztettek s mit látunk ? Többnyire protes-
táns tanfelügyelök nevestettek ki, s még ott is, hol eddig ka-
tholikus tanfelügyelők a legjobb eredménynyel működtek, 
s általánosan elismert érdemeket szereztek, még ott is pro-
testáns pygmaeusok, a tanügy terén kipróbálatlan ujonczok 
alkalmaztattak: joggyakornokok s volt tanfelügyelői tollno-
kok a legkisebb paedagogiai előképzettség nélkül,1) kipró-
bált katholikus tanerők pedig egyszerűen elbocsáttattak, 
vagy más uton tétettek ártalmatlanokká. Mindez a protes-
táns befolyásnak, & protestáns irányzatoknak előmozdítására, 
politikai tekintetekből a protestáns körök érdekében, tehát 
•nem a népoktatás javára ! . . . 

Ezekből könnyen megérthetjük, mi sors vár mi ránk 
katholikusokra ! A közéletben nálunk csak a szabadkőműves 
és a protestáns kegyeltetik, előnyökben csak ezek részesit-
tetnek, kitűnő hivatalokra csak ezek mozdittatnak elő, de 
a katholikus ember csak kivételképen akkor, ha — csak 
névszerint az. A hithű katholikusok páriáknak tekintetnek a 
közéletben, melyeknek nagy kegyesen megengedtetik életöket 
tovább tengetni, ha mindennapi kenyerüket saját jóravaló-
ságuk s munkájok által keresik; különben pedig örökös osz-
tályrészük a guny s törekvéseik meghiúsulása, melyek azért 
hiusittatnak meg, mert hitökhez való ragaszkodásuk bizo-
nyos körökben gyűlöletes ! Elégtételt csak saját öntudatuk-
ban lelhetnek ; az egyházukon s annak papjain, a szent val-
lásukon elkövetett gyalázat sehol birót nem talál, mindezek 
törvényen kiviil állanak ! 

Nem tuloztunk, hanem hi ven a természet után rajzol-
tuk állapotainkat. Tényeket nem lehet eltagadni, csak szán-
dékukat tagadhatnák ellenségeink, ezt pedig egyöntetű, egy-
séges fellépésök a közélet minden terén s mindazoknak ta-

') Ezen állitásnak bebizonyítására a magunk részéről is járulha-
tunk egy példával, felemiitvén, miszerint Pozsonymegye számára az ed-
digi »»ásodtanfelügyelő, Rótli ur neveztetett ki, szintén protestáns, ugy, 
hogy az itteni katholikus körök s tanerők nyiltan s egyenesén elmellőz-
tettek. Tudtunkkal Bóth ur foglalkozását régóta bizonyos ,nobles passions' 
képezék ; de a paedagogia soha, s mielőtt másodtanfelügyelő lett, egyszerii 
magánzó volt. A ,Recht' szerk. 

pasztalatai eléggé tüntetik fel s tettleg létezőnek bizonyít-
ják be, kik üzelmeiknek áldozatul estek. 

A helyzetnek ura a protestáns s a szabadkőműves, a ka-
tholicismus pedig elnyomatik. Távol legyen tőlem a szándék, 
a felekezetek közti békét zavarni, hanem a szónak legtelje-
sebb értelmében kötelességet teljesítek, midőn a köteles ön-
védelem szükségét hangoztatom, nem törődve vele, ha ezért 
békebontónak híresztelnek is el. Az a béke, melyet az el-
nyomó önkénye nyilvánít annak, nem több, mint erőszako-
san előidézett csend, mely az elnyomottat hallgatásra kény-
szeríti : de nem igazi béke, nem igazán nyugodt állapot, ha-
nem a vallási meggyőződés, az igazság rovására történt el-
nyomatásnak állapota ! 

Legyen levelem intő szózat, komoly időkben mind-
azokhoz intézve, kik a katholikus nevet viselik, — papok-
hoz s világiakhoz egyarányt. Oly időket élünk, melyekben 
sokat szenvednünk ugyan, de az igazság egész nyomatékával 
sorompóba is lépnünk kell, hogy a vallásosság elleni támadá-
sokat visszaverjük. Papok és világiak ! Nem a liberalismus-
sal való kaczérkodásban van az üdv számunkra, hanem ab-
ban, hogy erélyesen s határozottan azon ,modus vivendi' el-
len keljünk sikra, mely eléggé becstelenül ellenünk s ká-
runkra zsákmányoltatik ki ! 

Augusztus 20-án a katholikus Magyarország nemzeti 
ünnepét üli Szent István, első ap. királya tiszteletére, s 
ugyané napon a szabadkőműves ,Nagy-Kelet' is beavatási 
ünnepélyt tart s más páholyok is ünnepelnek. Mily keserű 
guny az, hogy Mária királyságában a katholikusok vétke 
által a protestáns és a szabadkőműves tudtak uralomra ver-
gődni ! . . . Ily gazdálkodásnak, mely mellett a legszélesebb 
mérvű nepotismus, s egy minden vallási béltartalom nélküli, 
türelmetlen, zsarnok protestantismus magukhoz tudák ra-
gadni a hatalmat, — ennek végét kell szakítani mielőbb. Sa-
pienti sat ! 

Eddig derék collegánk, a,Recht'. Midőn érveléseit egész 
terjedelmükben magunkéivá tennők, csak azt mondhatjuk, 
hogy e tisztelt lappal a csereviszonyon kivül egyéb össze-
köttetésünk nincsen, s hogy e jeles czikknek szerzőjét nem 
is sejtjük, mit csak azért hozunk fel, mert igy a nézetek ezen 
találkozása csak tényleg íenálló, mindennap sajnosan érez-
hető állapotoknak következménye lehet. Mi pedig e baráti 
segélyt igen nagy köszönettel veszszük. 

(iyör. J o b Á g o s t o n a t y a e m l é k e . (Vége.) 
Buzgósága támaszai voltak tudománya éi önmegtagadása. 
Tudományra nézve kevés áldozár mérkőzhetett vele, s a 
szerény férfi folytonos tanulmányozással azt mindig gyara-
pitá, kivált a morális és ascesisben tűnt ki, s ezekre nézve 
rendtársai közt oraculum, utolsó forum volt. Kitűnt ez ki-
vált a hetenkint náluk tartatni szokott casuum conferen-
tián, a midőn a rend tagjai egymás elé casusokat terjeszte-
nek feloldás végett. Emellett szerénysége őt egy perczig 
sem hagyta el, amidőn kénytelen volt mások gyarló véle-
ményét is végig hallgatni. S minő alázattal hallgatódzott a 
szószékre vezető lépcsőn a függöny mögött a hitszónokok 
szavára ! A jó pap holtig tanul. 

Önmegtagadása ehhez szokott rendtársait is bámulatra 
ragadta. Qui vult post me venire, abneget semetipsum ; és : 
Qui parce seminat, parce et metet : ezeket jól átértette P. 
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Ágoston. Azért az önmegtagadásban parous sohasem volt. 
Midőn odahagyta a sz. Benedek rendjét, egyik lelki gyer-
meke kérdezi tőle: Atyám, miért hagy el minket, itt annyi 
jót tett? s azt nyeri feleletül: Már ugy sem élek soká; bete-
ges vagyok, sietni kell poenitentiát tartani. E szavát 19 éven 
át, melyet a karmelitarendben töltött, hiven beváltotta. Soha 
sem téveszté szem elől: „Pepigi foedus cum oculis meis." 
Etel, italban való nagy mértékletessége okozta nagy részt, 
hogy már több év óta alig volt képes akár zsirost, akár 
vajasat megenni, s igy eledele majd kizárólag lágy tojás, 
tej, aszalt gyümölcs, zsemlére s hasonlókra szorítkozott ; s 
ha gyakori betegesvolta miatt a házi orvos huseledelt ren-
delt, a legelső alkalommal iparkodott visszatérni rendes 
életmódjához. A rendben szokásos silentiumot szükség nél-
kül félbe nem szakitá ; s amidőn engedelmet nyert a szó-
lásra, a legszükségesebbre szorítkozott ; de a recreatio ide-
jén, amidőn a szólás egy órán át meg van engedve, akkor a 
legkedélyesebb társalgó volt; elértette a tréfát és élczet, 
szívesen vállalkozott egy ilyenkor megengedett billiard-
partiere, vagy énekre, melyet azután ő kisért zongorán. 

Mindeme tulajdonai folytán egész megjelenésén átvo-
nult vidám, gyermeteg egyszerűség és alázatosság. Egy laicus 
fráter sokszor emlegeti, minő mély benyomást tett rá, a czi-
pészlegényre, midőn Grazba érve a zárdában először étke-
zett s P. Ágoston térden állva szolgált neki. Ha valakitől o o 
kis képet vagy akárminő csekély ajándokot kapott, a meg-
tarthatásra a priortól nyert engedelem után az ajándokot 
megcsókolta, s égre emelt szemekkel mondá : „Benedictus 
Deus in donis suis!" —Hava lak i felől jót hallott, kivált 
egyháziak felől, vagy a hitélet terén előfordult mozgalmak-
ról ; kimondhatlan bensőséggel szokta mondani : Deo gratias ! 
Csak szemtanú gyakori megfigyelésből képes, nem leirni, 
hanem legfelebb érzeni, mennyi megható mozzanat rejlik 
ily magaviseletben. 

A baj, mely a példás türelemmel szenvedőt négy napi 
kinos fekvés után kiragadta körünkből, már régóta gyö-
törte ; dé ő csak halála előtt árulta el orvosának, 10 év alatt 
mennyi kint szerzett neki, ki miatta sohasem panaszkodott, 
de még csak vidámságát sem veszté el soha. Halálos ágyán 
minden látogatójához ugyanazon kérelemmel fordult: szent 
imájába foglaljon. Megtettük érte, de a jó Isten már meg 
akarta jutalmazni, s azért elvitte őt. S igy árvaságra jutot-
tak társai, kiknek nem annyira priorjuk mint inkább atyjok 
volt. Soká fogja érezni eltávozását a karmelitarend, mely-
nek ékessége, s — mostani ideiglenes utóda kifejezése sze-
rint — egyik oszlopa volt; soká fogják gyászolni lelki gyer-
mekei s mi áldozárok, kik benne atyai tanácsadót s a papi 
szellem mintaképét vesztettük. „In memoria aeterna erit 
iustus; ab auditione mala non timebit(111. zsolt.) -}-

Berlin• K a t h . s p r o t . e r k ö l c s - s t a t i s t i k a . A 
liberális sajtónak egyik kedvencz hazugsága az is, hogy a 
katholikus országok erkölcs tekintetében sokkal hátrább ál-
lanak, mint a protestánsok ; még nem régen ily ,elfogulatlan' 
tudós, bizonyos dr. Jütting azt állitá, az erfurti tanitógyü-
lésen, miszerint : „a statistika bizonyítja, hogy ép azon orszá-
gokban, melyekben a vallási fanatismus leginkább virágzik, 
mint például Rómában, Olaszország déli részeiben, Spanyol-
országban, sat. egyúttal a legnagyobb erkölcstelenség is 

uralkodik." A mi Rómát illeti, melylyel az illetőnek termé-
szetesen kezdenie kellett, Gregorovius, Stahr s más, protes-
táns irók már régen megmutaták, hogy ez állitás, mely szá-
zadok óta a protestáns ,tudománynak' egyik hiven elszaj-
kózott dogmáját képezi, merő hazugság, s szintúgy lesz az 
a többi, Jütting által felhozott országokra nézve is, minek 
taglalásába e helyt csak azért nem bocsátkozhatunk ; mert 
szükséges statistikai adatok nincsenek kezünknél. 

De van kezeink közt egy igen becses s érdekes statisti-
kai munka, mely a porosz államnak hivatalos kimutatását 
tartalmazza s ezen, a protestantismust annyira ápoló állam-
nak erkölcsi viszonyaira oly furcsa világosságot dérit, mely 
ama bizonyos protestáns erkölcsösséget igen különös szin-
ben tünteti fel. Igy például, midőn az öngyilkosságok a fe-
lekezetek szerint összeállittatván, azt találjuk, hogy 1873-
ban 2826 öngyilkos közül 1479, ,evangelicus' protestáns volt 
és 222 katholikus, a többiek más felekezetek közt oszolván 
fel. Tekintve, hogy akkor Poroszországban 16 millió pro-
testáns mellett csak 8 millió katholikus lakott, az arány ez 
utóbbiakra nézve bizonyára igen kedvező. 

Hasonló tapasztalatokat teszünk, ha a törvénytelen 
születéseket veszszük tekintetbe, ámbár nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy ezeknek számából nem lehet mindig 
biztosan a népnek egyéb erkölcsi állapotára következtetni ; 
mert a népisme mutatja, hogy gyakran erkölcsileg felette 
romlott nép közt igen csekély a törvénytelen születéseknek 
száma. Tény továbbá, amint a protestáns egyházi hatóságok 
is fájdalommal constatálják, hogy az egyházi esketések s 
keresztelések száma épen a protestánsok közt borzasztó ará-
nyokban apad. Tavai Berlinben 14800 gyermek, az összes 
szülötteknek 38°/0-a maradt keresztség és 10650 pár, az 
összekelteknek 76, mondd hetvenhat száztólija egyházi eske-
tés nélkül, kik gyermekeiket bizony ismét nem kereszteltetik 
meg, ugy hogy ezen tényezőket összeállítva, könnyen kiszá-
míthatjuk, meddig fog még tartani, mig nagyvárosaink tisz-
tán pogány városok lesznek. 

Ily körülmények közt nem csuda, fel sem tünő, hogy 
a positiv vallásosság és a vasárnapi templomlátogatás mind-
inkább apad s fogy. Hogy pedig az egy személyes Isten, az 
igazságos biróban s a túlvilági jutalom- vagy büntetésben 
való hittel az erkölcsösség s a jogi öntudat is eltűnik az em-
berek szivéből, az nem szorult bővebb fejtegetésre s a min-
dennapi tapasztalat, főleg a felserdülő fiatalság közt sajnos 
alapossággal bebizonyítja. Nem régen irták lapjaink, hogy 
egyik falusi iskolában a tanitó egy fiút valamely csinta-
lanság miatt megfenyiteni akarván, ez utóbbi faczipőjét 
vágta a tanitó fejéhez ; másutt egy fiu a tanitó rendreutasi-
tására ekként felelt: „Hallgasson az ur, én városi tanácsos-
nak fia vagyok." Vagy tessék a berlini liberális lapoknak 
hirdetési rovatát nézni, mily arczátlanul üzi ott gonosz játé-
kát a legszemérmetlenebb arczátlanság ! Városunk egyálta-
lában a közerkölcstelenség dolgában első helyen áll Eu-
rópában, s az ,intelligentia metropolisa' e tekintetben is 
egyike a legaljasabb fészkeknek a ,civilizált' világban, s 
mindez természetesen, a protestantismusnak mennél nagyobb 
dicsőségére ! 

Ezen tárgyról egyébiránt már egész könyvtár Íratott 
össze, s csak a liberális journalismusnak óriási arczátlan-
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sága, valamint a philister olvasóközönségnek egész együ-
gyüsége kell hozzá, hogy ezek még mindig mondathassanak 
s elhittessenek. 

IRODALOM. 
Georgii Phillips Compendium Juris Ecclesiastici 

auctuin atque emendatum, edidit Frid. Henr. Ver ing utr. iur. 
Dr., sat., (Vége.) Magának a munkának belértékét Phillipsnek 
világos s szabatos előadásán kivül, mely a tudós forditó, dr. 
Schmidbauer tolla alatt mit sem vesztett, az egésznek kor-
szerű alakja s berendezése képezi, melyet Veringnek keze 
alatt nyert. Az egyházi jogok forrásairól minden hosszadal-
masság nélkül oly alaposan értekezik, hogy e tractatus bi-
zony nem, mint másutt szokott, már eleve is megutáltatja a 
studiumot a tanulóval, hanem inkább megkedvelteti vele s 
érdeket kelt a következők iránt. A második könyv: „Prin-
cipia generalia iuris canonici,11 mely az egyházat, annak je-
leit, tulajdonait s belszervezetét, a papirendet és a javada-
lom elméletét tárgyalja, részletesség s világosság dolgában 
remek. A III . könyv, mely Phillips rendszere szerint, ,De 
potestatc regendi' szól, a pápáról, a római curia s egyéb ha-
tóságokról, a pápai küldöttek, követek, helynökök s a me-
tropolitákról értekezik ; nevezetes ezen könyvnek, ,De po-
testate eppali' czimü 2. fejezetnek felosztása annyiban, aineny-
nyiben ott a kegyúri jog is tárgyaltatik. Szorgalmasan van 
e könyvnek 3. részlete is kidolgozva: De iure Ecclae, hona 
temporalia adquirendi et possidendi, melyben a javadalom 
elmélete is fejtegettetik, az Y. könyvben pedig a kitünő-
leg kidolgozott rész ,de matrimonio' több mint 130 ol-
dalra terjed. 

A nagyterjedelmü munkának VI. könyvét és befeje-
zését igen korszerű fejtegetés képezi, melynek czime s tár-
gya : ,Mutuus Ecclesiae et potestatis civilis nexus', felosztása 
pedig a következő : Cap. I. Principia : a) Eccla et societas 
humana generatim ; b) Eccla et soc. hna, quatenus haec po-
testati civili subiecta est. — Cap. II. Historiens progressus 
nexus inter Ecclam et respublicas : a) usque ad restitutionem 
imperii occidentalis ; b) usque ad bullám ,Unam Sanctam' ; 
c) saeculum XIV. et XV. ; d) protestantismus et potestas 
ecclesiastica domini territoriális ; e) Gallicanismus, febro-
nianismus et indiíferentismus ; f) impérium exstinctum. — 
Cap. III. Becentiores nexus inter Ecclam et societatem civilem 
mutationes : a) Ratio potestatis ecclesiasticae domini territo-
riális in Germania, secundum singulas eiusdem partes con-
sideratae, ad Ecclesiam ; b) Nexus Ecclam inter et societa-
tem civilem in regionibus extra Germaniam sitis, mikben az 
olvasó hű és kimerítő képét nyeri, úgyszólván az összes vi-
lág egyház-politikai állapotainak. 

Ugyhiszszük, hogy eléggé részletes ismertetését adtuk 
e munkának, melynek ajánlására szerzője s mostani kiadó-
jának neve egy maga elégséges. Tekintve végre még a fé-
nyes kiállítást is, a munkának ára (7. m.) épen nem túlzott. 

— Ftdő Burger Ignácé, sz.-fehénn. áld., megrendelési 
felhivást bocsátott ki Pázmány Péter egyházi beszédei, II . 
évfolyamára I. kötetére, mely az ádventi részt foglalandja 
magában. Előf. ára 2 ft., növendékpapoknak 1 ft. 50 kr., 8 
után tiszt. péld. Az előf. pénzek szerzőhez küldendők : Bog-
dányba a Duna mentében. 

-j- Igen érdekes regény megjelenését van szerencsénk t. 
olvasóinknak tudomására hozni: „Silvio",irta, Laicus Fülöp, 
fordította a váczi növ. papság Pázmány-egylete, 8-r. 265 s 
ß30 1. ára 2 ft., igen szép kiállítás. A Németországban rend-
kívüli tetszést aratott mű a mentanai napokban játszik, s az 
olasz forradalomnak a pápai trón elleni gálád műveleteit, 
de a hű alattvalók s bátor hadseregnek önfeláldozását is 

remekül ecseteli. Szerző neve különben is a ,Liberale Phra-
sen und Schlagwörters ,Küzdő Hatalmak' czimü s egyéb 
munkai után előnyösen ismeretes, a fordítás szorgalmas 
és csinos. 

VEGYESEK. 
— Szent István első ap. királyunk ünnepére vonatko-

zólag utólagosan még a következő tudósítást veszszük, mely 
múltkori jelentésünket igen érdekes részletekben kiegészíti : 

Szent István király ünnepe szokott fénynyel tartatott 
meg az idén is, habár a budavári főtemplomnak hiánya na-
gyon is érezhető volt. Az úgynevezett Zsigmond-kápolna 
alig fogadhatván be néhány száz émbert, jelenleg is csak 
legmagasb világi s katonai méltóságok számára tartatott 
fön. A nép teljesen kiszorult. Az egyházi ünnepély napján, 
mint rendesen, a jelenlevő ministerek, a kormány magasb ál-
lású férfiai, világi s katonai hatóságok képviselői Ö Emi-
nentiájának, az ország bibornok-herczegprimásának aszta-
lához voltak hivatalosak. Jelen voltak Szende Béla, Perczel 
s Bedekovits ministerek, Lipovniczky Vilmos Septemvir, 
Hollán Ernő honvéd-tábornok, báró Fejérváry Géza honvé-
delmi minist, államtitkár, Jekkelfalusy Lajos, Klees, Fried-
berg tábornokok, Ráth Károly főpolgármester, Kammer-
mayer polgármester, Thaisz főkapitány, Káncz cz. püspök, 
Sujánszky kanonok, Klempa, Ráth, Schwendtner apátok, 
Pellet p. káplán s többen. Ebéd alatt O Eminentiája poha-
rat emelt a felséges királyra, kifejezve a mai mozgalmas 
időkben a hű tanácsosok, tiszta hazafiúi érzéstől vezérelt, 
kormány és vitéz hadseregnek, mint a trón megannyi táma-
szainak magasztos feladatát. Utána Hollán Ernő emelt po-
harat, éltetvén Magyarország bibornok-herczegprimását, 
reflectálva a Bakacsok és Pázmányok utódára. Lelkesült él-
jenek követték e talpraesett pohárköszöntést. Ö Eminen-
tiája még egy ideig vendégei körében mulatott, azután még 
az nap délután székvárosába sietett. 

— A berlini ,Kreuzztg.' nagyon sürgeti a májusi tör-
vénykezésnek revisióját, a mennoniták érdekében. Egy men-
nonita ,öreg' ugyanis, ki községének valamelyik tagját ; mert 
ez a katonai szekerészeinél, tehát felfogása szerint, mint fegy-
verviselő szolgált, az urasztalától eltiltotta, ezért ,egyházfe-
nyitéki eszközzel való visszaélés' miatt a tvszéktől tetemesb 
birságra Ítéltetett. Ezért most számos mennonita-család ki-
vándorlásra készülvén, az emiitett lap elég nagy veszélyt lát 
abban, s elegendő okot arra, hogy az illető törvényeknek ama 
másfél mennonita érdekében való megváltoztatását sürgesse. 
Hogy menynyit szenvednek a katholikusoknak százezrei 
ugyanezen törvények alatt, az eddig még az orthodox-pro-
te8tans türelmet is hidegen hagyta. — Porosz félhivatalos 
lapok jelentése szerint egyelőre külön törvény a katholikus 
processiók ellen nem fog hozatni. 

— A ,legkorszerűbb' cultusminister mindenesetre Falk 
ő exja lenne Berlinben, ki nem régen a kölni érseki megye 
espereseit körlevél utján felszólította,hogy egy lebetegedendő 
herczegnőért imádságokat rendeljenek, ha — ez által maga 
épen a májusi törvények szempontjából súlyos vétket nem 
követett volna el. Ily imáknak elrendelése kétségen kivül 
csak a püspököt illeti, Falk tehát az espereseket valamely 
püspöki jognak illetéktelen gyakorlatára akarja csábítani ; 
pedig ily ,illetéktelen' cselekedetekért Ledochowski érsek s 
két segédpüspöke több évi börtönt állottak már ki s végre 
száműzettek ; — mi ez ? 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A Szentség-kitételre vonatkozó egyházi 
szabályok. 

(Vége.; 

Még felhozunk néhány szabályt azokra vonat-
kozólag, miket a kitett Szentség előtt tenni szabad, 
miket nem. 

Igy például a püspöknek különös engedélye 
nélkül nem lenne szabad a Szentség előtt hitszó-
noklatot tartani. (Gardellini 1. c. XXXII , nn. 1—4.) 
Ha ily engedély adatik is, az csak hosszabb kitételre 
vonatkozhatik, mely alat t más oknál fogva okvetle-
nül prédikálni kell. Római, azaz i rányadó felfogás 
szerint semmiképen sem helyeselhető azon szokás, 
a Szentséget csak azért kitenni, hogy aztán coram 
Sanctissimo hitszónoklat s egyéb a j ta tosság tar-
tathassák. 

Nem illik továbbá a kitétel ta r tama alat t 
ugyanazon ol tárnál á ldoztatni ; részint az aj tatos-
ság megzavarása, részint pedig azért sem mert nem 
illik, hogy az áldoztató pap a Szentségnek háta t 
fordi tson; azért jó ha a ki tétel nem azon az oltáron 
történik, melyen a Ciborium is őriztetik. Ezért 
mondja XI. Incze, 1682-i má jus 28-áról a malinesi 
érsekhez intézett levelében: „Quod si sacra Com-
munio eodem tempore, quo ss. Sacramentum expo-
situm est, adminis tranda fueri t , id fiat in al tari di-
verso, sumendo ss. Sacramentum ex Ciborio, et fi-
ni ta Communione reponatur in tabernaculo, aut i ta 
velo tegatur , u t conspici non possit" . Ez ugyan ta-
lán nem minden templomban vihető keresztül, ré-
szint mert nincs elegendő oltár, részint mert azok 
nincsenek kellőleg elhelyezve. I ly esetre vonatkozik 
egy u jabbkor i rubricis tának, Bouvrynak ezen ta-
nácsa: „Si desideratur altare diversum, aut locus 
congruus ad minis t randam S. Eucharist iam ext ra 

conspectum altaris expositionis, tune si expositio 
non possit interrumpi , Ostensorium obtegatur velo 
crassioris mater iae" . Hasonlólag azt is merem állí-
tani, hogy az,Asperges ' s egyáltalán semmiféle szen-
telt-viz-hintés sem illik a Szentség előtt mondott 
misék alkalmával. 

Oly templomban, melyben a Szentség ex pu-
blica causa ac pro diuturnior i adoratione kitéve 
van, ennek egész ta r tama alat t sem szabad halot t i 
misét mondani ; magánál a kitételi ol tárnál pedig 
még akkor sem, ha a Szentség csak ex privata causa, 
vagy csak a Ciboriumban kitéve van. 

A kitétel alatt mondot t magánmisékben nem 
szabad urfe lmutatáskor csengetni, csak midőn a 
misézendő pap a sekrestyéből kilép, szabad az ott 
levő kis haranggal je l t adni. Igy rendeli az Ins t ruc t . 
Clement. 16. §-a; de miután ennek kötelező ereje 
voltaképen csak Rómára szorítkozik, kérdezhetné 
valaki, vál jon Rómán kivül mi a szabály? Er re a 
S. Rit. C. d. 31. aug. 1867 in u. Mechlin, ad 12, 
czimü s keltű határozata felel, melynek a lakja ez : 
Dub. An observari possit usus, qui viget in Belgii 
dioecesibus, campanulam pulsandi in t ra Missam, 
durante SS. Sacramenti expositione, saltern in casu, 
quo altare, ubi Missa celebratur, iux ta partes sit 
altaris maioris ubi sit expositio, et i ta removeatur 
periculum irreverentiae erga SS. Sacramentum pa-
tenter exposi tum ? Besp. : Negative. 

Végre ugyancsak az Instr . Clem. 28. §-a az 
alamizsna- s egyéb gyűjtéseket is megt i l t ja a kité-
tel alatt . Erre nézve is, egy közvetlenül Belgiumra 
szóló leirata létezik a S. Rit. Congr.-nak de 31. aug. 
1867 in u. Mechl. ad 12: Dub. An possit sust ineri 
praxis iis in locis vigens, pias pecuniae collectiones 
agendi in ecclesiis, ubi adest SS. Sacramenti expo-
sitio ? Besp. : Affirmative, iux ta ecclesiae ianuam et 
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absque rumore ; — ezek tehát azon határok, me-
lyek közé a Congregatio az alamizsna-gyűjtéseket 
szorítani k ivánja : ne történjék az zajjal s össze-
vissza járás-keléssel, hanem: „iuxta ianuam" ; — 
ez olyasmi, mi ellen gyakran véteni szoktunk. 

II. Ezek után a Szentségkitételnek egy másik 
nemére megyünk át ; eddig ugyanis azon esetet tar-
tot tuk szem előtt, midőn a Szentség in Ostensorio, 
ünnepélyesen tétetik ki ; most azon kitételekről kez-
dünk szólani, melyek in Ciborio történnek. 

Mint már czikksorozatunk kezdetén mondók, 
a Ciboriumnak, Rómában divó magánkitétele, mely 
a püspök engedélye nélkül is hajtható végre, ná-
lunk kevésbbé vagy egyáltalán sincs használatban. 
Római szokás szerint ugyanis egyszerűen a taber-
naculum nyittatik meg, anélkül, hogy a Ciborium 
kivétetnék, vagy áldás adatnék azzal; — „Si quan-
doque privata ex causa ss. Eucharistia exponenda 
videbitur, e tabernaculo nunquam extrahatur, sed 
in pyxide velata in aperto eiusdem tabernaculi 
ostiolo, cum assistentia alicuius sacerdotis stóla et 
superpelliceo induti, et cum sex saltern luminibus 
cereis collocetur." (S. C. Ep. 9. dec. 1602.) Mint-
hogy ekként, a római szokás szerint, a Ciborium 
soha ,in throno' tétetik ki, azért mondhatja Gardellini: 
(comm. in Instr. Clem., §. 36., n. 26.) „Nunquam 
permittendum, ut pyxis loco ostensorii in throno 
collocetur, quia id sanctae Romanae Ecclae consue-
tudinibus adversatur." Hasonlólag nyilatkozott a 
S. Rit. C. in u. Ord. Min. Cap. Helv. 23. maj. 1835, 
ad 4. Dub. : An consuetudo, in expositionibus minus 
solemnibus in tlirono collocandi sacram pyxidem et 
deinde cum ea benedicendi populum, possit licite 
observari, non obstantibus ecclesiae prohibitionibus 
toties renovatis ? Resp. : Non esse locum. 

Az u. n. forgó tabernaculumoknál a római szo-
kást még a legjobb akarat mellett sem lehetne meg-
tar tani ; mert azokban a Ciborium csak oly helyet 
foglal el s csak oly módon válik láthatóvá, mint a 
Szentségtartó, Ostensorium, igy tehát e kettőnek 
kitétele közt nem lenne semmi különbség ; de nem 
lehet azt megtartani még azon, ajtóval ellátott ta-
bernaculumok mellett sem, melyekben az Ostenso-
rium a Ciboriummal együtt ugyanazon egy helyen 
őriztetik; mert az ajtó megnyílván, egyszerre mind 
a kettő válik láthatóvá; — a római szokást ennél-
fogva egész tisztaságában csak azon tabernaculu-
moknál lehet érvényesíteni, melyek két részből, 
mintegy két emeletből állanak, ugy hogy az alsó-
ban a Ciborium, a felsőben az Ostensorium őrizte-

tik ; különben pedig amannak kitételét nem lehet 
másképen végrehajtani, mint hogy azt corporale 
fölé az oltárra helyezzük. Ezért rendelkezett az 
1863-ban tartott , prágai megyei zsinat: — Archív, 
f. K. R VIII, 272. — „Ostensorium exponitur in 
throno, Ciborium vero tantum in Altari collocatur 
super strato Corporali." 

A Ciborium kitétele egyébiránt, amily szoká-
sos Rómán kivül, épannyi liturgicus kételyekre és 
kérdésekre adott már alkalmat, melyek közül csak 
néhányat emiitünk. Igy például, általában beszélve, 
alig helyeselhető, ha a Ciborium hol ezen, hol 
azon az oltáron, melynek talán épen czimszentjé-
nek ünnepét üljük, kitétetik; ha azonban mégis a 
templomban egy bizonyos, a tabernaculum oltárá-
tól különböző oltár lenne, melyen a Ciborium kité-
tetni szokott, vagy ha az rendesen mellékoltárnál 
őriztetik, de a főoltáron tétetik ki, akkor talán 
czélszerii s illő lesz, mozgó diszfödélről gondos-
kodni, minőt fentebb emiitettünk. E mellett szól a 
S. Rit. C. egyik válasza is in u. Sarn. d. 10. jul . 
1688, mely ezen kérdésre: „An liceat regularibus 
uti tabernaculo amovibili vel portatili, i lludque ad 
eorum libitum in quocunque ecclesiae propriae al-
tari collocare, ac ibi exponere sacram pyxidem, e 
tabernaculo fixo extractam (sed intra tabernaculum 
amovibile positam) ? — ekként felelt : „Licere de 
consensu Episcopi." 

A Ciboriumnak kitétele egyébiránt oly szo-
kásos nálunk, hogy tökéletesen igaza van Benger-
nek — Pastoralth. II., 356; — midőn azt mondja, 
hogy az ellen amúgy általánosan kikelni vagy küz-
deni sem nem ildomos, s nem hasznos, s ebben Gar-
dellinire hivatkozik, ki i. h. §. 6. n. 10; megengedi, 
hogy a régi szokás e tekintetben is szem előtt tar-
tandó; „quid si s. Pyxis velata in throno exponatur? 
Reprobat hune usum Benedictus XIV. : ,Penitus in-
terdicitur s. Pyxidem ob privatam causam extra 
tabernaculum afferri ac velatam sub umbella collo-
cari ' Nihilominus, si alicubi obtinuerit usus ab 
Ordinariis locorum expresse permissus vel saltern 
tacite toleratus, quem abolere sine scandalo et often-
sione difficile sit, eundem cereorum numerum ser-
vandum esse censerem, adhiberi solitum in exposi-
tione cum Ostensorio velato " E szokást, régisé-
génél fogva, épezért a szentszék is, ott a hol divik 
türi, mint péld. a liège-i (lüttichi) püspök, 1851-ben 
kiadott rendeleteinek helybenhagyása is bizonyitja. 
(1. ,Katholik, 1861, 204.) 

A mi a Ciboriumon levő kis köpény-félét illeti, 
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sokkal ismeretesebb, semhogy azt talán még külön mondani 
is kellene, hogy annak mindig fehérnek kell lenni, továbbá 
mindig rajta a szent edényen, ameddig csak consecrált ostyák 
vannak benne, ugy hogy levétetik, ha az, például purificatio 
kedveért, kiüríttetik. Ennek oka az, mert ezen ,Velum' az 
Oltáriszentség titokszerü voltát jelképezi. Ezen kivül a Ci-
boriummal áldást adó pap még a vállkendőt is köteles fel-
venni, s azzal a szent edényt eltakarni, annak daczára, hogy 
azon már kis köpenyege is rajta van. 

Nincs általánosabb visszaélés talán, az Oltáriszentség 
egész kezelésében, mint az, melynél fogva mind a két Velum 
szinre nézve az officium napi szinéhez alkalmazkodik. Ez 
különösen a szorosan vett kis velumra, a kis köpenyre nézve 
áll, melyet nem szabad hol vörössel, hol kékkel cserélni fel. 
Az Oltáriszentségnek szine kizárólagosan a fehér, „Ostenso-
rium albo velo sit coopertum, quantum res feret ornato ;" 
igy tehát péld. talán arany-himzés meg van engedve a ve-
lumon, de egyéb semmi. 

Az oltár feldiszitésére vonatkozólag ugyanaz áll, mit 
fentebb a Szentségtartó kitételéről szólva mondtunk ; szaba-
don álló szent ereklyék s a gyász minden jelvénye gondosan 
eltávolitandók az oltárl'ól.A gyertyák számát illetőleg mond-
hatjuk, hogy az expositio privatánál 6 gyertya a szabály-
szerinti szám ; az expositio publicánál pedig Gardellini i. h. 
§. VI., n. 10; X I V . Benedek nyomán 12 gyertyát tart szük-
ségesnek, azonban, mintegy saját állítását megszoritólag 
hozzá teszi: „Nec tamen illicitum crederem, si aliquis epi-
scopus attenta tam ecclesiarum quam incolarum paupertate 
hoc modo Sacramentum exponi cum decern cereis continuo 
ardentibus permitteret. Sőt in u. Limburg, d. 8. maji 1857 
a S. E. C. beéri hat gyertyával is. Hogy rochettum és stóla, 
s mint fentebb emiitők, ha, mi többnyire történik, áldás ada-
tik, a nagyobbik velum is szükséges, az magától érthető : a 
pluviale ellenben vagy incensatio sehol sem rendeltetik. A 
Ciborium előtt is utroque genu kell térdet hajtania minden-
kinek, kinek a kitétel alatt az oltár táján dolga van. 

Végre még szóljunk néhány szót arról, váljon szabad-e 
coram exposito Ciborio misézni ? . . . 

Erre bátran azt válaszolhatjuk, hogy e szokás még 
sokkal kevésbbé felel meg akár a liturgia szabályai- s szel-
lemének, akár a szentszék által helyben hagyott egyházi 
gyakorlatnak, mint az Ostentorium előtti, szorosan igy ne-
vezett Szentség alatti misék, mint ezt már az egész cseleke-
detnek külalakja is mutatja; mert mig a szent ostya a Ci-
boriumban még elburkoltan sem válik láthatóvá, addig a 
misében urfelmutatáskor megmuttatik a népnek s aztán az 
áldozásig nyilvánosan ott van az oltáron ; nem hiszem tehát, 
miszerint ilynemű kitétel arra való lehetne, hogy a misének 
fényét emelné, hanem igenis arra valónak tartom, hogy e 
mindenképeni, gyakori kitétel a Szentség iránti tiszteletet 
nagyon is képes, mindennapiassága által csökkenteni. E te-
kintetben tehát többet nem engednék meg, mint legfeljebb 
annyit, hogy a Ciborium a mise végén tétessék ki, s a netán 
szokásos, alkalomszerű imák elvégzése után áldás adas-
sék vele. 

Ezekben, alkalmasint hiányosan összeállítottuk a szent-
eégkitételre vonatkozó legfőbb szabályokat. Tudjuk, hogy 
nem minden, itt emiitett visszaélés vagy helytelen szokás 

mindenütt található fel ; de a legjobb lenne, ha egyik sem 
találtatnék sehol. — © — 

V Á L A S Z 

„a Nogáll-fele káték árnyoldalai"-ra 
tett észrevételekre. 

(Folytatás.) 

Itt hivatkozhatnék B. ellenünk a liturgiára. Mi ezzel 
szemben azonban kijelentjük, hogy amint már emiitettük 
is, mi egyedül a kátékról szólunk és szólottunk. A kátékat 
mi teljesen kiforrt s önálló müveknek tekintjük a liturgia 
nélkül is, s mint ilyentől joggal várhatni, hogy ment legyen 
a hézagosságtól, és mivel B. szavai szerint a káté a nép 
könyve, azért ugy kell annak mindent előadni, hogy a nép 
könnyen megérthesse és felfoghassa, amit fájdalom eddigi 
kátéinkról elmondani alig lehet. A liturgia itt csak esetle-
gesen van a káté mellett, s kapható külön is, s annál ke-
vésbbé érintettük, mivel tudomásunk szerint általában a ká-
ték képezik a tankönyvet, a liturgia csak párhuzamosan szo-
kott többnyire előadatni, és csakis szerencsésb viszonyok 
között nagyobb városokban tanittatik elkülönitve. 

Ezzel megfeleltünk mindazon ellenészrevételekre, ahol 
B. a liturgiából (a k. k. 69 — 93 1.) idézett ellenünk, amint 
ezt tette, pl. ott, hol mi a sz. mise hallgatásának módja, az 
élet nevezetesb mozzanatainak megszentelése, az egyházi óv 
és szertartások tiszteletben tartása stb. tárgyakról tet-
tünk emlitést. 

Minden egyes megjegyzésre lehetetlen levén reflec-
tálni, mellőzzük a többi kisebb jelentőségű ellenvetéseket, 
s megelégszünk még egynek helyreigazításával. 

A N. káték kérdéseinek túlságos hoszuságáról szólva 
emiitettük (49. 1.), hogy még 36 soros felelet is van bennök 
a 44 lapon. Erre B. azt jegyzi meg, hogy a kérdéses felelet 
„nem is 36, hanem csak negyedfél sor." Akik birják Nogáll 
kátéit, s felütötték az illető helyet, azonnal láthatták, kinek 
részén van az igazság ; azok kedveért, kik vagy fel nem ke-
resték, vagy nincsenek a káté birtokában, jónak láttuk idézni 
szóról szóra a kérdést és feleletet, mely igy hangzik : 

„Ezt miért hiszszük és valljuk igy ?" 
„Ezt igy hiszszük és valljuk ; mert : 
„Jézus mondja; mert az apostolok áll í t ják; mert az 

egyházi történelem bizonyítja ; mert az egyház tanítja és 
csak ugy van mód valósággal összeköttetésbe jönni és egye-
sülni az Istennel Krisztus által." 

,,a) Az Ur Jézus mondja! Es erre szent Cziril, jeru-
zsálemi püspök (200 körül az apostolok után) ily megjegy-
zést tesz : „Minthogy Krisztus maga mondja a kenyérről : ez 
az én testem, ki kételkednék azon ? S minthogy világosan 
mondja: ez az én vérem, ki akadékoskodhatnék, gondolván, 
hogy az nem az ő vére ? ő egykor a vizet borrá változtatta, 
és mi vonakodhatnánk hinni, hogy ő a bort saját vérévé 
változtatja ?" 

,,b) Az apostolok állitják, arra tanították a népeket 
és szent Pál apostol a keresztény hivők meggyőződésére hi-
vatkozva mondja : Az áldás pohara, melyet megáldunk, vál-
jon nem a Krisztus vérében való részesülés-e? és a kenyér, 
melyet megszegünk, nem az Ur testében való részesülés-e ? 
és arról, ki méltatlanul részesül ezen áldozatban, kereken azt 

18* 
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mondja, hogy vétkezik az Ur teste és vére ellen." (V. ö. I. 
Kor. 10. 16, 21 ; 11. 27, 30.) 

De minek folytassuk ? ! It t van 20 sor, következik épen 
oly hetükkel, holott a magyarázatul adottak petit betűkkel 
vannak szedve, még 16 sor, ami összesen 36,nem pedig „ne-
gyedfél," mint B. állitotta. 

No de : iam claudite rivos pueri, sat prata biberunt. 
Igy és hasonlóképen járván el B., ítélje meg az olvasó, 

mily alapon vádol minket: „malitiáról," „arczátlanságról," 
„confusus fejről," „ostobaságról," „felületességről," „károm-
kodásról," „infámiáról," „maliversatióról" stb. stb. Ha sem-
mi egyéb, az ily kifejezések elárulják, hogy B. a tárgyilagos 
érvek hiányában használta azokat ; mert az objectiv kriti-
kánál tárgyilagos érvekkel szoktunk élni, s nem ily vérig 
sértő kifejezésekkel, melyek általában a szellemi szegény-
ségről és a soeialis cultura hiányáról szoktak tanúskodni. 

Ezekre méltán elmondhatni : 
„Mortiferos sirenarum cantus, surda debemus tran-

sire aure." Keletéri. 

A B. Szűznek test szerinti mennybemenetele. 
(Folyt. 1. a 14. sz.) 

Folytatjuk az ezen nézet szerint létező történelmi bi-
z o n y í t é k o k felsorolását. Nicephorus Callistusnak múltkor 
felhozott elbeszélését ismételve találjuk a 6. században, 
tours-i Gergelynél, (De gloria confessor, et mart. 1. I. c. 4 ) 
kinél azt olvassuk, hogy midőn a világ minden részeiből 
összesereglett apostolok Mária felett virrasztottak volna, az 
Ur Jézus alászállván angyalaival, l«lkét magához vevé s aztán 
ismét eltűnt. A következő reggelen az apostolok a holttes-
tet sirba helyezték, melyet őriztek, várva az Urat. S ismét 
meo-jelent az Ur, s a szent testet felhőben felvivé a paradi-
csomba — „susceptumque corpus sanctum in nube deferri 
iussit in paradisum, ubi nunc, resumpta anima cum electis 
eius exultans, aeternitatis bonis, nullo occasuris fine per-
fruitur." 

A 7. századból Vaccari többi közt sz. Udefonsus, tole-
dói érseknek (f 667) tanúbizonyságát idézi, ki a szent Szűz-
ről mondott VI. beszédében az annak testszerinti mennybe-
menetelét valló nézetet, ha nem is egészen bizonyosnak, de 
legalább igen jámbornak mondja: „quod licet pium sit cre-
dere, a nobis temere non debet affirmari, ne videamur dubia 
pro certo recipere." Ellenben sz. Modestus, jeruzsálemi 
patriarcha [in Encom. Deiparae] határozottan azt mondja, 
miszerint Jézus a szent Szüzet sírjából feltámasztotta s 
magához vette. 

A 8. században először is sz. Andrással, crétai püs-
pökkel találkozunk, ki körülbelöl 730 körül halt meg, s sz. 
Germanussal, konstant, patriarchával. Amaz [in dormit. S. 
Mariae] ékes szavakkal ecseteli a b. Szűznek kimúlását s 
aztán lelkesülten ekként kiált fel: „Igazán uj s csudás lát-
vány, mely képzelő tehetségünket felülhaladja, hogy ama 
nő, mely tisztaságát tekintve ékesebb az egeknél, most test 
szerint is behatol az egek szentélyébe. Mert a mint anya 
lőn sérelem nélkül, ugy teste a halál által sem romlott 
mes;!"... S Germanus a halálról mondott első beszédében 
igy szól Máriához: „Szép vagy, amint irva van rólad és 
szűzies szent tested Isten hajléka, mely épezért mentt is 

maradt attól, hogy porrá ömöljék" ; — s alább : „Miként is 
történhetett volna, hogy tested porrá váljék és hamuvá, mi-
dőn te vagy az, ki az emberi nemet a halál romlásától meg-
mentetted, midőn sz. Fiad tőled vevé testét"; — s ismét : 
„Nem lehetett, hogy azon edény, mely Istent fogadá ma-
gába, valaha szétporladozzék." Ugyané 8. században virág-
zott Máriának lelkes dicsérője, damaskusi sz. János is, ki-
nek szavait, miután a breviárium is hozza, itt nem ismétel-
jük. Szintúgy elmellőzzük a 8. századnál ujabb bizonyság-
tételeket is ; mert itt csak arról volt szó, hogy a keresztény 
őskort idézzük, az ujabb időkre nézve amúgy sem forogván 
fenn kétség, amint XIV. Benedek is mondja : — De festis B. 
M. Virg.l. 2. c. 8. n. 15, — „Azt állítjuk tehát, hogy a leg-
réo-ibb egyházatyák a b. Szűz te3tszerinti mennybemenete-
léről hallgattak ugyan; de a közép- s ujabbkorban, latinok 
s görögök egyaránt határozottan hirdetik azt ; — medii 
tamen aevi postremaeque aetatis tani graecos quam latinos 
eam disertissime tradidisse." 

A katholikus egyház eddig felsorolt szóbeli hagyomá-
nyának kiegészitésére, a keleti szakadár egyházaknak néze-
tére is hivatkozhatunk. Mert ámbár jól tudjuk, hogy a ró-
mai egységtől elszakadt egyházaknak valamiről való nézete 
magában véve nein bir bizonyitó erővel, mindazonáltal a 
hittudomány mindig azt tartotta, hogy a nyugati s keleti 
egyháznak egy bizonyos tételben való megegyezése csakis 
az apostoli hagyományból származtatható és magyarázható. 
Mert eltekintve attól, hogy csak az igazság egy-, a tévely 
pedig százalaku, szembe ötlik, hogy a keleti felekezetek, el-
szakadásuk után, ennél ujabb, nyugaton netalán támadt 
tant, véleményt vagy nézetet csak nem fogadtak el ; mert 
ez annyit tett volna, mint az annyira gyűlölt kath. egyház-
tól fogadni el valamit, mit bizony ezek soha sem tettek 
volna. Ha tehát a fenforgó kérdésre nézve velünk mec-o C 
egyeznek, világos, hogy e vélemény már a hitszakadás előtt 
ismeretes s általánosan elfogadva volt. ö 

S csakugyan megegyeznek velünk. Vaccari műve erre 
nézve igen érdekes s dustartalmu függelékben hozza a ke-
leti egyházaknak, tételünkről szóló nyilatkozványait, me-
lyeket Cozza-Luzzi basilianus szerzetes a Frascati melletti, 
hires grotta-ferratai görög zárdának levéltárában találtató 
okmányok alapján állított egybe. Továbbá ezen egyházak-
nak nézetét az aug. 15-i Menologiumban is találjuk, vala-
mint ama zsinat aktáiban is, mely Dositheus patriarcha alatt 
1672-ben a reformátusok ellen tartatott, s mely imígy nyi-
latkozik: „A szent Szűz hajdanta kétségenkivül nagy jel 
volt e földön, mert testet adott Istenfiának, s a szülés után 
is tiszta szűz maradt. Ep oly nagy jel pedig most a meny-
nyekben is, hova test szerint vétetett fel. Mert ámbár szep-
lőtelen szent teste a sirba vala bezárva, mégis Krisztushoz 
hasonlóan, harmadnapon az egekbe vétetett fel." Az örménv 
egyház pedig 1342-ben szintén zsinatilag hittételül mondta 
ki : „Sciendum est, quod ecclesia Armenorum credit et te-
net, quod S. Dei genitrix virtute Christi assumpta fuit in 
coelum cum corpore." (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 29. A m a g y a r K u l t u r k a m p f mint-

ha csendesen ismét megindulni akarna, ha ugyan azt mond-
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hatjuk, hogy valaha egészen megszűnt. Nem is szűnt az 
meg soha, csak hogy majd ezen, majd amazon a téren, majd 
ezzel, majd azzal az eszközzel, majd élénkebben, majd ismét 
amúgy mélyebben a színfalak megett folytattatik, s a ,Reli-
gf/o'-nak nem egyszer volt legújabban is alkalma, ha mind-
jár t gyakran csak indirecte is, ily ,culturharczi' mozzanato-
kat jelezni, s az illetőket arra figyelmeztetni, miszerint moz-
dulataikat éber figyelemmel kisérjük, s készen állunk. 

A nyár jóformán elmúlt, a fürdői s kirándulási idény 
vagy ivad szintén, liberális lapjaink hónapok óta savanyu 
ugorkával valának kénytelenek táplálkozni, még a szerb-
török fülnyesés körüli füllentéseikre sem hederit többé senki, 
— mi csuda tehát, ha az ügyefogyott journalismus bus vi-
tézei utolsó mentődeszkájok után kapnak, s egy kis egy-
házpolitikai veszekedés megindítása által vezérczikkeikbe 
s talán álmos olvasóikba is uj életet önthetni reméllenek. 
Ez régi fogásuk, melyet már annyira megszoktunk, hogy,ha 
egyáltalán még valamin csudálkozni tudnánk, ezen legalább 
nem csudálkoznánk. 

Hogy ilyetén egyházpolitikai veszekedés csak a ka-
tholikus egyház ellen süthető nyélbe, azon szintén mi csu-
dálni való sincs, s talán csak nincs oly elvetemedett s az 
őrültek házára megérett elme Magyarország határain belül, 
mely azt hiszi, hogy például a protestáns vagy zsidó isko-
lák nyomorult volta, vagy az utóbbi, s némileg az első he-
lyen megnevezett fajnak is társadalmilag káros s veszélyes 
magatartása képezhetné egyszer. a közmegbeszélés vagy 
épen a törvényhozói működésnek tárgyát, — — távolról 
sem ! hanem igen természetes, hogy mikor az országos libe-
ralismusnak nemtelen viszketegeit ismét egyszer valamin 
érvényesiteni s kimutatni kell, ez csak a katholicismuson 
történhetik, mely évtizedek óta mint országos közpréda 
ide s tova ránczigáltatik, amint bizonyos ,magasabb szem-
pontok' megkivánják. 

E tényezők működésének tulajdonítjuk egyelőre ama 
bizonyos hírek felmerülését, melyek oly törvényjavaslatok 
legujabbi elkészültéről mesélnek, melyeket már régen elké-
szülteknek hittünk, ugy hogy manap csakugyan nem tud-
juk, tengeri kigyót lássunk-e azokban, avagy Isten tudja, 
ki ellen, mi miatt s mily czélból alkalmazott Damokles-kar-
dot. Azonban bármelyik legyen is e kettő közt, nem félünk ; 
mert a játék már nagyon is átlátszó ; sőt bizonyos neme a 
gunynyal vegyes kíváncsiságnak az, mely lassankint erőt kezd 
venni rajtunk : hogy hát lássuk már egyszer a medvét s tes-
sék már egyszer annak a Damokles-kardnak fonalát elrágni 
vagy elvágni, — váljon kinek fog az fejére esni ? . . . . 

Lehet azonban, hogy a zsidó s zsidószolga liberális 
irodalom coryphaeusainak nemzeti, velők született viszke-
tegségén kivül, mely ekként szellemileg is mutatkozik, — 
lehet, mondjuk, hogy ezen kivül más tényezők is működnek 
közre arra, hogy bizonyos körökben egy kis ,culturkampf' 
épen most igen szükségesnek látszassék, mely azért minden 
áron meg is fog indittatni s mindaddig folytattatni, mig bizo-
nyos, más terén fekvő nehézségeken tul vagyunk ; ha e mel-
lett egyúttal a pápista-sereg is kissé megnyomorittatik, az 
a ,tiszta nyereség' lenne az egészben. 

Beszéljünk világosabban. Mily drága dolog volte sze-
gény országra nézve a ,szabadság', azt tudjuk ; hogy ennek 

árát kik zsebelik még ma is, azt is tudjuk, hisz a ,Religio' is 
minapában eléggé világosan mondá ki ; hogy ennek követ-
keztében mily nyomorúságos helyzetbe jutott az ország, azt 
is tudjuk; hogy e bajok orvoslására nézve, mi mindent nem 
Ígértet, azt is tudjuk ; hogy mit tetteit no már ezt nem 
tudjuk még, s ugy látszik, hogy amúgy szépen és egyenesen 
el sem is merik mondani, s talán épezért jó s időszerű lenne 
egy kis ,culturkampf, hogy annak lármájával eltöltvén a 
sajtót, a törvényhozói termeket s az országot, mikor min-
denki oda hallgat, szép csendesen ujolag rengeteg adósságo-
kat csinálhassunk, vngy szükség esetén az államcsődet is 
mondhassuk ki s az általános zavarban nagy ügyesen oly 
wem-egfy/iaspolitikai kérdéseken s viszonyokon is surranjunk 
át, melyekről most, mikor kellene, annál kevesebbet szere-
tünk beszélni, mennél többet beszéltünk azokról akkor, mi-
kor még nem kellett volna 

Ez is ,taktika', még hozzá olyan, mely egy csapással 
két legyet szeretne ütni ; — fog-e ez sikerülni, arra csak-
ugyan kíváncsiak vagyunk. — 

Rács. A z i s k o l a n é n é k b e v e z e t é s e . Augusz-
tus első napjaiban Bács mezővárosa évlapjain két nevezetes 
esemény jegyeztetett föl. — Haynald Lajos kalocsai s bácsi 
érsek ő nagyméltósága által fényes, semmi költséget nem 
kímélő bőkezűséggel fölállított nőiskoláink uj lakói, az is-
kolanénék e hó délutáni 1/15 órakor jöttek meg Novoszellón 
által városunkba, az őket várva várt nép ezreitől s taracz-
kok durrogatása közt fogadtatva ; s miután mindenajku né-
pünkkel egy két barátságos szót váltottak, elfoglalták a szá-
mukra készült, s a nagylelkű jótévő által mindennel fölsze-
relt csendes magányt. 

Havi b. asszony napja lévén ő nmltósága, főpásztorunk 
által a nénék ünnepélyes bevezetésére kitűzve, a várva várt 
nap előestéjén későn érkezett meg körünkbe Kubinszkg Mi-
hály tinniniai fölszentelt püspök ő méltósága, hogy az egész-
ségi szempontból távollevő nagyméltóságú érsekünk helyett 
az ünnepélyes bevezetést teljesitse, s miután e napra hivta 
meg a ker. tanitói tanácskozmányt is, kora reggelén aug. 
5-ének szent gyónás által előkészítette a nénéket, s pontban 
8 órakor kezdődött az ünnepély a püspök ő méltósága által 
mondott misével, mely alatt a nénék az oldaluk mellé vá-
lasztott helybeli polgári állású nőktől kisérve, az oltárhoz 
léptek s a miséző püspök ő méltósága kezeiből vették a 
mennyei táplálékot, hogy az által nagyreményű föladatuk 
sikeres megoldhatásához szellemi erőt nyerhessenek. Mise 
után a Szentlélek segítségül hívása mellett a püspök szó-
székre lépvén, a szerzetes előnyeiről mondott hathatós be-
szédet, melynek végével a nénék mindenszentek létániája 
éneklése mellett bevezettettek uj lakásukba, ugy a helybeli, 
mint az ünnnepélyre befáradt vidéki nép ezreitől kisérve. 

A bevezető püspök először beszentelte a szeplő nélkül 
fogantatott Szűz tiszteletére igen csinosan kiállított házi 
kápolnát és az abba valókat, azután a clausurát és az épü-
letnek minden egyes helyiségeit, melyek után a nénéket ott 
hagyva, visszatértünk az ezen ünnepélyre lehetőleg földíszí-
tett nagy templomunkba, s „Te Deum" hangoztatásával há-
lát adtunk Istennek, ki ezen örömnapokat meg adta érnünk ! 

Az ünnepély emelésére Bács mezővárosi előljárósá-
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g u n k semmit sem kiméit ; diszlövés és zene által ÍIZ ünne-
pélyt emelte, s testületileg mindenhol részt vett. 

Emelte ez ünnepélyt a helybeli uradalmi tisztség élén 
ng. Schuszter Szilárd apát kanonok ur, és az érseki uradal-
mak igazgatója, képviselvén azon nagy jótevőt, kinek kö-
szönhető a mai ünnepély. Továbbá a helyben lakó megyei 
tiszti kar, és minden más helybeli és a vidékről bejött egy-
háziak és tisztesbek. 

Az egyházi ünnepélyt a szokásos barátságos ebéd kö-
vette ; az érsekuradalmi igazgató ur az általa meghívott 
vendégeket, a helybeli plébános paptársait, és a kántorta-
nító kartársait vendégelték meg, mindenhol a leglelkesb 
köszöntések mondattak Haynald Lajos kalocsai, (s mint ő 
nagyméltósága mondani kegyeskedik : „én bácsi érsek is va-
gyok") s bácsi érsek ő nagyméltóságára, kinek nagylelkű 
müvére e "napon tétetett a korona, — kivánván ; hogy ezen, 
nagy áldozattal állított müvét, melyet ez ünnepély alkalmá-
val nem láthatott, számos éveken által a legjobb egészség-
ben láthassa, s lelje annak üdvhozó gyümölcseiben ohajtott 
örömét ! ! — Örömköszöntés mondatott Kubinszky Mihály 
püspök ő méltóságára, ki ezen intézet kikönyörgésében nagy 
tényező volt, s ki az ünnepélyes bevezetést nagy buzgalom-
mal vezényelte, bölcs intézkedéseivel az intézetet berendezte, 
hogy ugy az általa kegyelt kisded seregnek átadva, annak jó 
vezénylésében lelhesse fáradságot nem ismerő buzgóságának 
némü jutalmát ! — Orömköszöntés mondatott ng. Schuszter 
Szilárd igazgató úrra, ki a költséges építkezési és beszere-
lési költségeket nem csak előállította, hanem fáradhatatlan 
gondozásával azon is volt, hogy mind ez tartósan, s minden 
szükség ellátásához képest állittassék elő, s ő sokáig gyö-
nyörködhessék annak szemlélésében, minek fölállítása körül 
annyit fáradozott ! 

Baráti s jó kivánatok fűszerezték mindenhol a barát-
ságos ebédet. O 

Az ünnepélyhez méltólag fölemlítendő, hogy az ünne-
pélyesen átadott intézet kit számit jótévői közé: 

Nm. Haynald Lajos érsek ur a helyiségen kivül, az épít-
kezés és fölszerelésre adott 34 ezeren felül, melyhez hozzá 
véve a nénék ellátására letett alapítványt, az egész nagy-
lelkű adomány meghaladja a 60 ezer forintot. 

Bács mezőváros közönsége adta az építkezéshez szük-
ségelt fuvarokat és kézimunkát, mely utóbbit a vállalkozó-
tól 1200 írttal váltotta meg, s ezen váltságdíjhoz ugy á vi-
déki mint helybeli tisztesbek és egyháziak többen adomá-
nyaikkal hozzájárultak. 

Bács mezővárosa ezenfelül kötelezte magát az iskola-
nénéket összesen évenkint 100 frttal dijazni. N. N. szintén 
100 frt. és két öl tűzifával. 

Hiteles adatok hiányában ezek csak megközelítőleg 
vannak összeállítva. 

Az igazgató ur több alkalommal nyilvánította az ala-
pitóérsek azon kegyességét, hogy az általa felállított inté-
zet jótéteményeiben nem csak a helybeli, hanem a vidéki 
leánytanonczokat is, és pedig vallás és nemzetiségi különb-
sége nélkül, óhajtja részeltetni. 

Van az intézetben óvoda, melybe 3—6 éves fiuk és 
leányok felvétetnek; továbbá 6 osztályú népiskola, mely-

ben a nőiskolák számára előirt minden tárgyak fognak elő-
adatni, nagy súlyt fektetve a női munkára. 

A tanév kezdődik szeptember 3-án ünnepélyes „Veni 
Sancte"-val, a beiratás s felvételi vizsgák lesznek a helybe-
liekre nézve augusztus 28, 29, 30, 31. vidékiekre nézve szep-
tember 1., 2. (,Kath. Hetilap.') 

Berlin, A ,c u l t u r k a m p f4 f i a s c ó j a naponkint 
nyilvánvalóbbá válik, mint most már azok is bevallják, kik 
eddig annak legtüzesebb előharczosai voltak. „ Merő önámi-
tás" — mondja a csupa zsidók által szerkesztett, ,Neue 
Berliner Tagblatt' — merő önámitás, midőn a kormány 
pártja s közegei azzal kérkednek, hogy amannak erélyes s 
következetes eljárása által sikerült az ultramontánokat 
főidre teriteni. Az egyházpolitikai törvényeknek gyakorlati 
végrehajtása, melyeknek kivételes voltát senki sem tagad-
hatja, egyes alárendelt közegek roszul alkalmazott buzgó-
ságának igen gyakran a legkellemetlenebb balfogásoknak 
elkövetésére szolgáltatott alkalmat, melyeket aztán védel-
mezni vagy épenséggel igazolni még az ékesszóló belügy-
ministernek sem sikerült. A püspököknek letevése, az ultra-
montán sajtónak s egyleteknek rendszeres üldöztetése csak 
arra szolgált, a kedélyeket elkeseríteni ; de nem arra, hogy 
azokat a kibékülésre hajlandókká tegye. Az ultramontán 
párt ma oly jól van szervezve, mint ezelőtt három évvel, s 
ha nem minden jelek csalnak, az országgyűlésen is époly 
számosan, ha nem az eddiginél még számosabban képvi-
selve leend." 

Igy a ,liberális' zsidólap, mely e vallomást bizony csak 
igen kelletlenül teszi, s ebből indulva olvasóit felszólítja, 
hogy „megmentendők, a mit még megmenteni lehet," a leg-
közelebbi választásoknál azért is erélyesen a kormány mel-
lett s az ultramontánok ellen tüntessenek. 

Halljuk már most egy másik, szintén, de a szónak be-
csületes értelmében ,liberális' lapot, a socialdemocrata 
,Frankf. Ztg.'-ot : „A ,Nationalliberale Corr.' s utána az 
általa szolgált ,nationalliberalis' lapoknak egész hosszú sora 
szerencsésen kisütötték, hogy a ,államhű' katholikus papok 
utáni vadászat, s fizetésöknek rögtöni folyóvá tétele, mihelyt 
csak egyszerűen kijelentik, hogy azt elfogadni hajlandók, 
oly szirtté vált, melyen az ultramontanismus végre is hajó-
törést szenvedend. Ez pedig oly képzelődés, mely az ultra-
montán lapokat joggal hangos gunykaczajra inditja, melyek 
nem alaptalanul a katholikus népnek azon bámulatos áldo-
zatkészségével dicsekednek, melynél fogva egy pap sem 
kénytelen külső okok miatt az állami segélyt elfogadni. Sőt 
még azok is, kik eddig más okokból fogadták el azt, las-
sankint nem egészen jól kezdik érezni magokat, mint a kö-
vetkező ,Nyilatkozat' mutatja, melyet épen e napokban a 
jLiborius-Bote' czimü ultramontán lapban olvastunk : M i -
után a felett, hogy én állami fizetésemet eddig elfogadtam, 
nem csak szűkebb, hanem tágasabb körökben is elégület-
lenség támadt, a szent béke kedveért kötelesnek tartom ma-
gamat, arról mindaddig lemondani, mígnem többi társaim 
is visszakapják azt. Corvey városában, 1876. aug. 11. Doh-
mann plébános.' Ezen készséges s teljés alávetés alkalmából 
— igy folytatja a ,Frankf. Ztg.' — legfelebb ultramontán 
kényszerről lehetne beszélni ; de hogy valaki ezt a szoros, 
tömör egységet, melyről a kormány eddig hiába erőlködött 
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egyes darabocskákat letördelni, — hogy nevezheti valaki 
ezt szirtnek, melyen az ultramontanismus fogna hajótörést 
szenvedni, azt ugyan nem értjük." 

Dohmannnak példáját egyébiránt már más papok is 
követték, s akik egyhamar nem teendik, azok ellen az 
egyházi hatóság nem sokára az illető censurákkal fog 
eljárni. Tudtukra fog adatni, hogy magatartásuk, a hi-
vatalos intelem utáni folytatása által Excommunicato latae 
sententiae alá kerülnek, mely tudvalevőleg a tettet nyom-
ban követi, minden bírói Ítélet nélkül, mig az excommu-
niçatio ferendae sententiae bírói ítéletet tételez fel. Ily in-
telem legközelebb több paderborntnegyei paphoz fog in-
téztetni, kik állami fizetést húzni merészelnek. Ezek, körül-
belül húszan, e napokban fel fognak szólittatni, nyilatkoz-
zanak s pedig határozottan: minő állást foglalnak el a most 
divó egyház-politikai törvénykezéssel szemben, ugy hogy 
látszatja se legyen, mintha bármi tekintetben a püspöki kai-
nézeteitől eltérő utakon járni merészelnének, vagy ha igen, 
akkor tessék nyiltan alkudozni s egyezkedni a kormánynyal, 
az egyházi hatóság majd szól aztán ; ez a furfangos hallga-
tás pedig s ide s tova sántikálás nem türetik. 

Még az ultraliberalis ,Magäeb. Ztg.', emellett még el-
ismert félhivatalos is bevallja, miszerint: „soha törvény ily 
fiascót nem csinált, mint a ,kenyér-kosár'-féle, melylyel a 
kormány s a parlamenti többség utolsó kísérletet tett arra 
nézve: lehet-e a kath. papságot észre hozni," — s ezen 
utolsó kísérlet is csütörtökét mondott, oly annyira, hogy 
a kormány most már a legaljasabb furfanghoz nyúlni ké-
szül, amennyiben számos paphoz azon ártatlannak látszó 
kérdést intézi : elfogadnák-e fizetésöket, ha az folyóvá té-
tetnék ? azon szándékkal, hogy az elfogadóknak neveit aztán 
közzé, s ezáltal őket a nép előtt utálatosakká teszi ; — mi 
igaz van a tudósítás ez utóbbi részében, még nem tudni ; 
tény azonban, hogy ily alakú felszólítás számos paphoz in-
téztetett. 

Nassauból azt írják ugyancsak a fentemiitett ,Frkft. 
Ztg.'-nuk: „Iránytadó clericalis körökben azt jósolgatják, 
miszerint a culturkampfnak legközelebb vége lesz s ebben 
közvetlenül a császárnéra hivatkoznak, ki, midőn legközelebb 
a Rajnavidéken tartózkodott, több ily értelmű nyilatkoza-
tot tett. Innen magyarázzák azt is, hogy már a limburgi 
püspök s papjai, ámbár sokszorosan ,megérdemelték' volna, 
mégsem büntettetnek meg-többé a májusi törvényeknek 
megsértése miatt ; pedig a limburgi papság csakugyan dere-
kasan s lehetőség szerint ,sérti meg' azokat : mert az egész 
megyében nincs egyetlenegy pap, ki akár ezen, akár, óka-
tholikus' tekintetben egyházától elszakadt volna ! . . . Igaz, 
hogy ezzel szemben néhány liberális lap nagy kedvteléssel 
hirdetgeti, miszerint a legközelebbi országgyűlés oly egy-
házpolitikai törvényt hozand, melyről az ultramontánok ma 
még nem is álmodnak, s mely villámcsapás gyanánt suj-
tandja őket ; de ezért mi nem félünk ; mert ez csak vak-
lárma, melylyel a culturharczosok kénytelen visszavonulá-
sát elburkolni szeretnék ; azután miféle, még az eddigieknél 
is vadabb törvényt hozhatna a porosz országgyűlés több-
sége, ha csak azt nem, hogy a katholicismust egyszerűen el-
tiltja ? — nevetséges ! 

Nem csekélyebb a kudarcz, melyet a ,kulturharcz' Po-

sen tartományában szenvedett. A Religio' jelenté nem ré-
gen, hogy Ledochowski érsek Rómából intő levelet intézett 
több ,államhű paphoz', erre nézve aztán a lengyel zsidók 
irta német,Ostsee-Ztg.' nem minden káröröm nélkül jelenté, 
miszerint ,több' ily megintett az illető iratot a hatóságnak 
szolgáltatta ki, kijelentvén, hogy annak engedelmeskedni 
nem fog. Válaszul erre a ,Germania' constatálta, hogy a po-
sen-gneseni érseki megyében nyolezszáz pap közül csak öt 
,államhű' találtatott, s gunyorosan teszi hozzá: „Ez oly 
arány, mely sokkal kedvezőbb, mint az, mely az aposto-
lok közt fenállott, kiknek kebelében tudvalevőleg 12 közt 
szintén egy ,culturharczos' volt, sőt arról is meg lehetnek 
győződve az urak, hogy ez az öt is nem sokára másfélre fog 
leapadni, vagy többre legalább nem fognak szert tenni 
többé ; mert a mi furfangos csábitgatás, vesztegetés s erő-
szak dolgában csak kigondolható volt, az mint alkalmazta-
tott ezen szereucsétlen tartományban, melyet joggal az euró-
pai szárazföld Irlion-ának nevezhetnénk, — s mind hiába ! 
Minden ,letevés' s ,állami felfüggesztés', minden bezárás s 
száműzés daczára megvan minden községnek a maga papja, 
ki paraszt ruhába bujtatva sokkal nagyobb buzgósággal 
végzi lelkipásztori teendőit, mint talán azelőtt, midőn ezt 
még szabadon tehette volna ; szóval a .culturharcz' a poseni 
megyében nem csinált kisebb fiascót, mint bárhol Németor-
szágban. Önök, liberálisok, az egész culturharczot a hatalom 
kérdésévé tevék,— ime a kérdés el van döntve, meg van oldva 
azon óriási erő által, melyet e harczban a katholikus öntu-
dat fejtett ki, s miután önök öt álló esztendeig arczuk verej-
tékében azon fáradoztak, hogy a poroszhoni katholikus 
egyházat darabokra törjék, most megveretve állanak előt-
tünk s seregeik minden vonalon megfutamodnak!" 

„íme, az egész ,culturharcz'-nak végeredményei : a pro-
testáns gyülekezetekben a forradalom s végfeloszlás szelleme 
tartja diadalmas körútját, a katholikus egyház pedig az el-
lenséges csapások alatt csudásan erősödött meg ; ily körül-
mények közt a közellevő végnek vajmi nyugodtan nézhe-
tünk eléje !" 

Svajcz. , 0 k a t h o l i k u s p ü s p ö k s z e n t e l é s' s 
a n n a k a k a d á l y a i . A svajczi ,ókatholikus'zsinat elha-
tározta, miszerint Herzog ,püspöknek' felszentelése szeptem-
ber 10-én menend végbe s egyúttal köztudomásra hozta, mi-
szerint ezen ,lélekemelő ünnepély' színhelye a solothurni 
székesegyház vagy a rheinfeldeni sz. Márton-temploma lesz. 

Ez a ,vagy' nagy jelentőségű szócska e mondatban ; 
mert arra mutat, hogy a solothurniak, mint a fenforgó ügy-
ben már többször megmutaták, minden liberalismusuk, s 
annak daczára, hogy törvényes püspökök, Lachatnak kiűzé-
sére magok is hathatósan működtek közre, még sem hajlan-
dók, a dolgot annyira vinni, hogy e betolakodott apostatá-
nak személye körül elvégzendő ujabb sacrilegium által ősi 
székesegyházukat megszentségteleniteni engednék. Innen 
van, hogy Herzognak Solothurnban való felszenteltésének 
eszméje ugyanott igen erélyes ellenzésre talál, mig másrészt 
az apostatának ismert nagyravágyó s bosszuállási viszke-
tege azért is minden követ megmozdít, hogy épen Solothurn-
ban, Lachat püspöknek törvényes székhelyén szenteltessék 
fel ; csakhogy a svajczi okatholicismusnak ügye, mig végre 
valahára külön ,püspökre' szert tennie sikerült, akkorát ha-
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nyatlott, hogy okos ember többé figyelemre sem méltatja, 
legkevésbbé pedig oly kitüntetésre tartja méltónak, minő az 
lenne, ha ,püspöke' Solothurnban szenteltetnék fel. 

Az e tekintetben már nagyonis érezhető s eléggé han-
gosan nyilatkozó ellenzék először a solothurni hithű katho-
likusok s az ildomos liberálisoknál mutatta magát, kik egye-
sülve tiltakoznak azon bűnös kísérlet ellen, a szándékba vett 
szentségtörés által a solothurni nép túlnyomó többségének 
többé jóvá nem tehető botrányt adni, a családok s felekeze-
tek közti, eddig amúgy szerencsésen fentartott vallási békét 
felbontani, s igy a közéletet olyképen megzavarni, hogy 
ennek következményei szinte beláthatlanok lennének. Ily 
értelemben irja egy solothurni lap: „Azt halljuk, hogy az 
ókatholikus püspöknek, Herzognak felszenteltetése szept. 
10-én itt, Solothurnban menend végbe. A mitől tehát régen 
tartottunk, de amit mégis mindig lehetlennek gondoltunk, 
az mégis megtörténnék ? Az ókatholikusok épen nem szo-
rultak rá, hogy a püspökszentelést itt végezzék ; vannak elég 
templomaik: Oltenban, Bern-, Genf- s Rheinfeldenben ; ha-
nem azértis itt akarják megtartani, Solothurnban ! Pedig 
ezt roszul teszik; a mi katholikusaink, bármely politikai 
párthoz tartozzanak is, mind római-katholikusok ; (ókatho-
likus' nálunk csak a kormány, aztán még néhány egyéniség, 
mely egyáltalában semmit sem hisz ; a többinél pedig libe-
rális, sőt radicalisnak lenni épen nem jelent annyit, mint 
egyúttal az u. n. ókatholicismusnak is kedvezni ; sőt hatá-
rozottan mondhatjuk, mert jól tudjuk, hogy épen legradica-
lisabb liberálisaink époly határozott ellenségei az ókatholi-
kus komédiának is ; mert eléggé eszélyesek belátni, mek-
kora s mily sajnos zavarokba döntetnék a mi városunk, ha 
ez a komédia nálunk is eljátszatnék. Pedig ők azt akarják, 
hogy e városnak polgárai békében éljenek egymást mellett; 
viszont pedig nem akarják, hogy a városi papság, melyet 
tisztelnek s becsülnek, Herzognak idehozatala által mélyen 
megsértessék, nem akarják, hogy a családi béke száz meg 
száz helyen felbontassék ; — szóval még politikailag legra-
dicalisabb katholikusaink kaiholikusolc, nem-katholikusaink 
pedig ildomosak s igazságosak akarnak lenni ; Herzognak 
idehozatala s itt felszenteltetése pedig iszonyú botrány 
lenne, mely szép s okos szándékukat egy csapással meg-
hiúsítaná." 

„Mit kell tehát ily körülmények közt tenni ? Nincs 
semmi óv- vagy ellenszer ? Váljon a mi templomaink a kor-
mány-, vagy Brosi és Vigiers kormánytanácsosok, vagy 
épen Herzog és Keller urakéi? A legjobb ellen- és óvszer 
az lenne, ha mindazon, bármily párthoz tartozó férfiak, kik-
nek e város belbékéje s a polgárok közti egyetértés szivü-
kön fekszik, együttes feliratban tiltakoznának Herzognak 
bármelyik templomunkban való felszenteltetése ellen ; nem 
hiszszük, hogy a kormány ily tiltakozást lábbal tapodni 
merne, s ha mégis tenné, ő lenne az, mely annak vészes kö-
vetkezményeit legelőbb érezné." 

„Solothurni polgárok! Bern már belefáradt a juravi-
déki katholikusoknak elnyomásába, Genf az egész világ 
előtt blamirozta magát; váljon ne okulnánk-e ezeknek pél-
dáján ; s te, solothurni kormány, mely sem vallási meggyő-
ződésből rajongsz az ókatholicismusért, sem holmi politikai 
czélok elérése végett nem szorulsz rá, miért akarsz erőszak-
kal viszályt s súrlódást idézni elő polgáraid közt, kiket bol-
dogokká tenni, kiket békében s egyetértésben megtartani 
szoros kötelességed. Szegény solothurni nép, ha arra kény-
szerítenének vagy csábitanának, hogy néhány felfuvalkodott 
rövid!átásuuak merénylete következtében szentélyeidet meg-
fertőztetni engednéd!" 

Megjegyzendő, hogy az egész solothurni kantonban 
hetven katholikus község mellett csak három ókatholikus 

gyülde van, s hogy a solothurni cathedralis, más néven sz. 
Ursus temploma az egész kanton előtt századok óta a leg-
melegebb kegyeletnek tárgya, mely halálos sérelmet szen-
vedne, hahogy az ,ókatholikus' békebontóknak mégis sike-
rülne gálád tervüket keresztülvinni. 

VEGYESEK. 
— Már május végén, első félévünk 42. számában em-

iitettük, miszerint egy zsidó bankárokból álló consortium 
Palaestina megvételét tervezgeti ; a dolog azóta némileg ha-
ladt ; mert amint a ,M. Állam'-ban olvassuk, valamely hé-
ber hirlap londoni levelet közöl, mely azt mondja, hogy a 
török kormány Angliában levő számos zsidó hitelezőjének 
felajánlotta Palaestina egy részét. Sir Hammond London-
ban összeköttetésben áll Chwedallával, egy angol, franczia és 
osztrák tagokból álló társulat alapitójával, mely társulat 8 
millió font sterling tőkével azon van, hogy a portától az 
egész szent földet megvegye. Chwedallának egy nyilatko-
zata szerint az európai nagyhatalmak jóváhagyása nélkül az 
átengedésre nem lehet gondolni ; van azonban remény, hogy 
az üzlet mégis létrejő. Már évek óta egész Európa legbefo-
lyásosabb házainak érdeke föl van keltve. Chwedalla legkö-
zelebb személyesen szándékszik Konstantinápolyba menni, 
hogy az ügyet ott helyben szorgalmazza. Erre csak ismétel-
hetjük, amit már akkor mondtunk: még csak az kellene, 
hogy még a szentsir is zsidó kézre kerüljön ! 

— Azon általános rendelet, melyet az olasz ministe-
rium a szent menetek ellen kiadott, számos félreértésre ad-
ván alkalmat, a római praefectus hivatalos magyarázatot 
adott ki, mely három pontra osztva rendeli : 1) Az Oltári-
szentséget beteghez vinni szabad (mily kegyes !) mert ez 
nem processio ; de harangozni nem szabad ; 2) Processio 
mellett azonban a Szentséget vinni nem szabad ; 3) Teme-
tést testvérületek megjelenése mellett tartani tilos, esetről 
esetre a városi hatóság engedélyt adhat rá, ha 14 nappal 
előbb jelentetett be. Ölaszhonban tehát minden orvos köte-
les már 14 nappal előbb tudni váljon betege meg fog-e 
halni vagy sem ; — csakhogy az orvosi tudomány ezt néha 
még 14 perczczel előbb sem tudja ! 

— Grant elnök egyik ,culturharczi' törekvésével nagy 
vereséget szenvedett a washingtoni congressus előtt, mely 
azon törvényjavaslatot, hogy ezentúl felekezeti iskolák ál-
lami pénzzel nem segélyezhetők többé, visszavetette. Mi 
Grantnek e tervét már körülbelül egy esztendeje jeleztük, 
mint olyant, melyben nagy igazságtalanság rejlik mindazok 
ellen, kik amellett, hogy a tömérdek iskolai adót — egész 
jövedelmök félszáztóliját — fizetik oly iskolákra, melyekbe, 
mint vallástalanokba, gyermekeiket nem küldik, még saját 
felekezeti iskoláikra is kénytelenek adózni. Ilyenek legelső 
sorban a katholikusok, kik ellen a kérdéses törvényjavaslat 
kiválólag irányult is ; csakhogy a szép szándék ezennel csü-
törtököt mondott. 

— Manning bibornok London városának egy nyugati, 
Hammersmith nevü külvárosában papneveldét alapított, s 
annak alapkövét diszes, papok és világiakból álló közönség 
jelenlétében jul. 14-én már le is tette. Az eddigi papneveidei 
épület,melyben két megyének,a westminsteri- s a southwarki-
nak clericusai neveltettek, nem csak szűknek kezdett mutat-
kozni, hanem oly roskadozó állapotúnak is, hogy azt nem 
sokára el keilend hagyni. A bibornoknak, az alapkőletétel 
alkalmával mondott beszédéből kiemeljük, miszerint hivei, 
alig hogy szándéka, uj papneveldét alapítani köztudomásúvá 
lett, legott 10,000 font sterlinget bocsátottak rendelkezé-
sére, s hogy az egész épület 24,000-be kerülend; mert, ha-
bár minden külső diszitmény nélkül, de erős és tartós anyag-
ból készül. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Havi szemle. 
„Et nunc reges, intelligite, erudimini qui iudicatis 

terram!" — igy szól pályatársaihoz a királyi költö 
s j ó s ; ö, ki a királyi kötelmek hü s buzgó teljesí-
tésének, amennyire az emberi gyarlóság mellett le-
hetséges, fényes példányképe volt ; — „ erudi-
mini qui iudicatis terram !" — igy inti az egyház szün-
telenül azon hiveit, kik isteni rendeletből a népek 
fejedelmeivé, vezéreivé, kormányzóivá lettek : mert 
a hatalom nem tetszés szerint kezelhető birtok, ha-
nem isteni bizomány, melylyel nagy s fontos köteles-
ségek já rnak s melyről az illetőknek a maga idején 
részletes számot keilend adniok Annak, a kinek ke-
gyelméből b i r ták . 

Azonban, ha társadalmi bajaink okait fürkész-
sziik, lehetetlen észre nem vennünk, miszerint az 
azokért való felelősségnek nagy része épen a köte-
lességfeledett uralkodókat terheli, kik a helyett^ 
hogy népeiknek minden erénynek példányképei let-
tek volna, vezéreivé lőnek az Isten elleni lázadás-
ban ; kik eléggé esztelenek valának, hogy az isteni 
tekintély iránti , vallásos tiszteletet, mely lételök 
kiváló jogalapja, magok bűnös kézzel ássák alá, 
részint könnyelműségből, részint, s pedig legna-
gyobbrészt azon véleményben, hogy politikailag 
nagyon is eszélyesen cselekednek, ha hatalmuk kép-
zelt vetélytársát üldözve, megingatják, feldöntik az 
oltárt , melyhez t rónjok is támasztva volt, ugy hogy 
mig könnyelmű s lelkismeretes művöknek végére 
értek, azt lát ták, hogy nem amazt, hanem magokat 
tet ték tönkre. 

Nem amazt, nem az egyházat tették tönkre ; 
mer t az lehetetlen ; mert a teremtő, mindenható Is-
ten szerzeményét méga legkor l á t l anabbu l uralkodó 
koronás fő, még a leghatalmasabb ember, bármi 

czimet viseljen is, tönkre nem tehet i ; mert ennek a 
„leghatalmasabb"-nak hatalma is mindig csak kor-
látolt, ha nem is más emberek akarata s döntő be-
folyása, ha nem is sajá t lelkismerete sugallata, ugy 
legalább a tér s az idő á l ta l ; üldözheti, megsemmi-
sítheti az egyházat országa határain belül, dühöng-
het élte végnap já ig ; de egyszer csak szűnnie kell 
a kegyetlen s oktalan munkától , s mig ő a Minden-
ható Ítélőszéke előtt annak, bár késő felismerésére 
ébred, hogy voltaképen mily végtelenül nagy semmi 
volt ő, ki oda lenn vajmi nagynak képzelte m a g á t ; 
addig az általa üldözött u j életre ébred, s enyész-
hetlen életereje tel jéből gyógyítva sebeit, imádko-
zik érte, a ki azokat ütötte. 

Az egyházat nem tehették tönkre sem a Dio-
cletiánok, sem az ariánhitü császárok, sem a byzan-
ciak, sem a Hohenstaufok, sem VIII . Henrik, sem 
XIV. Lajos, sem egyike azok közül, kik a josefinis-
mus elvei szerint szerettek volna uralkodni. Meg-
apaszthatták, — minden gonoszság előtt megnyit-
ván a sorompót, mihelyt ideiglenes szövegségestár-
sul ajánlkozott — megapaszthatták igazi hivei szá-
mát a közvetlen hatalmuk alá rendelt országok-
ban, növeszthették ellenségeinek s gunyolóinak se-
regét, lenyűgözhették, de ki nem i r tha t t ák ; — sőt 
ama csudás ruganyosságától sem foszthatták meg, 
melylyel mindannyiszor legott s teljesen képes fel-
egyenesedni, mihelyt a r á ja nehezedett nyomás csak 
némileg is enged. Hanem ehelyett nem csak sajá t 
magok alól vonták ki a talaj t , hanem a gond jukra 
bizott népeket is beláthat lan nyomorba döntötték ; 
mert öntudat lanul is okozóivá lettek a legvészesebb 
forradalmak- s a szellemek ama véghetetlen rom-
lottságának, mely u tó l já ra is csak magokon a sze-
rencsétlen népeken boszulja meg magát. 

Ekként kettős bünt követnek el azok, kik a rá-
19 
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jok bízott hatalommal bármi okból visszaélnek ; sa-
já t magok s azok ellen is, kiknek érdekében s javára 
a hatalom adatott nekik. S ezeket nem csak, sőt 
manap talán egyáltalán sem az uralkodókról mond-
j u k ; azokról, kik látszat szerint a hatalom teljét köz-
pontosítják magokban, hanem még sokkal nagyobb 
mérvekben azokról, kikre a fejedelmek névleges 
hatalmuk legnagyobb részét bármi okból átruházni 
kénytelenültek. I t t a földön vígjátékot lehet ugyan 
íizni mindenféle ,felelösség'-gel ; de oda "fönn, a 
Mindenható bíró előtt vége van ennek. 

Pedig mindezeknek is szól az apostolnak ama 
szava, hogy az Ur munkáiból megismerhető, meg-
érthető és látható, ugy hogy ők menthetetlenek. 
Maga az egyház is hegyen helyzett város, melynek 
mennél nagyobb dicsőítésére az Ur épen az utóbbi 
századokban számos kitűnő s szent férfiút küldött. 
Egy loyolai sz. Ignácz, borromeói sz. Károly, páli 
sz. Vincze, liguori sz. Alfonz épen azon időkben él-
tek, midőn a fejedelmek össze kezdtek az Ur egy-
háza ellen esküdni, s midőn a nemzedékeken át 
ápolt, gonosz terveket erőszakkal végrehajták. 
Ugyanezen időkből származnak kegyeletes alapitvá-
nyaink legnagyobb része, ugyanakkor tett a hitkiil-
déreknek Isten áldotta müve oly haladásokat Ázsia3, 
Afrika- s Amerikában, mint soha azelőtt, hogy bi-
zony felismerhette akkor is az Urat, a ki csak akarta. 

Mi az tehát, mi a fejedelmeket és népeket épen 
ily időkben az egyház ellenes, szomorú harczra 
készti, mikor mindketten nem csak az öröklét szel-
lemi, hanem legnagyobbrészt e földi élet anyagi ja-
vait, a polgárisodás szerezte jólétet, gazdagságot, ha-
talmat s tekintélyt is annak köszönik ? . . . Nem egyéb 
ez ru t háládatlanságnál, mely visszaélve az évezrede-
ken át élvezett adományokkal, maga az adományozó 
ellen használja fel azokat s mint minden aljas jel-
lem, épen a nyert jótéteménynek öntudatában ta-
lálja az indokot annak gyülölésére, a ki azt nyúj-
totta. Igy mai nemzedékünk is gyűlöli az egyházat; 
mert tudja , hogy a mije van, annak köszöni; mert az 
oly fényes, oly nagy, oly megingathatlan, oly meg-
vesztegethetlen ; szóval gyűlöli, amiért a szellemi 
törpék mindig gyűlölik a lángészt : mert imponál 
nekik; gyűlöli mert nem tagadhatja , hogy az egy-
ház a legközvetlenebb isteni intézmény e földön^ 
melyben és mely által Isten maga működik köztünk. 

De ha azt mondjuk, hogy e nemzedék az egy-
házat gyűlöli ; mert Isten működik benne és általa • 
akkor ezen állítás még egy másik, sokkal borzasz-
tóbb vádat foglal magában, azt t. i., hogy gyűlöli 

az egyházat, mert — Istent gyűlöli ! S nem mi 
mondjuk ezt, hanem Krisztus maga, a ki az örökké-
való igazság. Midőn anyaszentegyházának első fő-
pásztorait kikiildé, megjósolá nekik, miszerint gyű-
lölet s üldöztetés leszen osztályrészük, s pedig ő 
miatta: „És gyiiletesek lesztek mindeneknél az én 
nevemért.1^ amaz örökké emlékezetes, utolsó vacsora 
alkalmával, midőn legméltóságosabb Szentségét 
szerzé s annak kezelését is tanítványaira s azok 
utódaira bizta, — akkor is ugyan e szomorú igaz-
ságot ismétlé elöttök : „Ha a világ gyűlöl titeket, 
tudjá tok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok-
nál. Ha e világból volnátok, a világ azt, mi övé 
szeretné ; de mivel e világból nem vagytok, hanem 
én választottalak titeket e világból, azért gyűlöl ti-
teket e világ - ' Ez tehát az igazi ok, amiért a 

mai nemzedék is az egyházat gyűlöli ; Krisztus 
maga mondja, itt tehát a kételynek nincs többé 
helye. Azért mondja tovább: „Ha engem üldöztek, 
titeket is üldözni fognak" — azaz: ugyanaz a gyűlö-
let, mely arra birta őket, hogy engemet, Megváltó-
jukat üldözzék, arra is késztendi őket, hogy a ti 
megsemmisitéstekre törjenek — „s mindezeket az 
én nevemért cselekszik majd nektek" — azért t. i. 
mert én küldtelek titeket s biztalak meg, hogy ta-
nítsátok a népeket; végre pedig igy fejezi be: „A 
ki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli ! " 

Igy aztán eléggé világos feleletet nyertünk e 
kérdésre : Honnan e borzasztó viharok, melyek foly-
tonosan az egyház ellen dühöngenek ? Mily ádáz 
szellem az, mely a halandókat századokig tartó lá-
zadásra nógatja legnagyobb, igazi jóltevőjök ellen ? 
íme a válasz Krisztus Urunk ajkairól, mely a sö-
tétség hatalmainak titkát borzasztó világosságba he-
lyezi : Gyűlölik az egyhazat, mert Krisztust gyűlölik, s 
gyűlölik Krisztust, mert Istent gyűlölik benne. 

A tények sokkal hangosabban szólnak e tétel 
igazvolta mellett, semhogy ezt hosszabban bizo-
nyítgatni szükséges lenne. A mult század végén azon 
nemzet lázadt fel az egyház ellen, mely egy évez-
redig azzal dicsekedett, hogy annak legidősb leánya 
Nyugaton, — fellázadt édesanyja ellen s borzasztó, 
véres harczokat vívott ellene ; elűzte s meggyilkolta 
szolgáit, Krisztust magát s szent vallását förtelmes O ' o 
törvények által számiizé országából, s végre magát 
Istent tagadá meg, s hogy a szentségtörő káromlá-
sokat még aljas gunynyal is tetézze, a legundokabb 
bünt helyzé, a szónak szoros értelmében, az o l t á r r a . . . 
S mit látunk manap Németországban, mely jelen-
leg az egyháznak legtevékenyebb ellensége? Amit 
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egy század előtt a kereszténység vesztére összeesküdött go-
noszok csak legtitkosabb összejöveteleikben, legbizalmasabb 
leveleikben emliteni mertek, az ma ezen szerencsétlen biro-
dalomnak harczi jelszava, mely nyiltan hirdeti, hogy Krisz-
tus anyaszentegyháza, annak szolgái s intézményei, annak 
léte s fenállása ellen viseli az ok nélkül kezdett háborút. 
Mert Krisztus az, ki hazug vallása által az embereket mél-
tóságuk felismerése- s gyakorlatától, valamint jogaik élve-
zetétől megfosztá, ki elviselhetlen, méltatlan igát rakott a 
fenséges emberi észre. Ezért ő az emberi nemnek legnagyobb 
ellensége, azért meg kell tagadni azt az Istent, melyet ő ta-
nított ; mert a meddig az emberek Istenben s törvényeiben 
hisznek, nem tehetnek szert ama valódi, korlátlan szabad-
ságra, mely nélkül boldogság nem képzelhető 

Hogy a hazugság s tévely emez őrültjei ily nézetek 
mellett mitől sem riadnak vissza, mi terveik keresztülvite-
lének egyedül számba vehető akadályát, a katholikus egy-
házat megsemmisíthetné, az magától érthető, azt látjuk, 
érezzük, tapasztaljuk mindennap. Annyira jutottunk, hogy az 
egyház ép azon nemzetek közt, melyeket az ég s föld legszebb 
áldásaival árasztott el, mint a népek boldogságának legna-
gyobb ellensége gyülöltetik s üldöztetik; hogy Jézus, az 
emberi nemnek legnagyobb jóltevője, ki halála által örök 
életet s igazi világosságot szerzett nekünk, mint az ember 
anyagi s szellemi haladásának legnagyobb ellensége állítta-
tik a borzasztóan megcsalt tömeg elé ; hogy Istennek szent 
felsége ott, hol századokig kimerithetlen szent irgalommal 
működött, arczátlan gunynyal gyaláztatik. 

Igaz, hogy talán aránylag csekély azoknak száma, kik 
tudva s akarva cselekednek igy, de mi vigasz van ebben, 
midőn ellenben beláthatlan azoknak tömege, kik ugyan nem 
tudva, mit cselekesznek, mégis szolgálatkész eszközül hasz-
náltatják fel magokat azok által, és oktalan fanatismussal 
nem kevésbbé gyűlölik az egyházat, mint amazok ; gyűlölik 
pedig, mert joggal azt tanitja s hirdeti magáról, hogy benne 
s általa Isten működik. Ha nem ez lenne bárgyú ellenszen-
vöknek valódi rugója, miért ostromolnák leghevesebben az 
egyházi hitéletnek épen azon mozzanatait, melyekben Isten-
nek kinyilatkoztatása és működése leginkább nyilvánul ? 
Mint közönséges emberi társaságot talán még megtűrnék 
az egyházat ; de mint isteni intézmény elviselhetlen előt-
tök ; nem is azon tanok ellen kelnek ki leghevesebben, me-
lyeket a mindennapi ész önmagából is felfoghat s bebizo-
nyítani képes; de a kinyilatkoztatott hittitkok azok, mik 
ellenmondási viszketegöket keltik ; nem törődnének a val-
lási ténykedésekkel, ha azok csak külső szertartásoknak te-
kintetnének ; de gunynyal s erőszakkal küzdenek azon tan 
ellen, hogy e ténykedések közvetve vagy közvetlenül lel-
künk megszentelését, üdvünket mozdítják elő. Mi más ez 
mint annak jele, hogy mind az lázitja fel őket, mi csak 
messziről is emlékeztet Istenre ; — tehát nem Istennek ellen-
ségei-e ezek, s nem azért üldözik-e az egyházat, mert amazt, 
nevét, eszméjét, fogalmát is gyűlölik ? (Vége köv.) 

„a Nogáll-féle káték árnyoldalaidra 
tett észrevételekre. 

I I I . Túlesvén annak bevitatásán, hogy kritikánk alkal-
mával N. kátéit szó és értelem szerint hiven idéztük, most 

már áttérhetünk elfoglalt álláspontunk s felszínre hozott 
elveink megvitatására. Mint első ízben, ugy most is három 
pont körül csoportosítjuk tárgyunkat, vagyis szólunk : 1) 
kátéink tananyaga, 2) azok rendszere és 3) a részleges fel-
dolgozásról. 

A tananyagra nézve mindjárt az első czikkben fel-
színre hoztuk, hogy a) az 1—4 csapatnál ne vétessék fel az 
összes tananyag ; b) a tananyag megválasztásánál több figye-
lemmel legyünk a gyermek mindennapi szükségleteire; c) az 
erkölcstani résznél bővebben és tüzetesebben foglalkozzunk 
a positiv kötelmekkel, mint a nemlegesekkel. Ami az I —IY 
czikkben el volt mondva, az nem egyéb, mint ezen elvek 
concret alkalmazása N. kátéira. Nézzük tehát mily ellenve-
téseket tett B. ezen elvekre. 

Az első követelésre B. azzal felel, hogy N. minden 
osztály számára „azt ölelte fel tananyagul, ami a Cat. Rom. 
utasítása folytán minden káténak mulhatlan ingredientiája." 
(gl. 17. j.) 

Erre legegyszerűbben azt lehet felelni, nego majorem. 
A Cat. Rom. sehol nem ad, sőt nem is adhat arra utasítást, 
mit kelljen a csapatra beosztott népiskolánál mindegyik 
tanfokozattal feldolgozni. Mondjuk, nem is adhat erre a 
Cat. Rom. határozott utasitást, mert a Cat. Romanus 1561-
ben jött sajtó alá, midőn Canisius bizonysága szerint „há-
rom iskola" vagy csapat létezett az iskolákban, mig az elemi 
oktatás tanfokozatra való beosztásának eszméje alig egy 
évtized előtt született meg. 

Ha a Cat. Roinanust veszszük épen zsinórmértékül, 
ád az az elemi iskolákra nézve is utasitást, mely igy hang-
zik : „In tradendis fidei mysteriis ac vitae praeceptis ad 
audientium sensum atque intelligentiam accomodari opor-
tere." (Cat. Rom. Vindobonae 1867. 9. XI , p. 16.) Mi ezen 
utasitást tartottuk szem előtt, midőn a gyermek fejledezö te-
hetségéhez kívántunk némileg alkalmazkodni azáltal, hogy 
kezdetben nem kivántuk az összes tananyagot, hanem csak 
annak bizonyos részeit feldolgozni. 

És e tekintetben igen nagy tekintélyek nyomdokain 
jártunk. Ott van maga az (jdvözitő ; felnőtteket tanított, s 
még sem látjuk, hogy az egyes városokbah vagy pedig 
egyes alkalmakkor felölelte volna az egész hittant, az egész 
erkölcstant és a malaszt összes eszközeit. Megelégedett a kez-
detleges tanításnál egyes részek előadásával, s csak később, 
fokozatosan, és akkor is csak tanítványainak adta elő a többi 
igazságokat, sőt egy részre még feltámadása után és a Szent-
lélek leszállása által tanította őket. 

A mester nyomdokain jár t sz. Pál is, aki gondosan 
megkülönböztette, mely tanokat adjon elő a neophytusok-
nak, s melyeket a teljesen hivő keresztényeknek. „Tanquam 
parvulis in Christo lac vobis potum dedi, non escam," irja 
a korinthu8Íaknak és a zsidókhoz irt első levelében (1. és 2. 
c.) részletesen előadja, mely tanokat szokta előadni az ujon 
megtérteknek. 

Igy jártak el a többi apostolok, igy azoknak tanítvá-
nyai, igy maga az egyház 19 századon keresztül, s igy nem 
az az egyház traditiója, hogy adjuk mindjárt kezdőknek az 
összes hittant, az összes erkölcstant és a malasztokról szóló 
részt szűkebb dimensióval ; hanem az, hogy ne adjunk mind-
járt kezdetben mindent, de amit adunk, azt értessük meg mi-

19* 
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nél teljesebben. Erre utasit a Cat. Rom. is (9. XI ) mond-
Aán : „necesse est considerate, quibus lacte, quibus solidiori 
cibo opus sit." 

Az egyház ezen utasítására kellene figyelemmel len-
nünk a káték Írásánál is. Ha erre nem vagyunk tekintettel, 
ártunk nem csak a gyermekeknek, hanem magának az ügy-
nek is. Ezért ostorozza az e tekintetbeni tulhajtást Hirscher, 
midőn mondja: „F. ist der Ansicht, man müsse anfänglich 
alle Mühe anwenden, dass alles, was zum Glauben, zur Hoff-
nung und Liebe, und zu den Sacramenten gehört, den jun-
o-en Leuten in das Gedächtniss gebracht werde. Der erste o ° 

Katechismus, sagt er, ist für das Gedächtniss, der zweite fűi-
den Verstand u. s. w., gleichsam als ob die Kinder der ersten 
Klasse nichts wären, als ein Gedächtniss, und die Religion 
nichts anderes iväre für sie, als eine liasse Formeln, die sie 
gedächtnissmässig aufzusagen haben. In der That ist nun 
der Katechismus für die erste Klasse eine möglichst ge-
drängte Sammlung sämmtlicher Rubriken eines grösseren 
theologischen Compendiums. Man soll Kindern dieses Alters 
nur das vortragen, was sie fassen können." (i. m. 90.1.) Szó-
ról szóra elmondható ez a D. és N. kátékkal szemben is, me-
lyekben nem tárgyak vannak fokozatosan előadva, hanem a 
kiterjedés, az egyes tárgyak szűkebb és bővebb feldolgozása. 

Es ti reátok hivatkozom, lelkes katecheták, lehetsé-
ges-e az összes tananyagot már az első osztályban, illetőleg 
az első csapattal, az alig 6 — 7 éves gyermekekkel feldol-
gozni ? Ha a buzgóság nem hiányzik, nem hiányzik-e a 
gyermek felfogása s a szükséges idő, és nem osztjátok-e 
Hirscher emez arany mondatát: „Um das jeder Klasse zu-
fallende Ganze der Heilslehre auszumitteln, gilt der Grund-
satz : trage dasselbe jeder Klasse so weit vor, als je die Fas-
sungskraft der Zöglinge erlaubt, und ihr Bedürfniss erheischt. 
Die Fassungskraft und das Bedürfniss muss über die Wahl 
des Stoffes entscheiden ; (Katechetik, Tübingen 1834, 812.) 
nem mondjátok-e ti is Hirscherrel: „Überladung bringt Un-
verdaulich keit für Kopf und Herz." (i. m. 113 1.) 

Ott a legjelesb katecheta, Gruber A. (v. ö. Theore-
tiscli-practisches Handbuch der Katechetik, Regensburg 
1870, I. 56—151, II. 938—9) az első csapatnál, melyet ő 
igen helyesen előkészítő osztálynak mond, még annyit sem 
vesz fel, mint amennyit mi felveendőnek mondottunk. A ke-
resztvetés, mindennapi imák, Isten s az apostoli hitvallás-
ban foglalt tárgyak érintetnek, s mint önmaga megjegyzi: 
„Alles wird mit den Kiudern nicht so schulmässig, als viel-
mehr gebetmässig und ehrfurchtsvoll geübt." 

Hasonlóképen nyilatkoznak, kik a kezdő hitelemzés 
szabályairól irtak, mint pl. Radlinszki ,Theologia Pastorali-
sá'-ban (v. ö. Edit. sec. Vindobonae, 1870, p. 279.) Radlinszki 
talán tekintély e téren s ime csaknem szóról szóra azt irja 
elő a kezdő hitelemzés tananyagául tanítani, mit kérdéses czik-
keinkben elsoroltunk. Idézhetnénk még akárhány tekinté-
lyes irót ; de megelégszünk itt, lia Canisiusnak, kire B. oly 
sokszor hivatkozott, eljárását bemutatjuk. 

Canisius három csapattal vette fel a káté összes tan-
anyagát, amint mutatja művének eme czime is : „A Jézus-
társaságból való Canisius Péter által egybeszedett és három 
iskolára elosztott keresztény hitnek öt főczikkelyeiről kö-
zönséges és szükséges kérdések könyvecskéje stb. (Budán 1791.) 

Miként osztja be Canisius a káté tananyagát három 
osztályra vagy csapatra, kitűnik saját szavaiból. 

Az „első iskola a kisded gyermekeké és az épen tudat-
lanoké. Tanítsátok őket, miként vessenek keresztet, és min-
dennap előttök értelmesen és egyéb toldalék nélkül, (mel-
lőzve tehát azon szómagyarázatot, melyet N. már az elemi 
k. k.-ba felvett,) a miatyánkot, üdvözletet és hiszekegyet el-
iinádkozzák és hitünk következő ágazatiban taníttassanak." 
It t ad Canisius néhány kérdést Istenről, a Szentháromság-
ról ; elmondja pár szóval, haláluk után hová jutnak a jók, 
hova a gonoszok, s azután még előadva, hogy mindezt azért 
hiszszük, mivel Jézus tanította, 34, mond harmincznégy kér-
désben kimerítette az első csapat tananyagát. „Midőn a gyer-
mekek már ezeket a kérdéseket megtanulták, tanítani lehet a 
reggeli, estvéli, ebéd és vacsora előtt való és egyéb rövid 
imádságokra." (v. ö. i. m. 35—40 1.) 

Ily kevés tananyaggal megelégedett Canisius „az első 
iskolában," ami jelenleg az I. és II. csapatnak felelne meg, 
s mily practice, mily concrete, s mily életből meritve vá-
lasztja meg-e keveset Í3 ? ! N. ennyivel nem elégedett meg, 
pedig mindenütt Canisius redivivusnak akar feltűnni, hanem 
adja a nagy-káté kivonatos tananyagát, B. szerint „ennek 
megfelelő ditnensióval." Szegény Canisius, hogy ő nem volt 
oly szerencsés e „dimenziót" eltalálni ! Vigasztalhatja azonban 
magát Canisius az által, hogy ezen szerencsés dimensiót már 
félszázaddal ezelőtt elitélte a világ, s már Hirscher ostorozta 
ezen eljárást, mondván : „Der Unterschied für die erste Klasse 
und dritte besteht ganz und gar nicht im Inhalte, sondern 
bloss im Volumen, so, dass der für die erste Klasse ein mög-
lichst trockener und abstracter Auszug des der dritten Klasse 
bestimmten ist. Eher möchte die dritte Klasse den für die erste 
bestimmten brauchen, und umgekehrt." (i. in. 98 1.) 

A „második iskola" tananyagáról Canisius ezt mondja : 
„Minek utána a gyermekek az első iskolát annyira kitanul-
ták, hogy azt meg is értik, amit mondanak, második isko-
lába vezettessenek és ösztönöztessenek, hogy 1) tanulják 
meg könyv nélkül a 10 parancsot ; 2) jól taníttassanak a hi-
szekegy főágazataira, és másik két isteni indulatokra, ugy 
mint a reményre és a szeretetre ; 3) jól megtaníttassanak, 
miként kell helyesen és igazán gyónni és ajtatosan áldozni." 

Canisius a „második iskolában," (ami jelenleg a I I I . 
és IV. tanfolyamnak felelne meg,) a tiz parancsot csak annyi-
ban érinti, hogy azt a gyermekekkönyvnélkül megtanulják; 
a hit elemeit nem ágozatok szerint adja elő, hanem feldol-
gozza bizonyos részletekben magát a tárgyat anélkül, hogy 
reflectálna az apostoli hitvallás szavaira ; a szentségeknél 
megelégszik a „gyónás" és „áldozás" előadásával, csakhogy 
azután azt gyermekdeden, részletesen s az életre gyakorla-
tiasan alkalmazva, adja elő. Mindez 204 kérdést képez, leszá-
mítva az imádságok formuláit. 

A „harmadik iskolának" tananyagáról, vagyis a „kis 
iskolákban járó legnagyobb gyermekek" (jelenleg az V. és 
VI. csapat) tananyagáról Canisius ezt i r ja: „Mikor a gyer-
mekek a második iskolát kitanulják, eleikbe lehet adni ezt 
a harmadik kicsiny iskolát, hogy igy alkalmatosabbak le-
gyenek a bővebb és feljebbvaló oktatásoknak megtanulá-
sára. Tanulják meg könyvnélkül: 1) a Szentlélek elleni hat 
bünt, 2) az égbekiáltó négy bűnt, 3) a kilencz idegen bűnt, 
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4) a három fő jóságos cselekedetet, 5) az irgalmasság hét 
testi és hét lelki cselekedeteiket, 6) az evangeliumi nyolcz 
boldogságokat, 7) az evangeliumi három tanácsokat és 8) az 
embernek végső dolgait." (N. mindezt előadja már a legki-
sebb gyermekeknél e. k. k. 44—46 1.) 

Ezt követőleg „rövid megmagyarázását" adja: 1) az 
hiszek egy Istenben foglalt 12 ágazatoknak, (25 kérdés) ; 2) 
a miatyánknak (19 k.) ; 3) az angyali üdvözletnek (7 k.) ; 
4) a hét szentségnek (44 k.) ; 5) az Isten tízparancsolatainak 
(31 k.) ; 6) az anyaszentegyház 5 parancsolatainak (7 k.) ; 
7) a keresztény igazságnak (36 k.) ; 8) a jóságos cselekede-
teknek (13 k.) ; 9) az evangeliumi tanácsoknak és utolsó 
dolgoknak (10 k.) 

Jól olvassa át a szives olvasó, mit dolgozott fel Canisius 
a „legnagyobb gyermekeknek", s azután vegye kezébe ká-
téinkat, s lapozza át a kérdéses N. kátét, hogy saját szemei-
vel meggyőződjék arról, miszerint N. és D. már az elemi káté-
ban csaknem mindazt adják, amit Canisius csak a legna-
gyobbaknak vélt előadhatni ! ! Ha Canisius tekintély e téren, 
amint valóban nagy tekintély, akkor nem joggal kifogásol-
ható-e kátéinknál, s kiválóan N.-nál, ki „repristinált Cani-
sius" óhajt lenni, hogy épen abban nem követte Canisiust, 
amiben követni kellett volna ? ! Mily alapon nevezhetők ezek 
tekintetbe vétele mellett N. kisérletei „repristinált Canisius 
kátéknak" ?! 

Ha az egyház szigorúan és határozottan előadja, mit 
kell feldolgozni minden egyes osztályban, akkor miért nem 
lépett fel az egyház mindeddig Canisius eljárása ellen? ! Ha 
„a Cat. Rom. utasítása folytán N. azt ölelte fel tananyagul, 
ami minden káténak mulhatlan ingredientiája", (9 1. 17 f.) 
magyarázza meg B. honnan van, hogy Canisius, Deharbe, 
Schuszter, Fröchlich, Gaume, Felbiger, ugy szinte a bam-
bergi, mainzi és rottenburgi káték is kisebb nagyobb mér-
tékben el-eltérő tananyagot dolgoztak fel az egyes osztá-
lyok számára. Ha a tananyagra is ád a Cat. Rom. utasí-
tást, ugy vagy kárhoztatandó N. kivételével minden eddigi 
káté-író, hogy miért nem vette figyelembe a Cat. Rom. 
utasítását ; — vagy pedig kárhoztatandó B. felületessége, ki 
oly utasítást fog a Cat. Bom-ra, mely abban mindeddig nem 
létezik. Keletéri. 

A B. Szűznek test szerinti mennybemenetele. 
(Folyt) 

II . A hagyományból vett érvek után a hit által fel-
világosított észnek érvelésére megyünk át. 

Máriának mennybemenetele mind azon fényes jótéte-
ményeknek zárkövét képezi s mintegy koronáját, melyek 
által Isten szent anyját dicsőíteni kivánta s valamint az em-
ber minden tervszerüleg kezdeményezett műből annak foly-
tatására és végére következtethet, ugy következtethetünk 
azon fényes kiváltságokból is, melyekkel Isten a bold. Szü-
zet létének kezdő pillanatától fogva egyre növekvő ará-
nyokban, legfőbb szeretete s bölcseségének törvényei sze-
rint kitünteté, azon dicsőségre s annak természetére, mely 
eme kitüntető kiváltságoknak, mint fentebb mondók, zár-
kövét képezi. Ezen elvből indulva s e kereten belül, folyand 
le érvelésünk, midőn Máriának test szerinti mennybemene-
telét ugy fogjuk fel, mint a mely hittanilag ismert s elis-

mert, egyéb kiváltságainak méltó s kiegészítő befejezé-
sét képezi. 

1) Mária nagyságának ontologicus alapja az, hogy ő 
Isten anyja; mert ebből, mint sz. Tamás mondja, mintegy 
véghetetlen nagy méltósága és tekintélye származik; — 
Summa, p. 1. q. 25 ; — sőt ezáltal, ugyané szent hittudós 
szerint, — II . 2. q. 103. a. 4 ; — a Szentháromsággal mint-
egy természeti rokonságra lépett. Ez ama főtétel, melyből 
az atyák és hittudósok a többit, tüzetesen a czikkünkben 
fenforgót származtatják, kettős tekintetből indulván k i : 
abból ugyanis, mit erre nézve a Fiu s abból, mit az anya 
dicsősége követel. „Miután ugyanis," — igy okoskodik 
Suarez in 3. p. S. Thom. 2. disp. 15. s. 2. — „Krisztus teste 
Mária testéből alakittatott, bizonyos tekintetben mond-
hatni, hogy húsok azonos. Valamint tehát Adám mond-
hatta : ,Ez mostan csont az én csontaimból s hus az én 
húsomból,' ugy mondhatja most Krisztus megfordítva: ,Ez 
ama hus, a melyből az enyém lett.' Ebből következik, hogy 
valamint Krisztus teste szükségképen romlatlan, hasonlólag 
illik, hogy szent anyja teste is az legyen, kinek mindenféle 
dicsősége visszasugárzik Fiára. Joggal tehát a 131. zsoltár-
nak eme szavait alkalmazzuk rá : ,Kelj fel, Uram, a te 
nyughelyedre, te, és a te szentelésed szekrénye' ; mert ezen 
szekrény alighanem az, melyről az egyház énekli : ,Ventris 
sub arca clausus est,' amiért a görög atyák Máriát igen 
gyakran szent szekrénynek nevezik." 

Igy Suarez. Hasonlólag nyilatkozik a ,De assumptione 
B. 31. Virginis' czimü, régi beszédnek jámbor szerzője is, 
mely sz. Ágoston művei közt találtatik : „Hogy ama leg-
szentebb test, melyből Krisztus teste vétetett, valaha a fér-
gek eledele leendett, az oly gondolat, melyet felgondolni 
nem tudok, kimondani borzadok, — quia sentire non valeo, 
dicere pertimesco. A mily kevéssé pedig a Fiu dicsősége 
megengedi, hogy sz. anyja teste rothadásba menjen át, ép-
oly kevéssé megengedi azt az anya dicsősége sem, melyet 
minden jó fiu tehetségéhez képest előmozdítani köteles 
Krisztus nem azért jött, ut legem solvat, sed ut adimpleat ; 
a törvény pedig azt rendeli, hogy anyánkat tiszteljük. Mi-
dőn tehát Krisztus Máriát, mig e földön élt, inkább mint 
bárkit tünteté ki azon kegyelem által, melylyel anyjává 
választá vala őt, hogy ne lenne jámbor hit s vélemény azt 
tartani, miszerint halála után is különös védelem s kizáró-
lagos kiváltságok által tüntette ki azt ? . . . Ugyanaz, ki szü-
letve, szűznek őrzé meg anyját, tehette azt is, hogy a rot-
hadás s elporladozás ellen megóvja. A rothadás és a férgek 
hatalma gyalázatára válnak az emberi természetnek, s mi-
után maga Jézus e gyalázattól mentt vala, illett, hogy Má-
ria teste is, melyből az ővé vétetett, mentt legyen attól." 

Még az anyai kötelmek teljesítésében tanusitott hű-
ség is, mely Mária egyik kitűnő ékességét képezte, nem 
csak egyes fellengző dicsőitői, hanem oly kimért, száraz theo-
logusok előtt is, minő Suarez volt, elegendő oknak látszott 
arra, hogy abból a szóban forgó kiváltságot leszármaztassák. 
Ha ugyanis Krisztus Jánosnál megigéré: ,Ahol én vagyok, 
ott leszen az én szolgám is,' mennyivel inkább s mennyivel 
kitünőbben nem kell, hogy ezen igéret ama dicső Szűzre is 
vonatkozzék, melynek legtisztább vére szent testének kép-
zésére működött közre, mely méhében hordá őt, szent em-
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lőin tápláld s harmincz évig a legodaadóbb anyai szeretettel 
szolgált neki ? Ha tehát Krisztus egyéb szent szolgáinak 
lelkei vele együtt uralkodnak az égben, több mint illő, hogy 
szent anyja test szerint is uralkodjék ott. Igy ismét Suarez. 

2) Valamint a malasztok ama lánezolatának, melyek-
ben Mária részesült, legmélyebb alapját istenanyai méltó-
sága képezi, ugy szeplőtelen fogantatása annak mintegy első 
lánczszeme, s nem is sok érvelés s hosszú okoskodás kell 
hozzá, hogy testszerinti mennybemenetelét e dogmából is 
származtassuk. 

Semmi sem bizonyosb, mint a bün és a halál közti 
összefüggés — „in quocimque enim die comederis ex eo, morte 
morierisigy szólt Isten Ádámhoz, s valamint az apostol 
tana szerint a halál a bűnnek büntetése, ugy viszont a bün 
a halálnak fulánkja. Ha tehát Mária tiszta volt az eredendő 
s minden egyéb tettleges bűntől, miként lehetett alávetve a 
halálnak ? Azonban — mégis meghalt, igy tehát ez az 
érv semmis ! Igenis, meghalt ; de nem bűnei büntetésére, 
hanem a Gondviselés azon rendeleténél fogva, mely szerint 
mindenben szent fiához hasonlóvá kelle lennie, éltét is felál-
doznia Istennek s nekünk halálában is utánzandó példány-
képül szolgálnia ; — de mindebből nem következik, hogy 
szent testének a sirban el kelle rothadnia; amint ez nem tör-
tént szent fiának testével sem. A halál, magában véve semmi 
megbecstelenítőt nem foglal magában, különben Isten Fia 
nem vetette volna magát alá neki ; sőt ellenkezőleg az élet-
nek szent czélból s önkényt való feláldozása érdem s juta-
lomra méltó, dicső tett. De a sirbani elrothadás, a por s ha-
muvá létei, ez az emberi nem bünérdemelte legfőbb gyalá-
zata, mint az atyák tanitják, mely a közönséges emberre nézve 
elhárithatlan, bármily jámbor és szent legyen különben. 
Innen van, hogy ama sújtó itélet, melyet Isten még a para-
dicsomban, bukott ősszülőink felett mond, végbüntetés gya-
nánt a sirbani rothadást, az ember anyagi létének megsem-
misülését emliti: „Quiaaudisti vocem uxoris tuae male-
dicta terra in opere tuo donee revertaris in terrain de 
qua sumptus es; quia pulvis es et in pulverem reverteris." 
Ez tehát bünitélet, melynek Mária nem lehetett alávetve, 
quia Deus non vult sanctos suos videre corruptionem ; ha-
lála tehát csak gyengéd elszendergés volt, rövid ideig tartó 
pihenése a testnek, mely a ,pausatio' szóban, melylyel a 
mennybemenetel ünnepét hajdanta jelezni szokták, igen szép 
s találó kifejezését leli. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Pest, szept. 1. U j - M a g y a r o r s z á g . A felfedezett 
uj világrészekben nem egy város-, vagy tartománynyal talál-
kozunk, mely nevét az óvilágból kölcsönözte azon különb-' 
séggel, hogy a városok és tartományok nevei ,uj' névvel je-
leztetnek. Bármily szorgalommal keressük is azonban Uj-
Magyarország nevét az uj világban, nem vagyunk azt képe-
sek ott feltalálni, e körülménynek tudjuk mi be, hogy ha el-
késve is, ha nem is az uj világban, de legalább az óban a 
régi Magyarország, Uj-Magyarországgá változtattatik át, a 
— szabadkőművesek által, kik olyformán gondolkoznak,hogy 
ha már amerikai rendszert akarunk behozni és ezt vala-
mely amerikai Uj-Magyarországban nem tehetjük, tegyük 

meg az európai Magyarországban és lesz belőle uj Ma-
gyarország. 

Ez az átalakítási processus fájdalom, sokkal gyorsab-
ban történik, mint sem azt ez ideig gondoltuk volna. Lát-
tuk ugyan, hogy lassankint a régi Magyarországból egy-
egy oszlop eltávolittatik ; láttuk, hogy gondosan szemeitet-
tek ki mindazon jellegek az eltávolításra, melyek a leg-
praegnansabban fejezték ki, hogy Magyarország a keresz-
tény államok sorában helyet követel magának ; láttuk, hogy 
vakandok módjára mily erővel és sikerrel működik a sötét-
ben a páholy, és mindebből másokkal együtt, kik még ér-
zékkel bírnak megítélésére mindannak, mi képes valamely 
nemzetet, országot fenntartani, mi megdönteni, következ-
tetve beláttuk, hogy a régi Magyarország át fog alakulni, 
újnak fog neveztetni, és épen akkor megsemmisüléshez kö-
zel jutni ; de hogy ez az átalakulás oly rohamos gyorsaság-
gal történjék meg, hogy oly kimondhatatlan sebességgel 
menjen végbe, hogy a páholy ily rövid idő alatt oly bátor-
sággal merészkedjék napvilágra lépni és a még részben 
keresztény Magyarországnak oly arczátlanul szemébe ne-
vetni, mint ez történik, — ily gyorsan mind ezt teljesed-
hetni még sem hittük. 

Pedig megtörtént. A szabadkőművesség már nem elég-
szik meg avval, hogy romboló, keresztényellenes művét ti-
tokban folytassa, hatalmát az egykor keresztény Magyar-
országban már annyira megerősödöttnek tartja, hogy nyíl-
tan fellépjen, tüntetőleg viselje magát és kihivja nyilt 
harczra a még létező keresztény elemet, anélkül természete-
sen, hogy alattomos működését megszüntetné, mert ő enél-
kül természeténél fogva élni sem tudna. Igenis, ha eddig 
csak következtetésképen tudtuk levonni, hogy kiktől szár-
maznak bizonyos törvényjavaslatok, melyek végczéljukban 
a keresztény Magyarország elpogányositására törnek, ha 
eddig csak gyanítottuk okát, forrását, miért léptettetett elő 
X vagy Y oly gyorsan a legmagasabb hivatalokig, ha ed-
dig csak sejtettük, hogy honnan kerülnek elő az uj erköl-
csök Uj-Magyarország részére, ma már határozottan rámu-
tathatunk a szabadkőműves páholyokra, mely fészkekben 
az uj Magyarország alakulását találja. Alig tíz éve, hogy a 
liberális kormányzás keserű gyümölcseit az ország élvezi és 
a szabadkőművesek annyira vitték dolgaikat, hogy már elég 
bátrak a vallásos nemzeti kegyelet által megszentelt ünnep, 
t. i. első sz. királyunk ünnepe ellenében, más ünnepet, sza-
badkőműves orgiákat rendezni, evvel világosan kimondván, 
hogy a nemzetnek vallásos érzelmével szembe szállnak, hogy 
oda fognak törekedni, miszerint e vallásos nemzeti ünnep, 
melyre semmi szükség nincsen, előbb másodrangú sülyesz-
tessék, később egészen kiküszöböltessék és aligha tévedünk 
midőn mondjuk, hogy az ez évi sz. István-ünnepen már ész-
revehető volt a hatás, mert bármit Írjanak is a lapok a je-
lenvolt sokaságról, annyi bizonyos, hogy ez évben már megle-
hetősen nagy csökkenés volt. Uj-Magyarországnak lassankint 
majd lesznek szabadkőműves, de nein keresztény ünnepei, 
és lesz, mint volt, ez ünnepeken a Dunán szabadkőműves 
kéjkirándulás, melyhez minden felvilágosodott ember bizo-
nyosan szivesebben fog csatlakozni, mint a bigottság által 
kitalált processiókhoz ; mert a felett ne kételkedjünk, hogy 
a szabadkőművesek, amint sz. István ünnepe ellenében, ugy 
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más ünnepek ellenében is fognak ünnepeket állítani, melyek, 
minthogy az ember rosz hajlamaival összhangzók lesznek, 
magukhoz vonandják az embereket ; hiszen a pokol nem szű-
kölködik tanácsadásban még ott sem, a hol nem kérik, hát 
ott, a hol kérik ! 

Az eddig végbement események kezeskednek a jövő-
ről, hogy a szabadkőművesség csakugyan átalakítja a régi 
Magyarországot, keresztény ünnepek helyett lesznek sza-
badkőműves orgiák, a szentek nevei helyett naptárainkban 
ott fognak mint tisztelet tárgyai diszelegni a nagymesterek 
nevei stb., és a kik ily állapotnak örvendeni tudnak, örvend-
hetnek majd Uj-Magyarországnak. Hogy mi ezek közt nem 
leszünk, az önkényt értetik, nekünk katholikusoknak, kik a 
szabadkőművességet az emberiség átkának tartjuk, ily kö-
rülmények közt egy teendőnk lesz : megmenteni a jövő át-
alakulásra, azaz, az újjáépítésre az alapot, hogy a szabadkő-
művesség által okozott romokon a régi, a szabad, a keresz-
tény Magyarországot ismét felépítsük, aki e munkára vál-
lalkozik, az sorakozzék a ,Religio' elvei köré, szavai és 
tetteiben. ^ 

Györ-Sz.-Márton. A p a n n o n h a l m i t e m p l o m -
s z e n t e l é s ü n n e p é l y e . Az ősrégi magyar benczés mo-
nostor templomának ünnepélyes felszentelése már jóval előbb 
foglalkoztatá az érdekletteket, mintsem valójában megtör-
tént. Egy oly actus ez a jelen sivár s szellemtelen idők za-
jában, mely nemcsak történelmi jelentőségénél fogva leg-
alább a hazai földön maradandó benyomásu leend, s melynek 
emlékét az ősrégi monostor komoly évkönyvein kivül szám-
talanok élő codexei fognak megőrizni, hanem egyúttal egyike 
ama nemzeti ünnepeknek, amelyek az irántok való mélyebb 
érdeklődés kulcsát ama vallási s honfiúi kegyeletben találják, 
melylyel régi nagyságunk teremtői, a hazai tudományosság, 
művészetek, a polgáriasultság lángbuzgalmu terjesztőinek 
ősi központja iránt viseltetni tartozunk. Ily szempontból 
véve, a pannonhalmi benczés monostor székestemplomának 
újbóli felszenteltetése nemzeti ünnepély is egyszersmind s 
ez fejti meg ama kiváló érdeket, mély e megható s fenséges 
ténykedésnél tettleg is nyilvánult. 

Az ősrégi monostor temploma, melyet még a vezér-
társaival Hadúrnak áldozó, de keresztény Geyza vezér kezde 
épiteni, s melyet sz. István első magyar király fejezett be, 
már háromszor lőn ünnepélyesen felavatva Isten dicsősé-
gére, mindannyiszor az ország fejedelmének, zászlós urainak 
s nagyjainak jelenlétében. Az idők romboló hatalma s az el-
fajult izlés, mely a multak művészi productumait fenséges 
alakjaiból, kiváltképen a mult két században kivetkeztetni 
sietett, s mely a divatozó áramlatnak engedve, jelen monu-
mentális épitészeti közkincsünk iránt sem viselteték több 
kegyelettel, szükségessé tevék annak gyökeres restauratió-
ját. A nagyszerű monostori templom, mely ugy structurája 
mint művészeti becsénél fogva a legérdekesebbek egyike 
hazai földön, roppant költségen, több mint 150,000 forinton 
eredeti méltósága s fényébe állíttatott vissza s ünnepélyes 
felszenteltetése sz. István első magyar király országos ün-
nepének nyolczadára, vagyis f. évi augusztushó 27-kére lőn 
megállapítva. 

Nevezett nap előtt már jóval sokan gyülekeztek Pan-
nonhalmára. A szorosan hivatalos vendégek legnagyobb 

része azonban a kitűzött nap előtti szombaton jelent meg. 
Ö Felségét, koronás királyunkat országos gondjai távoltar-
ták ez ünnepélytől ; helyette ő fensége, a dicső emlékű Jó-
zsef nádornak őszinte magyar lelkű fia, az országszerte sze-
retve tisztelt József főherczeg jelent meg. Ő fensége Alcsuth-
ról indult Kisbérre Gräff altábornagy s báró Nyáry honvéd-
ezredes és főudvarmester kíséretében. It t Zuber József fő-
ispán a komáromi küldöttség élén üdvözölte ő fenségét s 
csatlakozott ő fensége kíséretéhez Perczel Béla, az ország 
igazságügyi ministere is. 

Ő fensége Győr-Sz.-Márton felé irányzott útjában 
mindenütt a legfényesebb ovatiókkal fogadtatott. Mezőőr-
sön Szabó Kálmán, győrmegyei főispán üdvözlé. A lelkes 
szavakra ő fensége a legszivélyesebben válaszolt. Azután 
negyvenöt díszkocsi kíséretében, fényes bandérium előlovag-
lása mellett felvonult Pannonhalmára. 

Alig ért véget a száz terítékű fényes ebéd, midőn Ő 
Eminentiája, az ország bibornok-herczegprimása fél ötkor 
délután, Sujánszky Antal, Markus Gyula, eszterg. kanono-
kok, továbbá Rajner Lajos, pápai cz. káplán, sz. széki jegyző 
s e sorok Írójának kíséretében, számos cselédségtől követve, 
két négyes s több kettős fogaton a monostor udvarába felvág-
tatott. Megérkezte után rögtön a főherczeg ő fensége, azután 
a főapát ur ő mltsága, majd Zalka János, győri püspök ő 
excellentiája s Dulánszky Nándor, fehérvári püspök ő mél-
tósága s számtalan magas vendégek látogatását s tisztelgéseit 
fogadá. A folyosók telve voltak díszmagyarba öltözött elő-
kelőségekkel. O Eminentiája legottan visszaadá a magas 
látogatást ő fenségének. A tisztelgések mintegy hat óráig 
tartottak. 

Hat órakor délután megindult a fényes menet a mo-
nostor-templom kapujának balszögletében felállított ká-
polna felé, hol a szent ereklyék voltak kitéve. I t t ünnepélye-
sen, ő excellentiája a győri püspök előimádkozása mellett 
elmondatott az illető kötelmi ajtatosság. A jelenlevők közt 
láttuk mélt. Pribék István, veszprémi káptalani helynököt 
s felszentelt püspököt, a csornai prémontréi-rend praelatu-
sát, Sárkány bakonybéli, Simon tihanyi, Hollósy dömölki 
apátokat, Rimely lekéri apátot, Rómer Florist s számtalan 
egyházi méltóságokat. 

Az ajtatosság bevégezte után Ö Eminentiája vissza-
vonult. A vendégsereg pedig az estebédhez sietett. Jelen 
volt József főherczeg ő fensége kíséretével, s a roppant 
vendégsereg. A vacsora alatt Abday Asztrik, győri benczés 
tanár, a szószékről két gyönyörű alkalmi költeményt1) ol-
vasott fel ő fensége tiszteletére. Vacsora után a vendégsereg 
kivonult a monostor tágas udvarára s a mellette elterülő 
sétányra. A komáromi katonai zenekar kísérete mellett fé-
nyes fáklyásmenet tartatott Először az úgynevezett praela-
turalis épület alatt, hol ő fensége szállva volt. I t t ő fensé-
géhez szívhez szóló lelkesült beszéd tartatott. Ő fensége az 
ablakból válaszolt, kiemelve, hogy zsenge gyermeksége óta 
nem lévén e helyen, véghetlenül örvend, hogy ismét láthatja 
e szép vidéket. Azután a fáklyásmenet O Eminentiája abla-
kai alá vonult. Itt a helybeli ügyvéd tartott lelkes beszé-
det, melyre Ö Eminentiája helyett a győri püspök ő excel-

') Összesen mintegy negyvennyolcz magyar, latin, német dicsköl-
temény, óda s örömének jelent meg s osztatott szét ez ünnepély emlékére. 
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entiája szép szavakban mondott köszönetet. A sürü nép-
tömeg, a fáklyavivők, a zenekai- s szónokkal élükön most a 
főapát ő méltóságát üdvözölni sietett, ki valóban szivhez 
szóló, lelkes szavakban fejezé ki a szeretetteljes hódolat 
iránti köszönetét. 

Ezután kezdődött a nagyszerű, fényes tűzijáték. Az ős 
monostor lángtengerben látszék fürödni. Az idő kedvezett. 
Ezren és ezren hullámoztak fel s alá a monostor mellett el-
terülő magaslatokon. A Boldogasszony kápolnája a szom-
széd halmon s a kálvária a koronkint feltűnő fényben tün-
dériesen ragyogtak, mig a monostor kolossalis tornya nem-
zeti szinü tüzfényben, mintegy messzire világító izzó fény-
oszlop bevilágitá a komor, csöndes éjet. A gyönyörű völgy 
e vakitó, tündéri fényében oly bűvös bájosnak tűnt föl, mint 
az őskor mesés csodavilága, lia koronkint nem hallatszott 
volna a jámbor nép áhítatos éneke, mely az ereklyék szabad 
téren lévő kápolnájában Istent magasztalva, az örömnapnak 
szintén meghozá adóját. 

Másnap megkezdődött a fönséges, lélekemelő tényke-
dés. Az idő borongós volt s midőn a fényes menet a templom 
főbejáratához ért, erősen esni kezdett; ez megzavará részben 
a megállapított sorrendet. A templomon kívüli szertartáso-
kat Zalka János győri püspök ő excellentiája végzé. Midőn 
a menet a teljesen üres templomba bevonult s annak köze-
pén megállapodott, a jelenet festőivé vált. A főoltár ünne-
pélyes fölszentelése után következék a templom tizenkét 
keresztjének s ezzel a templom fölkenetésének magasztos 
szertartása. A templom hatalmas ivei alatt fönségesen zen-
gett a „Lapides pretiosi"-féle lelkesítő dal, melyet, vala-
mint a szertartás többi énekrészleteit a rendtagokból álló 
énekkar ritka praecisióval adott elő. A sz. ereklyék ünne-
pélyes behozatalakor a szokásos sz. beszéd, melyet Ő Emi-
nentiája volt elmondandó a templom ajtaja előtt felállított 
csinos szószéken a szabad ég alatt, — a folyton tartó eső 
miatt elmaradt. Ekkor léptek be a templomba József főher-
czeg ő fensége, GräfF altábornagy, báró Nyáry honvédezre-
des s főudvarmester, kik a másfél ölnyire magasabbra eső 
szentélyben a herczegprimási trónnal szemközt foglaltak he-
lyet. Lent a középhajóban a szószék körül ültek az egyházi 
s világi méltóságok. A szentmise a szertartások befejezte 
után kezdetett meg. Ö Eminentiája körül mint tiszteleti 
pontificánsok működtek Zalka János győri s Dulánszky 
Nándor fejérvári püspökök, Fehér Ipoly, Abday Asztrik 
mint t. szerpapok, továbbá Sujánszky Antal, Markus Gyula 
esztergomi kanonokok, Rimely Károly lekéri apát az érseki 
kereszttel. Az evangelium elolvasása után a szószékre lépett 
mélt. Kruesz Chrysostom főapát ur s megkezdé egyikét ama 
nagyszabású, fönséges egyházi beszédeknek, minőket ritkán 
hallhatunk. E beszéd a nap fényének s nagyságának mél-
tóan kiegészítő része volt. Alapeszméje volt Jézus Krisz-
tus isteni Megváltónk üdvözitő tana, mint a társadalmi jó-
lét, erkölcsi emelkedés s keresztény civilisatio egyetlen for-
rása. Nem csak remek structurája, de a rendkivülien vonzó 
s hatásos előadás is emelték s biztositák e gyönyörű szó-
noki mű benyomását. A szent beszéd után folytattatott az 
isteni tisztelet egész végig. Annak végeztével, a fényes ma-
gyar diszben öltözött vendégseregen át Ő Eminentiája Jó-
zsef főherczeggel baldachin alatt, kisérve a szolgálattévő 
katonai s egyházi méltóságoktól visszavonult lakosztályába. 
Ugyanekkor diszittetett föl Storno, a templom ujjáalakitója, 
a Ferencz József rend keresztjével. 

Félkettőkor vette kezdetét az ebéd. A monostori étte-
rem a vendégek számára volt föntartva, s igen czélszerűen 
s ritka tapintattal elrendezve. A terem közepén végig nyúló 
asztalnál elnökölt O Eminentiája, József főherczeg ő fen-

sége, Zalka János győri püspök s a bibornok jobbján a fő-
apát, balra Perczel Béla minister. Lejebb a főasztal mellett, 
Dulánszky, Pribék püspökök, GriifF altábornagy s báró 
Nyáry főudvarmester, utánuk az egyházi s világi méltósá-
gok. A terem két oldalán két-két kisebb asztal mindegyi-
kénél egyegy magyar benczerendi apát elnökölt, jobbra a 
bakonybéli és szalavári, balra a tihanyi s dömölki apát urak. 
Ebéd alatt a három első pohárköszöntést ő méltósága a fő-
apát mondá, a pápára, a királyra s a jelenlevő főherczeg ő 
fenségére. Ezután emelt poharat Ö Eminentiája, gyújtó ha-
tású beszédet mondván s éltetve a magyar civilisatio hő-
seit, ama civilisatióéit, mely „világit de nem valcit, melegít de 
nem perzsel, alkot és nem rombol !" Erre következett József 
főherczeg derék köszöntője, ki midőn arra reflectált, hogy ő 
szintén e rend tanítványa, s hogy majdan, ha arról leszen 
szó, hogy fiaiból férfiakat képeztessen, ide jövend körülné-
zendő, óriási lelkesültséget, szűnni nem akaró éljenzést idé-
zett elő. Utána még Perczel Béla emelt szót, éltetve e de-
rék magyar rendet. Végül a főapát ő méltósága mondott 
egy lelkes köszöntőt Ő Eminentiájára, az ország bibornok-
herczegpri másra. 

E b é d után a v e n d é g s e r e g oszlani kezdett. József fő-
herczeg kíséretével már négy órakor eltávozott. Sokan men-
tek vele. Utóbb Perczel minister Rómer Flórissal. Az ebéd-
nél már megfogyott volt a vendégek száma. 

Másnap reggel vőn bucsut Ő Eminentiája, miután a 
főapát s az egész rend tisztelgéseit fogadá. 

Igy ért véget e fönséges ünnepély. Emléke bizonyára 
maradandó leszen. Mi nem is kívánhatunk immár egyebet, 
mint hogy Isten éltesse e derék magyar rendet s annak nagy 
emlékű főapátját a magyar egyház s a magyar haza diszére 
s boldogságára számos évekig. Legyen velők az Ur sz. ma-
lasztja, a jók tisztelete s az utókor megérdemlett hálája. 

Maszlaghy Ferencz. 

IRODALOM. 
-f- „A jelesebb hittudományi s kathol. irodalmi mun-

kák jegyzéke; kaphatók Ürge László kath. irodalmi,könyv-
és műkereskedésében Budapesten, IV., városháztér, a belvá-
rosi főtemplom épületében," czime egy 60 lapnyi füzetnek, 
melyet a fentnevezett derék könyvkereskedés e napokban 
szétküldött, s melyből ujolag meggyőződtünk, miszerint 
annak ügybuzgó vezetője a t. közönség legterjedelmesebb 
igényeinek eleget tenni képes. 

= Megjelent és beküldetett: ,Opusculnm Poeticum' 
illustrissimo ac reverendissimo Domino Joanni Chryso-
stomo Kruesz s. montis Pannoniae Archi-Abbati, insignis 
ordinis S. Stephani regis apostoliéi Equiti, aa. 11. & philo-
sophiae Doctori, ingenuaruin artium et scientiarum Mecae-
nati munificentissimo, Patri optiino, Praesuli dignissimo etc. 
etc. in perennem ab eodem restauratae et ornatae ecclesiae 
cathedralis S. Martini ep. memóriám dicatum a Caesario 
Vagács, benedictino Pannonio 1876. 

VEGYESEK. 
— Az olasz ,Gazetta Ufficiale' kimutatása szerint az 

elrablott egyházi jószágokból eddig 117,895 részlet adatott 
el, melyek eredetileg 512 millió lirára becsülve, 398 millió-
ért adattak el. Az 114 milliónyi különbség tehát azon vesz-
teség, melyet Olaszhon ezen rablóüzlet mellett eddig szen-
vedett ; más szóval azon nyereség, melyet a vevő zsidók s 
effélék emellett tesznek ; mert a vevők többségét, mint min-
dig hasonló alkalmakkor zsidók képezik, még magyarhoni 
zsidók is, s természetesen ; mert ,hoc est tempus vestrum' ! 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, szeptember 6. 20. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Székfoglaló beszéd, tartotta dr. Laubhaimer Ferenez, a m. kir. pesti tudomány-egyetem ezidei ngos rectora. 
— Egyházi tudósítások : Pest. Péchy Tamás ő excjának főgondnoki székfoglaló beszéde. Róma. Antonelli bibornok 

utódja. Berlin. Kulturharczi adomák. — Vegyesek. 

Székfoglaló beszéd, 
melyet 

mint a pesti m. h. tudomány-egyetem as 1876/7-i tanévre 
megválasztott ngos rectora 

tar to t t 

1 > i \ L a u b h a i m e r F e r e n e z , 

pécsmegyei áldozár, hi t tudor, m. k. egyet, tanár. 

Mélyen tisztelt gyülekezet ! 
Ha a magyar királyi tudomány -egyetem recto-

rává tör tént megválasztatáson» feletti meglepeté-
semben a meg nem érdemelt kitüntetés, a megtisz-
telő bizalomérti hála kifejezése után nem siettem 
azonnal visszavonulni, midőn tudnom kellett, hogy 
az egyetemen töl töt t tanár i éveim felette csekély 
sulylyal biró számán kivül e kitüntetésnek más 
czime alig gondolható, és midőn fogyatkozásaim 
érzetében elég okom volt és van tar tani attól, hogy 
a legjobb esetben is nem egészen fogok megfelel-
hetni a várakozásnak, lelje mindez magyarázatá t 
abban, hogy igen r i tka kivétel és csak kevesek tu-
lajdona ama hősies önmegtadás, mely le tud mon-
dani arról, minél becsesebbet és fényesebbet tanár 
nem ainbiálhat, más részt azon körülményben, hogy 
a karok küldötteiből a lakul t választó testület oly 
módon nyilvánítot ta eléggé meg nem becsülhető 
bizalmát, hogy nekem alig lehetett el nem fogad-
nom azt, minél díszesebbet tanárok tanár társuknak 
nem nyúj tha tnak , habár tudtam, hogy e bizalom 
nem csekély felelősséget ró reám, és élénkebben, 
mint valaha emlékeztem egy nagy egyháztudornak 
legközelebb ugyan a malaszt vi lágára vonatkozó, 
de mindennemű felelősségre alkalmazható ama 
szavaira: „Cum augentur dona, etiam rationes cre-
scunt donorum." 

A parányiságom érzetéből eredő aggodalmat, 

hogy nincsen kellő arány a rendelkezésemre álló 
szellemi erők, és a megoldandó feladat nagysága 
között, egy más kérdés feletti elmélkedés nem cse-
kély mérvben fokozta. A rectori székről csak imént 
lelépett elődöm, ki éles belátással, erélylyel páro-
sult szelídséggel, és fáradhat lan tevékenységgel ve-
zette ügyeinket a mul t évben, ki a rectori zárbe-
szédében bejelentett alapítvány nyal nemes lelké-
hez egészen méltóan fejezte be rectori működését 
és azért osztatlan elismerésre, s teljes hálánkra ér-
demes, székfoglaló beszédében helyesen uta l t arra, 
hogy szervezetünk szellemében a rector közvetlen 
hatásköre lényegileg ugyan administrat iv körre 
szoritkozik, de az egyetemnek tulajdonképeni szel-
lemi ügyeire is, habár csak közvetve, gyakorolhat 
befolyást, amennyiben az egyetem czéljaira vezető, 
és sajá t szellemi köréhez közelebb álló u j eszméket 
megpendíthet , s azok megtestesülését is eszközöl-
heti. A sorrendben a hit tani kar kebeléből válasz-
tott , és az egyetem élére áll í tott u j rector épen ez 
oknál fogva azon kérdést intézhette önmagához: ha 
váljon a theologia, és a világi karokban müveit 
összes egyéb tudományok mai i ránya között álta-
lában, és különösen a mi főtanodánkon is nincsen-e 
oly kiegyeztethetlen ellentét, oly kitölthetetlen űr 
és oly nagy távolság, mely lehetetlenné teszi, hogy 
az istenészet művelője a sajá t szellemi köréhez tar-
tozó eszmékkel, nem mondom, hogy hatást eszkö-
zöljön, de csak annyit is elérjen, hogy ne érthetet-
len nyelven látszassék beszélleni? 

Ha a tudósok azon osztályát tekintem, mely a 
concessiók netovábbját véli adhatni nekünk, midőn 
a theologiáról hallgat, ha a kisebb, de merészebb 
csoportra figyelek, mely azon ü rügy alatt, hogy a 
tudomány felekezetnélküli, tu la jdonunkból — hogy 
az általa használt kifejezéssel — éljek, kivezetni sze-
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retne, ha más részről a távolban egy nagy nemzet 
körében megindult ama mozgalmat tekintem, mely-
nek zászlajára az Istent valló tudomány különválasz-
tása, függetlenítése van irva, talán nem egészen 
időszerűtlen dolgot cselekszem, ha eltekintve föta-
nodánk jellegére vonatkozó minden kérdéstől, egye-
dül a fennebb felvetett kérdéshez szólok. 

•Sí 

A velünk legellentétesebb állást elfoglalók kö-
zött is elegen találkoznak, kik az egyháznak ugy, 
mint a hittudományoknak a távol multbani érde-
meit hálásan elismerik, de ugy vélekednek, hogy 
befejeztük, legalább az egyetemeken, missiónkat, 
ideje, hogy lépjünk vissza, és még jelenlétünkkel 
se zavarjuk a világ, és a profán „tudományok szelle-
mének óriási eredményekben nyilvánuló fejlődését. 
Elégedjünk meg avval, ha a szentély jövendő szol-
gáinak magunk körébeni nevelése által vezetőket O ° 
adhatunk a népnek, melyről ők is elismerik, hogy 
a műveltség alanti fokán az azok általi vezettetést 
nem nélkülözheti, vagy másoknak is, a műveltebbek 
köréből, kik vallási szükségleteik kielégitése czél-
jából az oltár szolgáinak támogatását igénybe ve-
szik. Szeréntök ellentétbe jutot tunk volna nem egy 
téren avval, mit ők mindennél többre becsült hala-
dásuk életfeltételének tekintenek, pedig az ellentét 
gondolatát mesterséges uton hozták létre, és nem 
épen természetes módon ápolták, növesztették nagy-
ra, mert ha a szellemi és természeti világ összes ré-

» 
tegeiben kutatók és buvárlók mindannyian elég 
szerények lettek volna törekvéseik és buvárlataik 
eredményeit tárgyilagosan előadni, ha a tudomány 
bármely ágábani felfedezést nem használták volna 
fel többen arra, hogy a tudatlanság vádját emeljék 
azok ellen, kiknek tanait igen sokszor kellő figye-
lemre sem méltatták, alig lehetne szó is ama ki-
egyezhetetlen ellentét, és az abból folyó különválás 
szükségéről. 

Én azt hiszem, hogy a tudomány igényeinek 
és érdekeinek nem felel meg azon, nem mondom, 
hogy animus iniuriandi, hanem a kellő praemissák 
hiányában alaptalan következtetés, mely a haladás 
minden egyes u j vívmányából ellenünk fegyvert vél 
kovácsolhatni, és a theologia s profán tudományok 
között mindenütt ellentéteket keres, és vél feltalál-
hatni, ott is, hol teljesen adiaphorákról van szó. 

Tudjuk igen jól, hogy a linguistika törvényei-
nek nincs semmi közük a hitvallomáshoz. Nincs 
semmi kifogásunk ellene, ha a részrehajlatlan tör-
ténész kimélet nélkül ostorozza a bűnt vagy hibát, 

találja bár a trón zsámolyánál vagy az oltár lép-
csőin, csak különbséget tudjon tenni a személy és 
az általa talán méltatlanul képviselt ügy szentsége 
között. Nem ju t eszünkbe azon természettörvények 
létezését és működését kétségbevonni, melyeken a 
physikai világrend nyugszik, sőt az inductio ut ján 
constatált tények hosszabb vagy rövidebb soroza-
tára alapitott hypothesiseket sem vetjük meg, tud-
ván, hogy azok önkényszerü vélelmezésekkel fel 
nem cserélendők, s hogy habár az önbizalomnak, és 
a combinálás bátorságának is vannak határai, a 
sapere aude minden haladás feltétele. Nem akarunk 
a számok, a retorták, a táv- és górcsőnek hangya-
szorgalmú munkásainak érdemeiből semmit is le-
vonni. Nem ezeknek kell betudnunk, ha az egészen 
biztos alapokra fektetett következtetéseken messze 
tul lövő, a természetbúvárok verejtékes szerzemé-
nyeivel, mint saját tollaikkal feltűnni szerető egye-
sek azt hirdetik, hogy például a fajok eredetéről 
szóló világhirü munka szerzőjének sikerült a czélt 
a természetben, és evvel természetesen mindazt, 
amit legnagyobb nevű bölcsészek csak ugy, mint? 
hittudósok évezredeken át teleologiáról tanítottak, 
egyszer mindenkorra agyonütni. Nekünk viszont 
megbocsátják a kétely mosolyát, midőn ama per-
spectiváról hallunk, mely a szakadatlan és legpon-
tosabb geognosticus megfigyelésektől — hogy szó 
szerént idézzek ') — földtekénk történetének leg-
teljesebb chronologiáját vagy a statistikustól cse-
lekményeink beszámithatásának csalhatatlan törvé-
nyeit várja, sőt ha még e roppant mérvű várako-
zások teljesülése esetében sem tartunk attól, hogy 
a természettudományok fejlődése bármily arányo-
kat öltsön is, csak a tárgy által kiszabott határo-
kon belül maradjon, vészthozó lehessen amaz ala-
pokra nézve, melyen hit tudományunk nyugszik. 
Ami pedig az érzékfelettiek világából a speculatio 
u t ján tanainkkal szemben állíttatik, vagy kiegyez-
tethető a kinyilatkoztatott igazságokkal, vagy a hy-
pothetikusnak határain tul nem terjed, és végre is, 
bármit mondjanak, a természetfelettieknek teljes 
felértésére csak is a hit által kilátásba helyezett 
azon világosságban képesittetünk, melyről irva van : 
„in lumine tuo videbimus lumen." 

Ez iránti meggyőződésemnek nem kizárólag 
azon tekintély iránti hódolat alapja, mely a, vallá-
som szerénti hitszabályt képezi, hanem a bölcsészet 
történelmének szintén eléggé világos könyve, mely 
annyi bölcsészeti rendszerek porba hullott töredé-

Philosophie <1. Gegenwart K. Grün. Lipcse. 1876, 153 1. 
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keiben is felmutat ja ugyan a teremtő hasonmására 
alkotott ember mily magasra képes az eszmék bi-
rodalmában felemelkedni, de e mellett lépten nyo-
mon a porhüvelybe szorult lélek véges voltát mu-
tatja, és hiúnak tünteti fel azt, mi örökérvényűnek, 
megdönthetetlennek lenni Ígérkezett. ö o 

Vagy nem hitte-e a panthe'stikus bölcsészei-
nek e században legünnepeltebb mestere, hogy a ter-
mészetben önmagának tárgyává levő és az ember 
lelkében a másként léteiből önmagához visszatérő 
személytelen, és feltétlen gondolkozás tanának fel-
tárásával minden ismeretek titkainak fátyolát fel-
lebbentette ?2) Es habár a nagy mesternek varinak 
még hivei, és az asztaláról hullott morzsákkal ele-
gen táplálkoznak még ma is, ki beszél róla most, 
alig néhány évtized után a lelkesedés azon hang-
ján, melylyel minden bölcseség felülmulhatlan mes-
terének hirdették ? 

De mélyen tisztelt gyülekezet ! igenis, létezik a 
tudományra nem csak igényt tartó, sőt azt magá-
nak egyedül vindicáló irány, mely között és közöt-
tünk kitölthetetlen ür tátong, de amely elleni küz" 
delemben a hit tudomány képviselői koránt sincse" 
nek magokra hagyatva, hanem hatalmas szövetsé-
gesekre találnak, azon a positivismus czimét is bi-
torló tant értem, mely ellen bölcsészetkarunk mult 
évi tudós dékánja a tanévet megnyitó beszédében 
oly erélylyel és nemes hévvel szólott, hogy minden 
szava még most is cseng füleimben, és melyről meg-
szokott praecisiójával mondotta, .,hogy az emberi-
ség életében az eszmék és erkölcsi világrend létezé-
sét tagadj természeti, anyagi, gépies erőknek 
kirekesztő jogosultságát és mindenhatóságát hir-
deti." Hogy e szavakban egy cseppnyi túlzás sem 
foglaltatik, azt Orleans lánglelkii főpapja legújabb 
müvéből3) az idézetek özönével mutathatnám meg, 
de inkább akarok egy világi irónak ez évben meg-
jelent müvére hivatkozni. „Der Fortschritt im Lichte 
der Lehren Schopenhauers und Darwins" 4) szer-
zője azt állitja, hogy mig a zsidók practicus állam-
férfia a decalogusban csak oly parancsokat és tilal-
makat állit fel, melyek megtartása az államnak 
szolgálnak biztosításra, a kereszténység szerzője 
ezekhez oly parancsokat csatol, melyek az egoismus 
elnyomása által, ha megtartatnak, minden civilisatorius 
fejlődést és haladást lehetlenné tesznek. 

Ez elég világos, de azt is bizonyítja, mi min-
2) V. ö. Rauscher főp. köri. 1865 jan. 25. Bécs, Majer 

et Comp. — 3) Ou allons nous? Paris. Charles Dounoil et C. 
1876. — 4) Du Mont. Lipcse Brockhaus. 

dent merészelnek manap, még pedig bölcsészet czi-
me alatt a közönségnek nyújtani, mert a csak egy 
keveset gondolkozó, feltéve, hogy a decalogus nem 
ismeretlen előtte, tudhatja , hogy annak az ember-
társaink iránti kötelmeit szabályozó pontjai szintén 
nem engednek helyet az egoismusnak. 

Amit az idealisticus minden-isten'tésnek, száza-
dunkban szaporábban mint valaha alkotott, vagy 
modósitott, és egy időn át kétségen kivül nagy 
figyelmet gerjesztett, de ép oly gyorsan elejtett 
rendszerei megindítottak ugyan, de még meg nem 
érleltek, megteremte a jelzett irány, azon klizdel 
met tudniillik, mely Európa legszellemdusabb n e m -
zete körében vivatik, és legyünk bár e küzdelem 
folytán felmerült követelmények természete vagy 
jogosultsága iránt eltérő nézeten, mindannyiunk 
figyelmét kétségen kivül felkeltette. Nyiltan beval-
lott czélja e törekvéseknek nem egyéb, mint az aka-
démiai fokok oszthatásának jogával is felruházott, 
szabad, és minden felesleges gyámkodástól függet-
len fötanodákon művelni a tudományt oly módon, 
hogy az a buvárlat, az ismeretek minden körébeni 
vizsgálódás szabadsága mellett ne feledkezzék meg 
Arról, kit mi a világosság atyjának nevezzünk, és 
kit az észnek ugy mint a hitnek kutforrásául tar-
tunk. Ez uton vélik csak lehetségesnek oly nemze-
déket nevelni, mely a létérti küzdelem törvényét 
nem fogja az emberek állami és társadalmi életére 
is alkalmazni, és ekkép, hogy a fentebb idézett tu-
dós szavaival éljek, palástot szőni, melybe a legvas-
tagabb önzés, a legszivtelenebb erőszakoskodás, a 
legembertelenebb brutal i tás is minden pirulás nél-
kül burkolódzhatik. 

Ki fogná tagadhatni azt, hogy nagy előnyöket 
nyúj t a homogen elemek, az ugyanazon kiindulási 
ponton állók egyesülése, miután igy érhető el, hogy 
ama főtanodák facultásai szerves egységbe fűzve 
kölcsönhatással lehessenek egymásra, és teljesen 
szabad legyen a verseny a hivők számára is, midőn 
az Istentől elpártolt tudomány nem csak szabad-
ságnak örvend, sőt nem egy helyen istápoltatik 
azok által, kik az állami hatalom hordnokai. Figye-
lemre méltó jelenség mindenesetre, hogy a küzde-
lem folytán találkoztak az ellentáborból is, és pe-
dig a polgári szabadság előharczosaiként ismert 
hirneves férfiak, kik a szabadság barátaihoz nem 
illőnek találták a két mértékkeli mérést, és egy 
perczig sem haboztak ama függetlenség érdekében 
szavok súlyát a latba vetni. Oly erővel indult meg 
az ár, hogy azt időre órára lehet talán a szavazatok 
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számának hatalmával feltartóztatni, de végleg meg 
nem állítani. Ellenében a guny éles fegyvere is el-
tompult, mely kimozditván, mint mondani szokták, 
a kérdést helyéből, nevetve kutatá, váljon miként 
fognak keresztény módon egy sebészeti műtétet 
végrehajtani, vagy egy mennyiségtani feladatot 
megoldani ; mintha bizony erről, és nem inkább 
arról volna a szó, hogy határai közé utasíttassák a 
természettudomány, midőn bölcsészeti axiómákat 
természettani eredmények gyanánt hirdet, és mint-
ha a példakép felhozott tárgyak épen ugy, mint 
számos egyéb, mi egészen alaptalanul áll í t tatott 
szemben a revelatióval — nem teljesen adiaphorák 
lennének és hitünk ágozataiba bármely ponton üt-
köznének. 

Mi bennünket illet, nem tudom ugyan a jövő 
mit rejt méhében, de ugy vélem, hogy igen távol 
állunk az elválás ama szükségétől. A természet vi-
lágát nagy szorgalommal kutató tanáraink sorában 
alig lesz valaki, aki az érzékek alá eső dolgok meg-
figyelésével, és az ebből levont következtetések által 
az emberiség összes problémáit megoldhatóknak 
fogja találni, vagy irtóznék, ha csak nevét is hallja 
a metaphysikának. Tudják ők igen jól, hányan ipar-
kodtak csak a legújabb időben, az utolsó évtizedek 
alatt csudásan alkotott szervezetünk titkainak bá-
mulatra méltó kitartással folytatott kutatása által 
az anyaginak és szelleminek monismusát felderí-
teni, megalapítani, és midőn már a czélnél vélték 
magokat, észrevették, hogy épen a gondolkozás-
ban lényegünk kettős volta tűnik fel, és hogy az 
értelem összes kincseinek felfedezéséhez valamivel 
még is több kell a physiologiánál és biologiánál. 
Azért nem is csodálkozunk azon ha a ,.materialis-
i n g történetének" nagy elismerésben részesült 
szerzője,5) kit senki sem fog a kinyilatkoztatásra 
támaszkodó vallások, sőt általában még a spiritua-
listicus világnézetek hivének sem mondhatni, tár-
gya irodalmának legbehatóbb méltatása után beval-
lani kényszerül, hogy a „minden psychicumnak az 
agy és ideg mechanismusára megkisérlett visszave-
zetése legbiztosabb ut annak megismeréséhez, hogy 
ismereteink boltivezete itt bezáródik, anélkül, hogy 
azt, mi tulajdonképen a lélek, csak érinthetné is, és 
hogy el kell ismernünk egy transcendentalis világ-
rendet. u 

Történészeink az emberi nem okmányainak 
részrehajlatlan vizsgálata alapján igazságot fog-
nak szolgáltatni amaz isteni intézménynek, mely a 

b) Lange. Iserlolie 1876. 2. köt. 431. 1. 

természetünkhöz tapadt minden gyengeség, és a 
visszaélések sokasága daczára közel két ezer év óta 
árasztja ki nemünkre a kereszt tövében fakadt üdv 
áldásait. A görög és római remekirodalom megis-
mertetöi nem lesznek oly elfogultak, hogy meg ne 
engednék, miszerint az általuk méltán dicsőített 
alak minden fensége mellett is nemünkre üdvho-
zóbb volt a „magnus ab integro saeculorum ordo," 
mely a felfeszitettöl számitja éveit. Minden félelem 
nélkül követhetjük bölcsészeinket is az értelmi 
munkásság legmagasb regióiba, mert emelkedjenek 
bármily magasra az eszmék világában hiu leend 
munkájok, ha csak a szeretet apostolának sas szár-
nyain fel nem jutnak az Igéhez, ki nélkül semmi 
sem lett. 

Békésen férünk meg egymás mellett, sőt ameny-
nyire öntapasztalásból tudom, az utolsó másfélév-
tized alatt nem ritkán a világi karokból választott 
rectorok és dékánok ünnepélyes alkalmakkor tar-
tott beszédeikben az összetartozás szükségének ad-
tak kifejezést, és nem egy izben vallottak oly elve-
ket, hirdettek oly tanokat és igazságokat, melyeket 
minden fentartás nélkül magunkéinak vallhatunk. 

Igaz ugyan, hogy egy lustrum előtt mozgal-
mas időben anyaintézetünkön is találkoztak, kik 
megkísérlek főtanodánk épületéről darabonként le-
tördelni mindazt, mi eredetére csak emlékeztethe-
tett, amikor például megértük azt is, hogy egyete-
mi templomunkból egy időre „az egyetem melletti" 
templom lett. Azonban a korántsem a tudomány ér-
dekei által követett, önkényszerü változtatások szele 
rövid ideig tartott . Beismertetett, hogy a jogosult 
haladás minden kára nélkül van nekünk is mit con-
serválnunk, és hogy az érvényüket még el nem 
vesztett törvényeink és ügyszabályaink által hatá-
rolt keret elég bő, miszerint azon belül is mindenki 
akadály nélkül haladhasson a szellemi munkásság-
nak önválasztotta körében. 

E meggyőződésnek hódolva közvetlen elődeim 
kötelmüknek tartották ama szabályok megtartása 
felett őrködni, és ezzel azt hiszem kijelölhető az u j 
akadémiai tanácsnak, és a vele együtt hivatalba lépő 
rectornak is az ut, melyet követnünk, az ösvény, me-
lyen haladnunk kell. Az évenként legfellebb fele 
részben megujuló tanács szabványaink alkalmazá-
sának, és az ügymenet folytonosságának legjobb 
garantiája. Az igazságnak ugy, mint a méltányos-
ságnak szemmeltartása mellett a legbonyolódottabb 
ügyek is nyugodtan elintéztethetnek. Midőn tehát 
az u j akadémiai tanács támogatásáért esedezem azon 
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reményemnek vagyok bátor kifejezést adni, bogy a 
legbensőbb collegiális érzület könnyűvé teendi a 
reánk várakozó bármily terhet is. 

Ismét csak a hagyomány utain járok, ha az u j 
tanév küszöbén önökhöz is, akadémiai polgárok, in-
tézem szavaimat. Az utolsó évtized folyamában 
gyakrabban és nagy előszeretettel fejtegették önök 
előtt a tanitás és tanulás szabadságának áldásait, 
de azon feltételeket is, melyek alatt egyedül fog az 
annyit magasztalt szabadság a kívánt czélra ve-
zetni. Az imént lelépett rector mult évi székfoglaló 
beszédében tüzetesen ismertette meg önökkel az 
eszközöket és a módot, mely által az egyetemi ta-
nulásnak föczélját: a tudomány szellemében való 
gondolkodást elérhetik. — Hangosan kellene tilta-
koznom, ha a józanul értelmezett és helyesen alkal-
mazott eme szabadság ellenének tüntetne fel bárki 
is. Theologus sum — mondhatnám én is — nihil 
divini a mealienuin puto, azaz semmit, mi igazságra 
tarthat számot, a melynek kutforrásául, okfejéül a 
végtelenül Igazat ismerem el egyedül, de nem csak 
akkor, ha a kinyilatkoztatás szavaiban és tényei-
ben, hanem akkor is, midőn az ész megdönthetlen 
lehúzásaiban nyilvánul. 

Volt idő uraim ! midőn a bokáig érő köntöst, 
minőben önök előtt megjelenek, mindazok viselték, 
kik a tudomány igéit hirdették, és dialektikájukat 
a legfenségesebb feladatokon gyakorolván, a legme-
részebb kérdések felvetésétől sem irtóztak. Nem is 
tartok az ellenmondástól, ha nem épen dicstelennek 
mondom ama korszakot,melyben egyetemeink alapja 
vettetett meg. Ma a hittani kar kebelén kiviil vagy 
a rectori széken ritkábban jelenik meg a taláris, 
de azért talán még sem szükséges hirdetnünk, hogy 
nem félünk a tudomány szabadságától. Tanaink 
nem egy izben, és nem egy tárgyra vonatkozólag 
kiegyenlithetleneknek látszanak. A széditő gyorsa-
sággal haladó természettudományok által kérdések 
vettetnek fel, és nehézségek támasztatnak, amelyekre 
az egyesek által adott válasz ki nem elégithetőnek 
tetszhetik ma, de a megoldást meghozhatja a hol-
nap. Mi soha le nem mondhatunk a reményről, hogy 
Az, ki az ut, igazság és élet azon közeg által, melyre 
tanainak őrzését bizta, minden időben érvényt és 
elismerést szerzend a talán egy időre homályba bo-
ritható, de végleg meg nem rendithető örök igaz-
ságoknak. 

De ha mi mindannyian meghajlunk — hogy 
egyik elődöm szavaival éljek — a tudomány meg-
becsülésében, magasztos hatalma előtt, valljuk meg 

azt is, hogy van még a tudomány fölött is hatalom, 
mely az emberi nemmel egykorú, mely az egyénnek 
méltóságot, a társadalomnak békét és biztosságot, a 
férfi jellemnek erőt és szilárdságot kölcsönöz, és ez 
az erkölcsiség, és pedig azon erkölcsiség, mely val-
láson alapul. 

Nem vonom én kétségbe, sőt vallanom kell, 
hogy az ember szivébe vésett természeti törvény is 
meghozza gyümölcseit, tudom, hogy attól, mit vad-
ságukban műveletlen törzsök még ma is gyakorol-
nak, nem csak a keresztény fordul el iszonynyal, 
hanem utálat tárgya lett volna a régi müveit görö-
gök és rómaiaknak is, hálával elismerjük a mai pol-
gárosodásnak is a szelidebb erkölcsök körüli érde-
meit, de az erkölcsi érzet teljes felfogására az uj 
szövetség szerzője képesített, és korunk annyit di-
csőitett humanismusának megingathatlan csak ugy 
lehet alapja, ha a megtestesült Ige törvényére tá-
maszkodik, kitől nem csak az emberszeretet paran-
csát, de e parancscsal kapcsolatosan hitbeli igazsá-
gokat is kaptunk, amelyek nélkül a parancsok a 
légben függnek, az erkölcsi érzet eltompul vagy 
meghamisittatik. 

Midőn azért fáradhatlanul fognak az ismeretek 
forrásaiból meriteni, és elméjök minden igényeit 
kielégíteni, ne feledjék kebleikben a vallás szent 
tüzét is ápolni, hogy a küszöbön álló tanév folytán 
is a minden jók adományozója törekvéseikre bő 
mértékben áraszsza áldását. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, 8zept. 5. P é c h y T a in á s ő e x c j á n a k fő -

g o n d n o k i s z é k f o g l a l ó b e s z é d e . Soha tágabb tér 
a protestantismus érdekeinek előmozdítására nem volt ha-
zánkban, (ámbár ez ideig is oly szabadságot élveztek, mint 
sehol a föld kerekségén,) mint a viszszaállitott alkotmányos 
aera óta; s mint élelmes emberek, ami szégyenünkre legyen 
mondva, fel is használják a jó alkalmat. Majd főgondnokok 
lettek ministerekké, majd ministerek lettek főgondnokokká, 
aminthogy egyáltalában mindig is oda törekednek szeretetre 
méltó atyafiaink, hogy a presbyterium tárgyává választhas-
sanak valami megyei, vagy városi főtisztviselőt, hogy igy az 
ügyek annál biztosabban folyjanak ; magunk is jól tudjuk, 
hogy egyik hirneves protestáns városban a polgármester 
egyszersmint az eklezsia curatora és mint ilyen szépen meg-
kéri a polgármester urat, lenne szives ezt és azt az eklézsiá-
nak kieszközölni a városnál és magától értetik, hogy a pol-
gármester nem mond ellent a curator urnák. No de boldo-O 
guljanak vele, evvel csak azt akartuk mondani, hogy a pro-
testánsok igen ügyesen elő tudják mozditani saját érdekei-
ket és ugy magyarázható, hogy Péchy Tamás ő excja, mint 
minister főgondnokká lett, habár evvel nem mondjuk, hogy 
máskép talán rá sem gondoltak volna. 
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A minister ur ő excja, már mint fogondnok, mint azt 
a dolog természete hozta magával, székfoglaló beszédet tar-
tott. Elolvastuk e beszédet, amint mindent el szoktunk ol-
vasni, ami protestáns főbb emberek által mondatik, mert 
mindez mai napság mindig igen tanulságos szokott lenni, s ha 
ő excjának beszédjéről nem is mondhatjuk el, hogy az va-
lami magasztos eszmével foglalkozik, ha nem is mondhat-
juk, hogy annak tudományos értéke lenne, m^ö1S Vllcl 
gos belőle, hogy t. i. ő excja mint protestáns ember beszélt. 

Azt mondja ő excja, hogy elfogadta a főgondnoki 
állást, „mert meg kellett mutatnom, hogy ezen hazafi állás 
(a ministeri) mely századokig el volt zárva a protestánsok 
előtt, összeegyeztethető a protestáns egyház szolgálatával, 
nekem meg kellett mutatnom, hogy trónt, hazát és vallást 
egyiránt lehet szolgálni és hiven szolgálni." Megbocsát ne-
künk ő excja, ha azt a megjegyzést teszszük, hogy nagyon 
fél lehetett hevülve, midőn beszédét készitette ; mert mi 
ugy tudjuk először, hogy a protestantismus még nem igen 
hagyott bölcsőjétől számítva oly sok századot hátra, hogy 
,századokról' lehetne beszélni, melyekben a protestánsok a 
főbb hivatalokból kizárattak volna ; másodszor pedig ugy 
tudjuk, e három század alatt is nem egyszer a legmagasabb 
hivatalokkal voltak protestánsok felruházva, a kik, ha még 
élnének, nem igen szivesen vennék ő excja nyilatkozatát, 
hogy ő neki kellett megmutatni, miszerint a miniszteri, 
általában az országos főrangú állás összeegyeztethető a 
protestáns egyház szolgálatával, hogy neki kellett megmu-
tatni, hogy trónt, hazát és vallást egyiránt lehet szolgálni 
és hiven szolgálni. De hogy a holtakat ne zavarjuk, nem tud-
juk, mit mondanak e nyilatkozathoz akár Lonyay, akár Tisza 
Kálmán ő excja, akár Tisza Lajos, Kerkápolyi, Mikó, Si-
monyi volt ministerek, Zsedényi udvari tanácsos és mások, 
hogy Yay bárót a volt kanczellárt, jelenleg, ha nem csaló-
dunk, a keleti pálya elnökét ne feledjük, mert Péchy ő 
excjának nyilatkozatából ugy tűnik ki, hogy ők a két em-
iitett állást nem tudták kiegyeztetni ; végül pedig ugy-
látszik nekünk, és ezt talán megengedi ő excja, hogy vol-
tak oly magas állásban már katholikusok is, kik legalább 
is szolgálták oly hiven a vallást, trónt és hazát, mint ő 
excja, kinek egyébiránt bokros érdemeit a történelem majd 
talán csak feljegyzi. 

De menjünk tovább. Hogy ő excja mint valódi pro-
testáns beszél, kitűnik abból is, hogy a protestáns egyház 
autonómiáját hangsúlyozta, hogy a protestáns tanodák fel-
virágoztatásáról beszél, mely utóbbira nézve felhivja a tani-
tókat és nevelőket, hogy teljesítsék kötelmeiket, neveljék 
vallásosságban és hazaszeretetben a gyermekeket, hogy ezek 
idővel az egyház oszlopai legyenek, szerinte az egyház jö-
vője a tanitók kezébe van. 

íme igy beszél ő excja protestáns érdekben, és mi, 
amennyiben a vallásosság hangsúlyozva van, örömmel vesz-
szük a nyilatkozatot. De, ha már ő exja annyira szivökre 
köti a tanítóknak a vallásos nevelést, nem emelhetné-e ér-
vényre szavát a ministeriumban a közösiskolák ellen, mint 
amelyek a vallástalanság forrásai, ott bizonyára támoga-
tókra találna, mind Tisza, mind Trefort ő excjában, kikről 
nem tehetjük fel, hogy a vallásosságnak ellenségei; szerezze 
meg ő excja maga részére itt is a babért, hiszen épen fen-

tebb emiitők nyilatkozatát, melyben mondja, hogy a vallást 
összeegyeztetheti állásával, de ha ezt teheti, ugy nem tudjuk 
megfejteni, hogy a közösiskolát, hogy az államnak vallás-
ellenes irányát is mikép tudja összeegyeztetni állásával, 
mert azt ismét nem tudjuk magunkkal elhitetni, hogy a 
protestantismus a vallásosságot egyenlőnek tekinti a Zérus-
sal? E beszédből mindenesetre kitűnik annyi, hogy protes-
táns főuraink buzognak, buzditanak másokat saját egyhá-
zuk mellett és gyümölcsét aratják is, mig mi ? — de erről 
jobb hallgatni. 

Hó ma. A n t o n e l l i b i b o r n o k u t ó d j á u l ren-
desen jól értesült körökben Bilio bibornokot emiitik. Egyes 
lapok már régebben azt mesélték, miszerint Antonelli bibor-
nok arra kérte volna ő szentségét, hogy halála esetére Fran-
chi bibornokot nevezze ki utódjául, mit ő szentsége meg is 
igért; Franchi ő emja azonban, megköszönve a neki szánt 
nagyfontosságú hivatalt, arra kérte volna a pápát, hagyná 
meg őt jelenlegi állásában, a Propaganda élén ; — e hirek, a 
fentebbiek szerint alaptalanok. 

Hassoun patriarchának ügye Konstantinápolyban nem 
sokat halad, minek egyik oka a török kormánynak épen 
most igen nagy s kinos elfoglaltságában keresendő. Ennek 
egyik következménye az, hogy mindeddig sem tudta mint 
örmény patriarcha ujolagos elismertetését kivivni, s még 
mindig mint közönséges magánzó Bujukderében lakó fivé-
rénél időz. Ezzel kapcsolatban azt is jelenthetem, hogy 
mindazon hirek, melyek a szentszék és a török kormány 
közt folyó alkudozásokra vonatkozólag végig jártak a la-
pokon, mindannyi, mint itt hiszik, irányzatos koholmány, 
melynek czélja az leendett, a fellázadt török tartományok-
nak szakadárhitü lakóit katholikus polgártársaik elleni 
tettlegességekre ragadni, midőn elhitetik velők, hogy a ka-
tholikusok azon fáradoznak, hogy sorsukon lendítsenek, ve-
lök, a 8zakadárokkal pedig nem törődnek. 

A protestáns propaganda oly nevetséges zelussal neki 
feküdt Olaszhon ,megtérítésének,' hogy jelenleg majdnem 
kétszer annyi a különféle felekezetű protestáns prédikátor 
az országban, mint az olasz származású ,protestáns.' A me-
thodista társulat évi jelentése szerint ugyanis 1600 prédiká-
tor van itt, mig olasz protestáns a 25 milliónyi nép közt 
nincs ezer ! Mikor két protestáns ,lelkész' jön egyegy ,hivőre' 
ez utóbbi már csak üdvözül ? — Vagy ép' azért sem ! . . . 
Mert már benne vagyok a számokban, emlitem még, misze-
rint valaki kiszámitotta, hogy IX. Pius pápasága alatt már 
58 piemonti és olasz minister halt meg; 1848-ik óta 300 és 
az ,olasz királyság' létesülése óta 86 senator. Császár az ő 
pápasága alatt már 4 temettetett el: I. Miklós, orosz czár, 
III. Napoleon, Miksa, mexikói császár, Ferdinánd császár» 
végre a két török sultan. De IX. Pius örömteljes büszke-
séggel is tud hosszú uralkodásának nyomaira s eredmé-
nyeire mutatni : eddig 23 püspöki széket érsekivé emelt s 
129 uj püspöki széket alapított, melyekhez még 3 apostoli 
delegatus, 31 apóst, helynökség, 14 ap. praefectura s 2 Ab-
bas Nullius járul. 

Az egyházi körmeneteket megtiltó törvényre vonat-
kozólag, melyet a ,Rel.' is nem régen közölt, Patrizi bibornok-
helynök a következő intést tette közzé : „Közismeretüek a 
kormánynak azon rendeletei, melyek a templomokon kivüli 
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szent járdalatokat megtiltják. Ezen tilalom alá esik a vég-
szentségek betegekhez való ünnepélyes vitele is, mint az 
régebben itt szokásban volt ; s csak az egyszerű, harango-
zás nélküli elvitel engedtetik meg. Az egyházi hatóság el 
nem mulasztotta ezen, a szentségek kezelése körüli jogaiba 
ütköző rendelet ellen felszólalni, azonban sikertelenül. En-
nélfogva a hivek kénytelenek, rendetlenségek kikerülése 
kedveért, ezen rendeletbe belenyugodni ; reméljük azonban 
hogy mindnyájokban megfelelő arányokban növekedni fog 
a buzgó ajtatosság, s annál számosabban fogják a Szentség-
ben rejlő Jézust elkísérni, megmutatván, hogy a rómaiak 
szivéből a hit még nem enyészett el s nem is fog soha." 
Mennyire megértették a hivek helynök-főpásztoruk emez 
intését, mutatta egy néhány nappal későbben Frascatiban 
előfordult eset. Midőn ugyanis az Oltáriszentség ismét be-
teghez vitetnék, sem a kisérő papok nem vették fel a roche-
tumot, sem az egyes testvérületek nem jelentek meg testü-
letileg, sem harang, sem csengetyü nem hallatszott, ne-
hogy a liberális fülek megsértődjenek, azonban a szentsé-
get vivő pap után sűrű embertömeg lépett, födetlen fővel. 
De még ez is soknak látszott a rendőrség szemei előtt s 
ámbár a sokaság egészen csendesen viselte magát, mégis 
elszélyedésre kényszeríttetett. Természetes, hogy a kor-
mány ily nyomorult fogások után nagy dicséretekkel hal-
moztatik el a — liberálisok által, s legközelebb külön ^ör-
vényt' várunk arra nézve, hány katholikusnak szabad együtt 
s egyszerre az utczán megjelenni. 

A volt Minghetti-ministeriumnak pártja, az u. n. ,Con-
sorteria,' mely a jelenleg kormányzó, nyilt republicanusok-
nál annyival jobbnak képzeli magát, amennyiben ,mérsé-
keltebb,' azaz ugyanazt a czélt, a szabadkőműves köztársa-
ságot valamivel nagyobb furfanggal elérni akarja ; — ez a 
.Consorteria' ismét mozog, s elég, nem tudom, azt mondjam-e : 
szemtelenséggel vagy naivsággal rendelkezik, hogy a Vati-
cántól várjon segélyt és támogatást. Módját találta ugyanis» 
mint mondják, hogy a szentatyának valami ,szövetség'-félét 
ajánljon, melynek fejében a papság a legközelebbi választá-
soknál támogatta volna a ,mérsékelteket,' s ezek viszont, 
midőn igy ismét a hatalmat birtokukba keritették, — csak-
úgy elárulnák az egyházat, mind eddig tevék. Hogy a 
szentatya a bármiféle alakú forradalomnak ajánlatait meg-
vetéssel utasítja vissza, az magától érthető. 

Berlin, K u l t u r h a r c z i a d o m á k . Mily buzgón 
űzik Izrael fiai is a magok részéről a katholicismusnak üldö-
zését, arra nézve azon körülmény szolgálhat némi felvilágo-
sítással, hogy itt nem régen egy,tanügyi reformegylet' nevü 
társaság alakult, mely többnyire zsidókból állva, legelső teen-
dője gyanánt köriratot bocsátott az ország keresztény tani-
tóihoz, melyben arra szólítja fel őket, hogy plébánosaik fe-
lett őrködjenek, s azokat lehetőség szerint a bíróságnak ad-
ják fel. A felhívásnak ide vonatkozó része igy hangzik: 
„Alulirt elnökség minden tanitó s egyéb tanférfiakhoz, va-
lamint az iskola javát szivökön hordó, minden egyéb polgár-
hoz azon tiszeletteljes felszólítást intézi, miszerint el ne mu-
laszszák mindannyiszor haladéktalanul s kimerítő jelentést 
tenni az egylet titkárához : t. cz. S. Aron úrhoz, valahány-
szor bárhol is egyegy plébános vagy egyéb papi tanfelügyelő 
az iskola feletti befolyását oly irányban érvényesítené, mely 

az állami vagy a divatos tanügyi rendszer érdekével ellen-
kezik. Nagy köszönettel fogadtatnak a tanitó uraktól szár-
mazó névtelen jelentések is ; mert, az egylet minden egyes eset 
iránt bizalmi férfiak által beható vizsgálatot tart, s csak 
ennek alapján indítja meg a további, birói keresetet. Az ek-
ként beérkező jelentések összegyűjtve s egybeállítva a sajtó 
utján, továbbá a községekben, a kerületi gyűlésekben s az 
országgyűlésen megindítandó nagyszerű agitatióra hasz-
náltatnak fel." 

Feltéve, hogy az egész egylet, tettleg létezik, s a fel-
hívás több, mint valamely obscurus ,journalistának'eszköze, 
olcsó uton egy kis költött botránygyüjteményre tehetni 
szert, melyet aztán az olvasó nyárspolgár előtt igen érdekes 
,liberális' czikkekre kizsákmányolhatni ; — feltéve ezt, meg 
kell vallani, hogy az egylet igen aljas eszközökkel küzd, 
midőn a tanítókat névtelen denunciatiókra csábítgatni ipar-
kodik, kikről nem látszik annyi személyes bátorságot, felté-
telezni, hogy a ,fekete Internationalis' ellen nyilt sisakkal 
küzdjenek. Végre ha ily egylet s annak elnöke csakugyan 
létezik, talán érdekes lenne annak nevét is tudni, a ,titkár 
urnák neve legalább nagyon is ótestamentomi ! 

Második adománk azt mutatja, mily jól értenek kor-
mányköreinkben hozzá, ugyanazt az egy törvényt a protes-
tánsok javára és a katholikusok kárára értelmezni. Neuman, 
katholikus tábori lelkész Colbero- várában, nem réo-en eu-v o ' o oj 
protestáns asszonynak gyermekét keresztelte meg ; nem csak, 
mert az anya s a gyermeknek katholikus atyja kívánták, ha-
nem azért is ; mert az uj törvények minden embernek meg-
engedik gyermekét ott megkereszteltetni, ahol akarja, vagy, 
ha tetszik, nem is kereszteltetni meg. Mindazonáltal az ottani 
protestáns pap, ki mint minden pályatársa hivatalos köte-
lességének tartja, folytonos hazug denunciatiói által a papis-
mus ellen küzdeni, a dolgot a tartományi elnökhez jelentette 
fel, ki is, a fenálló törvénynek ellenére, Neumann tábori lel-
készt hivatalból megdorgálta, s a keresztelési dijak a pro-
testáns pap kezéhez való kifizetését elrendelte. A protestáns 
pap ellenben, miután a keresztelési dij t felvette, abban, hogy 
a megkeresztelt gyermek atyja s anyja kívánatára katholi-
kus nevelést nyerjen, hallgatag beleegyezett 

Paderbornból jelentik, hogy aug. 17-én, Martin püs-
pök consecratiója napján az egész város kegyeletes ünne-
pélyt ült. A házak fel voltak diszitve s a templomok, 
melyekben ünnepélyes alkalmi ajtatosságok tartattak, zsú-
folásig megtelve. A szentatya dicsérő brevét bocsátott a 
püspökhez, melyben igen elismerőleg nyilatkozik a pader-
bornmegyei papság azon szándéka felett, az államilag kine-
vezett világi vallástanitókat arra birni, hogy hivatalukat az 
egyház szellemében töltsék be, végre pedig Isten áldását 
kivánja ezen szent s buzgó törekvésre. 

Ezen örvendetes hirek mellett azonban szomorúak is 
érkeznek Padernbornból, amennyiben a volt püspöki iroda 
tagjait aug. 20-án másodizben vezették börtönbe, mert egy 
házassági, nevezetesen felmentési ügyre vonatkozólag nem 
akarják megvallani, hogy ki adta a felmentést, ; — más szó-
val, az államügyész itt ugyanazt a nevetséges komédiát 
fogja, ugy látszik eljátszani, melybe a poseni már tavai be-
leunt, miután kellőleg blamirozta volna magát s mely ko-
médiának czime : „Ki a titkos delegatus ?" 
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Kölnben már megjelent a megyei vagyon kezelésére 
kiküldött állambiztos: Schuppe, szentszéki ülnök Borosz-
lóból. Hivatalába egy rendőrbiztos által igtattatott be, mi 
igen lélekemelő ünnepély vala. Az érseki palotában levő 
szolgát Schuppe felszólitotta, hogy a házat s a bútorokat 
tovább is gondozza, midőn pedig ez ilyféle megbízást tőle 
elfogadni vonakodnék, a biztos kijelentette, hogy ennek kö-
vetkeztében kénytelen a palotát rendőri felügyelet alá venni. 

Ismét uj ,kulturharczi' törvény jelenkezik, melyről 
egyes liberális lapok már régóta álmodoznak, mint a mely 
általános ,tanügyi törvény' álczája alatt a katholikus vallás-
oktatást körülbelül végképen elnyomná. A cultusministe-
rium egyes iránytadó tényezőinél ugyanis oly törekvések 
kezdenek előtérbe nyomulni, melyek a vallásoktatásnak a 
középtanodából való teljes kiküszöbölését czélozzák, amint 
bizonyos, hogy az a gymnasiumokból, legalább ez intézetek 
magasabb osztályaiból kiküszöböltetni fog ! . . . A ,Bresl. 
Ztg.', mely először hozta e liirt, azt mondja ugyanis, hogy 
ezen áramlat ez idő szerint még nem bir ugyan tulsulylyal 
a ministerium kebelében, azonban mégis könnyen meglehet, 
hogy az eszme az alsóházban többséget nyer, s igy tör-
vénynyé lesz. . . . 

Ügy látszik tehát, hogy ama nagyszerű meglepetés, 
melyet Falk ur az ő kedvelt ultramontánainak készit, abban 
áll, hogy a vallásoktatás a gymnasiumokból bizonyosan, a 
középtanodából pedig valószínűleg kiküszöböltetni fog. Egy 
dolog menthetné még, a ,Vot. Ztg.' szerint még a katholikus 
vallásoktatást, ha t. i. a protestáns ,hierarchia' ezen terv 
ellen hatálylyal tiltakoznék, mert hogy csak a katholikus 
vallástan küszöböltessék ki az iskolákból, azt ,tisztességesen' 
még sem lehet oly könnyen nyélbe sütni. 

Majd meglátjuk, mennyit ad a kormány a katholiku-
sokkal szemben a ,tisztesség' követelményeire, az eddigiek 
után nem sokat reménylünk e tekintetben tőle ; — mig a 
protestáns ,hierarchiának' ,hatályos' tiltakozása, mikor val-
lási érdekről lenne szó — risum teneatis ! 

Végre ismét két kellemes újságot. Az aacheni orsolya-
apáczák, kiknek e hó végén el kellett volna távozniok. fel-
ség-folyamodványt nyújtottak be a császárhoz, melynek kö-
vetkeztében Falk uram e napokban kénytelen volt az apá-
czákkal tudatni, miszerint tanitói működésöket egyelőre 
folytathatják. Régebben, midőn a .kulturharcz' még heve-
sebben folyt, a császár az ily kérvényeket a ministeriumnak 
szokta kiadni, mely aztán rendesen tagadólag válaszolt rá. 

Dohmann plébánosnak, kiről legközelebbi tudósítá-
sunkban szóltunk, már társa akadt, amennyiben Prinz, hee-
resmünsteri plébános f. hó 4-én a kerületi főnökhez intézett 
levélben kijelenté, miszerint állami fizetéséről mindaddig 
lemond, mignem összes hivataltársai visszakapják azt. Te-
szi pedig ezt, mint mondja azért; „hogy a saját községem-
ben s annak környékén támadt elégületlenségnek elejét ve-
gyem, miután plebániabeli hiveim ez okból megszűntek 
isteni tiszteletre jönni . . . ." Igy tudja a katholikus nép itt-
ott ingadozó papjait is correct magatartásra kényszeríteni. 

VEGYESEK. 
— A jelenleg élő boncztanároknak leghiresebbike, a 

lángeszű Hyrtl, kinek boncztani tankönyve épen most 13. 
kiadásban jelent meg, az emberi agyvelőről ezeket mondja, 
megszivlelésiil az anyagelvü ,bölcsészeknek': „Ama néhány 
szó, melyet ezelőtt 150 évvel Fantoni mondott az agyvelő-
ről : ,obscura textúra, obscuriores morbi, functiones obscu-
rissimae', még ma is bevezetésül szolgálhatnának minden, az 
emberi agyvelő boncztanával, physiologiája- és pathologiá-

jával foglalkozó könyvhez. Az agyvelő boncztaua részint a 
külalak, részint a belszervezetnek leírásával foglalkozik ; 
ami a külalak boncztanát illeti, mondhatjuk, hogy az a tö-
kély netovábbját elérte; mert alig van az emberi testnek egy 
része, melynek minden, még a legközönségesebb jele is oly 
körülményesen s oly szószaporitással le lenne irva, mint az 
az emberi agyvelőre nézve történt. A belszervezetnek ana-
tómiája ellenben még ma is, s azt hiszem, leend mindenha 
hét pecséttel lepecsételt s azonkívül még hierolyphekben 
írott könyv, mig végre az agyvelő működésére nézve még a 
legrátartóbb boncztanárok is nagy alázatosan lehajtva fe-
jőket bevallják, hogy az emberi lélekről többet sem tudnak, 
mint annyit: hogy nincsenek szárnyai." 

„Azonban, miután a vélemények küzdelmei mindenha 
épen oly dolgokra vonatkozólag folytak leghevesebben, me-
lyekhez senki sem értett, innen van, hogy épen az emberi 
lélek feletti viták oly gyűlöletes jelleget öltöttek. A mate-
rialismus ugyan minden kitelhetőt követett el, hogy bebizo-
nyítsa, miszerint ez az ismeretlen ,lélek' semmi egyéb, mint 
az agyvelőben végbemenő anyagi mozgalmaknak összege 
és eredménye; de ezen anyagi mozgalmak nem csak az agy-
velőben hanem minden egyéb szervben is fordulnak előskét-
ségbevonhatlan kényszerűséggel, előlegesen megállapított 
sorrendben váltják fel egymást, melyen e szervek magok 
mit sem változtathatnak ; ennélfogva a lélek is, ha semmi 
egyéb, mint.a velő anyagi életének kültüneménye, ugyané 
kényszerűségnek van alávetve. De akkor eltűnik mind az, 
mit eddig a léleknek tulajdonítani szoktunk: szabad akarat, 
önelhatározhatási képesség, független, önálló kezdeménye-
zés, s akkor ezen uj tannal egyidőben uj világrendet is kell 
teremtenünk, bizonyára olyant, mely nem lesz erkölcsi 
Csakhogy még nem vagyunk ennyire. Mert az agyvelőbeli 
anyagi mozgalmak csak a mozgás szempontjából fogha-
tók fel, mint anyagcsere, sejtszövetkezés s élettani rezgés; 
már pedig a materialismus is kegyes lesz megengedni, hogy 
magamagától e világon semmi sem jöhet mozgásba. Vizs-
gálatait tehát még kissé folytatnia keilend, s kiderítenie, 
honnan jön az első lökés ezen mozgásra s miként történik 
az, hogy ezen anyagi lökés szellemi gondolattá váljék. Egy-
szerűen csak állítani, hogy ezen átváltozás megtörténik, nem 
annyi, mint azt bebizonyítani ; eddig tehát ugy vagyunk, 
hogy a materialismus eszmemenetében már a legelső láncz-
szem is csak bebizonyittatlan feltevés — !" 

— A magyarországi protestánsok legújabban „német 
birodalmi markok" szerint kezdik ösztöndijaikat számitani, 
természetesen csupa ,a protestantismussal vele született ha-
zafiságból' — 1. a ,Prot. Egyh. s I. E. Lap' 36. számában ta-
lálható pályázatot, aláirva : Fabiny Teofil. 

— Dr. Mac-Hale, tuami püspök Irhonban, az összes 
kath. püspöki karnak nestora, ki megyéjét 52 esztendő óta 
vezeti, legközelebb nyugalomba lép. A megyének plébáno-
sai már megejtették a választást azon három jelöltre nezve, 
kikből a szentatya a coadjutort cum iure successionis vá-
lasztani fogja. 

— Dr. Wehrenpfennig, a Bismarck-Falk-féle egyház-
politikai áramlat egyik fő-előharezosa az irodalom nem ke-
vésbbé, mint a Parlamentarismus terén, a maga idején époly 
erélyesen küzdött a polgári házasság behozatala mellett is. 
Ebből kiindulva legújabban egyik választója nyilt levelet 
intézett hozzá, melyben kiszámítja neki, miszerint a pol-
gári-házassággal összekötött sok járás-kelés, idő- s munka 
vesztegetés által, évenkint milliókra rugó kárt okoz, ugy hogy 
az erkölcsi kárhoz járul az anyagi is. Ezzel ugyan a liberális 
doctor nem sokat fog törődni ; hanem a népre nézve az ilyen 
argumentum ad hominem igen hasznos és üdvösséges. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.; 

Azt mondhatná talán valaki, hogy mindazok, 
kik Isten egyházát üldözik, csak tudatlanság-szülte 
hitetlenségböl teszik azt. Üldözik az egyházat ; mert 
nincsenek kellőleg oktatva s ennélfogva nem hiszik, 
hogy csakugyan isteni intézmény, amint magáról 
állí t ja. Meglehet, részben; de ép oly igaz, hogy a 
zsidók sem hit ték, miszerint Krisztus az, a kinek 
magát vallotta : Is ten fia ; mert ha hi t ték volna, 
inint Sz. Pá l igen jól mondja — I. Kor. 2, 8 ; — 
,ha megismerték volna, soha a dicsőség Urá t meg 
nem feszitették volna , ' . . . s mindazonáltal mégis azt 
mondja rólok az Ur ,hogy ők menthetetlenek, s hogy 
azért gyűlöl ik s üldözik öt ; mert A ty já t is gyűlölik. 

Ezen szigorú Ítéletét pedig kettős okkal támo-
gat ja , melyeknek egyikét tanából, másikát müvei-
ből meri t i ; „Ha nem jöttem, s nem szólottam volna 
nekik, vétkök nem volna, most pedig mentségök 
nincs az ö vé tkökről ;" — úgymond Jánosnál , XV, 
22. Tana ugyanis oly tiszta volt és fönséges, oly 
annyira megegyező Istennek, minden halandó lel-
kiismeretében nyilatkozó szavával s az ószövetségi 
kinyilatkoztatással is, hogy csak gonosz s isten-
gyűlölő sziv szállhatott ellene sikra. Igaz, hogy tit-
kokat is foglalt magában, melyekről az ószövetség-
nek fogalma sem vol t ; de ezeknek hitelességét az 
ál tala müveit csudák s egyéb érvek kétségenkivü-
livé tették. A csudák, úgyszólván, a nyilatkozó Is-
tennek egyik szava, s lehetetlen volt, hogy a zsidók 
ezen oly gyakran s oly hangosan ej tet t szót ne é r . 
te t ték legyen. Ha tehát mind ennek daczára is Jé-
zustól s az ö tanátó l elfordultak, egyúttal a csudásan 
nyilatkozó Istentől is fordul tak el. Magok mondák, 
— Ján. XI, 47 ; — „Mit cselekedjünk? mert ez az 

ember sok csodajelt teszen;" — világítot t tehát ne-
kik is azon világosság, melynek fényénél Jézus t , 
mint Isten Fiát s az igazi Messiást felismerhették 
volna, de ők roszakaratulag elfordultak tőle, be-
hunyták szemöket; mert látni nem akartak. Nem 
keresték az igazságot, mer t megtalálni nem akar-
t á k ; s nem akarták megtalálni, mert nem akartak 
hinni ; s igy tudat lanságok s hitetlenségök sötét-
ségében maradtak, mert ez volt gonosz szándékuk ; 
„ez pedig az itélet — igy szól az Ur Jánosnál, I I I , 
19 ; — »hogy a világosság a vi lágra jöt t , de az em-
berek inkább szerették a sötétséget, mint a vilá-
gosságot ;" — s miér t szerették inkább : — „mert 
az ö cselekedeteik gonoszak valának, mert minden, 
aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot s 
nem jő a világosságra, hogy meg ne feddessenek az 
ö cselekedetei." Jézus ellenségei pedig szerették a 
világot s annak tilos örömeit, a népet pedig az 
erény s szentség külszinével ámiták el. Ezen álczát 
Jézus tiszta tana lerántá arczukról, ők pedig, ter-
mészetesen, nem vették ezt szívesen, nem akartak 
sa já t magok s a nép előtt is annak tűnni fel, a mik 
valóban voltak : nyomorul t bűnösöknek, ugy hogy 
Krisztus elleni gyülöletök végoka a világ iránti 
bűnös szeretetökben re j l e t t ; a ki pedig ezen okból, 
a világ vétkes örömei utáni vágyakodásból, Istentől 
elfordul, az gyűlöli, az megveti Istent. 

Ezek után alig szükséges mondanunk, miszerint 
Krisztus, fentebbi szavai által, anyaszentegyháza 
ellenségei felett is kimondá a súj tó Ítéletet. Az 
egyháznak tana époly szent és tiszta, mint Krisz-
tusé ; mert ugyanaz, azért az egyház is elmond-
ha t ja ellenségeiről: „Ha nem jöttem, s nem szólot-
tam volna nekik, vétkök nem volna; de miután már 
elég alkalmuk volt s van még folyvást, szavaimat 
hallgathatni , s ennek daczára is üldöznek; immár 
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menthetetlenek ; mert a ki engem gyűlöl, gyűlöli 
Istent, a ki engem küldöt t ;" — s folytathatja isteni 
Alapitójával : „Ha olyanokat nem cselekedtem volna 
köztök s szemök láttára, miket soha senki raj tam ki-
vül, vétkök nem volna; — de igy látták s látják mü-
veimet s mégis gyűlölnek ; én bennem pedig azt, a 
kitől küldetésemet nyertem." Mert a miket a Min-
denható az ő anyaszentegyháza által a földön végre-
hajtott , e müvek oly magasztosak, oly nagyszerűek, 
oly fényesek, oly elenyészhetlenek, oly számosak, 
hogy az ellenség szemei előtt rejtve nem maradhat-
tak ; de ezek is behunyják szemeiket, mint az ókor 
zsidói; ezek sem akarják az igazságot keresni; mert 
nem akarják hinni, hogy — Isten az, ki az ö egy-
házában nyilatkozik és működik. Mert mit nyilat-
koztat ki benne, ha nem szentséges törvényeit, s mit 
akar ez által elérni, ha nem a halandóknak ezen 
törvény szerinti ú j jászüle tésé t? . . . Igenis, ez az 
egyháznak czélja, ez törekvése, hogy az embereket 
az örökkévalóságra figyelmeztesse s boldog örökké-
valóságra méltókká tegye ; amiért is folytonosan 
arra inti s kéri őket, hogy e világról s annak silány 
csábjairól mondjanak le. De vannak, s pedig sokan, 
talán az emberek többsége, kiknek egyedüli törek-
vése az élvhajhászat ; váljon ezek szívesen vehetik-e, 
hogy Isten törvénye, melyet az egyház hirdet, ezen 
élveket tisztátalanokká s elvetendökké bélyegzi? 
hogy azon törekvések, melyeknek összes erejöket 
szentelik, becsteleneknek, tilosaknak nyilváníttat-
nak? Csuda-e, ha ezek az egyház szellemében, taná-
ban s működésében látják törekvéseik legnagyobb, 
legyözhetlen akadályát, ezért ádáz gyűlölettel vi-
seltetnek ellene, s ezen gyülöletökben elkeseredett 
harczot folytatva ellene, azon istentelenekhez ha-
sonlóan, kikről Jób könyvében olvasunk, — XXI, 
14; — igy szólnak hozzá: „Recede a nobis, etscien-
tiam viarum tuarum nolumus; quis est Omnipo-
tens, ut serviamus ei, et quid nobis prodest, si ora-
verimus ilium ?" 

De váljon mindezt meddig tiirendi Isten ir-
g a l m a ? . . . „quando recordatus fuero, pertimesco, 
et concutit carnem meam tremor" — mert nem 
csak a maga nemzedékének szólt az apostol, midőn — 
Hóm. I, 18; — mondá: „az Isten haragja kijelente-
tik mennyből azon emberek minden istentelensége 
és hamissága fölött, kik az Isten igazságát a hamis-
ság által tartóztatják." 

Nem szólunk itt sem azon raggályos betegsé-
gekről, sem azon véres háborúkról, melyek pusz-
titva bejár ják a föld sziliét, ámbár azok is előjelei 

sőt bizonylatai is lehetnek annak, hogy az Ur ha-
ragja bennünket megbüntetni készül; hanem az 
apostol fentebbi helye a járvány és háborúnál is 
borzasztóbb büntetésekről szól, s j a j a népeknek, 
melyeket a Mindenható keze sújtani fog ; mert 
amily mértékben a hajdanta keresztény népek az 
Isten nyújtot ta világosságot megvetik, époly mér-
tékben kezdenek a pogányság sötétségébe s romlott-
ságába visszasüllyedni. 

Pedig Isten nem csak teremtett müveiben, ha-
nem egyszülött Fiában is kinyilatkoztatta magát 
nekik ; s a mi láthatatlan benne, nem csak munkái-
ból, hanem mindenhatóságának egyéb számtalan 
csudáiból is megérthető és látható. De „ámbár meg-
ismerték az Istent, nem dicsőítették, mint Istent, és 
nem adtak neki hálát : hanem hiúkká lettek gondo-
lataikban, és meghomályosodott az ö esztelen szí-
vok" — s ez a homály, mennyire el nem terjedt 
már a földön ; a hitetlenség szelleme, melynek a ke-
resztény népek mindinkább zsákmányul esnek, 
mennyire el nem hatalmasodott már, tévelyts bűn t 
szórva a népek közé! Bármit tanitottak legyen a 
hajdankor pogányai, kik ,magokat bölcseknek mond-
ván, bolondokká lettek' — istenről, az ember ren-
deltetéséről, az erényről és a bűnről, bármily okta-
lan s hozzánk, emberekhez méltatlan, bármily al-
jas, bármily esztelen és nevetséges lett legyen az, 
— a kik ma a népek tanítóivá feltolják magokat, 
nem csak ismétlik, hanem felül is múlják. Minden 
korban találkoztak férfiak, kik a világ böleseségét 
szembesiték Isten bölcseségével ; hanem a mi ko-
runknak jellemző főbaja az, hogy napjainkban ezen 
áltanitók nem csak hallgatókat nyertek, hanem túl-
súlyra vergődtek is ; nem csak bölcseknek mond-
ják magoknak, hanem azoknak tartatnak is; hogy 
tanitványaik nem csak számtalanok, hanem a té-
velynek épannyi buzgó s tevékeny hirdetői és ter-
jesztői is, minek következménye, hogy a hazugság 
máris ezerféle alakban nemünk minden osztályai 
és rendei közt terjedt, s számtalanokat megcsalva, 
számtalanokat foszt meg örök üdvöktől. Vagy talán 
túlzás, ha azt mondjuk, hogy óriási azoknak száma, 
kik az istenileg kinyilatkoztatott igazságokban nem 
hisznek többé,nem csak a tudósok, hanem az úgyneve-
zett ,müveitek' tanulatlan tömege köztis ? Smitmond-
j unk az alsóbbrendű népről ? ? Ha mindjár t a sötétség 
szellemének, a hazugság atyjának nem sikerült is 
még eddig az embereket arra bírni, hogy ,a halha-
tatlan Isten dicsőségét a halandó ember, sőt a ma-
darak, négylábúak és csúszómászók képmásával 
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cseréljék föl' — Róm. I, 23 ; — de az igen is sikerült neki, 
hogy az örök igazság világossága majdnem végképen el-
aludt már számtalanok előtt, hogy az Isten tisztelete bor-
zasztó arányokban csökkent, néhol majdnem végképen meg-
szűnt már. Ami az irgalmas Megváltónak legnagyobb jó-
tette volt, hogy ama világosság, melyben a halandók az Ál-
tala készitett örök üdvét felismerték, az egész világot vilá-7 O ö 
gitá be; hogy nem csak a nagyok és bölcsek, hanem a kicsi-
nyek és együgyüek is kellőleg tájékoztatva lehettek azon 
magasztos kérdések iránt, melyekre nézve az ókor legfénye-
sebb elméi is hiába fáradoztak — ezt ma nem talán kény-
tetve, hanem önkényt vetik el a népek, s nem ezrek, hanem 
milliók szerint számitandók azok, kik az isteni dolgok leg-o c 
csekélyebb ismerete nélkül felnőnek, élnek és meghalnak. 
Váljon mi ez, ha nem a megvetett, a híveiben ismét üldö-
zött s a káromló nyelvek által naponta számtalanszor ke-
resztre feszitett Megváltó által ránk mért büntetés, hogy 
Jezaiással kénytelenek vagyunk felsóhajtani: „quia ecce 
tenebrae operient terram, et caligo populos." 

A bűnnek megfelelő, méltó, igazságos büntetés ez ; 
mert az emberi gonoszság- Isten igazságát a hazugsággal O O O o o oo 
cserélte fel, azért ő ,dereliquit eos in iniquitatibus suis.' 
Ki ne irtóznék, midőn látja, mi történik az u. n. keresztény 
népek közt, olyanokat vagyunk kénytelenek tapasztalni, mi-
ken még a pogányok is megbotránkoztak volna! Igy bűn-
hődnek azok, kik a kinyilatkoztatott igazságot eltaszítják 
magoktól, s kiket azért a tudatlanság, a tévely s bün sötét-
sége fogott körül, — „sic qui effugatur a Domino, portans 
mercedes iniquitatis" — „omnia commista sunt: sanguis, 
homicidium, furtum et fictio, corruptio et infidelitas, turba-
tio et periurium, tumultus bonorum, Dei immemoratio, 
animarum iniquatio, nativitatis immutatio, nuptiarum incon-
stantia, inordinatio moechiae et impudicitiae ;" — ez az 
ember, ha elfordulva Istentől, magára hagyatik ; ez ama 
büntetés, melyről fentebb mondók, hogy borzasztóbb a jár-
ványnál, az éhség- s a háborúnál, ezek az egyházgyülölő, a 
Krisztust üldöző szellemnek gyümölcsei ; pedig a Megváltó 
mondá: ex fructibus eorum cognoscetis eos 

A B. Szűznek test szerinti mennybemenetele. 
(Folyt, s Vége.) 

Egy további érvet azon dicsőségből is meríthetünk, 
melyet a bold. Szűz az égben, s azon tiszteletből, melyet itt 
a földön élvez. A mi az elsőt illeti, tudjuk, hogy Mária az 
angyalok s szentek felett áll ; a dicsőségnek pedig megfelel 
az örökkévaló öröm, a boldogság fokozata, ugy hogy Má-
ria boldogabb az angyalok és valamennyi szenteknél, az ő 
boldogsága tökéletes kell, hogy legyen. 

Mi következik ebből ? Feleljen e kérdésre Suarez : (i. h.) 
„A szentek lelkei testeik dicsőítését kívánják s hangosan ké-
rik azt. E tekintetben tehát eleddig teljesittetlen vágyat 
éreznek magokban, s boldogságokból valami, egyik acciden-
t a l része hiányzik. De a b. Szűznek, testéből elválasztott 
lelke is ugyanezt kivánja, kivánatát pedig teljesíteni kellett 
s hogy boldogsága tökéletes legyen, e tekintetben ejtett ké-
relme legott a mint azt kiejté, meghallgattatott." S ebből 
aztán tovább azt következteti, hogy a bold. Szűz testének 
megdicsőülése nem csak valószínű, hanem bizonyos is. 

Ha végre azon tiszteletre áttérünk, melylyel az egyház 
Máriát kitüntette, mennybemenetelének ünnepén kiviil még 
egy másik is vonja magára figyelmünket, mely a szóban 
forgó kiváltságot egyenesen feltételezi, értjük legtisztább 
szivének ünnepét, melyet IX. Pius pápa az egész egyház 
számára helybenhagyott. Ez ünnepnek tárgya ugyanis, vala-
mint Jézus szent szivénél, kettős, úgymint, egyfelől a ter-
mészeti szív, amennyiben a szűzies testnek egyik, s pedig 
legnemesebb részét képezi, s a szellemi sziv, azaz a b. Szűz-
nek irántunk való véghetetlen szeretete, melynek legtermé-
szetesebb jelképe a sziv. Hogy ez igy van, többi közt azon 
tárgyalásoknak actáiból is derül ki, melyek ezen ügyre vo-
natkozólag a szentszék előtt folytak s Nilles atyának jeles 
művében „De rationibus festor. B. C. J . et purissimi C. Má-
riáé e fontib. iur. can. erutis" találhatók. Már pedig képzel-
hető-e, hogy anyaszentegyházunk e szivet különös tisztelet 
tárgyává tenné, ha már régen por s hamuvá válandott ? .. • 
Az egyház csak oly ereklyéket tisztel, melyek tényleg lé-
teznek, ha ennélfogva, például, Sz. István jobbjának tiszte-
letére külön ünnepélyt rendelt és tart, ez azért van, mert e 
kezet tényleg birjak, s nem szabad-e ebből azt következ-
tetni, hogy tehát Mária legtisztább szive is oda fenn az ég-
ben megdicsőülten mi érettünk dobog? . . . O ö 

Ezek a főbb érvek, melyekkel Máriának testszerinti 
mennybemenetelét bevitatni s támogatni szokták ; s melyek 
általában aquinói sz. Tamásnak ezen szavára támaszkod-
nak: — III . q. 27. a. 1. —• „rationabiliter creditül-, quod 
illa, quae genuit Unigenitum a Patre, plenum gratiae et 
veritatis, prae omnibus aliis maiora privilégia gratiae accepe-
ritu.... Ezt annál észszerűbbnek kell tartanunk a fenforgó 
jámbor véleményre vonatkozólag, minthogy itten nem va-
lamely másodrendű, hanem oly főékességről vagyon szó, 
mely Isten anyja koronájában a legdrágább s legfénylőbb 
gyöngy s mely nélkül azt tökéletlennek kellene tartanunk. 
Igy levén ez, nem csuda, hogy e nézet a katholikus tudósok 
közt nem csak uralkodóvá lőn, hanem az ellenkező minden-
kor erélyesen megbélyegeztetett is. Már Melchior Canus, — 
De locis theol. I, 12, e 11 ; *) — mondja, miszerint arczát-
lan vakmerőség tagadni, hogy Mária testszerint vétetett fel 
az égbe. Katharinus — c. 4. contra Cajet. ; — még tovább 
megy s azt mondja, hogy e nézet ,de fide.' Ezt Suarez, Disp. 
15. tagadja ugyan, mindazonáltal azt hiszi, hogy jámbor 
katholikus azt kétségbe nein igen vonhatja ; hasonlólag szól 
Canisius is, — De M. Deip., I. 5. — Bzerinte a b. Szűznek 
testszerinti mennybemenetele nem hitágazat ugyan ; mert 
néhány szentírási hely, melyet e nézet mellett felhozni 
szoktak, másképen is értelmezhető, s mert a hithagyomány 
nem oly határozott és tiszta, hogy azt dogmává emelhetné ; 
mindazonáltal igen jámbor és valószínű vélemény, melytől 
eltérni nem csak oktalanság, hanem vétek is lenne. 

Szemben ezen egyértelműséggel, melylyel a kath. 
iskolák, élőkön Tamás és Bonaventura e véleményt hirdették 
és védelmezték, néhány másnézetünek, p. Launoynak ellen-
mondása annál kevesebb figyelmet érdemel, mennél silá-
nyabbak az általok felhozott ellenérvek. Ha például azt 
hangsúlyozzák, hogy a Mária testszerinti mennybemenete-
lérőli tan egy ,Transitus S. M. Virg.' czimü apokryph könyv-

Szerk. 
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bői származik, mely a 170 körül élt Melito püspöknek tu-
lajdoníttatik ; akkor feledik, hogy, mint Binterim igen jól 
mondja, még különben is sok mesét tartalmazó iratban is 
található egyegy igaz s helyes eszme ; feledik, hogy ámbár 
I. Gelasius pápa e könyvet valamely, Rómában tartott 
zsinaton elvetette, a szóban forgó nézet mindazonáltal mai 
napig is fentartotta magát az egyházban, jeléül annak, hogy 
a nevezett pápa egyéb tévelyeiért ; de nem ezen nézete miatt 
vetette el a könyvet; ugy, hogy sem azok nem tagadják az 
egyház tekintélyét, a kik azt vallják, sem az egyház nincsen 
ellenmondásban önönmagával, midőn azt tűrte. 

I I I . A hagyományból s az hit által felvilágosított ész-
ből merített érvek elősorolása után még csak azon egy kér-
désnek fejtegetése van hátra: váljon e vélemény olyan-e,me-
lyet az egyház hitczikkely tárgyává tehet ? 

A vaticáni zsinat szerint, — Constit. dogm. de fide 
cap. 3; — „fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, 
quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur, et ab Ec-
clesia sive solemni iudicio, sive ordinario et universali ma-
o-isterio tamquam divinitus revelata credenda proponun-
tur;". arra tehát, hogy valami hitczikkely tárgyát;« lehes-
sen, szükséges, hogy magában véve kinyilatkoztatott igaz-
ság legyen ; de hogy tényleg hitczikkely legyen, arra szük-
séges, hogy kinyilatkoztatott voltát az egyház is kimondja ; 
a kérdés tehát: váljon Mária testszerinti mennybemenetele 
hitczikkelyül kimondható-e vagy sem ? legvégül arra me-
gyen ki : megvan-e az Istennek irott, vagy a hagyomány ut-
ján ránk átszármaztatott igéjében?. . . 

Megjegyzendő azonban, hogy a hittudósok tanitása 
szerint, nem minden tétel, mely különben az irás- vagy a 
hagyományból bebizonyítható, legott hitczikkelyül is mond-
ható ki, — hanem csak az olyan, mely az egyház ban (tehát 
nem az egyház által) már régóta általánosan s határozottan 
mint kinyilatkoztatott igazság taníttatik, ha mindjárt az 
ellenkező nézet még nem tartatik is eretnekségnek; — „De 
fide theologica speciatim et proprie ea vocantur" — mondja 
Sehouppe, Elementa Theol. Dogm. I. p. 49 ; —- „quae in 
Scriptura aut Traditione contineri certo demonstrantur, se-
clusa tamen Ecclesiae definitione. Iluiusmodi enunciatio 
dicitur quoque de fide defmibili, eiusque contradictoria est 
error in fide et peccatum infidelitatis inducit." Ezen stá-
diumban állottak, például, a Szeplőtelen Fogantatás s az 
Infallibilitásról szóló tanok már jóval azelőtt, hogy alakilag 
is hitczikkelyekül mondaítak ki, minthogy nem csak a kath. 
hittudósok által, már régtől fogva nagy egyértelműséggel 
kinyilatkoztatott igazságoknak taníttattak, hanem az ellen-
kező nézetek már époly régtől fogva is egyházi döntvények 
által, ha nem is egyenesen elitélve, de legalább az igazhitü-
ség szempontjából igen gyanús szinben feltüntetve voltak ; 
mire nézve eléo- a tridenti sz. zsinat az eredendő bűnről szóló o 
határozatát, IV. Sixtusnak, V. Pál, XV. Gergely s VII . 
Sándornak a Szeplőtelen Fogantatásra vonatkozó határoza-
tait idéznünk. 

Kérdés tehát: váljon a Mária testszerinti mennybe-
meneteléről szóló hitvélelem oly terjedt-e már a hivek közt 
s oly biztos alapokkal biró-e, hogy az ne csak ,remote'", ha-
nem a szó szoros értelmében : ,proxime dcfinibtüs1 legyen ? 
Vaccari e kérdésre igennel felel. Mert habár e véleménynek 

megfelelő nyilatkozat alakilag nem is található a szentira-
tokban, mégis, mint a fentebbiekben láttuk, számos atya 9 
egyházi iró tanítják, egyéb dogmákból származtatják, s a 
szentiratokból, ha nem is közvetlen, de elég közvetett idé-
zettel támogatják. Az egyház maga nem csak megengedi, 
hogy e tan nyiltan s határozottan hirdettessék, hanem enge-
délyezett ünnepek és imák által kedvez is neki, s pedig olv 
nyilvánvaló módon, hogy nagy hittudósok már nem haboz-
nak, az ellenkező nézetet bűnös tévelynek jelenteni ki ; — 
ha pedig az ellenkező nézet egyházilag eleddig még nem Ítél-
tetett el, ez legfelebb arra mutat, hogy nem mutatkozik oly 
alakban és terjedelemben, mely egyházi nyilatkozatot szük-
ségessé teendett, — más szóval : a netaláni ellenmondás oly 
csekély s elenyésző, hogy eddig még nem is volt alkalma, az 
egyház figyelmét magára vonni ; — mi szintén kedvező 
mozzanat. 

Ellenvetik, hogy a hit sz. Pál szerint „argumentum 
non apparentium" ; már pedig Máriának testszerinti menny-
bemenetele, lia csakugyan megtörtént, szemmel látható ese-
mény leendett. Erre azonban azt felelhetni, miszerint elő-
ször nem bizonyos, hogy a B. Szüzet bárki is, testi szemek-
kel fel látta szállani az égbe ; mert az apostolokról is csak 
azt olvassuk, hogy a sirt üresen találták ; — de különben 
is : váljon az apostoli Hitvallásban nem foglaltatnak-e oly 
tények is, melyek a maga idején szintén szemmel láthatók 
valának, s mégis hitezikkelyt képeznek, mint például Krisz-
tusnak kínszenvedése s halála ? .. Ezen ellenvetés tehát nem 
sokat nyom. Nyomósabbnak látszik a másik, mely igy szól : 
„A katholikus hitnek tárgya csak az lehet, a mi vagy alaki-
lag, vagy legalább anyagilag a kinyilatkoztatásban benn-
foglaltatik ; már pedig Máriának mennybemenetele csak a 
kinyilatkoztatás befejezése után történhetett meg." Erre a 
kérdésben forgó nézetnek pártolói azt felelik, hogy számos, 
hitezikkelyt képező igazság sokkal előbb volt már a kinyi-
latkoztatásba bevéve, mielőtt tényleg megtörtént volna, igv 
például mind az, mi a Szűznek istenanyai méltóságára vo-
natkozik, vagy akár az utolsó általános Ítéletről szóló dogma 
is, mely pedig még idáig sem valósult meg tényleg. Továbbá 
láttuk, hogy az atyák és hittudósok tételünkre vonatkozó-
lag számos közvetlen, indirecte szóló helyet idéznek a szent-
irásból, s hogy azt más hitczikkelyekből is származtatják ; 
végre pedig azt hozzák fel, hogy miután az Ur — Ap. Csel. 
I, 8 ; — igy szól tanítványaihoz : „ . . . eritis mihi testes in 
Jerusalem, et in omni Judaea et Samaria et usque ad ulti-
mum terrae," —• a kinyilatkoztatás szorosan véve csak az 
apostolok halálával záródott be, ugy hogy a bold. Szűznek 
mennybemenetele még a kinyilatkoztatás folyamán belül 
esik s a szentirati canonnak befejezését is megelőzte. 

Hátra van még az utolsó pontnak megbeszélése: idő-
s czélszerü lenne-e jelen tételünknek hitczikkelyül ki-
mondása ? 

A Bold. Szűz már az ősidőkben, mint a hit tisztasá-
gának kiváló őre tiszteltetett; innen magyarázandók ama 
kitűnő czimek : „Rectae fidei norma, Christianae fidei pro-
pugnaculum, Vexillum fidei et praeses, Haereticae pravita-
tio contritio" és mások, melyekkel már az atyák dicsőitik; 
ezért mondja az egyház: „Örülj, szent szűz; mert vala-
mennyi eretnekséget az egész világon te magad semmisitéd 
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meg," — mi korántsem ugy értendő, hogy csak azon köz-
benjárás s meleg pártfogolás által, melyben a tisztahitűsé-
get részesiti, hanem még sokkal inkább azon hittani össze-
függés által, mely a kath. Mariologia s a többi hittételek 
közt létezik, amint már damaskusi sz. János mondta, hogy 
ez az egy szó : „ Oeoroxog" valamennyi christologiai, s hozzá 
tehetjük : a Szentháromságra vonatkozó eretnekségeket is 
megsemmisítette ; — kérdés tehát: váljon Máriának test-
szerinti mennybemenetele s a mai nap divó eretnekségek 
közt van-e valamely, olynemü összefüggés, jobban mondva: 
ellentét, mely annak hitczikkelyül való kimondását idő- s 
czélszerünek mutatja? 

Azt hiszszük, hogy igenis. Korunknak főtévelye, mint 
a Yaticanum is mondja, a naturalismus, mely Krisztus mű-
vének természetfeletti voltát tagadja, s az ebből származó 
Materialismus, mely háborút üzenve, nem csak Istennek s a 
túlvilági magasabb, szellemi létnek, az anyagon kivül mit 
sem ismer ; — már pedig nem sok fejtegetés kell hozzá, 
hogy belássuk, miszerint ezen elméletek s a Mária testsze-
rinti mennybemenetelét vitató tan közt nagy és jellemző 
ellentét létezik : mert ez utóbbit vallva, Krisztus nem lehet 
pusztán csak a tiszta emberiségnek elvont eszményképe, 
mint a rationalista mondja, hanem kell, hogy az Atyja jobb-
ján ülő Istenember legyen, ki Anyját felveszi magához; — 
a halandó, legyen a legnemesebb, legtisztább is, befejezett, 
tökéletes boldogságot e földön nem élvezhet, hanem csak a 
túlvilágon ; végre pedig a szellem oly annyira nem az 
anyagnak egyik nyilvánulata, hogy inkább az anyagnak is 
megdicsőülnie keilend, hogy a szellemnek örök boldogságá-
ban részt vehessen ; ezek és hasonló tételek azok, me-
lyek az eddig fejtegettünk hitvélelemben bennfoglaltatnak, 
s épen a jelenkor legdivatosb tévelyeinek szempontjából 
annak hitczikkelyül való kimondása mellett kardoskodni 
látszanak. 

S ezzel tanulmányunknak is jártunk végére, melyben, 
természetesen, sehol sem mertünk a puszta vélekedés hatá-
rain túllépni ; jól tudva, hogy a döntő végszó ebben is az 
egyházé ; mint csekély adat pedig a jelenkor hittudományi 
mozgalmaiból azt hiszszük, hogy ez is némi figyelmet 
érdemel. T. J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pent «sept. 8. E g y i s m e r e t l e n m u n k á l a t b i -

r á 1 a t a. Alig lehet absurdumabb dolgot képzelni, mint oly 
valami felett mondani bírálatot, amit nem ismerünk ; de hát 
mi az, ami e liberális világban nem absurdumként történik ? 
lehet-e tehát a felett csudálkozni, ha a liberális világ iro-
dalmi férfiai a számtalan elkövetett képtelenséget még oly 
képtelenséggel is tetézik, hogy magukat nevetségessé tegyék» 
mint a minő egy, még eddig ismeretlen munkálat bírálata. 

A ,Pesti Napló', hogy beavatottságát fitogtassa az egy-
házi ügyekben is, illetőleg, hogy a világgal elhitesse, mily 
benső összeköttetés van közte és a kath. püspöki kar közt, 
még a mult hó elején, midőn a püspöki kar tanácskozmá-
nyait megtartotta az iskola-ügyben, valami munkálatfélét 
közölt, mint a püspöki kar megállapodásait és reá néhány 
nappal utána összehúzott szemöldökkel birói székébe ülve, 
magas Ítéletét kimondta felette ; pedig kitűnt, hogy a,Napló' 

olyvalami felett mondott Ítéletet, amit — nem ismert, mert 
valaki felültette, az, amit ő a püspöki kar megállapodása-
ként mutatott be a világnak, a valóságnak nem felelt meg, 
és a , P. N.' e tényt tudomásul is vette. 

Józan észszel ez előzmények után mindenki azt várta 
volna, hogy a ,Napló' a hiteles megállapodás megjelenését 
be fogja várni, és akkor fog, ha kedve tartja, ismét hozzá-
szóllani. De nem, miért lenne a ,Napló' liberális lap, ha hi-
teles okmányra támaszkodnék, a liberális lapnak egyik jel-
lemvonása, nem hiteles okmányok, hanem tendentiosus hi-
rek alapján valamit, különösen azt, ami katholikus körök-
ben történik, ismertetni, birálni. Igy könnyebben lehet az-
tán a gyűlöletet szitani, és magát a kormányt is már elő-
legesen ugy hangolni, hogy, ha épen semmi sem lenne is a 
munkálatban, ami az országos törvényekkel ellenkeznék, a 
püspöki kar munkálata érvényesítésének útjába mégis, hogy 
többet ne mondjunk, akadályt görditsen. 

Igy fogjuk mi fel azon birálatfélét, mely a ,Napló'-han 
a napokban megjelent. Gyűlöletet lehel az a katholicismus 
iránt, de egyszersmind rendőr után kiált, holott az illető 
iró nem ismeri, mert nem is ismerheti a püspöki kar megál-
lapodásait. A bírálónak leginkább szúrja szemét az, hogy az 
állítólagos munkálat szerint, mintha biz' az bün lenne, a 
katholikus iskolák jövőre is katholikus iskolák maradnak, 
vissza tetszik neki az, hogy a tanulmányi elvek meghatá-
rozása egyedül az egyházmegyei hatóságot illeti, melynek 
e miatt minden tankönyv jóváhagyás végett bemutatandó, 
szerinte ebből csak súrlódás következhetik az egyházme-
gyék és a ministerium között. Nem tetszik neki sehogysem, 
hogy azon szellem, mely ez állítólagos munkálatot áthatja, 
azon autonomicus, melynek a protestáns részről Zsedényi 
az országházban képviselője, és az egész munkálatban nem 
lát mást, mint a papság tendentiáját, hogy saját hatalmá-
nak kiterjesztését, megtartását eszközölje, a községi lakos-
ság hibáinak, alárendelt értelmiségének, vak hitének s az 
iskolai ügy iránti közönyösségének felhasználása által. 

íme a lóláb, mely mindenütt kiüti magát ott, hol ka-
tholikus ügy megbirálásáról van szó ; minden egyéb kell a 
világon a liberalismusnak, csak nem kath. iskola, mert jól 
tudja és érzi, hogy előbb-utóbb, de ez lesz az ő megölője. 
Szerencsére azonban a dolog ugy áll, és ezt tudni kellene a 
bírálónak, hogy a liberalismus az ő születésének első évei-
ben Magyarországon, (vagy azért, mert nem volt még elég 
bátorsága, vagy azért, mert öntudatával volt annak, hogy 
nem képes ellátni a felekezeti iskolákat, azoknak esetleges 
confiscálása folytán,) a közös iskolák mellett elismerte a fe-
lekezeti iskolák létjogosultságát is, még pedig nem csak a 
protestánsok és zsidókét, hanem a katholikusokét is, sőt 
birálónak tudnia kellene, hogy legújabban az iskolaszékek 
felállítása is elrendeltetett a felekezeti iskolákban. Élni, 
szervezni magunkat tehát jogunk van és biráló mégis azon 
akad fenn, hogy a püspöki kar miért akarja ez életet bizto-
sítani, miért nem ölte meg a kath. iskolákat munkálatában ; 
azon akad fenn, hogy miért helyezkednek a katholikusok is 
autonomicus alapra, holott már a protestánsok birnak isko-
lai autonómiával, holott, másrészt folyton az egyház és állam 
elválasztásáról beszélnek. Épen azért, mert az állam mind 
jobban elválik az egyháztól és annak ellensége lesz, épen 
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azért, mert a protestánsok sem bocsátanak más, mint elveik-
kel megegyező könyvet iskoláikba, épen azért jogosult, ha 
csakugyan ugy van határozva, hogy katholikus iskola kü-
szöbét át ne lépje soha semmiféle könyv, melyet az egyház-
megyei hatóság helyben nem hagyott ; elég, nagyon is elég-
volt már azon könyvből, kath. iskoláinkban, melyek a kor-
mány által hagyattak helyben, ha az állam megadta a fele-
kezeti és igy kath. iskolák létjogát, meg kell adnia azon jo-
got is, hogy a katholikus gyermekek, oatholice és nem hitet-
lenül neveltessenek, mi csak ugy érhető el, ha iskolai köny-
veink szelleme felett mi magunk őrködünk, ami ha súrló-
dásra vezetne az állammal, csak azt bizonyitaná, hogy az 
állam is szivesebben tür meg minden hitetlenséget, mint a 
katholicismust ; de mi sem az állam, sem biráló kedveért el 
nem állunk jogaink követelése ós azok biztosításától. 

Avval áll elő biráló, hogy e munkálat nem egyezik 
meg azon szellemmel, melyet Eötvös óta a magyar közok-
tatás alapjául elfogadtunk, ami annyit tesz, mint : Állam, aka-
dályozd meg azt, mit a törvény ez időszerint még megenged 
a katholikusoknak ; de hát miért? mert Eötvös egyesitésre, 
s egyöntetűségre törekedett a tanulmányban, már pedig ez 
állitólagos, ismeretlen munkálat megszünteti az egyöntetű-
séget, mert a tankönyvek központi engedélyezését illusó-
riussá teszi. Nem tagadjuk, hogy igy ama bizonyos egyön-
tetűség, mely után a modern állam és biráló is epedez, mely 
a hitetlenség egyöntetűsége, elérhető nem lesz; de hogy a 
tanulmányok egyöntetűsége megszűnnék, azt határozottan 
tagadjuk. Mi elismerjük az állam jogát, melynél fogva elő-
írhatja a tanulmányok minimumát, elismerjük felügyeleti 
jogát, de mindehhez nem szükségeltetik, hogy egyedül az 
állam által helybenhagyott könyvek használtathassanak az 
iskolában, az állami tanfelügyelő ellenőrzése elegendő arra, 
hogy legalább nálunk katholikusoknál a törvény megtar-
tassák; hogy a feloszlatott protestáns gymnasiumokban nem 
igy történt, ai-ról feleljenek a protestánsok, mert az ellen 
tiltakozunk, hogy mi katholikusok velők párhuzamban té-
tessünk ; de tiltakozunk az ellen is, hogy az állam akkor, 
midőn más felekezetek szabadon rendelkeznek iskoláik és 
tankönyveik felett, nekünk ugyanezt megtiltsa, mi igaz-
ságot követelünk biráló egyoldalú felfogása ellen jobbra és 
balra is. <? 

Buda. A v í z i v á r o s i t e m p l o m n a k r e s t a u -
r a t i ó j a . A hajdani Buda városának azon épületei közéj 
mely a negyvennyolczadiki ostrom alatt legtöbb sérülést 
szenvedtek, a felső vizivárosi plebánia-templom is számí-
tandó. Ezen remek renaissance stylban épitett templom hajó-
jába esett 14 bomba, melyek szétpattanván, az oltárokat és 
padokat szétrombolták. Egyéb ágyúgolyók estek az orgo-
nába, tornyokba és az épület más részeibe, ugy hogy a leg-
ujabbi kijavítások alkalmával mint az orgonában, mint a 
tornyokban golyókat találtak. Azonkívül a templom kül-
seje a bombázás következtében, melynek nagyon ki volt 
téve, sokat szenvedett, mely sérülések az idővel mindig na-
gyobb mérveket öltöttek, ugy hogy már a templom mel-
letti járás is veszélyes volt, és csak a Gondviselés különös 
oltalmának köszönhető, hogy a megrongált épület körül 
valami komoly szerencsétlenség nem történt. 

Már a budai ostrom után a legszükségesebb kijavítá-

sok a templom belsejében eszközöltettek. De ezen javítások 
nem történtek a főváros, azaz a patronatus költségén, hanem 
egy 1800 forintból álló kölcsön segítségével, melyet az 
akkori fővárosi tanács két perczentes kamatok és részletes 
törlesztés mellett a templomi pénztárnak engedélyezett. A vi-
zivárosi, sz. Annához czimzett, templom igy ismét használ-
hatóvá lett, de senkisem sejtette, hogy mily meglepő szép 
imaház lesz ezen, már alakjánál fogva feltűnő templomból egy 
jó Ízléstől vezetett és gondos kéz alatt még előállítható. 

A templom belsejének tökélesitését és csinosítását 
megkezdte a mint vizivárosi plébános felejthetlen emlékű 
jelenlegi várbeli apát és esperes Ráth József ur. Ezen buzgó 
lelkész legelőször a templom belsejét kifestette, és az igen 
szomorú állapotban levő mellékoltárokat tökéletesen hely-
reállította. Ezenkívül még számos egyéb javítások történ-
tek alatta. Miután 1867-ben Ráth apát ur várbeli plébános 
lett, a vizivárosi plebánia-templom további ékesitését a je-
lenlegi plébános, ft. Würtl Antal ur páratlan buzgalommal 
sok gonddal és nem csekély áldozatokkal folytatta. Alatta a 
sanctuarium a főoltárral együtt restauráltatott. Továbbá 
neki köszönhető, hogy a templom hajójában egymással szem-
ben létező két nagy ablak remek üvegfestményekkel láttattak 
el, mely műtárgyak nem csak e templom, de általában a fővá-
rosnak is díszére válnak. Az orgona tökéletesen állíttatott 
helyre, mely most kitűnő szép hangjával a hivek nagy épü-
lésére szolgál. Az estéli vagy kora reggeli isteni szolgálat 
alatt számos gázláng a templom belsejét napi fénynyel tölti 
be, és ez ismét a jelenlegi plébános urnák érdeme. 

Az utolsó árviz nagy károkat okozott ugyan a csinos 
templomban, de Budapest egyesitett városának jelenlegi 
tanácsa már sokkal jobban emlékezett meg patronatusi kö-
telmeiről, mint a hajdani budai tanács, és annak köszönhető, 
hogy a templom belseje jelenleg még inkább nyert, mintsem 
az árviz által vesztett. Továbbá elismeréssel és dicsérettel 
ki kell emelnünk a nevezett budapesti tek. tanácsnak a tem-
lom körüli ezen nagy érdemét is, hogy a megrongált épü-
letnek külső helyreállítását is elrendelte, mely javítás a 
fővárosnak sok ezer forintba kerül. Nemsokára elkészül 
a kitűnő szép és tekintélyes épület, és a két remek alakú 
tornyon fog egy-egy aranyozott kereszt a szinte megara-
nyozott nagyterjedelmü, de a magasságban sokkal ki-
sebbnek látszó gombján ragyogni és hirdetni a Mindenható 
dicsőségét, de egyszersmind az ezen Istenházának fényét 
előmozdító jótevőknek kegyeletes érzelmét is. S. 

Pávis. A j e z s u i t a - p ö r n e k c o m i c u m a a Cor-
respondent' legutóbbi számában igen kedélyes ecsetre talált. 
Olvasóink bizonyosan emlékeznek meg azon éktelen lár-
mára, mely ezelőtt néhány héttel Francziaországban a je-
zsuiták, tüzetesen azoknak párisi, sz. Genofeváról nevezett 
iskolája ellen kitört. A dolog elejénte tragoediának látszott, 
de csakhamar tragi-komoediává lett, melynek első három 
felvonását egy kis botrány, negyedikét egy rágalmazási per 
s ötödikét a rágalmazóknak elitéltetése képezte. De már 
halljuk a Correspondent' emberét : 

Minden külső változások daczára a pseudo-liberalis 
pártnak hagyományai ugyanazok maradtak régóta : papfa-
lás az egész, a hozzá való mártás mellékes dolog ; az efféle 
huseledelek közül pedig a legízletesebb mindenha a jezsuita. 
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Ez oly élvezet, melyet az illetők minden csak előforduló 
alkalommal szereznek magoknak, azon kéjteljes gyönyör-
rel, melyet az emberfaló érezhet, midőn hetek óta meddő 
Pythogoras-féle főzelék-tápra szorítva, egyszerre egy jól 
megsütött ellenséget lát a nyárson maga előtt. 

Hatalmas, nagyszerű felfedezés volt, melyet a műegye-
tem legutóbbi vizsgája alkalmával tettek bizonyos urak. 
Folyó év junius 29-én együtt ültenek a vizsgatevők s fejő-
ket a leiró mértan valamely tételén törték. Egyszerre csak 
felkel a vizsgálandók egyike, s kijelenti az elnök előtt, mi-
szerint a legott feladandó tételt már előre tudja, — megne-
vezi, s ime: igaza van! További kérdezősködésre még hozzá 
teszi, hogy a s. Geneviève-féle iskola egyik növendékétől 
tudta meg. Nagyszerű, megfizethetlen, csudás alkalom egy 
csapással Loyola fekete embereit s a vezetésök alatt álló 
iskolát meg8emmisiteni, melynek egyre fényesb mérveket 
öltő eredményei — 1856-ban csak egy, 1866-ban négy, ta-
vai pedig már negyven tanulója tette le a vizsgát — a szel-
lemek szabadságát irtózatosan veszélyeztetik. Avagy azt 
hiszi valaki, hogy midőn róluk van szó, a csalás tényét még 
be is bizonyitani kellene? A jezsuiták ellen intézett minden 
vád igaz, igaznak kell lennie ! Ekként általános nagy lárma, 
zsivaj s kiabálás keletkezik. De a jezsuiták tiltakoznak s 
azt állitják, hogy tanítványaiknak egyike sem tudott, csak 
egy szót is a feladandó tételről ; sőt hozzáteszik, miszerint 
képesek emez állításokat be is bizonyitani. Ugyan menjen ! 
Mintha nem tudnók, hogy a jezsuiták minden gonosz tet-
teiket rendesen még tettetéssel s hazugsággal is tetézni 
szokták! Tessék csak Escobart elolvasni!... Ennélfogva a 
tiltakozás csak mosolylyal s vállvonítással fogadtatik ; a 
tiltakozás — halljuk ellenvetni, csak per alakjában érde-
melne figyelmet ; tessék pert indítani, ha elég bátorságuk 
van hozzá ! . . . . „Megteszszük uraim," felelik a jezsuiták . . . 

Erre eleinte nagymérvű meghökkenés a támadók közt ; 
— ki hitte volna, hogy a papok annyira viszik gonoszságu-
kat, hogy még védelmezni is merik magokat. Ha az ember 
papot támad meg, magától értetődik, hogy ez mindent szép 
csendesen zsebre rak, másként cselekednie szabályellenes, 
illetlen. De a fenforgó esetben mégis igy lőn ; csak egyet-
lenegy lap, a ,Republ. Fr.' volt oly szerencsés egy kis rövid 
pillanatban ezt Írhatni : ,Mindeddig nem vettünk birói idé-
zést' — de a ténta még meg sem száradt, már zsebében volt 
az intés, mire aztán Gambetta lapja, az uj athenei, tökéletes 
köztársaságnak hivatalos lapja nagy komolyan imigy nyi-
latkozik: „Vártuk ezen idézést, mely a legprofánabb érde-
kek sugallta elfogultságnak szüleménye;" — ez utóbbi vo-
nás már a magasabb comicumhoz tartozik, Molière Tar-
tuffe-jében sem találunk különbet. Mások elégiás hangon 
igy szólalnak meg: „Ezek tehát a békének emberei ? Ilven-e 
az evangelium szelleme? Csak várjanak az urak, mig a bi-
rói vizsgálatnak végére jutottunk." — „Jól van tehát, vá-
runk," felelik ezek a gonosz jezsuiták. 

A vizsgálatnak vége van, a jelentés a hivatalos lapban 
tétetik közzé, aláírva a tudós társulat titkára által ; az irány-
zatos rágalom, melyből a liberális sajtó három hét óta táp-
lálkozott, szappan-buboréknak bizonyul. Talán ez a sajtó 
most elismeri tévedését? Roszul ismerné őt, a ki ezt hi-
hetné. A hazugságon fogott lapok közül egyik másik abban 

fáradoz, hogy a jelentésnek kifejezéseit csürje-csavarja, ha 
talán valamely láthatatlan kis részecskéjében, valamely szó-
ban, szótagban, vesszőben érvet találhatna, mely ügyes fel-
dolgozás mellett képes lenne a kétely árnyékának legalább 
látszatát kelteni ; mások amúgy sorok közt sejtetik olvasói-
val, hogy a tudós társaság, annak titkára, a törvényszék 
vizsgáló bizottsága, de még a cultusrűnister is, mind, mind 
meg vannak a jezsuiták által vesztegetve. Ismét mások csak 
azért is lármáznak mint az őrültek, s azért is a jezsuiták 
kiűzetését követelik, tengernyi piszkot szórva a jezsuiták s 
azoknak itteni főnökére „ama bizonyos Dulac nevü egyénre ;" 
Eugen Sue liodin-jét idézik, (a ,Bolygó zsidó' főszemélyét) 
s torkukszakadtából ordítozzák: „Fel republicanusok ! íme 
az utolsó Bastille, melyet ostromolni s bevenni kell ! Le a 
jezsui tákkal!" . . . S igazuk van; mert ama percztől fogva, 
melyben ezek, a divatos cultura összes ,elvei' által kiközö-
sített egyének elég vakmerőknek mutatkoztak, nem csak 
ártatlanoknak lenni, de azt be is bizonyitani, nem érdemel-
nek többet, mint hogy ugy bánjanak velők, mint a hogy a 
Commune bánt a túszokkal. 

De a jelentés után jött a per, s a legtöbb lap ott 
hagyta bőrét. 

Elsőben egy szabadgondolkozónak jelentésére, azután 
pedig egy zsidónak indítványára ítéltettek el. A vizsgáló 
bizottság jelentése s a fenyitő törvényszéknek Ítélete közt 
beékelve csakugyan kényes s kellemetlen helyzetbe kerül-
tek, s mi maradt egyéb hátra, mint hogy sürü átkokat szór-
janak biráik árva fejeire? ! 

Ez az örökös anticlericalis komédia, mely a liberallsr 
mus kilencztizedrészét teszi, az ember vérmérséklete szerint, 
az egyikre mulattatólag, a másikra szomoritólag hat ; leg-
újabb eljátszatása ismét vagy két hónapig tartott. Nem ré-
gen a belga liberálisok is játszák el, nehogy hiába gyűjtöt-
ték legyen ama kőhalmazakat, melyekkel hiában remélt 
választási győzelmök esetében a clericalis ablakokat be-
dobni szándékoztak. Lapjaik akkor nagy elkeseredettséggel 
bizonyítgatták, miszerint a clericalisok provocálták őket, 
mert nem hagyták magokat ütlegelni ; igy volt ez nálunk 
is. — Bizony nagy felsülés a szegény liberalismusra nézve 
ez a legújabb, csütörtökét mondott jezsuita-üldözés. 

IRODALOM. 
Hardy Bernát Gáspár viaszmüvei az esztergomi kép-

tárban. Irta Maszlaghy Ferencz ; Esztergomban, nyom. Ho-
rák E.-nél ; 18 lap, egy fényképészeti ábrával. 

Maszlaghynak ezen monographiája, mely eredetileg a 
,M. Sion'-ban jelent meg, csakugyan megérdemelte, hogy 
külön lenyomatban is bocsáttassák közre ; sajnáljuk, hogy 
uo-yanez nem történt a hg.-primási képtár szintén az ő tol-
lából folyt leírásával is, melyet a ,Religio' is a maga idején 
egész terjedelmében közölt ; mert M. e rendbeli művei neiji 
valami száraz elősorolását hozzák csak az illető gyűjtemé-
nyek tárgyainak, hanem szakértő ismertetését is, mi elolvasá-
sukat különösen élvezetessé teszi, 

Sőt jelen művecskéjében M. még ennel is többet tett, 
amennyiben a kérdéses gyűjtemény tárgyainak műitészeti 
recensiojának mintegy bevezetéseül magának a plasztikai, 
különösen a viasz-művészetnek kis történetét s aesthetikai 
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jellemzését adta, s azt még Hardynak életrajzával is meg-
toldotta, mi annál is inkább elismerésre méltó tett, mint-
hogy Hardy a művészet ezen ágában halhatatlan nevet vi-
vott ki magának, olyannyira, hogy valamint ő volt az, ki 
ezen, az ő koráig meglehetősen elhanyagolt művészetet fé-
nyessé s ismertté tette, ugy másrészt ő vele művészete is 
szállt a sirba. „Müvei elszórtan, itt-ott kisebb nagyobb ma-
gán s nyilvános gyűjteményekben feltalálhatók ; a Brittish 
Museumban például szintén van néhány. ,In den Kabineten 
niederländischer Kunstfreunde findet man schöne Stücke 
von diesem berühmten Manne' mondja Nagler. Mindenütt 
mint a legnagyobb ritkaságok szerepelnek. A legnagyobb 
gyűjtemény, mely együtt létezik, az esztergomi, mely ötven 
darabból áll, ezek közül kettő átjavitva, kettő pedig egészen 
készitve Hardy tanítványától, Hagpolttól." (8. 1.) 

Nem lehet feladatunk, de terünk sem engedi, hogy az 
érdekes füzetke szépészeti tartalmának részletesb taglásába 
bocsátkozzunk, annyit mondhatunk, hogy a kinek kezébe 
akad, hasznot és élvezetet fog meríteni belőle. S ezért rövid 
ismertesünket magának a füzetnek szavaival fejezzük be : 
„Nem curiosum az, mi e művek érdekességét megalapitja. Ez 
művészet. Nem dilettantismus hozta létre, hanem egy al-
kotó művész lángelméje, mely örökké maradandóvá tette 
magát, midőn a teremtő emberi erő a primitiv anyagot, mely 
mint ilyen már lejárta volt jelentőségét, újra életre hivta. 
Sem Hardy előtt, sem utána nem volt a plasztikai művé-
szetnek ily nemben és irányban mestere. A művészet ezen 
ágában Hardy egyedül áll. És még hozzá tehetjük, hogy ö 
Eminentiájának az ország bibornok herczegprimásának bő-
kezűségéből nemcsak a hazai földön, de a művelt Eu-
rópa, gyűjteményekben gazdag nagy városai között csakis 
Esztergom városa az, mely e maga nemében egyedül álló 
műveket ily számban és választékban képes felmutatni. Ez 
tán kevésbé emeli becsét e ritka gyűjteménynek, de emeli 
azon áldozatkészség, mely kamatozóvá teszi a jelent s cse-
lekedni tud a jövőért. 

VEGYESEK. 
= [Két toaszt]. ö Emja, a bibornok herczeg-primás a 

pannonhalmi ős templom egyházi felavatása után, aug. 27-én 
tartott lakomán abenczésrendet ekkép köszöntötte fel: „Ha 
van valamely társulat, mely a valódi szabadságot a legna-
gyobb sikerrel hirdetve, a földművelést, ipart s a tudomá-
nyok minden ágát művelve, a szépművészeteket ápolva, az 
emberiség háláját ezért megérdemelte : ugy a szent Benedek-
rend az. Ezen rend volt az, mely buzgalommal terjesztette 
azt a tudományt, mely világit, de nem vakit ; melegit, de 
nem perzsel; épit, de nem ront. Századokon keresztül a 
nép tanitói, császárok, királyok tanácsadói, a nép orvosai, 
diplomaták, az iskolák s egyetemek diszei voltak. Ez a rend 
adott 24 pápát, 200 bibornokot, ezernyi püspököt s 15 ezer 
nevezetes irót. Szent István körül ők dajkálták a keresztény 
hitet s a magyar alkotmányt, mely kilencz század óta bol-
dogitja a nemzetet." — Erre poharat emelt József főherczeg 
a következő szavakkal: „ ő Eminentiája a herczegprimás 
gyönyörű szavakkal emlékezett meg a Szent-Benedek-rend-
ről s a mit a Szent-Benedek-rendről lehet mondani, elmon-
dotta; de nem hagyhatom szó nélkül én sem azon érde-
meket, melyeket ezred év óta ezen szerzet szerzett és fel-
mutatott. Hűségem e rend irányában, melynek én is tanit-

ványa vagyok, soha sem szűnik meg élni s magyar kebelben 
nem is szünhetik meg. Az Úristen két fiút ajándékozott ne-
kem és ha majd elkövetkezik az idő, hogy gyermek-
ből férfiúvá kell őket nevelnem, Pannonhalmára jövök s itt 
keresendem azt, a ki segiteni fog, hogy fiaimból jó hazafiak, 
jó honpolgárok váljanak. Fohászkodom tehát Istenemhez, 
tartsa meg, áldja meg ezen rendet ; tündökölj ön ezred éve-
ken át, mint tündökölt eddig, — Éljen a benedictinus rend!,, 
Lelkesült örömriadás, taps kisérte ezen lelkesen és kitű-
nően elmondott beszédet. A Benedekrend derék tagjainak, 
kik büszkék lehetnek tanítványokra, szemeiben örömköny-
nyek csillogtak. (,Esztergom.') 

— Nmlgu Zalka János, győri püspök ő excellentiája 
a nizsidéri kisdedóvodára 1000 ftot adományozott. — Az 
őstörténelmi s embertani nemzetközi congressus hivatalos 
személyzete közé választattak : Haynald Lajos, kalocsai ér-
sek ő exja tanácstaggá, Ipolyi Arnold beszt. püspök ő mlga 
alelnökké s Horner apátur főtitkárrá. 

— A Trier-vidéki protestáns kerület jlegujabbi köz-
gyűléséből hosszas feliratot intézett a kormányhoz a közös 
iskolák ellen s ebbeli lépését többi közt azzal is okadatolta, 
hogy „mint nagyobbrészt katholikusok által lakott vidéken 
gyűjtve tapasztalatait, legjobban tudja, mily irányban ve-
szedelmes a közös iskola a protestant'smusra nézve" — más 
szóval, mit már százszor mondtunk: a liberalismus sokkal 
nagyobb kárt tesz a protestantismuson, mint a katholicis-
muson. — Solothurn városából egy 12,000 aláírással bíró 
felirat intéztetett a kormányhoz, mely, mint múltkori tudó-
sításunk emlité, Herzognak a városi székesegyházban való 
,felszenteltetése' ellen tiltakozik. A tiltakozást számos libe-
rális is irta alá : ügyvédek, orvosok, mérnökök, bankárok, 
kereskedők és hivatalnokok. A kath. papság is testületileg 
nyújtott be tiltakozást. Ennek következtében Keller és Her-
zog, mint a svajczi lapok irják, már is kijelentették, hogy 
beérik, ha valamely más solothurni templom bocsáttatik 
rendelkezésére, végre pedig alighanem Rheinfeldenben fog-
ják magokat meghúzni. A legújabb tudósítások szerint azon-
ban Herzog, leendő svajczi ,ókatholikus püspök' már lemon-
dott arról,hogy Solothurnban szenteltessék fel, de még svajczi 
földön sem fog felszenteltetni, hanem Bonnban, Reinkens 
által. Hogy még a régebben emiitett Rheinfeldenben sem 
mer menni, annak oka az, hogy ott is csak a városi tanács 
jókatholikus,' a néptől pedig nem sok jót lehetne várni, ha 
templomukat szentségtörőleg megfertőztetni merészelné. 

— Döllinger, a ki tudvalevőleg, miután a hittanhall-
gatóknak megtiltatott előadásaira járni, a bölcsészeti karba 
ment át, most ott is kénytelen azokat felfüggeszteni, — hall-
gatók hiánya miatt ! — A trieri megyében ismét két plébá-
nos, Schuh és Tiex mondtak le az állami fizetésről; „mert 
hiveik nem járnak többé hozzájok isteni tiszteletre." 

— Németalföldön a ,Tijd' nevű kath. lap ismét gyűjtést 
rendezett a szűkölködő német papság számára, mely 25000 
ftot eredményezett, Paderbornban aug. 24-én a két, ott 
megjelenő kath. lap, a ,Westf. Vlksbl.' és a ,Liborius-Bota( 

koboztatott el ; mert Martin püspöknek köszönetét hozta a 
hozzá intézett üdvkivánatokra ; különösen pedig azért ; mert 
amaz abban ,paderborni püspöknek' irta magát, miben a 
rendőrség ,püspöki jogoknak bitorlását' látta. 

Kegyeletes adakozások. 
Az üldözött jurai papok számára Kubriczky András, 

taksonyi esp.-plebános 3 ft.*) 
*) A.z utánaküldendő számok specificatióját kérem. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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IIARMIMZÔTÔDIK ÉVFOLYAM. 

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

zendők. 

Pesten, szeptember 13. 22. II. Félév, 1876. 
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Tanév-megnyitó beszéd, 
melyet mint a m. k. pesti egyetem hittani karának e. i. dékánja 

tar tot t 

Dr Berger János, 
esztergom-fömegyei áldozár, m. k- egyetemi tanár. 

Mélyen tisztelt gyülekezet ! 
Az egyetemi tudománykaroknak ez idén tud-

valevőleg a hi t tudományi karra eső sorrendje és az 
u j tanév megnyi tását ünneplő ősi szokás egyrészt, 
másrészt a h i t tudományi karnak csekélységemre 
reflektál t szives bizalma hozta magával, miszerint 
nekem ju to t t a szerencse, ez ünnepélyes alkalom-
mal e diszes helyről az alma mater nevében üdvö-
zölni a mélyen tisztelt gyülekezetet, de egyút ta l rám 
nehezült azon, legalább előttem nem könnyű köteles-
ségszerű feladat is, szólni az összes tudománykarok 
s szakok legkiválóbb képviselői s jelölt jei előtt 
olyasmiről és ugy, hogy az necsak az emiitet t sor-
rend természetes czéljának, tehát jelenleg a hi t tu-
dományikar részszerü szempontjai s érzeteinek, ha-
nem a mélyen tisztelt egész gyülekezet, tehát az 
összes karok s szakok egyetemes érdekeinek, azon-
felül az ünnepélyes alkalom méltóságának is meg-
feleljen. 

Tárgyamat ugyan — legalább az én felfogá-
som szerint — könnyű volt minden habozás nélkül 
megválasztanom. Sokkal szembeszökőbb ugyanis 
jelenleg a tudományos vi lágban azon mindinkább 
határozottabban s élesebben kidomborodó mozza-
nat, mely az utolsó években, kivált a legutolsó há-
romban, a mily hosszas ép oly káros fermentat iók 
u tán az igazi tudomány zavartalanabb s mél tóbb 
jövőjét , ál talánosb s elismertebb győzelmét jelezni 
kezdi; sokkal fontosb s nagyobb horderejű tény, 
lá tni mint kezd — még pedig, úgyszólván, sa já t 

v 

körében fentar tózta that lanul tovafejlődő egy elvég-
re] józanabb áramlat s mintegy ösztönszerű egy 

töni, majdnem átalános fordulat s üdvös ébre-
következtében, — a már nemcsak az igazi tu-
ánynyal vetélkedő párhuzamban előretolako-

t, hanem mesterségesen inscenirozott dicstelen 
ninatióval és az igazság s hazugság közti határ-
ai teljes eltörlésével fenyegető modern szédel-
. az Isten és józan ész nélküli á l tudomány, elég 
y léptekkel, immár határozott hanyat lásnak in-
ni ; sokkal szembeszökőbb, mondom, fontosb és 

az igazság s valódi tudomány minden őszinte ba-
rá t j á ra nézve örvendetesebb jelenség ez, mintsem, 
hogy — akár midőn értekezésemre alkalmas tár-
gyat kerestem, figyelmemet magára ne vonta — 
akár midőn e diszes gyülekezet s ünnepélyre gon-
doltam, részemről elég érdekes s méltónak ne ta-
lá l ta thatot t volna. 

De a mily könnyű volt megtalálni a tá rgyat , 
ép oly nehéznek ta r tom róla, mint az egyes tudo-
mányszakokban bővebb tájékozottságot és ugy 
mélyebb mint illetékesb Ítéletet igénylőről érdem-
legesen s egyszersmind e diszes gyülekezet igényei-
hez méltó alakban szólani. 

Megvallom, oly feladatnak tar tom én ezt, mely • 
nek nagysága és terhe avatot tabb vál lakra jobban 
illett volna. 

Azonban int a kötelesség ; s azért röviden re-
gistrálni sietek az imént érintett , ránk annyira vi-
gaszos s lelkesitő jelenséget, melynek kivált tanul-
ságos oldalát kiemelendő, szükségesnek tartom egy-
út ta l egyebek közt — a mennyiben azt egy alkalmi 
beszéd szük kerete megengedi — az á l tudomány 
fejlődése s hanyatlásának főbb okait fel tüntető kis 
elmélkedést részben előrebocsátani, részben pedig 
közbeszőni. * 
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Az ember részéről bármiként s bármely isme-
retforrásból , akár a természeti, tehát érzéki s érzék-
feletti észleges, akár a természetfeletti létezőkről elér-
hető összes tudás, vagyis az összes létezőknek nem 
csupán egyszerű felfogása, hanem közelebbi vagy 
távolabbi okaikban, alapjukban, miért- s mikéntjük-
ben való mélyebb megismerése, — összefüggő, szer-
ves, rendszerezett egységbe hozva, képezi a tudo-
mány t általában. 

Bizonyos szempontból közelebbről összetartozó 
s bizonyos tekintetben közvetlenebbül csoportosuló 
több részszeiuí, rendszeresített tudásból keletkeznek 
az egyes tudományágak s szakok, melyek ugyan — 
a mennyiben e ném:leges külön csoportulás külön-
leges szempontjai s tekintetei igazolhatók s ezek 
szerint bizonyos ismeretköröknek különleges nyo-
mozása s fejtegetése a kellő munkafelosztás végett 
is szükséges, — annyiban, magukban véve, objectiv 
önállósággal is b i rnak ; azonban a mennyiben köz-
vetve fel vagy lefelé, távolabbi okaik, alapjaikban, 
vagyis mélyebb s teljes miért- s miként jökben má-
sokkal szükségképen találkoznak : annyiban egy és 
ugyanazon szakadatlan szerves lánczolatnak csupán 
egyes izei, s annyiban a valódi, mélyebb, tökélyesb 
t u d á s n a k c s u p a e g y s z e r ű , n é h a t ö b b é - k e v é s b b é 
m é g u g y a n hasznos , de m i n d e n e s e t r e csak e g y o l d a l ú 
s felületes ismeretekké letörpitése nélkül, söt a 
többi testvértudományszakokra is sokszorosan ká-
ros, mert zavart, hiányt s hézagot okozó visszaha-
tás nélkül az összes egyetemes tudomány szellemi 
kosmosától függetlenül külön nem szakithatók, el 
nem szigetelhetők. 

E természetesen szerves összeköttetésről töb-
bet szólanom annyival is inkább felesleges lenne, 
mer t — mint arra visszaemlékezhetünk s egyete-
münk aktáiból látható — szóltak róla majd a rec-
tori székről, majd e helyről is ép oly alaposan mint 
ékesen, egyetemünknek most is i t t körünkben diszlő 
első rendű kitűnőségei. 

Csak azt az egyet kivánom mégis megemliteni 
még, hogy valamennyi tudományszak közül a szo-
ros értelemben vett bölcsészet, — melynek azonki-
vül, hogy az emberi megismerés összes forrásaival , 
mindenikének legalább is általános vizsgálatával 
foglalkozik, lényeges feladata minden létezőnek s 
igy az összes létezőkről nyerhető minden ismeret-
nek s tudatnak legvégsőbb s legfőbb okait alapjai t 
fürkészni, — a bölcsészet, mondom, mint e tekin-
tetben általános tudomány, leginkább s legközvet-
lenebbül van hivatva ama szerves összeköttetés 

eszközlése, fentar tása és védésére. Utóbbi tekintet-
ben csupán csak az isteni kinyilatkoztatásból merí-
tet t ész-feletti fensőbb igazságokkal foglalkozó, 
szoros értelemben vett hi t tan esik a bölcsészet kö-
rén kivül ; noha egyéb tekintetekben evvel is szo-
rosabban mint bármely más tudományággal áll 
egyrészt az úgynevezett hitelőzmény, a hitrei ész-
indokok s a hitkötelem, másrészt a tudományos 
hi t tanban a positiv alapok mellett mellőzhetlenül 
szereplő speculatio ál ta l elválaszthatlan érint-
kezésben. 

Es sajátszerű, — a valódi tudomány mellett 
oly káros visszahatással mindinkább tért foglalt 
t év tudomány keletkezése s fejlődésének rövid ok-
nyomozására menvén át — mégis ugy ta lá l juk : 
hogy épen a bölcsészet kebeléből támadt azon visz-
keteges szenvedély-szülte áramlat , mely a tudomá-
nyos vi lágban káros szakadásra, századokon átvo-
nul t sajnos zavarokra, a legfényesb elmék megvesz-
tegetésére s jobb ügyre méltó, legkitartóbb erők 
üdvtelen elpazarlására adott lökést. 

Ugyanis a XIV. század óta az egyház és igy a 
kereszténység tekintélyének folytonos csökkenését 
szült, sürüen váltakozó ismeretes nagy események, 
hatalmi vetélkedések, mindinkább oly légkört va-
rázsoltak elő, melyből ugy a XV. század végének, 
korántsem csupán művészet s philologiára szorít-
kozott renaissance-sza, mint a XVI. századnak, álta-
lános társadalmi rázkódtatást okozott, úgynevezett 
reformat iója bő életerőt szívhatott ; az u j világré-
szek felfedezése folytán is támadt u j viszonyok, u j 
ismeretek s nézpontok, u j oldalról igénybe vett 
törekvések, a nagyobb anyagi s szellemi közlekedés 
és vállalkozás folytán u j i rányt nyert elevenebb 
egyéni társadalmi élet, a mindenüt t s mindenben 
fej lődött folytonos átmeneti stádiumok, a régivel 
könnyebben szakítani kész s u ja t elfogadni hajlan-
dóbb közhangulat , — mindannyi opportun körül-
mény volt arra, hogy az akkori bölcsészet malcon-
tent- ja i az úgynevezett Scholastica ellen annál is in-
kább sikerrel inscenirozott mesterséges támadás 
ürügye alatt, mert a quaestiók s distinctiók a mű-
formulák s kifejezések folyton bonyolódottabb töm-
kelegével fárasztó, rideg kérgü emez akkori iskola-
tudomány rovására a csinos, praegnans alakjaival 
vonzó renaissance-szal is szövetkezett — tula jdon-
képen csakhamar magukat , a r á juk kényelmetlen 
kereszténység igazságait rázták le magukról azon 
antik bölcsészettel együtt , melyet mindenüt t hóditó 
szövetségesök, a renaissance kedveért egy időre, 
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szilárdabb lábrakapásig, szinleg repristináltak ; és már a 
XVI I . század elején nyiták meg most már független reform-
bölcsészetök második korszakát, mely állítólag minden elő-
ítélettől ment, igazi tiszta tudást s uj tökélyes philosophiát. 
létesíteni lett volna hivatva. 

És hogy miben állt legyen e függetlenített uj bölcsé-
szet egész Kantig, — kinek tán jóakaró, de még széditőbb 
végletekre lökést adott javítási kísérleteivel harmadik s 
egyúttal utolsó korszakába lépett — s Kanttól le egészen a 
legújabb korig: — arra bármely bölcsészettörténeti kézi-
könyv ad elég szomorú feleletet. 

Kerülte a helyes utat már csak azért is, mert különben 
a kereszténység igazságai előtt okvetlenül ismét meghó-
dolni lett volna kénytelen; az igaz bölcsészet nevét s helyét 
bitorló ez álbölcsészet pedig független akart maradni, sőt 
már most hegemónia után is törekedvén, inkább hódí-
tani kivánt. 

A keresztény philosophiát „meghaladott á l láspont-
nak tartani, vakon domináló valóságos rögeszme maradt ; a 
kevély önhittségtől inficiált leggenialisabb elméket az ön-
álló eredetiség viszketeges hajhászata s az egymástól-
mitsem-tanulás, mitsem-elfogadás dőre elve igézte meg. 
Egyik rendszer a másikát váltá fel s mert egyik sem akart 
a másik kárán tévedésein okulni: egyik a másikánál té-
vesebb, különczebb, kicsapongóbb s képtelenebb volt ; és 
hogy Gratry szavaival éljünk: „szabatosság s elvonás szine 
alatt az érthető beszédet s világosságot mellőzvén", so-
phistikus fogásokkal az emberi megismerés s tudás hol 

.egyik hol másik forrását, a természetieket épugy mint a 
természetfelettit el-escamotirozták, sőt alapjaikban vala-
mennyit ingaták meg, ugy hogy szorosan véve már a X V I I I . 
század közepén tul nem volt többé philosophia Európában.2) 

Csak Hegel bosco-játékos logikai idealismusa kellett 
még, hogy a fogalomzavar teljes s a dicstelen mű bete-
tőzve legyen. 

S kérdjük, váljon mit eredményezett e természetelle-
nes hűtelen pártütés, s majdnem négyszázadon át üdvtelen 
tévutakon bolyongó sophistikus fejtörés az össztudomány 
terén, az álbölcsészet szoros körén kívül ? 

Azon természetes kapcsoknál fogva, melyek a többi 
tudományágakat a bölcsészethez fűzik, — a közelebbi vagy 
távolabbi érintkezés mérve szerint — többé-kevésbbé azok 
is, kivált az ujonkeletkezettek, meg lőnek mételyezve s ha-
son tévirányokra csábítva, és pedig még akkor is, midőn 
már eléggé kifejlődve s megerősödve, a rosz példát utánoz-
ván, magukat szintén meglehetősen elszigetelék. Az anyag-
elviség mellett, melyről alább külön is megemlékezünk, 
legalább is a rationalismusnak vagy egyúttal a naturalis-
musnak is lehellete észrevehető még mainap is a legtöbb 
tudományszakon. 

Hogy annálinkább történt meg a káros mételyezés a 
pseudobölcsészet dominatiója korában, midőn a többi tudo-
mányág szigorú hegemóniája alá került : önkint következik. 

Mert valamint egyáltalán az emberiség gyarlóságait 
feltüntető életben, arravaló körülmények közt történhetik s 
vajmi gyakran történik is, hogy az elnyomott igazság felett 
uralkodhatik egy időre a hazugság, a tévely : ugy az álböl-

") Logique, Paris 1858. t. I. p. XXXV. — 2) Gratry. i. h. p. 54. 

cselés is tudvalevőleg, kivált a mult század végén s e szá-
zad elején, és még általánosabban századunk közepe táján, 
régi óhajának teljesültével, — csakugyan a legkorlátlanabb 
hatalomra jutott, az egyetemi tanszékeken s irodalomban 
ép ugy, mint a közélet terén. 

Igy például a jogtudományoknak az Istent kizáró uj 
naturalistikus jogbölcseletből folyó ismeretes elvekhez kelle 
közelről ugy mint távolabbról simulva alkalmazkoduiok s 
nemtelen czélzatokra szolgáló alacsony eszközökké törpül-
niük, a franczia gunybölcsészet idejében épugy mint Hegel 
korában, annál is inkább, mert az illetékesség szinével bíró, 
némi ürügyül csakugyan hangsulyoztathatott, hogy az alap, 
a jogbölcselet a bölcsészet körébe tartozik. 

Hogy a természettudományoknak legalább a keresztény 
vallás elleni tudományos színezetű harczban mennyire sür-
gősen és engedelmesen kelle szövetkezniük, eléggé mutatja, 
miszerint már 1806-ban a buzgó „franczia intézet" többi 
közt, az ezentúl hulla módjára bonczolfatni kezdett biblia 
ellen, a még elég kezdetleges geologia részéről kigondolt 
több mint nyolczvan, ma persze már nevetségessé vált elméle-
tet bírt felsorolni, melyek Buffon merész kezdeményezése („A 
természet epochái") tehát csak 1774 óta lőnek rögtönözve. 

Sőt, hogy maguk a történeti tudományszakok is, me-
lyeknek a kereszténység történeti alapjai megrenditésére 
vagy legalább tényei s intézményei elferditésére kelle köz-
reműködniök — minő méltatlan nyomás alatt álltak legyen 
az encyclopaedisták uralma óta, annak elég jellemző kife-
jezést ad a bizonyára illetékes Cantu, midőn mondja : „A 
fejedelmektőli félelem az újkor történészeihez kevésbbé 
fért ; de annál észrevehetőbben hatott rájok a bölcsészektőli 
félelem. A nagyok haragja ellen óvhatták magukat az el-
hallgatás vagy elfátyolozás által, mig ellenben az encyclo-
paedisták valamelyikének csak egyetlenegy oldalvágása is, 
kik a mult században kizárólóg rendelkeztek a hírnévvel, 
nem egy könnyen volt többé kigyógyitható. Azért egy Ray-
nal, egy Gibbon s más ünnepelt szerzőknél is nem ritkán 
találkozni azon törekvéssel, hogy ama templom-leomlasztó 
Simsonok veszélyes gunyjait kikerüljék."3) 

Hogy pedig századunk közepének széditő bölcsészete 
— mely elődjeinél még fokozottabb mérvben sürgette a, 
theologiának a megsemmisüléssel egyértelmű philosophiává-
válását vagy a simulni nem akarónak végképeni meg- s 
elvetését, — a történeti tudományszakokat is, ugy szólván, 
elnyeléssel fenyegeté, amennyiben Fichte próbái után a ha-
talmában elbizakodott Hegelismus szoros belügyükbe vak-
merően nyúlva, a tagadhatlanul mindig s mindenütt nyil-
vánuló emberi személyes szabadságból forrásozott legtar-
kább tényváltozatok óriási halmazát holmi előre kimért s 
kiszabott logikai szükségességnek szűk s merev schemájára 
kivánta szorítani, — eléggé ismeretes. 

Lehetetlen volt mégis, hogy az álbölcsészet e folyto-
nos, különcznél különczebb kapkodásai és émelygős önhit-
séggel s szeszélylyel párosult vakmerő erőszakoskodásai 
mindinkább utálatosabbá s megvetettebbé ne tettek legyen 
minden philosophiát, és hogy az, mit már a türelmét vesz-

3) Alig. Gesch., Neuere Zeit. Bd. I . Übers, v. Brühl. Schafth. 1859 
Einl. p. 64. 
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tett Pascal mondott: (+ 1662) „a bölcsészet legjobb módja 
minden philosophiátkinevetni V ) mindinkább vérré neváljék. 

Lehetetlen volt, hogy midőn a régi pogány műveltség 
legfőbb képviselőjének ismeretes mondása, miszerint „nincs 
oly oktalan állitás, melyet a bölcsészek valamelyike nem 
védelmezett volna" — teljes mértékben ismét korszerűvé 
vált; a philosophia minden hitele]s tekintélye lene rontatott 
s maga a bölcselés már Krug korában merő „játékszerül"5) 
ne tartatott legyen. 

Bárcsak e hitelvesztettség s megvetettség a meg nem 
különböztetett s persze elnyomott józan bölcsészetnek is 
teljes mellőzését, s igy az annyira szükséges jozan-philoäo-
phiai képzettségnek is valamennyi tudományágra oly káros 
hiányát maga után ne vonta volna. (Folyt, köv.) 

" V Á L A S Z 

„a Nogáll-féle káték árnyoldalaidra 
tett észrevételekre. 

IV. Másik követelésünk a tananyagot illetőleg az volt» 
hogy a káté tananyagának megválasztásánál az eddiginél 
több figyelemmel legyünk a gyakorlati élet követelményeire 
s a gyermek mindennapi vallásos szükségleteire. 

Ezt ismét nem mi óhajtjuk először, hanem követelte 
ezt már Hirscher, Gruber stb., kik megróják kátéinkat és a 
hitelemzés eddigi eljárását, mivel e tekintetben sok kivánni 
valót hagy. 

„Es ist wahrhaft beklagenswert, mondja Gruber (i. m, 
658 1.), dass man bei der Erziehung die Theilnahme der 
Kinder am Gottesdienste, ein Bildungsmittel, welches die 
katholische Religion allein in so grossartigem Maastabe be-
sitzt, viel zu wenig berücksichtiget hat." 

Hirscher ugyanerről mondja: „In unseren Katechis-
men ist gar keine Becle von allen religiösen Sachen, die das 
Kind überall umgeben, keine Rede auch von Tugenden die-
ses Alters." (i. m. 91 1.) Máshol ismét: „Es handelt sich 
nicht um die Beantwortung vieler hundert Fragen, sondern 
um die Einführung in ein frommes Leben. Ist der in unseren 
Katechismen ertheilte Unterricht eine solche Einführung ? ! 
Und die Moralvorträge, die sich das Verfahren unserer Ka-
techismen zur Richtschnur nehmen, eine solche Einführ-
ung?! — Ich antworte : Nein ! " (210 1.) 

Hogy e tekintetben nagyon is hiányosak kátéink, mu-
tatja különben azon tény is, hogy Németországban külön-
böző „Denkreime zum Dioecesan-Katechismus" által ipar-
kodnak e hiányon segíteni ; mig nálunk maga a katecheta 
iparkodik itt-ott a gyermekeket egyes imák s egyéb vallá-
sos ajtatosságokra tanitani. Csakhogy mennyi tanulmányo-
zás, mennyi tapasztalat és körültekintés szükséges ahhoz, 
hogy ezeket a hitelemző figyelembe vegye és összeszedje ? ! 
S még akkor is bevéshető-e a gyermek emlékezetébe né-
hányszori hallás után, ha a tankönyvben, mert a káté jelen-
leg a tankönyvet pótolja, szó sincs róla. Azután egyik hite-
lemző ezt, másik amazt látja szükségesnek az életre előadni, 
s igy nincs meg azon egység legjobb esetben sem a gyakor-
lati dolgok tanitásában, amire kivált a hitelemzök gyakori 
változása miatt is oly nagy szükségünk volna. Ha tehát eze-

4) Pensées de M. Pascal etc. Paris 1G78. p. 177. — 6) Fundamental 
Philosophie y. Wilh. Traug. Krug. Wien 1818. S. IV. 

ket előadni szükséges, amit B. sem vont kétségbe, akkor 
annak a kátéban is ben kell foglaltatnia ; mert különben vagy 
épen nem adatik elő, vagy nem teljesen, s a legjobb esetben 
is hamar végfeledésbe megy, mert a kézikönyvben nincs 
semmi, ami azt a gyermek emlékezetébe visszaidézné. 

Vagy azt kell tehát mondani, hogy kátéink hiányosak ; 
vagy el kell fogadni, hogy az elemi iskolákban nem adan-
dók elő: a mindennapi imák, rózsafüzér, szentségimadás, sz. 
mise hallgatás, keresztúti ajtatosság, a jámbor társulatok 
haszna és tagjainak kötelme, a szentelt viz, barka, gyertya 
stb. használata, a prédikátió hallgatásának szükségessége és 
haszna, stb. stb. 

Hogy ezekről s más hasonló tárgyakról szólani kell, s 
hogy azokat a kátéban legalább is röviden jelezni szüksé-
ges, az már általánosan elfoglalt álláspont a tudományos 
világban. Innen van, hogy a Némethonban megjelent uj káté 
e tekintetben figyelemre méltó kisérleteket tartalmaz. Fröh-
lich, a rottenburgi egyházmegye egyik szakavatott lelkésze 
kísérletet tett t. i. kátéink hiányain segiteni, s ha más tekin-
tetben lehetnek is műve ellen kifogások, határozott előnye 
van a tekintetben, hogy egy „gyakorlati részt" szőtt be 
kátéjába. 

Fröhlich : „Der neue Katechismus im Entwürfe" (1876 
Kempten.) czimü kisérletében teljesen méltatja a gyermek 
valláserkölcsös szükségleteit, s gyakorlatilag utasitja a gyer-
meket arra: 1) mint kell keresztény módon élni, 2) mint 
kell imáit s erénygyakorlatait végezni, 3) mint kell a sz. mi-
sében minél több lelki haszonnal részt venni, 4) mint kell a 
szentségekhez járulni. Habár nincs is a tárgysor teljesen 
kimerítve, s habár nem is olvasztotta be az elméleti ré-
szekbe, mégis elvitázhatlan, hogy itt nagy lépést tett előre. 

Mellőzzük rövidség okáért más tekintélyes irók nyi-
latkozatainak és kísérleteinek idézését ; csak még szabad 3 O 
legyen Canisius eljárását halvány vonásokban feltüntetni. 

Amint a tananyag felosztásában, ugy e tekintetben is 
igen practicus volt Canisius. Utasításokat ad a reggeli, 
déli, estéli s egyéb mindennapi imák betanitására, (1. i. m-
40 1.); különböző „intéseket" ad a szülők, tanitók és gyer-
mekeknek (29—30, 70, 121, 1 9 5 - 2 0 2 1.); ad gyakorlati 
imákat „oktatás előtt," „tanitás után;" a „hit, remény és 
szeretet indulatját," a jó szándéknak napjában egynehány-
szor való felinditásáról, sz. Máriához (30—34 1.); adja „a 
töredelmesség indulatját," az „életnek megjobbitásáról való 
fogadást," és záradékul ad öt gyermekverset, mint „a jó 
gyermekek reguláit," ad 26 vallásos éneket, a legépületesebb 
és legszükségesebb tartalommal. 

Mindezt figyelembe véve első tekintetre kitűnik, hogy 
N. sokkal kevesebb tekintettel volt a gyakorlati élet köve-
telményeire Canisiusnál ; pedig ellenkezőleg akkor teendett 
szolgálatot a kátéirodalomnak, ha fejleszti s kiegészíti káté-
jában, ami Canisiusnál a kezdetleges állapotok miatt héza-
gos és hiányos maradt. (Folyt, köv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
I I I . Az egylet czélja és törekvéséről. 

Eleinte mily feladatot tűzött ki a szabadkőműves tár-
sulat? Az alapítók szándéka egyszerűen az volt-e, misze-
rint a régi kőfaragók szervezetét, szokásait és jelvényeit az 
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által mentsék meg a végleges feloszlástól, hogy azokat egy 
uj hasonérzelmü, miveltebb egyénekből álló társulat alap-
jává tegyék, kik csak baráti körbeni kellemes társalgást 
keresnek, s a mellett jócselekedeteket is gyakorolnak — 
vagy talán a társulat kezdettől fogva egészen más czélt tü-

* zött ki magának ? 
E kérdésekre a válasz igen könnyű, ha a történelem 

tanácsát kikérjük. Igaz, voltak és vannak száz számra pá-
holyok, melyeknél más czélt mulatság és kedvtelésnél alig 
találunk, és számosak bizonyos országokban azon páholyok, 
melyek jótékony intézményekül tekintendők. Csakhogy az 
ily páholyokat értelmes testvérek szünet nélkül a szabad-
kőművesség egész lényének nem ismeréséről vádolták. Tár-
sas mulatság és jótékonyság sem lehetett kezdettől'fogva a 
kitűzött czél. Ebből már a társulat Londonon kivüli gyors 
elterjedését sem lehetne kimagyarázni. 

Kívánatos mindenekelőtt egy pillantást vetni azon szel-
lemi áramlatra, mely Angolhonban az előbbi század elején 
uralkodott, hogy szétoszlassuk azon homályt, melybe a kő-
müves-egylet alapítása burkolva van. Az ember korának 
gyermeke s műve azon kor szelleméből magyarázható meg, 
melyben származott. Ezen törvény a mi tárgyunkra is biz-
tosan alkalmazható, mert azon törekvések, — melyek a sza-
badkőművesség alapitóinak angol kortársain uralkodtak — 
egyrészt egészen világosak, mási-észt pedig oly téren mo-
zognak, melyek a szabadkőművességgel szoros kapcsolatban 
állnak, s igy magukat a közös időáramlat alól ki nem 
vonhatták. 

Angolhon tulaj donkép a Deismus, az úgynevezett 
„szabadgondolkodók" hazája, kik eleinte még a létező 
istenségbeni hithez ragaszkodva, bizonyos természeti reli-
gióval megelégedtek, nemsokára azonban tanuk benső kö-
vetkezetessége által ösztönöztetve, mindinkább ellenséges 
állást foglaltak el, a positiv kinyilatkoztatással szemben; s 
nem értve Istennek egyszülött Fia, Jézus Krisztus hozzánk 
való leei'eszkedését, s lassankint a világtörténelemben mutat-
kozó isteni Gondviselés kormányzásának eszméjét elvesztve, 
végre tiszta naturalisták, materialisták és istentagadókká 
fajultak. A kalvinista vallásrendszer képtelen tételei, az em-
beri természet tökéletes bűnös volta és romlottsága, az 
örök végzet szerinti rendeltetés és végzetszerüség felől, az 
angol egyház üres és hideg isteni tisztelete, s a kegyetlen 
szigor, melylyel Angliában s máskép gondolkodók oly hosz-
szu ideig üldöztettek, ilyféle visszahuzást idéztek elő. A 
deismusnak kellett volna a hitújítás által lealacsonyított ész 
és lelkismeret, a becsület mentője és visszaszerzőjévé válni. 
Azonban a deisták, egyoldalúságukban, nemcsak a képtelen 
tanokat, hanem a kereszténységet is elvetették, melyet ők csak 
az angol kalvinismus alakja alatt ismertek, s az úgynevezett, 
természeti religio tökéletes elegendőségét vitatták, mig ta-
nuk legközelebbi kifejlődéséből az ellenkező bizonyult be, 
mit már a pogányság elismert, hogy t. i. az ész maga kép-
telen az ember méltóságát, eszét, lelkismeretét és vallását 
megmenteni. 

Csudálatos módon ünnepelte az angol deismus legfőbb 
győzelmét épen a jelképes kőmüvesség alapitása korában. 
A londoni jelképes nagy páholy alapitóival egyidőben élt 
6 leghíresebb angol szabadgondolkozó. Ezeknek élén áll 

Toland János, (1670—1722) ki „Titoknélküli kereszténység" 
czimü könyvében minden természetfölötti igazságot elvet, 
s csupán az észt ismeri el minden igazság és meggyőződés 
egyedüli alapjául. Nem a magát kinyilatkoztató örök igaz-
ság tekintélyét, hanem csak az ész nyilvánulását ismeri el 
hitünk alapjául. Ugyanezen időben nyilvánította Collins 
Antal (1676—1727) a „Szabadgondolkozásról" irt értekezé-
sében a szabadgondolkozás jogát és kötelmét, a vallás és 
hit dolgában. Woolston Tamás (1669—1731) megtámadja 
„Üdvözítőnk csudáiról" irt értekezletében — mit ő m a n a Ö 
betű elleni sértés és eszményi érzelme megdicsőületének 
nevez — az evang. csudák tényleges igazságát, beleértve 
Krisztus feltámadását, azokat csupán látnoki és példázatos 
elbeszéléseknek tartván. Ezzel a kereszténység természetfö-
lötti jellemének bizonyító okait elvetette, egyszersmind azt 
is vitatta, hogy Jézus és tanítványainak tana nem volt más, 
mint a természet törvénye és vallása. Ep igy gondolkodik 
Tindal Máté is (1656—1733) az angol deismus ősatyja. Ő 
csak egy igaz religiót ismer : a természetit, mely tartalomra 
az erkölcsiséggel egy ; szerinte a kereszténység csak annyi-
ban tarthat igényt az igazságra, a mennyiben a természeti 
vallással megegyez. Ezt tárgyalja hires könyve: „A keresz-
ténység a teremtéssel egykorú, vagy az evangelium a ter-
mészeti törvény ujabb kinyilatkoztatása." Minden, mit a 
természeti religio alapelvein kivül, a kereszténységbe be-
csúsztattak, szerinte puszta babona. Ö a lelki egészséget és 
érzelmi gyönyört tartja szerencsének ; saját boldogságunk 
utáni törekvéssel tiszteljük a magában megelégedett Istent, 
kit a babona megszentségtelenít, minthogy őt szolgála-
tunkra szorítjuk. 

Chubb Tamás fagyukereskedő és gyertyamártó (1679-
—1747) a kézműves osztály részére e tanokat népsze-
rűsítette, s az isteni Gondviselés tagadásáig vetemedett. Is-
ten, mondja, közvetlenül sohasem avatkozik a világ folyásába. 
Miután a világot be és elrendezte, minden nélküle műkö-
dik. Hogy jól-e vagy rosszul ? — azzal Isten mit sem törő-
dik. Isteni segély a jó gyakorlásában nem létezik; azért 
érte imádkozni fölösleges is. Ima-meghallgatásról szó sem 
lehet, mert mindennek meg van a maga természetes folyása, 
imádkozzunk bár vagy ne. Azért az ima nem is képezi ré-
szét a természeti vallásnak. Halandó vagy halhatatlan-e a 
lélek, azt nem tudjuk; ép azért azt sem tudjuk, vár-e ránk 
jövendő ítélet vagy nem. 

A mi a bölcselkedő kézműves, Chubb volt a közönsé-
ges egyének részére, az volt Bolinbroke Viscount (1672— 
1751) a müveit világ számára. Nála a religiót érzelmi sze-
rencsetan helyetesiti, a mint az ő utána sok világfi vallása 
is maradt. Ő minden hitágazatot csak hiu bölcselkedés, s 
papi furfang szüleményének tart, s a vallást csak az alsó 
rendnél akarja megtartani, mint politikai czélokra szol-
gáló eszközt. 

Ezen egyének művei igen elterjedtek, irataik több 
kiadást értek ; a Woolston-féle röpirat kelendősége 30,000 
példányra becsültetett. De nem is maradt ám el ezen tanok 
következménye. A 18-ik századdal— mondja Döllinger2) — 
egy oly nagy és mélyenható vallási sülyedés lépett be An-

') Noak az „Angol deisták Stöckl „a bölcs, tört." 636 lap ; Erd-
man „A bölcsész, tört ." I I k. 129 lap. — *) Egyház és Egyházak 79 lap. 
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gliában, egy oly közönyös érzelem jutott uralomra, hogy ide-
genek, mint Montesquieu, Angliában érezték a benyomást, 
hogy nincs többé religio, s komoly férfiak, mint Gibson és 
Butler püspökök azon aggódtak, hogy az egész nemzet 
erkölcstelenség- és hitetlenségbe fog siilyedni." I. György 
kénytelen volt komoly rendszabályokat hozni az istenká-
romló gyűlések ellen, és a pair-ek kamarájában hangos pa-
nasz emeltetett az istentelenség terjedése és az erkölcsi vad-
ság miatt, mely a fővárosból az ország minden részeibe ki-
hatott. A felsőház többsége az illető inditványt mégis elve-
tette, mint a szabad gondolkodás megtámadását.3) 

Ezen örömtelen korra esik a szabadkőművesség ala-
pítása. Önkényt felmerül a kérdés, mily állást foglalt az el 
a deista időirányzat ellenében. Bátor ellenszegülés egy rend-
szer ellen, mely oly nagy erkölcsi vadulást idézett elő An-
gliában, egy oly társulat részéről, mely az emberi nem neme-
sítését irta zászlójára, igen jó jelentőségű lett volna. De sem 
eredete, sem további fejlődésében a kő műves-társulatnak, 
ilyesmire nem akadunk. Sőt inkább minden ok azon mondat 
mellett szól, melylyel Erdmann az angol deismus történel-
mét befejezi: „a deismus mindig tágabb kört nyert azáltal, 
hogy a szabadkőmives páholyok tulajdonképi vallásává lett." 

A páholy kezdettől fogva deista irányzatú volt. Bi-
zonyságul szolgálnak erre nézve a „Régi kötelmek." A tiszta 
keresztény alapelvek, melyek a „régi építészeti rendele-
tek" 4) elején szoktak állni, egészen megszűntek, és deista 
jelszavakkal lettek felcserélve. 

Megérdemli a fáradságot, hogy még egyszer a „Régi 
kötelmekre" visszatérjünk, s az I. kötelmet, „Isten és a val-
l á s t " i l l e t ő l e g p o n t o s a b b a n m e g v i z s g á l j u k . Az következő-
leg hangzik : 

„A kőműves hivatása által kötelezve van az erkölcsi 
törvénynek engedelmeskedni ; s ha a művészetet jól érti, sein 
buta istentagadó, sem vallástalan kéjencz nem fog lenni. Ám-
bár a kőművesek régi időben minden országban kötelezve O O 
voltak, ezen ország és nép vallásán lenni, bárminő lett volna 
is az ; most mégis jobbnak tartatott, őket egyedül azon val-
lásra kötelezni, melyben minden emberek megegyeznek, vé-
leményüket azonban egészen magukra hagyni ; igy lehet jó, 
hű, becsületes s jámbor egyénné lenni, bármily elnevezés 
vagy meggyőződés különböztesse is el őket. Ez által a kő-
müvesség az egyesülés központjává válik, s megalapítja az 
emberek közt a hű barátságot, kik különben örökös távol-
ban maradtak volna." (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l ' e s t , sept. 12. 111 u s t r a t i ó j a a m a g y a r á l l a m 

é s p r o t. e g y h á z k ö z t i v i s z o n y n a k . Sokat ugyan, 
de bizonyára nem többet foglalkozunk a magyar állam és 
prot. egyház közti viszony felderítésével, mint a mennyit 
épen a létező viszonyok tőlünk okvetetlenül követelnek, 
ennyit azonban a mennyit teszünk, kötelességünk elmulasz-
tása nélkül nem tenni lehetetlen, mert különben hallo-atá-
sunk által méltán magunkra vonhatnék a vádat, hogy mint 
canes muti, nem szolgáltattuk kezükbe olvasóinknak az ar-

3) Meinoires pour serv. a 1. hist. eccl. dans le 18. siècle. 188 lap. — 
*) Az atya f. sz. Lélek a b. Sz. az ő boldog szolgái a 4 Kor. szentek nevé-
ben örök emlékezetül" — igy kezdődnek a strasb. kőf. rend. Heldmannál. 

gumentumokat, melyekkel vissza verhetnék az ellenfél tá-
madását, midőn még ma is folyton zúgja a világ füleibe, 
hogy a kath. egyház pri vilegiált állást foglal el az országban. 

Vannak ugyan tények, nem tagadjuk, melyekből min-
denki tájékozhatja magát arra nézve, ha váljon a katholika, 
vagy a protestáns egyház privilegiált-e Magyarországon, de 
a legdöntőbb argumentumot mindenesetre a mi legszeretet-
reméltóbb atyánkfiai önmaguk nyujhatják, ez a testimonium 
omni exceptione maius. De bírunk-e ily bizonyítékkal? be 
tudjuk-e protestáns bizonyítékkal igazolni, hogy Magyaror-
szágon az állam és a prot. egyház közt oly benső viszony van, 
hogy ez utóbbi ugy annyira felül áll minden kormányi ren-
delkezésen, hogy a kormány, már kiadott rendeleteivel ellen-
tétes rendelkezést is képes megerősíteni, ad maiorein protes-
tantismi glóriám ? 

Ugy van, az atyafiak legújabban is documentálták, 
hogy nekik minden szabad Magyarországon és nem is any-
nyira ők bírnak privilégiummal az államtól, mint inkább az 
állam ő tőlük. E documentum birtokába, mit hálásan isme-
rünk el, azon igen ,barátságos' eszmecsere és viszony követ-
keztében jutottunk, mely a pesti protestáns liberális és deb-
reczeni orthodox irányú lap között létezik, ők magok vol-
tak szivesek kezünkbe szolgáltatni az argumentumot, hogy 
bemutassuk szives olvasóinknak hitelesen a viszonyt, mely a 
magyar állam és a prot. egyház közt létezik. 

A magyar kormány tudvalevőleg újonnan szervezte a 
jogakadémiákat, mire nézve az utasításokat szét is küldte az 
országban. Tudjuk azt is, hogy a kath. jogakadémiák, a fő-
papság és a fundus studiorum nem kis terhével alkalmazkod-
tak is az uj szabályzathoz; de mit törődnek a protestánsok 
Debreczenben ily rendelettel ? Ök csinálnak magoknak olyan 
jogakadémiát, a milyen épen tetszik, ha a minister megerő-
síti, saját rendeletei ellenében, jó, ha nem, — ugy is jó, 
ki parancsol nekik. Ez az, amit a .Prot. E. s 1. Lap.' a deb-
reczenieknek szemükre vet, de egyúttal a ministeriumot sem 
kíméli. Mint a ,Prot. E. s I. L.' kimutatja, Debreczenben, a 
mi az órák számát illeti, egyetlen egy tantárgy óraszáma 
sem üt össze a ministeri rendelkezéssel, sőt Debreczen még 

' o 
az alap- és államvizsga tárgyaira nézve is eltér a ministeri 
rendelettől és a kormány, mind ez eltéréseket figyelembe nem 
véve, a debreczeni hatalom előtt porba hull, a debreczeni 
önkénykedést önmaga ellen megerősítette, miből az követ-
kezik, hogy a ,miérttel' önmaga sem volt tisztában, mert 
vagy helyes volt az általa kiadott szabályzat, vagy nem, ha 
ez utóbbi, ugy miért adta ki ? ha az előbbi, ugy mikép en-
gedte meg az eltéréseket? mikép? azért mert protestánsok 
és nem katholikusok, holott az előbbiekre nézve czikkiró is 
ugy és pedig helyesen okoskodik, hogy az államnak jogá-
ban van, bizonyos generalis szabályokat felállitani, melye-
ket a különben autonom hatóságok alatt álló jog- és ál-
lam-tudományi karok vagy elfogadnak, vagy ha nem, ak-
kor elesnek azon joguktól, hogy állam-érvényes bizonyítvá-
nyokat állithassanak ki növendékeik részére. 

Ez esetet, ugy tartjuk, nagyon érdekes lenne, nem csak 
itt és a ,Prot. E.sl. L.' hasábjain, hanem az országgyűlésen 
is tárgyalni. De fűződik ehhez még egy másik, reánk, 
katholikusokra nézve még fontosabb érdek is. Eddig is nyílt 
titok, hogy bizonyos kinevezéseknél nagy szerepet ját-
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szőtt az a kérdés : protestáns, vagy katholikus-e a folya-
modó ? ez utóbbi hátrányára. A jelen, protestáns részről jött 
felvilágosításból pedig az a szomorú körülmény is kitűnik, 
hogy a protestáns ifjak kevesebb fáradsággal és az állam 
czéljainak legkevésbé megfelelő tudományos készültséggel 
kerülnek ki Debreczenből, mig a kath. ifjak, vagy oly pro-
testánsok, kik kath. jogakadémián végzik tanulmányaikat, 
csak nagy erőmegfeszités mellett felelhetnek meg az állami 
törvényeknek, vagyis: két mértékkel mér a kormány a pro-
testáns és kathol. tanodákra. Nekünk ugy látszik, hogy ott, 
valamint a tudományos és állami, ugy a családi érdek is 
sértve van, s még az elsők érdekében az államnak, ez utób-
biak érdekében a családfőknek kellene felszóllalniok, tilta-
kozva az ismeretes kétféle mérték ellen ; azt tartjuk ugyanis, 
hogy a privilégiumok korszaka letűnt, tűnjék le tehát a 
protestánsok irányában is, és e tekintetben legtöbbet tehet-
nének önérdekükben az öntudatos katholikus családfők, ha-
nem hát hol vannak ilyenek Magyarországon ? . . . . A 

ISóma. K a t h o l i k u s ü g y n ö k s é g u t a z ó k és 
j d e g e n e k s z á m á r a . Signore Amori katholikus ügy-
nökséget alapított itt, mely feladatául tűzte ki magának az 
ide érkező idegeneknek minden tekintetben szolgálatukra 
lenni. Szerez lakásokat, közvetit olcsó s tisztességes étke-
zést, s egyéb megbízásokat is fogad el, távollevőktől levél 
utján is. Az ügynökségnek alapitója s igazgatója, egyúttal a 
jCampana di s. Pietro' czimü, derék irodalmi vállalatnak 
szerkesztője is, kéri a hozzá intézendő kérdéseket, vagy meg-
bízásokat a következő czimirat alatt: „Al Signore Diret-
tore della Agenzia Generale per Comissioni ed Alloggj, 
Palazzo del Governo Vecchio. 41 — 42 a Roma." 

Amori ur derék, becsületes ember, kit minden római 
katholikus annak ismer. Ismeretes itt azon hires botrány 
óta lett, melyet a liberálisok ezelőtt néhány évvel a sz. Pé-
ter előtti téren előidéztek, s melyért aztán a királyi rendőr-
ség számos jó katholikust börtönözött be és büntetett meg. 
Ezek közt volt Amori is, ki a szenvedett erőszak ellen nyil-
tan s erélyesen tiltakozván, falmináns czikksorozatott kö-
zölt az ,Osserv. Romano'-ban, mely a buzzurro-kormánynak 

ebbeli eljárását kellő világításba helyezte. 
A ,Religio' legújabban emlité a protestáns propagan-

dának itteni üzelmeit, s igaza van; mert az ember nem 
tudja, nevessen vagy haragudjék-e ilyetén tolakodás felett. 
Ja j azon katholikus papnak, ki protestáns országban ily 
szemtelen eszközökkel merne, vallása érdekében agitálni — 
ha katholikus pap ilyenre egyáltalában képes lenne — mint 
ezek a protestáns prédikátorok itt köztünk teszik ; sőt tud-
juk, hogy protestáns országban még tisztességes eszközök-
kel sem szabad a katholicismust terjeszteni; mert ez a sza-
badelvű' protestantismusnak halála lenne; — tudjuk, hogy 
ezen országoknak, de még némely ,katholikus' országnak is, 
mint például a Kegyetek hazájának egész törvénykezése 
csak oda czéloz, hogy a protestantismus a katholicismus 
kárára és rovására öregbedjék, terjeszkedjék és — gazda-
godjék ; — de hát igy van ez manap ; a páholy csak a ka-
tholicismust üldözi a prote8tantismust ellenben igen buz-
gón támogatja; mert igen jól tudja, hogy a protestantizált 
világ épen annyit érne, mint a vallástalanná tett világ, ez 
pedig az ő czélja. Innen magyarázandó azon adoinaszerü 

jelenség, hogy legújabban még Görögországban is protes-
táns ,hittéritők' merültek fel, kik most az ottani lapok gú-
nyolódásainak szolgálnak czéltáblákul. A sz. zsinat ugyanis 
,tractatus'-káik árulását megtiltotta, miért a ,hittéritők'ter-
mészetesen szokott ,Schlagwort'-jaik elzengedezése mellett 
tiltakoztanak, azonban eredmény nélkül, hanem ellenkező-
leg azt nyerték válaszul, hogy menjenek Japán- s Chinába, 
ott vannak még megtéritendő pogányok ; — de biz ők nem 
mennek ; mert a páholynak nem az a szándéka, hogy a po-
gányokat tegye keresztényekké, hanem ellenkezőleg, a ke-
resztényeket akarja elvallástalanitani, s azért mindnyáját 
,protestánssá' tenni ; — no de nem fog neki sikerülni. 

Rómában nagy halottat siratunk. Századunk egyik 
legnagyobb hittudósa, Perrone atya S. J . augusztus végén 
jobb létre szenderült át. Számos éveken át kitűnő ered-
ménynyel működött a jezsuiták vezetése alatt állott Ger-
gely-féle egyetemen; dogmatikája számtalan kiadásokban 
mindenütt található a föld kerekségén. A szentatya több 
izben bibornokká akarta tenni, de a szerény szerzetes mind-
annyiszor könnyekkel háritá el magától a minden bizony-
nyal megérdemelt kitüntetést. Midőn már előhaladott kora 
miatt a tanári pályáról lelépnie kellett, mégis mint tanul-
mányi igazgató összeköttetésben maradt az egyetemmel, s 
még az infallibilitási vitákban is hatalmas, tekintélyes sza-
vát hallgatta. R. I. P. N. 

Párig. A c u l t u s m i n i s t e r és a b o r d e a u x i 
é r s e k ; a k a t h . e g y e t e m e k á l l a p o t a . Soha bor-
zasztóbban nem hazudtoltatott meg senki, mint Wadding-
ton, protestáns cultusministerünk Donnet bibornoknak, a 
munkások bordeauxi congressusán tartott beszéde által. 
Waddington eléggé vakmerő volt, az alsóház szine előtt 
Donnet bibornokot „a gallicanismus bátor előharczosának" 
nevezni, azaz avval rágalmazni őt, hogy oly tanokat hirdet, 
melyeket a kath. egyház már régen mint téveseket kárhoz-
tatott és elvetett: Ezzel szemben a bibornok, fentjelzett be-
szédében hangosan s lelkesen hirdeté, miszerint 1804 óta, 
midőn VII. Pius neki, az akkor 7 éves fiúnak áldólag fe-
jére tevé kezét, — tehát egész életén át, határtalan tiszte-
lettel viseltetett a szentszék iránt. Igy tehát a minister rá-
galmazta a bibornokot, tekintve azonban, hogy protestáns, 
ebben mi feltűnő sincs ; — ez az ő szokásuk. 

Nem kevésbbé hazudott ugyancsak a protestáns cul-
tusminister azokban, miket a poitiersi katholikus hittani 
karra vonatkozólag mondott. Mert hazugság, hogy ottan 
„csupa külföldiek működnek" ; mert mindössze csak kettő 
hivatott meg, Schräder és Quarell, amaz született hanno-
verai, ki régebben Bécsben s Rómában világhírű eredmény-
nyel tanitott ; emez olasz, mindketten ezelőtt a Collegium 
Romanumnak tagjai. E két férfiúnak meghívása csak emel-
hette az uj intézetnek fényét, vegre pedig egyikök, Schrä-
der, alighogy Poitiersbe érkezett, meghalt. A „csupa kül-
földiek" tehát egyetlenegy olasz születésű tanárból állanak, 
kinek mély tudományát ellenségei is dicsérik; ezen az egyen 
kivül pedig a többi tanár mind franczia. Hazugság továbbá, 
mit a minister ugyanezen karról mondott, mintha ottan az 
állam törvényei iránti engedetlenség tanittatnék ; mert épen 
az ellenkező taníttatik, „hogy t. i. mindaddig mig Isten 
törvényébe nem ütközik, az állam törvénye iránti engedel-
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messég szoros kötelem, melynek elhanyagolása vétek. Ha-
zugság továbbá, mintha Poitiersben más sem tanittatnék, 
mint csak theologia ; mert eltekintve attól, hogy a hittan, 
mint valamennyi tudománynak legnemesbike valamennyi-
vel érintkezik ; már eddig is egyes jogi s bölcsészeti előadá-
sok is tartattak, melyeknek száma évről evre szaporodik . . . . 
Ilyenek azok a jelentések, melyeket a protestáns cultusmi-
nister a katholikus magasabb tanügyre vonatkozólag alattas 
közegeitől kap, s melyekkel ismét az országgyűlésnek szol-
gál ; — de mi köze is hozzá őneki, a protestánsnak ahhoz, 
miként neveltetnek a katholikus papjelöltek ; hogy tud ő a 
kath. hittanulmányok mikénti előadásáról Ítéletet mondani, 
ő, a kinek, mint művelt, felvilágosodott protestánshoz illik, 
fogalma sincs a katholicismusról. De hát, olyanok ezek 
az urak ! 

Minő különben katholikus egyetemeink állapota, arra 
nézve a lillei jogi karnak ez évi értesitvénye bő és érdekes 
felvilágosításokat ad. „Nem táplálunk magunkban semmi 
ellenszenvet Waddington minister ellen" — mondja az ér-
tesitvény többi közt, — „ki nem régen intézeteinknek vagy 
halálát, vagy szolgaságát követelte. Az állami egyetemek 
tanárai, ellenünk intézett ezen támadás után nem keve-
sebb collegialis barátságot tanúsítottak irántunk, mint annak 
megtörténte előtt : a béke meg van kötve, felbonthatlansá-
gát a viszonyos tisztelet biztosítja, melyet a vegyes jury-knek 
működése csak öregbíteni fog. Karunk számtalan veszély s 
megtámadtatás közt honositá meg a tanszabadságot Fran-
cziaország ezen északi részeiben. A törvényesen megállapí-
tott előadások rendesen és pontosan tartattak : 10 tanáraink 
roppant fáradalmak s lankadatlan szorgalom által tehették 
csak lehetővé, hogy 13 tantárgyból folyhassanak az előadá-
sok ; azonban szerencsésen kivittük, s most azt reméljük, 
hogy novemberben még két uj tanszéket nyerünk: egyet a 
nemzetgazdászat, másikat az egyházi jog számára. Az inté-
zetnek látogattatása kielégitő volt, epugy, mint a vizsgák-
nak eredménye. Tanulóinknak 84 száztólija sikerrel tette le 
a vizsgát, anélkül, hogy azt mondhatnók, miszerint a vizs-
gáló biztosok tulengedékenyek lettek voltak. A tanulóknak 
erkölcsi viselete igen jó volt. Anyagi helyzetökről az idő 
rövidsége miatt még nem lehetett kellőleg gondoskodni ; de 
már a jövő tanévben eléggé gondoskodva van olcsó lakás s 
étkezésről. Ugyanakkor karunk is két uj társat nyerend a 
bölcsészeti és az orvosi karban, ugy hogy bizton feltehet-
jük, sőt megígérhetjük, miszerint a lillei kath. egyetem, 
vállvetve párisi, lyoni, angersi s toulousei tesvéreivel a tan-
szabadság uj, nemes s fényes aeráját honositandja meg 
Francziaországban. " 

IRODALOM. 
— Magyar nyelvtan tótok számára. Pár év előtt kiad-

tam ily czimü könyvecskét : „ Mluvnica Jazyka üherského — 
pre slovenskú mládez." E könyvecske rövid idő alatt több 
ezer példányban terjedett el Magyarország felső megyéiben 
és még folyvást kerestetik. Talán nem csalódom, ha művecs-
kém gyors elterjedéséből következtetem, hogy az jó szolgá-
latot tett ama tótajku ifjainknak, akik nevezett könyvecs-
kém segélyével a magyar nyelvet tanulták. 

Miután az első kiadás teljesen elfogyott, hazafiúi kö-
telességet vélek teljesíteni, midőn könyvecskémet második, 
tetemesen bővitett, javitott és a szükséghez képest átido-
mított kiadásban a nyilvánosság elé bocsátom. 

£ mûvec8kémnek czélja: a tótajku ifjakat gyakorla-
tilag a magyar nyelv ismeretére vezetni. A tapasztalás bi-
zonyítja, miszerint nyelvet, mely valakire nézve még idegen, 
legkönnyebben lehet gyakorlati módszer által megtanulni ; 
ezért könyvecskémben is túlnyomó a gyakorlati elem ; azon-

ban a magyar nyelv alaktani szabályai sincsenek benne el-
hanyagolva. Remélem, hogy könyvecském — főkép czél-
szerüen berendezett népiskolában — hasznos szolgálatot 
teend. Mostani czime: „Praktická Mluvnica Uherská — pre 
národnie íkoly." 

Hazánk jelen viszonyai között a magyar nyelv isme-
rete a másajku hazafiaknak is felette szükséges lévén, bátor 
vagyok e jelen könyvecskét a t. közönség nagybecsű figyel-
mébe és kegyes pártfogásába ajánlani. 

Meggyőződésem szerint nemcsak a magyar nemzet-
ségnek, hanem általában a magyar államiság eszméjének és 
honpolgáraink művelődési törekvéseinek is hasznos szolgá-
latot teszen az, aki tótajku hazánkfiainak módot és eszközt 
nyújt a magyar, hazánkban elsőrangú és legfőbb kultur-
nyelv megtanulására. Ez okból ismételten bátor vagyok e 
jelen könyvecskémet, terjesztés végett, a felvidéken áldáso-
sán működő egyházi férfiak, tanitó urak és minden rendű 
hazafiak kegyes pártfogásába ajánlani. 

Kelt Kassán, augusztushó 20-án 1876. Répászky József. 
A könyvecske megrendelhető Kassán Marner Adolf könyv-
kereskedőnél. — Egyes példány ára fűzve 50 kr. Nagyobb 
megrendeléseknél 15°/0 árleengedés. 

VEGYESEK. 
— Az angol parlamentben a felekezeti iskola nagy 

diadalt ünnepelt nem régen. Az elemi tanügy körüli tör-
vénykezés hoszabb idő óta állván az alsóház napirendén, a 
vallásnélküli iskola ott is heves pártolókra talált, kik azom-
ban az utolsó tárgyalások és szavazások alkalmával végké-
pen megverettek. Mr. Sullivan, a felekezeti iskolának leg-
bátrabb előharczosa, fényes beszédben, melynél kitűnőbb 
régen tartatott az alsóházban, kijelenté, miszerint nézete 
szerint a felekezet- azaz vallásnélküli oktatás a legnagyobb 
csapás, mely nemzetet érhet, s aztán az ellenpártot felszó-
litá : ha azt hiszi, hogy a nép véleményét fejezi ki, hivat-
kozzék a népre, s általános szavazás utján döntesse el : fele-
kezeti iskola kell-e neki, vagy vallástalan ? — Az ekként 
kihivottak hallgattak sa felekezeti oktatás megvolt mentve. 

— A ,culturkampf'-nak egyik jó eredménye : a kasseli 
gymnasium nyolczadik osztálybeli tanulóinak nem régen 
ily feladat tüzetett ki, Írásbeli kidolgozásra: „A középkor-
nak sötétsége, megvilágitva néhány fénypont által," mely 
utóbbiak a bölcs tanárnak intentiója szerint ama bizonyos 
,reformátorok' leendet.tek, kik — sat. Azonban a fiuk más-
ként értették a dolgot. Elsőben huszonhárom közül húszan 
vonakodtak e feladványt kidolgozni, s midőn aztán az Ordi-
narius közbenlépésére mégis csak beadták azt, kiderült, hogy 
mindnyájan Janssen nyomán a protestantismus keletkezése 
előtti középkort olyannak ecsetelték, mely szellemi tekin-
tetben végtelenül felette áll azan kornak s azon nemze-
déknek, mely a ,kulturharczot' előidézte... . Hasonló ered-
ményét a ,kulturharcz'-nak panaszolják a badeni liberá-
lisok is. Ott ezelőtt 10 évvel 1, mondd egy katholikus volt 
a kamarában, most vannak 14-en, mig az utóbbi választá-
sok alkalmával még oly helyeken is az ultramontánok je-
löltje választatott meg polgármesternek, hol a magas kor-
mány még ezelőtt néhány évvel a liberális ,testvérek' egész 
özönével szabadon rendelkezett. 

— Schöpf, volt ,ókatholikus lelkész', kit 11. számunk-
ban már emiitettünk, még folytonosan üldözi Reinkens püs-
pökét', ki őt .felfüggesztette.' Azt követeli ugyanis, hogy a 
rendes birói eljárás tartassák meg vele szemben, különben 
bepanaszolja Reinkens uramat, „püspöki joghatósággal való 
visszaélés miatt," amint a porosz kormány a katholikus püs-
pökökkel tenni szokott. Mondják, kogy a ,püspök' urat ezen 
fegyelmezetlenség rettenetesen affligálja. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
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Szerkesztői lakás,Budán 
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zendők. 

Pesten, szeptember 16. 23. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Tanév-megnyitó beszéd. — Válasz „a Nogáll-féle káték árnyoldalai"-ra tett észrevételekre. — A szabadkő-
művesség benső alaptalansága. — Egyházi tudósitások: Pest. A ,Pesti Napló1, gyöngéd lelkismerete. Székesfehérvár. Püs-

pöki körút. Svajcz. Protestáns s katholikus ,missio.' Missiói tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Tanév-megnyitó beszéd, 
melyet mint a m. k. pesti egyetem hittani karának e. i. dékánja 

tartott 

Dr Berger János, 
esztergom-fómegyei áldozás, m. k egyetemi tanár. 

(Folytatás.) 

A kor kedvező hajlamai s viszonyai közt előbb 
is már, de még inkább mintegy három-négy évtized 
óta folyton nagyobb léptekkel előrehaladott és ugy 
sokszerüen vonzó természetűk, mint az életre köz-
vetlenebbül kiható vonatkozásuk s kézzelfoghatóbb 
hasznos voltuk miat t mindinkább elterjedt, meg-
lehetősen popularizált s ennélfogva a mérkőzésre 
immár elég erős természettudományoknak, — melyek 
a panaszos Bacon régi óhajának majdnem négy szá-
zad után elvégrei teljesülése, vagyis az első termé-
szetbuvárlat i egyletek s akadémiáknak már a XVII. 
század elején Olaszhonban, ') Angl iában, 3 ) Fran-
czia- 3) s Németországban 4 ) egymásutáni megala-
kulása óta, jobbadán mindenüt t s mindig elég en-
gedelmesen úsztak volt a pseudo-bölcselet hullámzó 
ár jával , — leginkább kezdett visszatetszeni a már 
türhet lenné vál t zsarnok gyámkodás igája s ettől 
mielőbb menekedni kivántak. 

Ujabb korban, melyről i t t szólunk, bölcsészeti 
téren tudvalevőleg a legszélsőbb végletekig menő 
két ellentétes fő-irányban tör tént megál lapodás ; 
az idealismusban, melyet a személyes Istenen kivül 
még a józan gondolkodás törvényeit is kigúnyoló 
Hegel emelt tetőpontra, és a positivismus ámitó ne-
vével is megtisztelt materialismusban vagy sensua-
lismusban ; — amaz minden aposteriorist icumnak 

*) a. 1611 academia dei Lincei s a még hiresb Aca-
dem. del Cimento. — 2) Wallis, Wilkins, Glisson s társaik 
1645 óta London s Oxfordban. — 3) 1666 óta a tudomá-
nyok akadémiája. — *) a bécsi császári 1670, Agostában 
ugyanez évben s Berlinben 1700-ban. 

félszeg tagadásával egyedül csak, még pedig Hegel 
boscojátékában önmagukat is felnullázó aprioristi-
cumokat akart elismerni ; emez ellenben minden 
apriorist icumnak, tehát még az okszerűség elvének 
is teljes kizárásával vagy elferdítésével, csak a noha 
magukban véve is már elvont anyag és erőnek érzék-
tüneményes aposteriorist icumjait akar ja okosan 
nyomozhatni. 

A kereszténység tényén, annak igazságain, sőt 
a szenvedélymentes józanész sugallatain magát túl-
tet t függet len bölcsészet, oly hoszu fejtörés után 
vegre e kettős negativ-eredményü, valóban szánandó 
vivmánynyal ajándékozá meg századunkat ; —azon 
tudományszak, melynek mint általánosnak, hason-
l i that lanul fenségesebb hivatása leendet t : a keresz-
ténység s a theologia mellett , minden emberileg 
tudható s tudo t t ra ki ter jedő elég széles birodalmán 
belül az egyes tudás-csoportulatok vagyis tudo-
mányágak s szakok közti lánczolatos, testvéries har-
móniát, az igazságot lényegileg jellemző egységet 
őrködve közvetiteni, fentartani , és mindenekelőtt 
folyton emlékeztetöleg s t isztán lebegtetni azon 
legfőbb tényleges igazságok lételét s sérthetlen 
méltóságát , „azon szintén isteni kéz ál tal lerakott 
alapokat, sa já t értelme s szivének legnemesebb su-
gallatait , melyeken a gyarló értelem vivmányait a 
végtelennek tudományával kiegészitö hit tovább 
épithessen és az átszellemülésre, Istenneli szorosabb 
egyesülésre, azaz tökélyre hivott emberiség boldog-
ságának templomát felemelhesse 5) — ép azon tu-
dományág vagy jobban mondva: az ezen tudomány-
szak nevét bitorló szédelgés-szülte átkos perf idiája 
következtében korunk ama fő-Scylla s Charybdisét , 
melyek mellett következetesen tu la jdonképen többé 

5) Somogyi Károly. A bölcsészet lényege s feladatáról. 
Akadémiai székfoglaló beszéd. Pest, 1859. pag. 27 sk. 
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már akár csak egyszerű tiszta felfogásról s isme-
retről, annál kevésbbé a fennebb körvonalzott szo-
rosb értelembeni tudásról s ebből alakuló tudo-
mányról lehetne szó ; és hacsak az emberek rende-
sen jobbak nem volnának mint rendszereik s Kat-
zenberger mondásaként6) egy csepp józan bölcsé-
szi vér nem keringene szinte öntudatlanul is min-
den tudományszakban : nehéz lenne meghatározni, 
hogy ma már hol állnánk s a tudomány minő szűk 
körre szorítkoznék. 

A megunt gyámságot lerázhatónak érző hatal-
mas természettudományok, a rájok nézve elvileg is 
veszélyes s velők összeférhetlen Hegelismus igáját 
sikeresen le is rázták; példájokat részben követék 
más szakok is ; s evvel kivált Schoppenhauer s 
Feuerbach közvetítései folytán, Hegel eddig hallatlan 
uralomra vergődött bölcsészetének büvereje meg-
tör t és a bölcselés szemfényvesztegetései által rég 
provokált s most u j lángra gyuladt ellenszenv mel-
lett a világ nagy színpadáról s fő territóriumairól 
csakhamar leszoríttatván, megvetetten örökre ártal-
matlanná tétetett. 

És mél tán; mert a ki, mint Hegel, a józan 
észből gúnyt űzvén, vakmerően azt akarta európa-
szerte, soká frappirozott híveivel elhitetni, „hogy 
a lét és nem-lét, az állítás és tagadás, az anyag és 
szellem, az erkölcsi jó és rosz mindegy," 7) s ak i — 
hogy a magyar akadémiában hangoztatott egy szó-
zattal é l jek8) — „az emberre más gondolkodási 
törvényeket és különböző észjárást akar ráerőtetni, 
mint minővel élt eddig s mint mely neki természe-
tes, — az megszűnik azon nemhez tartozni, melyet 
épen a közönségesen úgynevezett és általánosan 
értett józanész csatol egy egészszé az emberi nem 
történetében össze." 

Azonban az ismeretes „Incidit in Scyllam, qui 
vult vitare Charybdim" elég sajnosan itt is teljesült. 

Az egyik szélsőségből elvégre történt szeren-
csés kibontakozást, a másikba való annál mélyebb sü-
lyedés váltá fel. Előbb a két ellentétes irány, legalább 
részben, ugy szólván, egymást paralysálta : most a 
vetélytárs nélküli másik szélsőség, az anyagelviség,Si 
feléje régen szitó, mindinkább hatalmasb természet-
tudomány okkali valóságos fusio alakjában annál aka-
dálytalanabbul megerősödött, s határozottabb, mert 
biztosb állást foglalhatott. 

A gőzerővel haladó természettudományok, — 
6) M. Katzenberger. Das aprioristische und ideale Mo-

ment in der Wissenschaft. Bamberg. 1874. pag. 25. — 7) Gra-
try, Logique. Paris 1858. torn. I. p. 120. — 8) Somogyi K. 
i. székfogl. besz. pag. 15. 

melyeknek ujabb időben már nemcsak egyetemeken 
szaporodtak, néhol külön karrá is szervezkedett 
tanszékei, hanem a polytechnikumokon s egyre sza-
porodó reál-tanodákon kivül még a gymnasiumok-
ban is, nem ritkán ezek tulaj donképi hivatásának 
háttérbe szorításával, mindinkább tulságosb fölényt 
sikerült kivivniok, — az anyagelviségnek is ugyan-
oly gőzerőveli elterjedését eszközlék annál is inkább, 
mivel a korábbi időktől átörökölt s naturalismussá 
fa ju l t rationalismus lehellete is, mely — mint fen-
nebb megjegyzők, — kisebb-nagyobb mérvben a 
legtöbb tudományszakon legalább is permetez, az 
arravaló fogékonyságot nagyban növelé. 

S igy a baj egészben véve még csak súlyosbo-
dott s mindannak, mi még a philosophia nevére né-
mileg méltó, ezentúl teljes kizárásával, annál veszé-
lyesebbé vált. 

E szerencsétlen fusio óta az anyagelviség doc-
trináiból kiinduló természettudomány elfogultan 
fog, különben szép és hasznos ismereteinek tudo-
mányos szint kereső fejtegetéseihez, vagy jobban 
mondva: lealacsonyitó eltorzitásukhoz, és ismét az 
úgynevezett modem természetbölcselet appellál a ter-
mészettudomány philosophiátlan magyarázatainak 
félszeg vivmányaira s j a j mégis annak, ki e folyto-
nos tévkör önámitó játékát, akár a Vacherot-k, Taine-ek, 
akár a Moleschott-ok, Vogt-ok, Büchner-ek agyré-
meit, „haladásellenesen" s „tudománytalanul" ki-
fogásolni merné. 

Istennek működése ugy a természetfeletti mint 
a természeti rendből amúgy is kitagadva, sőt sze-
mélyes létezése is eltemetve levén, mig egy pár 
évtized előtt irodalmi téren elég gyakran s elegendő 
érdekeltséggel, legalább anyagiak s szellemiek közt 
dualistice megkülönböztető viták folytak a lélek 
eredete, mivolta s halhatatlansága felett : addig 
most ily szőrszálhasogatásokkal többé nem vesződ-
vén, a psychicumok, egész zavartalan phlegmatikus 
nyugodtsággal, egyszerűen physicumok s physiolo-
gicumokra reducáltattak s a szervesek s szervtele-
nek közti különbség is a mindenütt s mindenben 
kizárólag szereplő „örök" erők által mechanikus 
mozgásba tett „örök" parányoknak — majd állan-
dó, majd dynamice változó s igy egészben véve 
„jelentéktelen" modalitási — egyensúlyában talál-
ván egyszerű de egyúttal érthetetlen megfejtését, 
— egészen „lényegtelennek" kikiáltatott. S ez mind 
„tény;" mintha akár parányt láthatott s dynamicus 
mozgását vizgálhatta volna már valaki, vagy az is, 
a mi „örök," ideiglenes tapasztalásnak\e\\QtnQ t&rgya,, 
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a k á r a H u x l e y fe l fedez te s m é g Häcke l „pro ta -
m o e b á " - j á n á l is t a l á n y s z e r ü b b „ösnyá l " -as b a t h y -
b ius 9) cons t a t á lha t á sa fe le t t m é g egy Schmid t is 
t a m á s k o d n i nem kényszerü lne . , 0 ) 

B á r m i s b á r m e l y t ü n e m é n y bá rho l , csak egy és 
u g y a n a z o n n e m ű , h a b á r kü lönfé l e f e j l ődés foku 
d y n a m i c u s a tom-inozgás s a tom-e lhe lyezkedésben 
b i r j a egyedü l i a l apoká t . 

S h o g y a vasköve tkeze tesség a l e g f e j l ö d ö t t e b b 
„á l l a t i " o rgan i smus ra , az á l l i t ó l ag m a j o m e r e d e t ü 
ember re , még i s n é m i rokon i t i sz te le tbő l kü lön lege-
sen is ref lec tá l jon, és igy az tán a n a g y s z e r ű mecha-
n ika i v i l ágnéz le tben „hézago t nem h a g y ó " úgyneve-
zet t monismus") teljes l e g y e n : az épen e r re a lka lmas 
s azér t m o h ó n is f e lkapo t t sze rény angol darwinis -
m u s — melye t k ü l ö n b e n a f r ancz ia r ö p k e t u d o m á -
n y o s s á g kezdeményeze t t L a m a r q u e á l t a l — ke l le t t 
m é g kiegészi tésül , de hozzá e g y ú t t a l a n é m e t apo-
d ic t ikus v a k m e r ő s é g is — egy V o g t n a k s m é g in-
k á b b Hiickelnek g y ö n y ö r ű s é g e s hamis i t á sok tó l sem 
i r tózó vakmerősége , — mely az u j s csupa megszo-
r í t ó c l ausu l áva l sze l id i te t t s körü l sánczo l t t heo r i a 
me l l e t t még Istent s Teremtöt emlegető s l e g a l á b b 
e le inte vele i n k á b b csak az embe r i s ég e g y s é g é t vé-
deni k ivánó D a r w i n n a k fé lős habozásá t f e lvá l t sa 
és az elég élénk s illetékes ellenmondásokkal12) nem 
törődve, r á fogása iva l k iköszörü l je . (Folyt, köv.) 

V A L Jk. S Z 

„a Nogáll-féle káték árnyoldalaidra 
tett észrevételekre. 

(IV. folyt.) Még egy követelésünk volt a tananyagra 
nézve, az t. i., hogy az erkölcstani résznél több figyelembe 
részesítsük a gyermekélet kötelmeit és hibáit, s tüzetesben 
foglalkozzunk a positiv kötelmekkel, mint a nemlegesekkel. 

Ez ismét oly követelmény, melyet a szentatyák nyo-
mán maga az egyház állit fel, s melyet Kopsz (Theol. Past. 
Sabariae 1855, p. 6) e szavakkal fejez ki röviden : „Gene-
ralia ethicae principia ea ex parte tractet et ad eiusmodi 
adiuncta transferat applicetque, in quibus auditores versan-
tur." És ismét: „Ex ethica autem speciali nonnisi ea offi-
cia in materiam institutions assumat, quae in auditores ca-
dunt, taliterque selecta praecepta ad ipsa vitae quotidianae 
auditorum adiuncta applicet." 

Még a felnőttekkel szemben is alkalmazkodni kell 
ezen szabályhoz, mennyivel inkább a gyermekeknél? ! Azért 

9) David Strauss, Der alte und der neue Glaube. 6. 
Aufl. pag. 174.— 10) O. Schmidt. Descendenzlehre und Dar-
winismus. 1873. p. 23. — V. ö. Lange, Geschichte des Ma-
terialismus. II. 269. — u ) Häckel, Natürliche Schöpfungs-
geschichte p. 20, 21. Dieterich, Philosophie u. Naturwissen-
schaft, ihr neuestes Biindniss und die monistische Weltan-
schauung. Tüb. 1875. pag. 11. — " ) Joh. Huber. Zur Kritik 
moderner Schöpfungslehren. München 1875. Érdekes iro-
dalmi tájékoztatással. 

Hirscher nem csak kifogásolja ennek mellőzését kátéink-
ban, hanem tüzetesen is kijelöli, mily erényekre kell kivá-
lóan oktatni s mily hibák és vétkektől kell kiválóan vissza-
tartani a gyermekeket, (i. m. 663 1.) Az ő nyomdokain ha-
ladtunk tehát, midőn ohajtottuk, hogy a kezdő csapatoknál 
ne meritsük ki az erkölcstan tananyagát, hanem csak azt 
adjuk abból, mi a gyermeket leginkább érinti ; vagyis ad-
juk, mivel tartozik a gyermek 1) Istene, 2) szülei, 3) testvérei 
és társai, 4) rokonai, 5) az öregek és 6) önmaga iránt. Ha 
kezdetben ezt a gyermekre alkalmazva elemiesen feldolgoz-
zuk, szivére és lelkületére sokkal többet hatunk, mint az összes 
erkölcstan által, melyet a 6—7 éves gyermek sem meg nem ért, 
ugy, amint kellene, sem pedig az életre alkalmazni nem képes. 

Es ha igy tekintettel vagyunk a gyermek életviszo-
nyaira, akkor már ebből fog következni, hogy előbb fogjuk 
itt a gyermek elé adni a positiv kötelmeket, s csak ebből le-
hozólag a nemlegeseket. Nem fogjuk t. i. a tanitást azzal kez-
deni: ne káromkodjál, ne hazudjál, ne légy engedetlen, ne 
légy pajkos stb. stb. ; hanem előbb elmondjuk neki a posi-
tiv kötelességet, s akkor mondjuk neki: nézd ezt kell ten-
ned, ezt pedig nem szabad tenned. Igy tanitott legalább Jé-
zus, igy az apostolok, igy a szentatyák s ez az egyház tra- ' 
ditionális eljárása. 

Igen könnyű itt megfelelni azon ellenvetésre (24 1. 
18. j.), hogy „miért is tartották, — kezdve az első parancs-
tói, melyet az Ur Isten maga adott a paradicsomban, miért 
is tartották a legnagyobb törvényhozók legjobb alaknak a 
törvények negativ szövegezését?!" Legelőször is azért, mi-
vel nem az elemi iskolával, nem 6—10 éves gyermekekkel 
volt dolguk ; másodszor azért, mivel a positiv kötelességek 
már talán többszörösen is elő voltak adva, és a negativ szö-
vegezés leginkább arra szolgált, hogy a positiv kötelmek 
megsértését még élesebben szembeszöktesse, azon maxima 
szerint: contraria penes se posita magis elucescunt. 

Ami idevágólag a 10 parancsolat előadását illeti, arra 
nézve sem azt nem mondottuk, hogy aszerint nem lehet a 
ker. morált előadni ; sem azt, hogy nem aszerint kell tár-
gyalni. Ott vannak Gury és Ligouri hirneves munkái. Mi 
mindössze azt mondottuk, hogy az I—IV. csapatnál nem 
kell a tárgyat teljesen kimeríteni, hanem megelégedni azon 
dolgok előadásával, melyek közvetlen a gyermek erkölcsi életére 
vonatkoznak. Vagy ha a tiz parancsolat alapján adjuk elő az 
erkölcstant, akkor nem fordul-e elő, mily kötelmekkel bi-
runk : 1) Isten, 2) szüleink, 3) testvéreink s barátaink, 4) ro-
konaink, 5) az öregek s 6) önmagunk iránt? Mi ugy va-
gyunk meggyőződve, hogy nemcsak mindez, hanem még 
több isbenfoglaltatik a tízparancsolat alapján előadott ker. 
erkölcstanban, s mi épen ezért az I—IV. csapatnál megelé-
gednénk ezek előadásával, és csak az V. és VI. csapattal 
dolgoznók fel a többit. A feldolgozásnál azonban itt is 
inkább az inductiv, mint a deductiv módszert használnák, 
valamint inductive és nem deductive adták elő Krisztus, az 
apostolok és a szentatyák is az erkölcstant. 

No de „megköveteljük, — mondja B. — hogy kátéink 
csakugyan a hiszekegy, a hétszentség és közhasznú imádsá-
gok, a tiz parancs, a szeretet főparancsolatja, az egyház öt 
parancsolatja sorján osztályozza és tárgyalja a ker. vallás 
tananyagát." 
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Tudja-e B., hogy ezen megkövetelése homlokegyenest 
ellenkezik a Cat. Rom. nyilt szavaival? ! A Cat. Rom. ugyanis 
ezt mondja: „Docendi autem ordinem eum adhibebit, qu ie t 
personis et tempori accomodatus videtur." (qu. XII I . ) Ha 
tehát a kisebb gyermekeknek értelmi fejletlensége ugy ki-
vánja, miért nem lehetne a megkövetelt módtól eltérni ? ! 
Még világosabb a Cat. Rom. emez utasítása: „Neque vero 
unius tantum generis homines fidei suae commissos arbitre-
tur, ut praescripta et certa quodani docendi formula... insti-
tuere aeque omnes fideles possit." íme tehát az a „megkö-
vetelt" „praescripta et certa docendi formula" itt el van 
itélve; következőleg ott, ahol az czélszerünek bizonyul, mint 
a 6—9 éves gyermekeknél, kisebb nagyobb mértékben el 
lehet attól térni. Es valóban mit tapasztalunk ? ! Azt, hogy 
a hitről szóló részt használatban levő kátéink s az első pro-
bakiadásnál maga N. is nem a Hiszekegy szavai, hanem 
annak szelleme szerint tárgyalják. Miért ne lehetne hason-
lóan cselekedni az erkölcstani résznél is ? ! 

És ha ezt mindenek daczára is megköveteli B., akkor 
kárhoztatnia kell legelőször is magát az Üdvözítőt, aki nem 
„ezek sorján tárgyalta a ker. vallás tananyagát." Kárhoz-
tatnia kell az apostolokat, kiknek leveleiből és beszédeiből 
kitűnik, hogy ők sem tettek eleget e megkövetelésnek. Kár-
hoztatnia kell a sz. atyákat, kik közöl pl. sz. Ágoston (De 
catechisandis rudibus, Oenoponti 1869.) nem ezen alapon, 
hanem a revelatio történetének alapján adja elő a keresz-
tény hit igazságait. Azonfelül hibázott akkor az egyház is, 
mivel egész a 16-ik századig nem alkalmazkodott szorosan 
ezen szabályhoz ; hibázott Canisius is, ki az I. és II. iskola 
számára, mint láttuk, nem igy dolgozta ki kátéját ; hibáz-
tak a többféle kátészerzők s kiválóan Fröhlich, ki más ala-
pon szerkeszté kátéját, s az csuda csak, hogy ordinäriatusa 
mindeddig nem excommunicálta, mivel B. egyenesen azt 
mondja, hogy „az ilyeneknek egyenesen a Conciliummal 
gyűlik meg a baja." 

Mi a helyett, hogy mindezeket hibáztatnók, hibás-
tatjuk inkább B. felületes debattirozását, mely ignotos qui-
dem fallit, sed notis est derisui. Keletéri. 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

Ezen tételek deista törekvése félreismerhetlen. I t t rej-
lik Tindal felfogása szerint a vallás és erkölcsi törvény : 
„Becsület és jámborság a kőműves vallása : ő mint kőmű-
ves csak azon homályos .általános vallást' követi — mind 
a 6-ik kötelemben mondatik — melyben minden emberek 
összeegyeznek ,a különös vélemények,' ,elnevezések vagy 
meggyőződésekkel' szemben." Ez utolsó szavak alatt főkép 
a keresztény vallás és hit értetik, s a keresztény kinyilat-
koztatásnak, a deisták modora szerinti kicsinylése, elég ért-
hetőn ki van mondva. 

A páholyok benső összefüggését az angol deistákkal 
a szabadkőművesek nem tagadhatják. Stiehling testvér 
ugyanezt a weimári Amália-páholyban tartott ünnepi elő-
adásában igen hangsúlyozva emelte ki. A 17-ik század vé-
gét jellemezve igy folytatja tovább: 

„Az újjászületés szelleme lengte át a világot, mely 
minden viszonyokat egyszerre természeti alapjuk és lé-

nyükre akart visszavinni, a páholyok voltak hordozói és 
terjesztői. 

„Az Amália-páholy is ily szellemben alapíttatott 1764. 
okt. 24-én. S csakugyan mit lehetett látni e kor páholyaiban ? 

„Mindenek előtt be kell vallani, hogy ezen uj szelle-
mi munkának, a régi komoly s titokteljes kőfaragók jelvé-
nye alakjába való átültetése némi jogosultsággal birt. Mert 
az eszmék, melyeknek megszilárdítását és keresztülvite-
lét az uj társulat feladatává-tűzte, akkor még csak kevesek 
sajátja voltak; csak a legnagyobb körök, udvarok s felsőbb 
müveltségüek közt voltak elfogadva. Sokan ez eszméknek 
tágabb körbeni terjesztését károsnak találták. A beavatot-
taknak ezen tanok szerint kellett működni ; ez értelemben 
lassanként haladni tovább mindennemű intézkedésekben. 
Azonban az uj tannak nyilvános hirdetése oly időben, mi-
dőn a nép nagyobb része még műveltségben igen hátra állt, 
bűn és esztelenség lett volna. Különösen az uj tan vallási 
tételeiről állt ez, az úgynevezett, észvallásról. „Ezen vallás-
ról" mondta lord Shaftesbury — akkoriban igen elterjedt 
adoma szerint, egy magas miveltségü hölgynek, ki a felől 
tudakozódott, „értelmes egyének csak maguk közt beszél-
getnek." „Ily értelmes egyének bizalmas beszélgetésére" a 
páholyok, titoktartási alapelveiknél fogva, igen alkalmasak 
voltak. Az uj szabadkőműves páholyoknak is volt tehát tit-
kos tanuk, az ész-religio, az angol deisták tana. Ezzel leg-
pontosabb öszhangzatban állt a páholyok működése, a bölcs-
észeti téren való kutatás, melyet azok tovább terjeszteni, 
tökéletesitni és rendbe hozni igyekeztek.Valamint ama titok, 
ugy e közös működés is a testvéreket szorosabban egymás-
hoz fűzte, annyival is inkább — minthogy a dolog termé-
szeténél fogva az akkori páholytagok száma igen csekély 
lévén — csak a magasabb miveltségü fokkal biró egyénekre 
volt szorítva 

„Ilyen volt általános körrajzban a páholy egy század 
előtt. És most mi ? 

Bizonyára érdekes, a választ is, melyet Stiehling test-
vér e kérdésre ád, még ide becsúsztatni. 

„Közbeesik" folytatja ő tovább „egy század és még 
minő ! Küzdelemben, belső és külső átalakulásban oly gazdag, 
minő Némethon a hitújítás korától fogva nem ért. Azért 
nem csuda, hogy a páholyok is ma egy tökéletesen átválto-
zott világban állnak. Ezen század alatt előbbi szellemi mű-
ködésük gyümölcse behatolt a világba, az államokat gyak-
ran erőszakos rázkodtatások közt átalakította, hogy az in-
tézményeket az emberiség alapelveihez mindinkább köze-
lebb hozza; az egyházakban kölcsönös türelmet foganasitani 
iparkodott — s miután igy az emberiség — habár sokszor 
az előhaladás és visszamaradás, a roham és visszahatás zeg-
zugában — lassankint mégis mindig tovább haladott a 
tiszta emberi pályán ; a kőműves tanok a müveit világ kö-
zös vagyonává váltak, s a magas müveltségüek titkos tanai 
minden művelt nemzetnél uralkodó lélekké lettek. Holmi 
társulati titkos tan azon értelemben, mint egy századdal 
előbb, ma már a páholyokban nem létezik, valamint oly 
működés sem, mely ujabb kutatást zárna magában, s ujabb 
fényt terjesztene a világban. A páholyban tartott előadáso-
kat, legtöbbnyire régen elismert igazságok bővebbi kifej-
tését, az avatatlan világ, főkép minthogy magukban semmi 
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titkot nem tartalmaznak, nem igen keresi, annál kevésbé 
csudálja. 

„Ez által korunk szabadkőművessége — ezt nyíltan 
kénytelenek vagyunk bevallani — diszéből sokat vesztett, 
különben is a megváltozott idők által igen rosz helyzetbe 
jutott. Tudományos egyének, a szabadkőművesség ismereti 
álláspontját régen elért és magát tulhaladtnak vélvén, azért 
az egész szabadkőművességet ugy tekintették, mint valami 
túléltet, s magukat tisztes távolban tárták tőle. A gyakor-
lati élet emberei a valóra irányzott s annyira uralkodóvá 
lett józanságukban kézzelfogható gyümölcseket akarnak 
látni, s ha őket a páholyokban ápolt csendes, komoly, lelki 
és kedélymagasztosságra utaljuk, képtelenek kézzel azokat 
megfogni, a mit pedig kézzel meg nem foghatnak, az előt-
tük semmi. 

„Ide járul még egy harmadik is. Mialatt az állam mo-
dern átalakulása a positiv korlátokat, melyek egykor a kü-
lönböző néposztályokat egymástól elkülönitették, nagyobb-
részt megsemmisítette, egyúttal uj korlátokat vont, melyek 
bár változó természetűek, mégis döntőleg működnek, s a 
szabadkőművességnek sokkal jobban ellenállnak, mint a 
régi államban létező osztálykülönbség ; értem pártszellemünk 
ellentétét. A két fél túlzott iránya nem csak távol szokta 
magát tartani a páholyoktól, sőt azoknak határozott ellen-
sége. Hogy a páholy részleges hitágozatot nem érint, mi-
szerint minden vallás részére valami semleges, közlekedési 
és egyesülési pontot keressen, közönségesen a szigorú hivők-
nek nincs Ínyükre ; a materialismustól elkapottak ós hitet-
lenek részére a páholy pedig igen vallásos ; a túlzott aristo-
kraták előtt igen testvéries ; az igen szabadelvűeknek pedig 
nagyon kizárólagos. Igy minden részről bántalmaztatik ; 
majd vádoltatik és megvettetik, majd gyalázta.tik és ki-
gunyoltatik. 

„S aki ezen szomorú külső viszonyoktól vigaszt kere-
sőleg tekintetét a páholyok belsejére irányozta, azáltal igen 
kevés vigasz és bátorításban részesül. Nem találkozik-e ott 
mindenütt a sikeres élet ős ellenségével, a részvétlenséggel ? 
Egyrészt elegendő uj és ébresztő szellemi munkábani hiány ; 
másrészt majd duzzogókat, mert hiuságuk nem lett kielé-
gítve, majd kiábrándult lanyhákat, s a résztvevők közül is 
mily sokan, — pusztán külsőségekbe burkolózva mellőzték 
a szellemet, mely benne létezett ! Szóval itt is el lehet mon-
dani: „sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választot-
tak;" s az avatatlan világ hideg Ítélete, okvetlen hűtőleg 
hat vissza a páholy élet hőfokára. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, sept.15. A , P e s t i Napló1 g y ö n g é d l e i k -

i s m e r e t e . Komoly dolog-e, vagy csak a statistikai- és ős-
történelmi congressus okozta mámor szüleménye, nem tud-
juk, hogy a ,Pesti Napló' egyszerre csak a keresztény álla-
mokra, illetőleg pedig a kereszténységre hivatkozik, igaz 
ugyan, hogy a kereszténységre történt hivatkozását ugy is 
lehet felfogni, hogy zsebben járó dolog, még a szerbek és 
törökök kedveért is, minden ünnepet és vasárnapot követő 
napon a lapot kiadni és a kereszténységre történt hivatkozás 
csak köpeny, hogy elfedje a tulajdonképeni szándékot, de 
tény az mégis, hogy a ,Napló' olvasói előtt önigazolásul a 

kereszténységre hivatkozik, hogy kimentse magát lapjának 
elmaradása miatt az ünnepeket és vasárnapokat követő na-
pon, mert úgymond, a keresztény államokban ez szokatlan 
és Ausztria-Magyarországban is csak a zsidók hozzák di-
vatba és igy követték a magyar lapok is. 

A ,Napló'-m\\í valóban igaza van és mi becsülni tud-
juk gyengéd lelkismeretét, habár mint emiitők, előttünk a 
motivum, az indokolás nem látszik egészen tisztának. A ke-
reszténység ünnepei és vasárnapjai, valamint a lelki, ugy a 
testi felüdülésnek napjai és csak azok, kik a társadalom ar-
czárói le akarják törölni a keresztény jelleget, azok foglal-
koznak és foglalkoztatnak másokat is szolga-munkával a ke-
reszténység által megszentelt napokon is. Egyik kellék, hogy 
a társadalom keresztény jellegét, melyet már-már tökélete-
sen elveszit, visszanyerje, bizonyára nem más, mint hogy az 
ünnep- és vasárnapok ismét kellő módon megszenteltettesse-
nek, hogy a szolgai munkától mindenki tartózkodva, keresz-
tény kötelességének az Isten házának látogatásával megfelel-
jen. Ha a,Napló' e szempontból szüntetné be számainak meg-
jelenését a vasárnapot és ünnepeket követő napon, ezt mi a 
legnagyobb örömmel üdvözölnők. 

De valljuk be, hogy ez csak a kezdet kezdete lenne. A 
kereszténység, melyre a ,Napló' hivatkozik, nem csak ennyit, 
de sokkal többet megvár a sajtótól és e ,sokkal többel', mint 
azt a ,Napló' tudhatja, a sajtó úgyannyira nem törődik, 
vagyis oly formán törődik, hogy azt minden lépten, nyomon 
üldözi, hogy épen a sajtó az, mely másokat is felszólít, buz-
dít, támogat, hogy e,sokkal többet' a kereszténységből vesse 
meg, minek következménye, hogy a vasár- és ünnepnapok 
sem szenteltetnek meg ugy, mint azokat megszentelni ke-
zesztény államokban kötelesség lenne. 

Azt tapasztaltuk ugyanis, és ha a ,Napló' saját ha-
sábjait átvizsgálná, igazat adna nekünk, hogy a ,Napló' épen 
ugy, mint a többi liberális lapok, a keresztény elveket, me-
lyeken a keresztény állam nyugszik, minden alkalommal a 
lehető legnagyobb erővel támadja meg, hogy másrészt öröm-
mel üdvözli, ha a szabadkőművesség előhaladását látja, 
s mint örvendetes tényt hirdeti a világnak, ha a szabadkő-
művesek, mint ez nem régen is történt, keresztény nemzeti 
ünnepünknek megbuktatására szabadkőműves ünnepélyt 
rendeznek. A,Napló' épen ugy, mint a többiek, a felekezetnél-
küli állam pártolója és ennek minden oly intézkedését, mely 
a kereszténység ellen van intézve, a nemzet boldogsága meg-
alapítójaként üdvözli. A polgári házasság, mely már any-
nyi port vert fel, nem csak lelkismei-eti nyugtalanságot 
nem szül a ,Napló'-n&[, hanem azt még ajánlja, a kormány-
tól, hogy behozassék követeli is, pedig, mi más a polgári-
házasság, mint lerombolója a kereszténység e hitének, hogy 
Isten a házasságot, mint szentséget szerzette, illetőleg szent-
ségi méltóságra emelte. Felemlitsük-e, hogy mily buzgó 
pártfogót bir a ,Napló'-ban a közös iskola, holott ez meg-
semmisíti a keresztény nevelés eszméjét, vagy szóljunk-e 
arról, hogy a ,N.' mily előharczosa volt az egyház szabadsága 
megszorításának, midőn a placetum regium behozatalát sür-
gette ? . . . Mikép lehet ezt a kereszténységre történt hivatko-
zással, illetőleg az abban nyilvánult lelkismereti aggoda-
lommal megegyeztetni ? 

A kereszténységre [hivatkozni] egyoldalulag annyi, 



182 

mint arra nem is hivatkozni, annyi mint azt nem ismerni. A 
kereszténység nem egy pontból áll, melyet a többitől elsza-
kítani lehet, az egy oly összefüggő szervezet, melynek egyik 
lánczszeme a másikkal szoros összefüggésben van, aki az 
egészet nem tartja meg, annyi mintha semmit sem tartana 
meg belőle. A vasárnapot és ünnepet megtartani keresztény 
dolog és kötelesség, de nem keresztény dolog és kötelesség-e 
hinni mindazt és védeni, amit a közönséges ker. kath. egy-
ház elénkbe ad, hogy higyjük? nem keresztény lelkismeret-
beli dolog-e, hogy e helyett, hogy az Isten által alapitott 
egyházat megtámadjuk, inkább védelmezzük a támadó ál-
lammal szemben ? Szabad, lehet és kell a kereszténységre 
hivatkozni, hogy a vasár- és ünnepnapok megszentelését 
követeljük; de nem ugyanaz foly-e a kereszténységből, az 
egész és napjainkban a támadás czéltáblájául kitett keresz-
tény rendszerre nézve? Unum faciendum, aliud non omitten-
dum, egy pontból lelkismereti dolgot csinálni a másikból 
pedig nem, midőn mindkettőre ugyanazon tekintélyű tör-
vény kötelez, nem lehet. Legyen hirdetője a ,Napló' az ün-
nep és vasárnap megszentelésének, menjen elől jó példával 
önmaga, szentelje meg e napokat ugy a mint keresztény 
emberhez illik, mi ennek lelkünkből örvendünk ; de ne fe-
ledje el, hogy a sajtó közegeinek még más kötelességei is 
vannak, védeni lelkismeretesen minden téren a keresztény 
elveket. Ha ezt is teljesiti, ugy lesz belőle egész keresztény 
ember ; de máskép még — csak nem is fél-keresztény. A 

Székesfehérvár, 1876. szept. 10-én. P ü s p ö k i 
k ö r ú t . Rendesen pünkösd tájban és az őszi időszakban, mi-
dőn a mezei munkával foglalkozó hivek is szabadabbak, 
szoktak a főpásztorok a bérmálás szentségének kiosztása 
czéljából megyéikben körutakat tenni. A székesfehérvári 
megyés püspök, dr. Dulánszky Nándor ő méltósága pün-
kösdkor a székesegyházi kerületben, legközelebb pedig az 
adonyiban bérmált. Szeptember 2-dikán délután 4 órakor a 
szokásos harangszó mellett indult bérmálási körútjára. A 
mint az adonyi uradalom határához ért, gróf Zichy György 
összes gazdatiszti kara s szépszámú lovas bandérium fo-
gadá, mely által egész a templomig kisértetett, hol a köz-
ségi elöljáróság és a hivők serege processionaliter fogadá. 
A legméltóságosabb oltáriszentség imádása után visszavo-o o o 
nuit a plebánia-lakba, estve fáklyás zene s a helybeli dalárda 
üdvözlé ő méltóságát. 

Másnapon reggel 8 órakor tartá a szentmisét, azután a 
szentbeszédet, melyek után mintegy ezret avatott fel a hit 
bajnokivá. Nagy-Lánghról gróf Zichy János volt jelen az 
isteni tiszteleten, mint helyi kegyúri képviselő, a püspök 
tiszteletére; 4-kén Ráczalmáson; 5-én Dunapentelén; 6-kán 
Perkátán, hol gróf Győry Lászlónál volt hivatalos ; 7-kén 
Nagy-Hantoson ; 8-kán Sárosdon, gróf Eszterházy László-
nál szállott és 9-kén Seregélyesen bérmált, hol gróf Zichy 
Sándor kedves házigazda vendégje volt. 

Az indulás egyik plébániából a másikba, a délután 5 
órakor tartott litánia után történt, mindenütt az elüljáróság 
és lovasok által kisértetve a legközelebbi határig, hol szin-
tén azonképen fogadtatott. Hiába tiltakozott ő méltósága 
ezen fárasztó tisztelgés ellen, az őszinte szeretet, kifejezése 
módjában, nem enged magának parancsolni. Mindenütt amint 
megérkezett ő méltósága, a templomba ment szentségimá-

dásra, onnan visszavonulva lakására, fogadta a tisztelgők se-
regét. Reggel 8 órakor misézett, utána maga tartá mindenütt 
a szentbeszédet, azon neki oly jól álló könnyű egyszerűség-
gel és egyszerű könnyűséggel, mely csak a sok tanulásnak 
gyümölcse ; mindezekután következett a szentség kiszolgál-
tatása, megbérmált pedig mintegy négyezeret az egész ke-
rületben. Minél lelkesebben fogadtatott, minél nagyobb ra-
gaszkodás, tisztelet és szeretet nyilvánult ő méltósága iránt, 
annál kedvesebb tudott lenni, már nobilis és elegáns hire is 
sokat tett a kitüntető fogadtatásokra; de személyes megje-
lenése még jó hirét is sokkal túlszárnyalta, mert megle-
pőleg találja meg mindenki benne, amit keres : a bölcs fő-
papot, a lelkes hazafit, a jószivü atyát. Omnibus omnia fa-
ctus. Isten sokáig tartsa és éltesse ! Vasárnapon, e hó 17-kén 
Moór mezővárosában bérmáland. 

Svajcz. P r o t e s t á n s s k a t h o l i k u s ,m i s s i o'. 
Ki járt ugyan valaha Svajczban a nélkül, hogy minden 
lépten nyomon a protestáns propagandának egyegy életjelé-
vel ne találkozott volna ; s pedig nem a közönséges protestan-
tisinusnak, hanem különösen az anglikanismus, még tüzetes-
ben az angol bibliatársulatok, uton útfélen, ügyesen ügyet-
lenül, majd finomul, majd durvábban, s a szónak teljes ér-
telmében tolakodva gyakorlott propagandájával ? A vasúti 
kocsiban tractatusokat árulnak sőt ajándékoznak is el; a 
leglátogatottabb helyek utczáin kis papírszeleteket nyom-
nak kezünkben, melyek által ilyen amolyan ,isteni tiszte-
letre' hivatunk meg ; a nagy vendéglők ebédlőinek falai teli-
aggatvák hirdetésekkel, s ha szobánkba menekülve fiókun-
kat nyitjuk meg, többnyelvű, többnyire igazán diszkiadásu 
bibliát találunk, melynek segítségével a mindenütt jelenlevő 
társulat minket, szegény pápistákat az üdvösség útjára te-
relni iparkodik. Ki ne tudná továbbá, hogy e társulat, ahol 
csak lehet, csinos s gyakran igen költséges kápolnákat emel, 
még a legjelentéktelenebb falvakban is, hogy nem egy na-
gyobb hotelben egészen rendes ,english service' létezik, mely 
rendesen kihirdettetik, s melyre vasárnaponkint „az itt tar-
tózkodó gentlemen s ladies" rettenetes lelkismeretességgel 
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s a lehető legajtatosb képekkel meg is jelennek, cseppel sem 
törődve avval, miféle fráter ez a — többnyire fiatal ,Heve-
rend,' ki itt kenetteljesen beszél nekik az ,Igéről,' mig egy 
félórával későbben a table d'hote-nál másképen mulatja, s 
evés- s ivásban rendesen felülmúlja őket. 

Azonban, hadd teljék kedvök ; mert ezek a .Reverend'-
ek' valamint egyrészt az ország belpolitikájával s tüzetesen 
egyházpolitikai állapotával rendesen igen keveset, vagy 
epen nem is törődnek, ugy propagandájokkal a más hitüek-
nek sem sokat alkalmatlankodnak, ámbár tagadhatatlan ; 
hogy némely kormány, például a berni, e dolgokat, melyek-
kel protestáns vidékeken nem sokat törődik, katholikus vi-
dékeken szerfelett pártolja s támogatja, a felekezeti egyen-
jogúságnak igen tetemes kárára, lia különben e szónak a mai 
Svajczban még értelme lenne. 

De a mit méltán fájlalhatunk, az azon szomorú körül-
mény, hogy mineküuk, katholiknsoknak, még soha eszünkbe 
sem jutott, hasonló intézményekről gondoskodni protestáns 
vidékeken. Genf és Zürich a katholikus templomokat az u. 
n. ó-katholikusoknak szolgáltatta ki, s az ottani hiveket arra 
kényszeríti, hogy isteni tiszteletűket kibérelt szobákban. 
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ugy a hogy, végezzék ; de legtöbb helyütt, sőt egész nagy-
terjedelmü vidékeken katholikus papnak vagy templomnak 
se hire se hamva, s a vendéglősök, kik bármely anglikán, 
methodista, quaker vagy akár mormon vándor-predikátor 
előtt szivesen nyitják meg termeiket, katholikus papnak a 
világért sem engednék meg, ezekhez hasonlólag lépni fel, ha 
az egy interlakeni esetet kiveszszük, melyet a maga idején a 
,Religio' is emiitett, s mely, mint ott mondatik, szintén csak 
az illető vendéglősek speculatiója, vagy legalább nem sok-
kal több annál. 

Váljon ily állapotok a katholikus országokat : Fran-
czia- Spanyol és Olaszországot, Ausztria-Magyar- és Len-
gyelországot nem bírhatnák arra, hogy e szép, bérezés vidé-
keket évről évre tömegesen beutazó katholikus honfiai lelki 
szükségleteiről hasonló módon gondoskodnának, mint azt a 
bibliatársulat a maga hitfelekezetü utazókra nézve teszi ? 
Azt hiszen, hogy ha az ily módon, különféle helyeken alkal-
mazandó kath. papok ildomosán viselnék magokat, sok hasz-
not tehetnének. Csak meg akartam pendíteni a gondolatot, 
mely magában véve sokkal fontosabb, sem hogy egy kis hír-
lapi levelezés keretében kellőleg megvitatható és kifejthető 
lenne; csak azt az egyet akarom megemliteni, hogy liatály-
lyal s eredménynyel ezen ügyet csak nemzetközi katholikus 
egylet vehetné kezébe ; — bár utazás közben papirra vetett 
e gondolatom lehetne azon mustármag, melyből egy nagy-
horderejű, jótékony cselekedetnek terebélyes fája keletkez-
nék. Ugy legyen ! —y. 

Jflissiói tudósítások. A telegui hitküldéri kerület, 
mely a madrasi megyéhez tartozik, 5006 négyszögmértföld-
nyire terjed, melyen 709080 pogány, 51600 mahomedhitü s 
csak 6000 katholikus lakik; ez utóbbiak 1037 családot ké-
peznek, 62 faluban. 

íme egy ott működő hittéritőnek leveléből egy kis 
töredék : 

Aprószentek napján reggel érkeztünk ide. Jó embe-
reink mind talpon voltak, hogy mennél szívélyesebben s ün-
nepélyesebben fogadjanak minket ; vagy ezeren állottak a 
falu végén, az ut mindkét szélén felállítva, élőkön hatalmas 
,zenekar1, azaz, amit ők annak neveznek, mely számtalan 
,tam-tam', olyan dobféléből, aztán épannyi sípból s egyéb 
leirhatlan szerből áll, melyekkel az illető kezelők a legki-
sebb összhangzat nélkül rengetek zsivajt okoztak, mig né-
hány hátrább álló, időről időre elsütött puskalövések által, 
az ünnepély fényes voltát öregbíteni iparkodott. Minket két 
meglehetősen döczögős taligán helyeztek volt el, melyeket 
hiveink ugorva, tánczolva, énekelve kisértek be a faluba ; de 
alig hogy leszálltunk, már térdre hullottak, hogy áldásun-
kat kérjék, mig még a hátrább álló pogányok is, félelem-
mel vegyes tisztelettel meghajoltak ; — áldásunkat rájuk 
adva a templomba léptünk s ott a meghatottság reszkető 
hangján intonáltuk a le Detxm-ot, áldását kérve a Minden-
hatónak, ránk, működésünkre s az anyaszentegyház ezen 
kis, távoleső, ujdon szőllőjére. 

Mind ezek az emberek, mintha bizonyos szent igézet 
alatt állanának, főleg a szentmise az, mely ajtatosságukat 
leginkább ébreszteni s fokozni képes. Mise közben egyhangú, 
de bizonyos tekintetben megható dallamu éneket énekelnek. 
Reggel százankint s napközben is sűrűen jönnek, hogy az 

,asirvadum'-ot, azaz áldásunkat kérjék, melyet térdelve fo-
gadnak. Vannak, kik 30—40 mértföldnyire jöttek látoga-
tásunkra, csak hogy „az angol papokat" láthassák: azon-
ban egyikök sem beszél angolul ; minekünk pedig köteles-
ségünkké tétetett, nyelvöket, a ,Telegu'-1 hat hónap alatt 
megtanulni, mivégre mesterül egy fiatal brahmin adatott 
mellénk. Ez a tájszólás felette nehéz, amennyiben írott, a 
sanskrittel rokon és vegyes nyelve nagyban különbözik a 
közönséges szójárástól; hozzá az egyes szók többnyire 18— 
20 betűből állanak. Kiejtése s hanglejtése dallamos, majd-
nem olyan, mint az olasz nyelvé; kifejezési modora rövid, 
szabatos, laconicus. Ruházattal fehér reverendát viselünk, 
vörös sipkával, hasonló szinü őv és czipők mellett, mely 
utóbbiakat azonban a szentmise alatt le kell tennünk. Hi -
veink többnyire az itt lakóknak magasabb kasztáiból, a 
földművelők és takácsok osztályaiból valók ; páriah kevés 
van köztök. Ugy látom, hogy itt ezren meg ezren vannak, 
kiknek még csak egy kis indításra van szükségök felülről, 
hogy tömegesen az egyházba térjenek. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„Az elmélkedő hitszónokElmélkedések az év minden 

vasár- és ünnepnapjaira. I r ta Nemeskey Andor, a nagyváradi 
papnevelde lelkiigazgatója. Budapest. Nyomatott a „Hu-
nyady Mátyás" intézetben. 1876. VI. s 423 lap. Nagy 8-rét. 
Ára? — Magyar egyházirodalmunk terén örömmel üdvöz-
lök minden eredeti munkát. Szellemszegénységre vagy buz-
galomhiányra mutat az, ha e téren egyre csak a külföldhöz 
fordulunk. Ez állításommal épen nem akarom a külföldi 
egyházirodalom termékeit kicsinyelni vagy azok becséből 
bármit is levonni, sem azt nem akarom mondani, hogy kivé-
telesen az egyes kitűnőbb termékeket honi irodalmunkba át 
ne ültessük vagy a külföldi egyházirodalom dús tárházába 
behatolva, specialis magyar egyházirodalmunk emelése s 
gazdagítása érdekében tanulmányokat ne tegyünk ; épen 
nem ! Ezt nem mondom; de igenis azt kivánnám, hogy méh-
szorgalommal bővitve ismereteinket, s higgadt, kitartó ta-
nulmányozás által szerzett ismereteinket s tudományunkat 
szilárd alapra fektetve, — eredeti munkákkal gazdagítsuk 
saját irodalmunkat. Legyen meggyőződve bárki is, ha a 
magyar kath. papság tudatára jön annak, hogy iróink nem 
merő fordításokkal vagy idegen szerzőktől elkölcsönzött 
compilatiókkal kinálkoznak neki, melyek helyett inkább 
eredeti s minden tekintetben kiválóbb munkát szerez meg 
magának, — hanem oly eredeti munkákkal lépnek fel, me-
lyek alapos kidolgozás s tudományosság szempontjából a 
külföldi hasonnemü termékekkel versenyre kelhetnek, akkor 
nem lesz panasz amiatt, hogy a magyar papság saját irodal-
mát mostohán pártolja, s inkább idegen, p. német irodalom-
mal táplálkozik. Ennyit elüljáróba. 

A jelzettem szempontból tehát, hogy t. i. ft. Nemeskey 
ur eredeti munkát irt, örömmel üdvözöltem annak megje-
lentét. S habár jóakaratát nem is koronázta oly siker, minő 
óhajtandó lett v o l n a ; de a munkájában nyilvánuló fogyat-
kozások daczára is oly férfiút ismerek fel szerzőben, ki, ha 
az egyházirodalom terén vasszorgalommal s unatlan tanul-
mányozás s olvasgatással magát tovább képezi, hivatva lesz 
magyar egyházirodalmunkat jeles munkákkal gazdagítani. 
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Elmélkedő hitszónokától az előszóban ő maga mondja, hogy 
még csak kevés ideje annak, mióta ezen a téren munkálkodá-
sát megkezdette, s mégis oly két czélt, melyek nagynehezen 
egyeztethetők össze : t. i. a kispapok és a nép oktatását, tűzte 
ki maga elé. Ö tehát nagy buzgalmában egyszerre sokat is 
akart, s épen azért nem érte el kitűzött czélját ugy, amint 
óhajtandó lett volna. Művének minden hibáját s fogyatko-
zását ép e kettőből vélem kimagyarázandónak, hogy t. i. 
még nem eléggé gyakorlott e téren, és a növendékpapok s a 
nép oktatását, egyszerre tehát két oly irányt akart össze-
egyeztetni, mely a synthesist ily munkában aligha tűri. Kis-
papoknak külön útmutatással kell vala szerzőnek szolgál-
nia, hogy mikép elmélkedjenek vagy szónokoljanak, vagy 
ha a nép oktatását gyakorlatban tartotta szemelőtt, ugy 
vagy teljesen kidolgozott hitszónoklatokat, vagy legalább 
azok tervezetét kellett volna kidolgoznia. De igy egy irány-
ban sem felelt meg kellőleg kitűzött czéljának. „Elmélke-
dik" és „szónokolni" is akar; holott az első még csak elő-
készület, s az utóbbi már gyakorlati kivitel. Vagy irta volna 
meg tehát az „elmélkedés" szabályait, melyek szerint a szó-
noklatra el kell készülnünk, vagy pedig szerzett volna gya-
korlati szónoklatokat vagy ezek tervezeteit, és feladatát 
könnyebben megoldja vala. Ep azért szentbeszédei inkább 
az „elmélkedés" színezetével birnak, de a szónoklat kívá-
nalmainak mindenben nem felelnek meg. 

Altalánosságban előadom immár a munka fogyatko-
zásait, csakis azon jó szándékból, hogy az igen t. szerző 
azokra figyelmessé tétetvén, ha ismét fellép, mi egyháziro-
dalmunk érdekében kivánatos, lehetőleg tökéletes munká-
val gazdagitsa egyházi irodalmunkat. 

A bevezetésben gyakorta, s a propositio pontjainak kidol-
gozásában többnyire hoszadalmas. Gyengén s legtöbbnyire 
hasonlatokkal érvel, de ebben kevés szerencsével járt el. A 
pontozatok tartalmát kellőleg nem domboritja ki s nem 
igen elégiti ki az olvasót. Szónoklati fordulatokkal s jeles 
inventiókkal nem igen rendelkezik. Nyelvezete kevésbbé vá-
lasztékos; vaunak oly kifejezései is, melyek egyházi beszéd-
ben nem járják. Irálya olykor túlságosan egyszerű, előadása 
sokszor monoton, csak néha melegit, amidőn emelkedettebb. 
Fejtegetéseiben itt-ott nem elég correct. Inkább a szivhez 
szól, semmint meggyőzné az észt. 

Mindezek részletes kimutatását nem tartom szüksé-
gesnek; rájön azokra a szerző maga, s kivánom, hogy hibái-
nak felismerése őt el ne csüggeszsze, de inkább bátoritsa. 
Ki jószándékból irt, az az objectiv kritikát is bizonyára jó 
sziv vel fogadja. 

Egyébként a munkát főkép falusi lelkészeknek bátran 
aj álhatóm. Irálya keresetlen levén a falusi nép oktatásánál 
hasznos segédkönyvül szolgálhat, az ügyes hitszónok a je-
lentkező hiányokon könnyen maga segithet s végre a köz-
nép emelkedettebb szónoklatokat nem is igen kiván. A kiál-
lítás gondos és csinos. Üröghi P. 

VEGYESEK. 
— Azon sérelem, melyet Moody s Sankey urak székei 

s igy követve a protestantismus ellen 15. számunkban elkö-
vettünk, t. collegánkat, a ,Prot. E. s Isk. Lap'-ot újból is 
nagyon felingerié ellenünk, minek kifolyása a következő, 
szept. 10-i, 37. számában található dictum: „Hogy a józan 
fejlődés barátja, ') a ,Revival'-t, mint fanatizáló mozgalmat, 
nem helyesli, azt értjük ; de hogy az, ki a lourdes-i, paray-
le-moniali, stb. üzelmeket magasztalja, a ,Revival'-t hogy 
gúnyolhatja, azt értse, a ki tudja, mi nem értjük." 

') már mint a ,Religio' - ime, hogy az igazság egyszer üukényte-
enül is erőt vett a t. collegán ! Szerk. 

Hát csak ugy, kérem szépen, gúnyolhatja a józan fej-
lődésnek oly barátja is, minő a ,Religio' a ,Revival'-t, annak 
daczára, hogy a lourdes-i sat. eseményeket őszintén ,ma-
gasztalja'; mert — eltekintve a dolog vallási oldalától, 
melyre nézve a t. collega a miénktől merőben eltérő állás-
ponton áll, minek következtében innen vett érveink amugy-
sem hatnának rá ; — eltekintve tehát attól, talán mégis 
csak megengedi, hogy az eszme, mely a katholikus hivőket 
Lourdes-ba s más ily helyekre szólitja, végtelenül magasz-
tosabb annál, mely a protestáns yankee-ket ilyen schwindle-
rek lábaihoz vezeti ; a modor, melyen ez eszme nyilatkozik, 
sokkal nemesebb s méltóságteljesebb, az erkölcsi hatás s 
eredmény pedig ezerszer üdvösebb, ha ilyen Moody-Sankey-
féle komédiáknál üdvös eredményről egyáltalán még szó is 
lehetne; — ennyit a mi eljárásunk okadatolására. 

Egyébiránt bizonyosan emlékszik a ,Pr. E. s I. L.', 
mily keservesen ,veszett el' a nyomdában ifjabb dr. Ballagi 
urnák kézirata, — mi, fájdalom, az öregebbik uron soha 
sem történt meg ; — midőn épen közel volt ahhoz, hogy 
megmutassa, mily benső benyomást gyakorolnak a katholi-
cismusnak bizonyos nyilvánulásai még nem egy jobbirányu 
protestáns emberre is ; . . . végre pedig legyen szabad a ,M. 
Sión'-nak következő, legujabbi füzetében (637 1.) Révész úr-
hoz, illetőleg a debreczeni ,Figyelmező'-hez intézett eme sza-
vait idéznünk: „Lám, Artus tizezer frankot2) igért annak, 
aki a lourdes-i csudák hamisságát bebizonyítja, s hat év 
alatt nem nyerte meg senki az összeget ; pedig az itélő-
birák közt egy protestánsnak is kell lenni ? Ha tud Révész 
uram hamis csudát, miért nem pályáz, ha pedig nem tud, 
vonja vissza rágalmait;" — ha tudnak az urak valami ko-
molyat Lourdes ellen — miért nem hozzák fel ; ha pedig 
nem tudnak, akkor kár ily sánta párhuzamokkal előhoza-
kodni, minő a fentebbi. 

— Folyó hó 1-én Párisban David Bódog, ismeretes 
zeneműszerző temettetett el. Minthogy az akadémiának 
tagja volt, temetésére katonai diszcsapat is jelent meg, mely 
azonban rögtön visszavonult, mihelyt a vezénylő tiszt a 
rendezőtől megtudta, hogy a temetés, a kimultnak különös 
kivánatára, minden vallási szertartás nélkül menend végbe. 
Ez a David különben saint-simonista volt, mi nem akadá-
lyozá őt abban, hogy a börzén szép vagyont össze ne specu-
láljon magának ; s ámbár ,atheista,' mégis oly babonás volt, 
hogy midőn nem régen történt, hogy véletlenül egy bagoly 
hatolt be szobájába s Enfantin (a saint-simonisták egyik 
volt fejének) képére szállt, ebben roszjelt látván; igy szólt: 
„Enfantin atya elszólít innen, meg fogok halni;" — s csak-
ugyan már másnap halálos beteg volt s néhány nappal ké-
sőbb, őrülési roham közepette meghalt. 

— Azon franczia főpapok, kik az angersi egyetemet 
alapitották, aug. 28. s 29-én gyűlést tartottak e városban, 
melyen elhatározták, hogy a jövő tanévben a jogi kar egy 
tanszékkel szaporittassék a népjog és jogtörténelem számára, 
s a bölcsészeti karban is kezdődjenek az előadások. Az egye-
temnek alaptőkéje jelenleg 1.2000,000, ide nem számítva 
természetesen a templomi gyűjtéseknek eredményét, mely 
az elmúlt tanévben 100.000 franknál többet tett ki. 

S z e r k e s z t ő i üzenetek. 
Schölts Károly bruttóczi plébános urnák : Czikkét nem adhatom 

ki ; mert először lehet eset, hogy katholikus földesúr, még főpap is, köte-
les, vagy legalább kénytelen protestáns czélokra, lia csak indirecte is 
áldozni ; másodszor abból, hogy a protestánsok soha sem tesznek jót ve-
lünk, korántsem következik az, hogy mi se tegyünk velők, ha lehet ; har-
madszor pedig van mindenkinek joga pénzével azt tenni, amit akar, de 
viszont nincs mindenkinek kötelessége, sőt joga sincs, figyelmeztetéseit 
s intelmeit hallatni ott, ahol azokra talán nem is szorultak. Szerk. 

*) Hogy a ,Pr. E. s I. L ' előtt érthetőbbé tegyük a dolgot : kö-
rülbelül épaimyi német birodalmi mark. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Vegyesek. 

Tanév-megnyitó beszéd, 
melyet mint a m. le. pesti egyetem hittani karának e. i. dékánja 

tartott 

Dr. Berger János, 
esztergom-főmegyei áldozár, m. k egyetemi tanár. 

(Folytatás.) 

Hogy e cziframükifejezés-félékkel hánykolódó, 
nagyrészt önkényesen ráfogott vagy annak alapján, 
— hogy a majdani constatálás a haladottabb jövő-
től váratik, ') — egyelőre csak feltétezett, úgyneve-
zett „tények"-re, azaz homokra épitett atomikussdy-
namikus theoriák mellett, maga az igy letörpitett , ér-
telemnélküli, izolált, érzéki kültapasztalat is, mint egye-
düli ismeret-forrás nemcsak megingatva de egyene-
sen lerontva lenne ; hogy ily rendszer keretén be-
lül, mely a kiir thatlan öntudat hangos szavát meg-
vetvén, nem akar többé tudni gondolkodó ész s ér-
telem felől, az emberiségnek következetesen az eddig 
vett értelembeni minden tudásról s igy ál talában 
minden tudományról egyszerűen le kellene mondani : 
eléggé világos. 

Ha a hegelismus a józan ész törvényeit já tszot ta 
k i : a modern anyagelviség s természetbölcselet, — 
mely a häckelismusban kulminál, — magát a józan 
észt rontotta le s e helyett csupán vagy Moleschot-
t a l 2 ) — szóról szóra — az agynak vilanyulását , 
phosphorálását , vagy Büchnerrel 3) az agyban m ű -
ködő ugyanazon erőt tiszteli csak, mely a gyomor-
ban emészteni szokott; minden tudományos specu-
latio előtte „nevetséges képtelenség" s minden gon-

') Büchner, Krafft und Stoff. Leipz., 1870, e legújabb 
XI . kiadásban is pag. 58. 59. stb. Häckel, Natürliche Schö-
pfungsgeschichte. VI. Aufl. 1875. pag. 8. — 2) Kreislauf des 
Lebens. Mainz, 1855. II. Aufl. p. 419 423. 439. V. ö. Vogt, 
Physiologischn Briefe, Stuttg. 1845- 7. S. 326. — Vorle-
sungen über den Menschen. Giessen. 1854. — 3) Kraft, und 
Stoff. V. 122. 

dolat, melynek tá rgya valami érzékfeletti, tehát ész-
leges, eszményi : csak beteg agynak kinövése. *) 

Ez az, mit oly sokan mai nap vakon az egye-
dül „positiv", sőt „exact" tudománynak proclamált 
valami alatt ér tenek; és ha e magát egyedül tulaj don-
képi tudományként geráló, kizárólagosan inductiv ter-
mészetbuvárlás még tényleg tür , de csakis tür, maga 
mellett néhány egyéb tudományágat is : azt csak 
annyiban teszi, a mennyiben némi szolgálatukra 
számit. 

Még a franczia positivismusnak megalapitója, 
— kit Büchner a németek közt úgyszólván csak 
reprodukál t — Le Comte Ágost mondá ki nyil tan : 
hogy a physica, chemia, astronomia, biologia mellett 
csak még a inathematika s aztán a sociologia s 
úgynevezett morál állhat meg a tudományok „hierar-
chiá jában"; de a két utóbbi is csak ugy, hogy pl. a 
morál Moleschott szerint5) csupán azon zsinórmér-
ték legyen, melyet az idővel folyton változó agy-
velő különféle alakulatain alapuló szokások képez-
nek, s Vogttal a furcsa jogbölcseletü sociologiának 
i rányul szolgáló, ugyané morál a társadalomban 
előforduló „úgynevezett" bűnöket s bűntényeket csak 
az agy néha hibás szervezete természetes kifolyá-
sainak tekintse ; a rniértis holmi leghaladot tabb sta-
t is t ikákban nem r i tkán egész mathematikai bizo-
nyossággal fejtegetik s értelmezik már ugy a hibás, 
mint hibátlan alakulatu agyatomok dynamikus 
mozgása s elválásainak szükségképen történő összes 
eredményeit ; és lia még annyira ráérnek, majd 
odáig viszik, hogy mint valami kalendáriomot, ugy 
fognák évről évre előre megirni a városok, államok 
s nemzetek ku l tú r tö r téne té t ; sőt könnyen megél-
hetnők még, hogy az eddig szabadakaratról vagy 

4) 1. c. 126. 134 sk — V. ö. Czolbe. Neue Darstellung 
das Sensualismus. Leipz. 855. — 5) i. h. 
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épen természetfeletti üdvös befolyásról „álmodozó" 
keresztény religio s ethica, nevelés és fensőbb tu-
domány helyett, — a kulturának s a társadalomban 
nélkülözhetlen morálnak sorsa, az agy-atomjait majd 
jókor elrendező bábászatnak, egy kis kranioscopia 
s phrenologiával kibővitett, fensőbb szülészetnek 
ügyes kezeire bízatnék !6) — Bocsánat e kis kitérés-
é r t ; de kificzamodott agyrémekről felette nehéz ko-
molyabb alakban emlékezni. 

Szomorú tény, hogy ennyire birt sülyedni, ön-
lealacsonyitólag a müveit emberiség egy szép része. 

S ha egy tudós hazánkfia mondásaként: ') 
„örökké nevezetes marad a bölcsészet történetében, 
hogy a bölcselő ész legmagasabb fokára jutot tnak 
tartathaték ezerek által egy Hegel, ki a józanészből 
gúnyt űzvén, azt mint rövidlátó s a dolgok mé-
lyébe hatni nem tudó idiótát utasitá el, évezredes 
axiómáival együt t :" ugy bizonyára nem kevésbbé 
fog örökre emlékezetes maradni, miszerint a mult 
minden oldalróli annyi tanulságain ugyancsak okul-
hatott, különben oly sok uj, kivált tapasztalati is-
meretben gazdag, az összes természet titkainak min-
den oldalróli kifürkészésében oly hangyaszorgalmú, 
felvilágosodott, — noha persze pliüosopliiátlan9) — ko-
runkban történhetett , hogy a hozzánk legközelebbi 
emberi természetnek teljes félreismerése, az oly ha-
tározottan nyilvánuló s azt a bármily kulturfokon 
állott emberiségtől mindenkor s mindenütt vallott 
öntudat hangos tiltakozásainak megfoghatlan mellőzése 
mellett ,9) daczára az ezen félszeg eljárás elég rikitó-
lag visszataszító végconsequentiáinak, épen a ter-
mészettudományok, — melyek az anyagi erők ta-
pasztalatilag constatált törvényeit s határait a szel-
lemiekéitől a legkézzelfoghatóbb módon megkülönböztet-
hetik,10) —századunk egyik szélsőségének épen eme 
sirásói törpültek sajnosan a másik szélsőségnek oly 
veszélyes, mert bel- és külterjüleg óriási mérvben 
meghatalmasodott áruló szövetségeseivé de egyút-
tal valóban vak eszközeivé ; mely uj szörny, serény 
gonddal popularizált alakban, az erkölcsi corruptio 
kényelmetlen fékeinek eltávolításával magát köny-
nyen behízelgő káros befolyását immár a nagy tö-
meg nem megvetendő soraira is kiterjeszteni birta. 

6) A moralstatistikában s psychophysikában, physiolo-
giai tudatlanság- vagy mellőzésből történő egyoldalú, sőt 
félszeg mathematico-mechanikai eljárást a psychologiával s 
psychikumokkal, — beismeri maga Lange is. Geschichte 
des Materialismus. II . Aufl. Iserlohn. 1875. II. Bd. p. 312. 
v. ö. 376 s k. a phrenologiával űzetni szokott szédelgések-
ről. — 7) Somogyi K. i. h. pag. 12. — 8) Igy maga Lange i. 
h. 142 s k. 1. — 9) M. Katzenberger. Das aphoristische und 
ideale Moment in der Wissenschaft. Bamberg. 1874. p. 42 sk. 
— 10) V. ö. ßokitansky-t, Der selbständige Werth des Wis-

Fussuk át egy Kayser, Heinsius, vagy a Hin-
richs-féle jegyzékek J1) összeállításait, az évenkint 
egy-két myriádra menő, folytonos keletnek örvendő 
s nagyrészt több kiadást érő könyvek s füzetek 
hosszú sorát ; gondoljuk hozzá az időszaki s napi 
sajtónak, — napjainkban a felületes tudákosság s 
félműveltség e szorgos ápolója s terjesztőjének hat-
hatós s terjedelmes közreműködését : és meg lehe-
tünk győződve, ugy az ernyedetleniil aktiv mint fo-
gékonyan passiv tényezők szép száma felöl. 

Azonban épen a legvégsőbb — s ráadásul jó-
részt önkényes megtoldásokkal is kibővített, — con-
sequentiákig fékvesztetten ily óriási mérvben előha-
ladt túlzás és az ennek meredek lejtőjén oly mámo-
rosan rohanó feltűnő mohóság szülte elvégre is a jó-
zanodás első stádiumát képező üdvös visszariadást s 
érleli a mindinkább nagyobb terjedelmű ébredezést, 
mely kivált három vagy négy év óta oly nyilt, ha-
tározott s ünnepélyes alakban kezd mindenfelől, 
nem várt oldalról is nyilvánulni, miszerint tulon-
nan, a különben minden legcsekélyebb érintésre iz-
gatottan ütött éktelen lárma helyett, most egyszerre 
nagy bölcsen követett mély hallgatás nem tekint-
hető többé kicsinylő ignorálásnak, hanem a vesztét 
elöérző áltudományos-szédelgés meghökkenése ez, mely 
a noha még csak megkezdett, de mélyreható — ha 
ugy tetszik — üdvös reactiónak elfőj thatását, tu-
dományos legyőzhetését lehetetlennek, gyarló ön-
alkotásait pedig ingatag alapokon emelt önkényes 
rögtönzéseknek tudja. Sőt mi még jellemzőbb, el-
szórtan találkozhatni már nyíltan mentegetődző leen-
gedésekkel is.,2) 

sens. Wien, 1869. pag. 35., ki megmutatja, hogy épen a „pa-
rány-elmélet" támogatja akaratlanul is az „idealistikus" 
világnézletet ; és Lange-t (i. h. többi közt „Gehirn u. Seele" 
pag. 332—431), ezen ugyancsak „el nem fogúit" (i. h. pag. 
157, 510 sk.) illetékes registrator^ ki (431 1.) a psychiku-
moknak csupán az agy s idegeknek mechanismusára való 
redukálását „legbiztosb útnak" találja arra, hogy az anya-
giaknak s a — belső mivoltukra ugyan kifürkészhetlen, de 
létezésültre nézve tagadhatlan szellemieknek határait s egy 
„tényleges transseendens világrend"-et meg- és elismerni 
kénytelenittessünk. — n ) Chr. G. Kayser. Vollständiges 
Biicherlexicon etc. 10 Bde in IV. Leipz/l834—1873. Hein-
sius. Allgem. Bűcher-Lexicon. XV. Bd. (de a, 1868—1874. 
incl.) Leipz. 1875. 6. Hinrichs fünfjähriger Biicher-Catalog. 
Leipzig; kivált IV. és V. köt. (1866—1870; 1871—75.) 
Verzeichniss der Bücher, Landkarten etc. Leipz. féléven 
kint egy köt. (jan.—jun. ; jul.—decz.) — 12) E tekintetben 
maga Darwin járt elől jó példával, ki, mint mondja, (angol 
eredeti V. kiadás, I. köt. 152 1.) kivált Nâgelé-nek botani-
kai s Broca tanárnak zoologiai észrevételei valamint mások 
figyelmeztetései folytán, belátván a „selectio" elmélet elég-
telenségét, műve V-ik kiadását lényegesen átjavitá. Csak 
Häckel a dicső „discipulus supra inagistrum" nem tágit a 
„Natürliche Schöpfungsgeschichte" legújabb 1875-iki VI. 
kiadásában sem ! 
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S e meghökkenés annál indokoltabb, hogy az 
igaz tudomány minden hivére nézve oly örvendetes 
elvégrei ébredés, épen a természettudományok tulaj-
don talaján mutatkozik leghatározottabban, legélén-
kebben ; tehát épen a legilletékesebb téren legkevésbbé 
kifogásolható oldalról nyilvánul kiválólag ; söt mi 
több : váratlanul frappirozó rögtönséggel minden-
felöl majdnem egyidejűleg alakult oly tekintélyes 
egy fraktio részéről folytattatik, melynek legbuz-
góbb tényezői részben oly férfiak, kik még csak a 
közelmúltban az úgynevezett modern természetbu-
várlat leghivebb s legünnepeltebb coryphaeusaiként 
szerepeltek.13) (Folyt, köv.) 

A . L S Z 
„a Nogáll-féle káték árnyoldalaidra 

tett észrevételekre. 
V. A tananyag után a rendszert vettük birálat alá, s 

itt ismét kifogásoltuk, hogy : a) minden vezérelvekből van 
levezetve, s vezérelvekre visszavezetve ; b) az egyes részek 
nincsenek önállólag s külön-külön feldolgozva ; c) folyton az 
abstract előadás szerepel, ahelyett, hogy minden concrete 
volna előadva. B. mindezt nem tagadta, hanem csak az által 
iparkodott a rövidlátókat félrevezetni, hogy ez az egyház 
methodikája, ez „az egyház methodicai traditiója" stb. 

Erre ismét nem mondhatunk egyebet, mint azt : nego 
maiorem. Ott van mindjárt az Üdvözítő, nem kezdi vezérel-
vekkel, nem ad mindent szerves egészbe foglalva, nem tart 
folyton abstract előadást. Ellenkezőleg pro re nata megra-
gadja magát az igazságot, önállóan és külön-külön dol-
gozza azt fel, még pedig concrete az életre alkalmazva. Ott 
van a tékozló fiu, ott a két adós, ott a dúsgazdag, stb. szebb-
nél szebb példabeszéd, melyek említése elég a mondottak 
igazolására; mert itt hasonlithatlan tökélyben van az ke-
resztülvive, amit ma az elemi rendszer követélményéül 
állit fel a paedagogia. 

„Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, 
ita et vos faciatis." Az apostolok hiven követték az isteni 
mester emez utasitását, s mint beszédeik és leveleikből ki-
tűnik, mellőzték a vezérelveket, mellőzték az abstract előadást, 
mellőzték a ker. hitigazságok szerves egészet képező előadá-
sát ; hanem a szükségekhez képest külön-külön és önállóan 
adták elő az egyes igazságokat. 

A szent atyáknak hasonló tanmenete volt. Sz. Ágoston : 
„De catechisandis rudibus" czimü iratában nem kezdi ve-
zérelvekkel, az egyes részek előadását történeti alapra fek-
teti, s következőleg ugy állitja egybe, hogy annak részei 
külön-külön önálló egészet képezhetnek. Igy jár t el szent 
Cyprian: ,De oratione domini' ; igy jeruzsálemi Cyrill : C a -
téchèses X V I I I ad Compétentes' czimü munkájában ; igy 
jártak el mindazok, kik egész a 16-dik századig a népokta-
tási-ól s az elemi hitoktatásról irtak. 

13) V. ö. Konr. Dieterich. philosophie und Naturwis-
senschaft etc. Tüb. 1875. Zöllner, Über die Natur des Ko-
meten, Beiträge zur Geschichte und Theorie des Erken-
nens. Leipz. 1872. Vorrede. 

Ekkor azonban a dolgok részben megváltoztak. 
Luther és társai, hogy minél több követőt szerezze-

nek, röviden összefoglalták tévtanaikat, s catechismusnak 
nevezett kis könyvecskékben terjeszték azokat. A szoros ér-
telemben vett nép ekkor még olvasni nem tudott,1) amennyi-
ben a valódi népoktatás a 17. vagy inkább a 18-dik század 
szüleménye.2) Kétségkívüli tehát, hogy e katechismusok azok 
számára készültek leginkább, kik a közép és felsőbb isko-
lákat tanultak, s innen van, hogy sok olyasmi jutott be a 
katechismusba, ami a tudományos rendszer sajátja. 

Midőn ezek láttára és ellensúlyozására a katholiku-
sok is kátékat irtak, igen természetes, hogy kátéikat ezek 
is nem az elemi iskolák számára, hanem a közép és felsőbb 
iskolák tanulói számára készítették, s hogy következőleg 
nem arra voltak figyelemmel, mint kell az elemi iskolák 
számára alkalmas kézikönyvet írni ; hanem arra, mint kell a 
protestánsok hasonló működését ellensúlyozni. Ezért ők tu-
dományos apologiát írtak, nem pedig elemi tankönyvet. 

Időfolytával az elemi oktatás haladásnak indult, s hogy 
a hitoktatáshoz, melyet a Conc. Trid. elrendelt, alkalmas 
kézikönyvet nyerjenek, egyszerűen kivonatolták a kátékát. 
Igy származott Canisiusnak „Catechismus maior"-ából, mely 
a legsikerültebb apologia volt a protestánsok ellen, azon 
kivonatos kis-káté, melyet többször idéztünk. Kezdetben ez 
is inkább a hitelemzők vezérkönyve volt, mint a tanulók 
tankönyve, mig később a tanulók kezébe adták a hitelem-
zők vezérkönyvét, anélkül azonban, hogy azt az elemi isko-
lák viszonyaihoz idomitották volna. 

Az egyház conserválni törekedvén mindig a már meg-
levő állapotokat,3) hagyta a dolgot a mai napig, s ebből fejt-
hető meg, hogy kátéink rendszere és feldolgozása máig 
sincs az elemi oktatás követelményeihez ugy átidomítva, 
amint azt a tárgy minden csonkítása és gyengitése nélkül 
régen átdolgozni kellett volna. 

Nem kell azonban gondolni, hogy folyton és folyton 
nem emelkedtek hangok ezen abnormis állapot ellen. A 
16-dik századból egész napjainkig mindig voltak, kik ele-
iniesebb rendszerben tettek kísérleteket. Ilyen volt Witzel-
lius (1531), Bellarmin (1603), Fleury (1679), Bossuet (1715) 
kátéja, ilyen kiválóan Pouget (1722) ily czimü munkája: 
„Institutiones catecheticae in modum catecheseos," mely-
ben áthidalni iparkodott a káté és a katechesis tanmodora 
közötti tátongó űrt. Ezen kísérletekhez járul Hirscher tu-
dományos fellépése, ki élesen és kíméletlenül rámutatott a 
hiányokra, és sokszor idézett művében kifejezte egy részét 
azon elveknek, melyek szerint az elemi iskolák számára al-
kalmas kézikönyv szerkesztendő volna. 

És ne tessék gondolni, hogy a tudományos rendszer 
sikerre vezet az elemi iskolákban. Az oly előismereteket té-
telez fel a gyermekekben, minővel azok nem birnak ; oly 
fokát az önálló gondolkodásnak, minőhez ezek még fel nem 
jutottak ; oly elmeélt és belátást, mire ezek még fel nem 
emelkedtek. Maga a nyelvezet és tultömött előadás is érthet-
len a gyermekeknél, s hogy némely hitelemző mégis azon tév-
hitben ringatja magát, miszerint a gyermekek értik a káté 
szavait és gondolatmenetét, azt Hirscher igy magyarázza 

')....? Szerk. — s) .... ? ? Szerk. — 3) Ha azon magokban véve 
nem roszak, s fontosabb érdekek sérelme nélkül conserválbatók... Szerk. 
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meg: „Wenn man die betreffenden Lehrsätze und geschicht-
lichen Thatsachen schon kennt, so überredet man sich durch 
einige vorgreifliche Erläuterungen die Zöglinge bald zu o Ö O o o 
einigem Verständnisse solcher Fragen und ihrer Antworten 
bringen zu können, oder gebracht zu haben. Diese Über-
redung ist aber nur möglich, weil wir in jene vorgreiflichen 
Erläuterungen gutmüthig auch für unsere Zöglinge das hinein-
legen, was wir (die Unterrichteten) bei denselben denken, und 
weil wir wähnen, indem bei unsern allgemeinen Andeutun-
gen die Detail-Erkentniss des Gelehrten im Hintergrunde 
steht, sei solches auch bei unseren Jugend der Fall. In 
Wahrheit ist es aber gerade umgekehrt. Die Kinder sagen 
uns nur unsere Formeln wieder, — ohne das geringste dabei 
zu denken, oder zum Verständuiss des eigentlichen Gegen-
standes einen Hilfsbegriff empfangen zu haben. — Möchten 
doch alle Katecheten von diesfälligen groben Täuschungen 
zurückkommen." (i. m. 166 1.) (Folyt, köv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

8. Jónak láttam az ünnepi beszédből e hosszú helyet 
közölni, minthogy az a páholyok felől jó tájékozást nyújt, 
s mint a további folyamatból ki fog tűnni, más megbizható 
bizonyitékokkal összevág. I t t mindenek előtt jelentékeny 
azon vallomás, hogy a szabadkőművesek kezdettől fogva, 
mint az angol szabad gondolkozók egy czél után töreked-
tek, s hogy mi különösen a páholytestvérek működésének 
köszönhetjük, ha a ,szabad gondolkozók' alapelvei, lassanként 
a müveit világ közvagyonává váltak. 

Findel is beismeri az angol deismus ezen befolyását a 
szabadkőművességre. Szavai igy hangzanak: „az utolsó és 
mindenesetre legelhatározóbb tényező a kőmüvesség átala-
kulására ama szellemi mozgalom volt, melyet az angol deis-
mus neve alatt ismerünk, egy oly irányzat, mely minden hitá-
gozatot és kinyilatkoztatási elméletet merészen elvet, s az ész 
és itészet diadalmas zászlaja alatt mindent magával ragad. 
Hogy szellemi összefüggés létezett ezen mozgalom és a ké-
sőbbi ') szabadkőműves-társulat között, az elvitázhatlan ; 
ezen összefüggés még jobban kitűnik, ha Toland „Panthei-
sticon"-jában olvassuk a sokratesi-társulat és azok vacsorá-
jának leirását. A sokratesi testvérek szertartási mintája igy 
kezdődik : 

Kérdés: Az avatatlanok el vannak-e távolitva ? 
Válasz : Az ajtók be vannak zárva, s minden rendén van. 
Kérdés: Kinek az elnöklete alatt kezdjük meg a Sok-

rates-társulatot ? Válasz : A bölcsészet elnöksége alatt. 
Kérdés: Kinek kell, hogy gyülésünk, minden gondo-

latunk, szavunk s testünk szentelve legyen ? 
Válasz: A bölcsek hármas czéljának: az igazság, sza-

badság és erénynek, stb.s) 
Különösnek látszik, hogy Findel épen Tolandra hi-

vatkozik, ki, mint Tindal, iratai és élete által a párisi kéjen-
czekkel — kik csakis erkölcstelenséget hirdettek — ver-
senyzett, s hozzá még magát nevetséges hiúság által tün-
tette ki ; különösnek látszik, hogy ő épen a Pantheisticonra 
hivatkozik, egy az angol imakönyv csúfjára feltalált bachusi 

') Az nem áll, mert a mint láttuk, az angol deismus főképviselői, a 
jelképes páholyok alapítóival kortársak voltak. 

Findel, „A szabadk. tört." 130 lap 

szertartási módra, mely műben Toland az istentelenség tető-
pontjára lép.3) Azonban még sem szabad felednünk, hogy 
a szabadkőművesség történetében sok, Tolandhoz hasonló 
hősökkel találkozunk, kik nagy szerepet játszanak és nagy 
tekintélyben állnak. 

Stiehling testvér véleménye, „miszerint a páholy rész-
leges hitágozatot nem érint, hogy minden vallás részére va-
lami semleges közlekedési és egyesülési pontot keressen," 
mint látjuk, már a „Régi kötelmekben" jelezve volt, s min-
den kőműves iratokban előfordul. S épen ebben ismerjük 
fel a szabadkőműves rendszer benső alaptalanságának utolsó 
okát. A kőmüves-egylet, ugy látszik, ezen pontban is hű 
majmolójává lett a deismusnak. 

Jól kérjük megjegyezni, hogy a vallási és erkölcsi 
igazságok kutatása, melyeket az emberi ész, daczára gyarló-
ságának, önmagától is felismerhet, bizonyára dicsérendő. Az 
azonban nem sajátja ezen bölcsészeti rendszernek, mert az a 
keresztény iskolákban mindenkor — különösen a scholasti-
kusok által a „Theol. naturalis"-ban, a későbbi hittudósok-
tól pedig a tárgyalásokban „de statu naturae purae" nagy 
szorgalommal műveltetett. Az egyház ezen igazságokat a 
16-ik század hitujitói ellen a tridenti, a jelenlegi tévtanitók 
ellen pedig a vaticáni zsinatban elég világosan védelmezte : 
mig loyolai sz. Ignácz az ő hires „gyakorlat-könyvében," 
mely a kath egyházban mai napig legnagyobb tekintélynek 
örvend, ugyanazokat4) az emberiség erkölcs-vallási kikép-
zésére czélzó rendszerének alapjául használta. 

A deisták azonban itt nem állapodtak meg. Ök ma-
guknak egy észvallást alkottak, s azt nyilvánították egyedül 
jogos religiónak, a kereszténységet mint babonát, tévely-
gést és papi csalást felforgatták, s ámításukban magára a 
természeti igazságokra nézve is, csakhamar a legfonákabb 
tévútra jutottak. A deisták egyrésze nyílt sisakkal folyta-
tott harczot a kereszténység ellen, mig a másik rész nem 
szűnt meg Krisztus dicső életét és tetteit magasztalni, egy-
idejűleg azonban az evangéliumokat addig magyarázgat-
ták, mig semmi más nem maradt fenn, mint a „keresz-
ténység szelleme," azaz a deista vallásrombolók ,emberi-
sége és türelme'. 

Ugyanez áll a szabadkőműves páholyok titkos irány-
zatáról is. Feltéve, hogy kezdetben a kereszténység iránti 
ellenségeskedés nem volt szándékos, mégis az egész rend-o 7 o o 
szer benső logicája a kereszténységben létező minden posi-
tivitás elvetésére vezetett volna. Egy társulatnak, mely sem-
mi vallási czélt sem tűzött maga elé, s azért tagjai vallása 
iránt semmi tekintettel sincs, vagy a „Régi kötelmek" sze-
rint, csak azt kivánja, hogy azok sem „buta-istentagadók," 
sem „vallástalan kéjenczek" ne legyenek — ezért még nem 
kell a hitbeni közönyösség részére propagandát csinálni. 

3) A Toland-féle utálatos ömlekgésü érzelmek mintájául álljon itt 
a következő istentelen .ima' a „Pantheisticon" egy példányából, me-
lyet egy előkelő angol urnák ajándékozott : , ,0 sempiterne Bacche, qui 
reficis et récréas vires deficientium, adsis nobis propitius in pocula po-
culorum ! Amen." 

4) ,Az ember azért van teremtve," igy kezdi lelkigyakorlatait, 
hogy Istent, az ő urát dicsérje, tisztelje, neki szolgáljon s ez által lelkét 
megmentse. Minden egyéb a földszinén az ember végett van tereintve, 
hogy az őt czélja elérésében, melyért feremtetett , gyámolitsa. Ebből kö-
vetkezik, hogy az ember azt csak annyiban használja, a mennyiben az 
czélját elősegíti, s attól annyiban tartózkodjék, amennyiben az végczél-
ját akadályozná" stb. 
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Azonban egy oly társulat, mely állítólag az ember egész 
életét s Istenhezi viszonyát magába foglalni, azt a legne-
mesebb eszmék szerint átalakitni igyekszik, s egyidejűleg 
minden keresztény vallást, főkép pedig a ker. hitet mellőzi ; 
ez által a kereszténységgel ellentétbe jő, melyet egyedül azért 
vesz igénybe, hogy a szabadkőművesség eszméit valósit-
hassa. Ezen eljárásról dr. Schrödl 5) igen találóan jegyzé 
meg már évek előtt : mint a kőmivesek részére szánt főkö-
telmek és alapelvekből kitűnik, a kőmüvesség alapításakor 
már ellenséges állást foglalt el a keresztény hitágozatok és 
vallástételekkel szemközt, minthogy nemcsak azt tűzte ki 
magának feladatul, hogy a különféle keresztény vallások-
ban élő tagjait, polgári, társulati és társadalmi erények kö-
telékeivel egybefüzze, hogy a küléletben emberi és társa-
dalmi viszonyt alapítson ; hanem kezdettől fogva más s elvi-
leg az indifferentismus és deismus útjára tért, mert a ke-
resztény vallásokban minden positivumot magára hagyva, 
tagjainak tetszésére bizta, hogy akármily hitet és vallási 
véleményt kövessenek ; ellenben őket csakis egy névleges, 
minden positiv hittartalomtól üres, csupán általános erkölcs 
és észkötelmekre szorított kereszténységre s oly religióra 
kötelezi, melyben minden emberek megegyeznek, mi más 
szóval annyit lesz : ezen egyszerű és észszerű keresztény-
ségben létezik minden ; minden egyéb, lényegtelen jelentő-
ségnélküli, semmis, hatástalan, s jobbára csak békerontó ; 
azért minden más vallások bár vesznének el, minél előbb, 
annál jobb, hogy azokból az észparancs vallása phoenixként 
kiemelkedjék ; azonban csak lassan és eszélyesen végzendő 
ezen kőműves munka; burkoljuk be magunkat titkunk véd-
palástjába; hagyjuk meg az elfogultak részére a hitsza-
bály játékszerét most még magánvagyon gyanánt ; a hol a 
körülmények még nem igen kedvezők, ott inkább csak las-
san bontó, mintsem erőszakosan működő eszközökkel él-
jünk ; foglaljuk le részünkre mint kizárólagos egyedárus-
ságot, az emberiség, a való és tiszta vallás nagy és szent 
szavát, ne fáradjunk ki a türelem, béke s örömdalok elzen-
gésében, hogy a feloszlás fájdalmát e chloroformmal enyhít-
sük. Bizonyos, hogy a szabadkőművesség eredeti rendszere 
már ellenséges állást foglaltéi a positiv kereszténység ellen ; 
annak,,társadalmi szabályzat' őrve alatt gyakorlatilag a posi-
tiv kereszténység pótszeréül kell szolgálni ; ezen tulajdonképi 
s nyilt titok most már többé nem is tagadtatik, ámbár ezt 
még- korlátolt s vallásukért aggódó katholikusok és ó-hitü 

Ö DO 
protestánsok előtt háttérben tartják. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. sept. 19. E g y f e j e d e l m i n y i l a t k o z a t . 

Ha van valami, mit mélyen szivünkbe vésünk, és mélyen 
szivünkbe vésni oly jól esik, az azon fejedelmi nyilatkozat, 
melyet ő császári királyi apostoli Felsége, legkegyelmesebb 
urunk, a Fogarassy ő excja által jobbágyi hódolatának be-
mutatására vezetett katholikus clerushoz intézni méltózta-
tott, s melyek oly magasztosak, miszerint nem mulaszthatjuk 
el, hogy e fejedelmi nyilatkozatot e helyen meg ne örökítsük, 
amint ez szivünkbe eltörölhetlenül be van vésve ; ime a szó-
szerinti szöveg. : 

„Nem kétlem, úgymond Ö Felsége, hogy önöket a hű 
6) Wetzer ós Welte egyh. szótár 4. 200 lap. 

ragaszkodás őszinte érzelmei vezérelték elém, mert a kath 
Clerus mindenkor erős támasza volt a trónnak és a hazának. 
Hasonló őszinteséggel viszonzom tehát üdvözletüket, s szi-
vemből kivánom, hogy e nehéz idők viszonyai közt is, a 
Mindenható vigasztaló szavaival, a vallásosság és erkölcsi 
elvek megszilárdításával, sikerrel közreműködjenek mind-
nyájunk buzgó óhajtásának teljesítésére, mely csakis álla-
potaink folytonos javulására s a gondviselésünkre bizott né-
pesség boldogitására lehet irányozva. Legyenek meggyő-
ződve mindenkor szives s jóakaró hajlamomról." 

Valóban jól esik lelkünknek annyi kicsinylés, guny és 
megvetés, roszakaratu ráfogás és gyűlölet közt. hallani, ta-
pasztalni, hogy a magas trónon ülő, vallásos érzelmű fejede-
lem mikép gondolkozik, érez felőlünk ; jól esik tapasztalni, 
hogy gondolatai és érzelmeinek a világ előtt ily meleg sza-
vakban ád kifejezést. Ily fejedelmi nyilvános elismerés 
mellett, melyért legmélyebb jobbágyi hódolatunkat fejez-
zük ki, el kell némulni minden, támadásnak, mely egyhá-
zunk, vagy a kath. papság hazafisága ellen szokott intéz-
tetni oly táborból, mely a hazafiúi szeretetnek még csak fo-
galmával sem bír ; vagy ha még ezentúl is támadás intéztet-
nék ellenünk, az a fejedelmi trón zsámolyától visszapattan 
azokra, kik azt ellenünk intézni, még ily magas helyről jött 
legkegyesebb vallomás után is merészkednének: sőt valljuk 
meg, hogy a fejedelmi nyilatkozat után még fájdalmaink is 
nagyban enyhültek, melyeket nem éreznünk nem lehetett, 
látva, hogy minden hazafiúi érzelmeink és tetteink, minden 
törekvéseink mellett, egyházunk és hazánknak egyaránt lelk-
ismeretes buzgalommal szolgálni, mégis, hogy többet ez 
ünnepélyes nyilatkozat hatása alatt ne mondjunk: félreérté-
seknek vagyunk tárgyai, enyhülnek, mondjuk, fájdalmaink, 
mert mi e fejedelmi biztosítékkal bírunk, hogy a legmaga-
sabb trónon érzelmeinket hamisítatlanul ismeri a fejedelem, 
tudja hogy a kath. clerus nem csak soha ellensége nem volt, 
hanem ellenkezőleg „mindenkor erős támasza volt a trónnak 
és a hazának", ez öntudat a jövőben is erőt fog a kath. cle-
rusnak nyújtani, hogy a netalán jövő támadások elé paizsul 
tartsa a fejedelmi nyilatkozatot, visszaverve a támadásokat 
és erősödve a felséges trón és haza iránt odaadó törhetlen 
hűség, ragaszkodás és szeretetben. 

Legyen szabad a mondottakon kivül azonban a feje-
delmi nyilatkozathoz még egy más gondolatot is fűzni, mely 
önkényt foly a nyilatkozatból. A fejedelem meg van győ-
ződve, hogy a kath. clerus mindenkor erős támasza volt a 
trónnak és a hazának és azért üdvözletét hasonló őszinteség-
gel viszonozza. Alig hiszszük, hogy lenne valaki, kinek sze-
mébe ne ötlenék azon fejedelmi méltósággal párosult bi-
zalmas bensőség, mely e viszonzásban nyilatkozik : A kath. 
clerus mindig erős támasza volt a trónnak — én is támo-
gatni fogom az egyházat. Nem tagadjuk el, hogy a jö-
vőre volt irányozva gondolatunk, midőn magát a szószerinti 
szöveget olvastuk, és ez adott magyarázatot véltük benne 
feltalálni, és igy nem csodálkozhatnak olvasóink, ha ma de-
rültebb pillantással tekintünk az egyház jövőjére. A trón 
érdekeinek erős támasza, a clerus által, az egyház, — 
az egyház érdekeinek erős támasza a trón, és ezért tekintünk 
nyugodtabban a jövőbe, ezért reményijük, hogy a modern 
liberális kormányférfiak tervei az egyházra nézve a trónnál 
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fognak hajótörést szenvedni. Hittünk mi ebben minden csel-
szövény daczára eddig, de most kétszeresen hiszszük, — 
mert a nagyszellemü fejedelmi nyilatkozat biztosíték arra 
nézve, hogy a már mesterségesen többször felvert hullámo-
kat, melyek hazánkban a kath. egyház jogait, igazait veszé-
lyeztették, a trónról elhangzó szózat elsimitandja, hogy a 
kath. clerus annál zavartalanabbul felelhessen meg a fejede-
lem óhajának, hogy a vallásosság és erkölcsösség elveinek 
megszilárdításával a népesség boldogitását előmozdítsa. • 

Róma. A n a g y ,X', a k ö z t á r s a s á g i e s z m é -
n e k t e r j e d é s e . K i r á l y i v á l t ó k m e g h a m i s í -
t á s a — ki hallott valaha ilyen bűnről ? s ime, erről folyt 
ama roppant ,érdekes' per, mely e napokban a bolognai es-
küdtszék előtt ,valakinek' elitéltetésével végződött. A per-
nek objectumát olvasóink régibb tudósításainkból ismerik. 
(1. I, 20. sz. 160 1.) F. é. február végén bizonyos Mantegazza 
őrgróf fogatott be, arról vádoltatván, hogy a király és fia, 
Humbert koronaherczeg nevére több millió líráról szóló vál-
tókat hamisított ; az összeg legújabban félmillióra csökkent. 
Ennek az eseménynek tárgyalása képezé a bolognai jurynek 
kellemes foglalkozását, mely tárgyalás többi közt igen ,ér-
dekes' színben tüntette fel azt a ,rendet', mely a ,becsületes 
király' udvarában s háztartásában uralkodik, vagy jobban 
mondva: nem uralkodik. Igy például előfordul egy milánói, 
Ponti-Villa nevü bankár, kinek Mantegazza a maga idején 
több meghamisított királyi váltót kinált leszámítolás vé-
gett; — „Én csak bankárok s kereskedők váltóit szoktam 
leszámítolni, de nem királyokéit", feleié amaz, s a közvéle-
mény ezen óvatosságnak tulajdonítja ama roppant gazdag-
ságot, melyről e bankár híres, mig mások, kik minden áron 
„magas adósokat" kerestek, s örültek, ha ily váltókat leszá-
mítolhatták, most azt kérdik magoktól, váljon pénzök azért 
visszakerül-e, mert Mantegazzát egy pár évre elitélték ; 
mert hogy azért még tettleg bezárják-e is, az más kérdés.. . 

Vagy midőn conte Aghemo, a királyi irodának főnöke, 
elmondja a jury előtt, hogy évről évre számos terv-ková-
csoló s nyerészkedő ostromolja a királyt, kikmindyájan adó-
sukul k'vánják őt, ez csak azt mutatja, hogy ezek az embe-
rek tudják, miszerint a királyi háztartás oly állapotban 
van, hogy annak rendezésére már csak kalandos tervek ut-
ján gondolni lehet. 

Emlékszünk, hogy az olasz alsóház tavai, deczember 
havában, egyszerre, látszólagosan minden ok nélkül, szótfu-
tott, épen midőn a kormány oly törvényjavaslattal készült 
fellépni, mely a királyi civilistának felemelésére vonatko-
zott. Az olasz lapok akkor rémítő nyíltsággal s fesztelenség-
gel, mintha akármelyik közönséges költségvetési tételről lett 
volna szó, tárgyalták e kérdést: „Kijöhetne-e a király az ő 
civilistájával, — s ha nem jön ki, mi az oka? . . . " Kiválóan 
,piquansok' voltak azon feleletek, melyek a kérdésnek má-
sodik részére adattak, midőn utalva a királynak túlságosan 
egyszerű életmódjára, mindazonáltal ritka egyértelműség-
gel constatáltatott, miszerint a királyi háztartásnak költség-
vetésében az egyensúly a soha nem látott kivételt, az inga-
dozások' pedig a rendes szabályt képezik. 

Ezek az ingadozások, s pedig nagymérvű ingadozások 
léteznek tehát, s hogy létezésükről az udvari személyzetnek 
is van tudomása, bizonyítja azon körülmény, hogy a király-

nak hadsegéde egy pillanatig sem habozott, Mantegazzá-
nak, ki épen a királytól jött, hol magánkihallgatáson volt, 
reudes megbízást kiállítani, melyben a király amazt arra 
hatalmazza fel, hogy több, külön külön megnevezett jószá-
gára ötszázezer font sterlingnyi adósságot vegyen fel. Ebből 
tehát az következik, hogy a királynak személyes pénzügyei 
igen zilált állapotban vannak, hogy ,hitelműveletek' történ-
nek, s hogy Mantegazza a királylyal érintkezett. 

De van egy további, igen titokteljes mozzanat a per-
ben, mely annak ,érdekes' voltát végtelenül fokozza. Man-
tegazza ugyanis a tárgyalások alatt kijelentette, miszerint 
elismeri, hogy a királynak aláirása a kérdéses váltókon 
csakugyan hamis ; de a hamisítást nem ő — Mantegazza, 
hanem más valaki követte el, oly magasállásu személyiség, 
hogy azt meg sem is nevezheti, hanem egyszerűen csak 
,X'-nek nevezi; . . . s ime, a törvényszéknek elnöke ezen al-
gebraicus megnevezéssel tökéletesen megelégedvén, tovább 
nem is fürkészte ama magasállásu ,X'-nek kilétét, kinek 
tényleges létezése az olasz közönség előtt kétségen kívüli 
dolog. Mantegazza ugyan ezért nem ártatlan, de van egy 
magasállásu bűntársa, kinek neve ,X', s kiről nyilvánosan 
— hallgatnak 

Mantegazzára a királyi ügyész tiz évi kényszermun-
kát kért, a törvényszék azonban kegyesebb volt, s csak 
nyolczévi könnyű várfogságra ítélte ; — a combinatiók pe-
dig a nagy ,X'-re vonatkozólag azért csak tovább folynak. 

Mily szépséges haladást teszen a köztársasági esz-
me az egységes Olaszország még magasabb hivatalnoki kö-
reiben is, mutatják a következő esetek, melyek épen nem el-
szigetelten állanak: az abbintegrassói alpraefectus, a milá-
nói tartományban, körlevelet intézett az alatta álló hatósá-
gokhoz, melyben megtiltja azoknak, hivatalos levelezéseik-
ben ezentúl a ,királyi' melléknevet alkalmazni; „mert," 
úgymond a ,királyi' alpraefectus ur, „csak azon nyilatko-
zatok ,királyiak', melyeket az állam feje a nemzet nevében 
bocsát ki, különben pedig a ,királyi' szónak használata nem 
illik szabad polgárokhoz. Még világosabban szólt a veronai 
praefectus azon hivatalos beszédben, melylyel a legujabbi 
tartományi gyűlést megnyitotta. Szerinte nem illik Victor 
Emánuelt,királynak' czimezni, legfelebb „polgár királyuak," 
vagy „koronát viselő becsületes embernek," s aztán, a he-
lyett, hogy mint a hivatalos formula hangzik: „Király ő 
Felségének nevében" nyitotta volna meg a gyűlést, csak-
ugyan „a polgár király nevében" nyitotta meg azt. Érde-
kes látvány s a „per quod quis peccat"-nak ujolagos illu-
stratiója, hogy a mindenféle forradalmi propaganda csakis 
az ,annectált' tartományokban nyilatkozik, mig a piemon-
tiak még ma is rendi thetlen hűséggel ragaszkodnak a savo-
yai házhoz, mely igy veszi a páholylyal való szövetkezésé-
nek jutalmát, mig oly történetkót, mint a fentebbi, a kirá-
lyi váltókról, csakugyan nem arra valók, hogy a népek 
keblében a dynasticus szent érzelmet öregbítsék s ápolják. 
Bizony szomorú dolgok ezek ! R—. 

Svajcz. Ü g y e s - b a j os d o l g o k . Midőn a múltkor 
azt irtam meg Önnek, hogy a solothurniak Herzog, ,ókath. 
püspöknek' városukban való felszenteltetése ellen tiltakoz-
tak, talán azt gondolta, hogy ezek a solothurniak, Isten 
tudja, minő ultramontánok ; pedig nihil horum! Engedje 
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meg, hogy erről néhány sort irjak. Már 1872-ben történt, 
hogy a solothurni kath. hitközség többségi határozat által 
az infallibilitási hitczikkelyt elvetette, s annak a templom-
vagy iskolában való taníttatását megtiltotta. A papság e 
tilalmat hallgatva fogadta s alkalmazkodott hozzá, anélkül, 
hogy a maga részéről az emiitett dogma ellen vagy mellett 
nyilatkozott volna, ámbár nyilt titok volt, hogy e tekintet-
ben teljességgel alávetette magát a tanitó egyháznak. Igy 
Solothurnban az a különös viszony keletkezett, hogy a 
papság s a községnek kisebbsége orthodox, római hitűek lé-
vén, hogy röviden fejezzem ki magamat, anélkül, hogy 
nyilt vallomást tenne, a szakadár többséggel éveken át egy-
házi közösségben maradt, mintha semmi sem történt volna. 

A szükséges elválás azonban most történt meg, a kö-
vetkező módon. 

Midőn ugyanis a kath. papság a székesegyháznak, 
Herzog ,felszenteltetése' általi megfertőztetése ellen tiltako-
zott volna, válaszul erre 200 ,ókatholikus' nyilt felszólitást 
intézett nézetrokonaihoz, melyben az ókatholikus hitköz-
ségnek, mint ilyennek alakulását s a székesegyházhoz óka-
tholikus plébánosnak megválasztatását követelte. Ezen egy-
ház mellett ugyanis a főplebánosnak helye jelenleg üres, s 
természetes, hogy azt minden párt a maga embere által betöl-
teni szeretné. A katholikusok Fiala prépostot, az ujprotes-
tansok pedig a magok .püspökét', Herzogot óhajtják, ki, ha 
sikerül vala neki ezen helyre szert tennie, régóta szem előtt 
tartott czélját : törvényes püspökének cathedralisában be-
vonulhatnia, mégis csak elérte, azonban, ez egyszer, hála 
Istennek, még nem sikerült ! A városi tanács ugyan rá ál-
lott az ókatholikusok kivánatára s pedig 19 szavazattal 9 
ellen ; de a képviselőtestület 404 szavazattal 302 ellen el-
vetette azt, ugy, hogy sz. Ursus temploma, a solothurni szé-
kesegyház ezentúl is a katholikusoknak kezei közt marad ; 
ámbár ezért Herzognak is lesz helye Solothurnban, mert 
tervben van, őt mint ókatholikus .püspökét' egyúttal solo-
thurni ókatholikus plébánossá is megválasztani, körülbelül 
ugy mint a protestánsoknál a superintendensek egyes he-
lyeknek lelkészei lenni szoktak. 

Mindazonáltal az egész ügynek ilyeténképeni eldőlése 
nagy vereségnek mondható Herzogra nézve ; mert ha mind-
járt az igért 4000 frankot mint solothurni ókatholikus lel-
kész meg is kapja, azért még sem ,püspök1 ő ott, mi voltaké-
peni tervét képezte. Másik nagy veresége abban áll, hogy 
az ,ókatholikus zsinat' keményen megtiltotta neki : ne meré-
szelje magát az országon lúvül, nevezetesen Bonnban fel-
szenteltetni ; mert az római-izü s hazafiatlan eljárás ; igy 
történt, hogy Herzog uram, ámbár már hivatalosan kijelen-
tette volt, hogy ő Bonnban megyen ; utolsó pillanatban 
kénytelen volt megfordulni, s a rheinfeldeni templommal 
beérni, hol is a ,nagyszerű ünnepély' f. hó 18-án menend 
végbe, ha időközben a határnap, bármi okból el nem ha-
lasztátik. 

A felszentelő Reinkens lesz, ki a rheinfeldeni, sz. Mar-
tinról nevezett templomban már 1872-ben nyilvános előadá-
sokat tartott; mint társpüspök az utrechti jansenista érsek 
fog működni, ki nélkül semmiféle ,ókatholikus hierarchia' 
sem léteznék. Tagadhatlan, hogy Rheinfeldennek felszente-
lési helyül való kijelölése az illetők szempontjából nem volt 

épen rosz gondolat, a rheinfeldeniek azok közé tartozván, 
kiket a hajdani josefinisticus kormányzás majdnem gyógyit-
hatlanul elrontott, s kik már régen tettleg szakadván el a 
római hitegységtől, most ennek gyakorlati kifejezést is 
készülnek adni. Azért e derék rheinfeldiek már most is ugy 
örülnek e napra, mint valami búcsúra; mert azt hiszik, hogy 
számos idezarándokoló ,jámbor' ókatholikus szép pénzt ho-
zand ide, a rheinfeldeni pedig igen ,praktikus' ember; sőt 
leszállított vasúti helyárakról is van már, ezen alkalomból 
gondoskodva, ugy hogy szeptember 18-a nagyszerű nap ké-
szül lenni a rheinfeldeni vendéglősök s az ókatholicismus 
évkönyveiben. A helyi plébános, Schröter, régebben Her-
zognak vetélytársa az ókatholikus püspökségre nézve, nem 
bánja, hogy nála szentelik a ,püspökét', ki hála fejében ta-
lán általános helynökké nuvezendi ki, különben pedig ret-
tenetesen joviális' ember, ki több időt tölt a kocsmában s a 
színházban, mint a templomban. A tisztességes katholikus 
kisebbség, minő Rheinfeldenben is van, vagy a ,Piuskodók,' 
mint Schröter mondja, hallgatni fog, mit is tegyen ily ele-
mek közt, minő az ottani protestánsok és ókatholikusok, 
kik nem régen, vállvetve, majdnem véres tettlegességekre 
vetemedtek, midőn a katholikusok gyermekeiket Luzernbe 
vitték, hogy ottan törvényes püspökök által megbérmáltas-
sák ; Herzog ernélfogva fel fog szenteltetni, s aztán, ha nem 
is mint püspök, de legalább mint ókatholikus plébános So-
lothurnba teendi át lakását, ebből pedig folytonos súrlódá-
sok s az ottani hithű katholikus kisebbségnek zaklatása fos; 

O o 
következni, melynek előreláthatólag csak akkor lesz vége, 
ha a szakadároknak a főtemplomot sikerült kezökbe kerí-
teni ; — addig nem nyugosznak, ha csak az Ur valami vélet-
len által nem siet segítségére szegény, üldözött nyájának. 

Missiói tudósítások. (Folyt.) Az eddigiek 1874-nek 
végén írattak ; egy, ugyané hitküldéri állomásról a folyó 
évben érkezett levélből a következő érdekes részletet vesz-
szük á t : 

„Végre annyira vagyunk jártasok a ,ï'eîei/it'-nyelvben, 
hogy már a kátét is a legkisebb nehézség nélkül adhatjuk 
elő híveinknek ; legújabban már a Pater, az Ave s a Credo is 
fordíttattak le e nyelvre, ekként ismét egyszer beteljesülvén 
az Urnák eme szava : „Linguis loquentur novis" — ! 

A mi indiai hiveink olyanok, mint a jó gyermekek, 
egyszerűek, hivők is igen ragaszkodnak hozzánk. Mióta 
magunkat kissé érthetővé tenni tudjuk, kettenkint ki-kirán-
dulunk a szomszéd falvakra s a betegeket látogatjuk. Ha 
ily alkalommal a szentségeket viszszük ki valamelyikhez, 
mindig sokan kisérnek benünket, kik a köveket, a kutyá-
kat és a bivalyokat eltávolítják utunkból. Nagyobb utazá-
sainkat kétkerekű szekereken szoktuk tenni, melyeket ökrök 
húznak, képzelhetni, hogy mily gyorsasággal, — ugy hogy 
az ember minden perezben ki szeretne ugorni ezen unalmas 
járműből, ha a fövény oly forró ne lenne, hogy a lábak 
bőrét igen fájdalmasan érinti. Vidékünk különösen meleg, 
mert meglehetősen magas hegyek közt, melyen fekvő kat-
lant képez, melynek közepén Phiringipuram falva fekszik, 
ha ugyan a helység még e nevet is megérdemli, tekintve, 
hogy a sárból s faágakból készült viskók alig két méternyi 
magasságra emelkednek a földből." 

Hát még az azokban levő lakásoknak belseje ?! A fa-
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lak köröskörül ellepvék kis, ártalmatlan gyikok s óriási pó-
kok által, melyek azonban szintén csak azzal foglalkoznak, 
hogy azon ezernyi fehér és fekete hangyát pusztítsák, me-
lyek itt, a szónak teljes értelmében, a helyzetnek urai, abból, 
mi voltaképen az ember használatára lenne, mitsem kiméi-
vén mint legfelebb a köveket s az érczből készült tárgya-
kat. Ezen állatocskák valóságos ostorai e vidéknek, ámbár 
komoly veszélyeket, egészségi tekintetekben nem okozhat-
nak. Éjjel, midőn alszunk, fürge denevérek teljesitik a le-
gyező tisztét, hideg szárnyaikkal nem ritkán izzadó homlo-
kunkat s arezunkat csapdosván, mig a szobán kivül a kí-
gyók sziszegése s egyéb ragadozóknak ordítozása félelmes 
hangversenynyé vegyül, melynek egyes szereplőit csak ugy 
tudjuk tisztes távolban tartani, hogy egész éjjel lámpát 
égetünk. A muskitók ellen azonban nincs mentség, azoknak 
békés megnyugvással meg kell engedni, hogy költségünkön 
jóllakjanak." 

„Lakásunk amolyan két méternyi magasságú sárvis-
kóban van, s ha széllei vegyes eső kerekedik, nem jó, nyi-
tott szájjal aludni, mert néha ökölnyi darab sár is elválik a 
mennyezettől s az ily vigyázatlanul alvót könnyen megfojt-
hatná ; különben ,pedig, ha hanyatt feküdt, ,legfelebb csak' 
— szemét üti ki. Étkezésünk igen távol áll az evangeliumi 
gazdagnak dőzsölésétől : reggel egy csésze théa, délben főtt 
rizs s estére az ebédnek maradványa — emellett igen jól 
érezzük magunkat, s csak egy kívánságunk van: váljon ros-
kadozó templomunkat s istálóhoz inkább, mint bármi egyéb-
hez hasonlitó iskolánkat mielőbb tisztességes állapotba he-
lyezhetnők ; ezt pedig európai hitfelcinknek pénzbeli segé-
lyezése nélkül nem tehetjük ; — vajha megemlékeznének 
rólunk ! . . . (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
-f- ,Egyházi beszéd', melyet Szent István első apostoli 

magyar király nemzeti ünnepén Bécsben a 1.1. kapuezinus 
atyák templomában 1876-ik évi Kisasszonyhava 20-án mon-
dott Ilérits Antal, győregyházmegyei czinfalvi plébános, sz. 
széki ülnök és sopronmegyei Kismárton kerületi országos 
képviselő. (Sopronban, Printz József könyvkötő intézetében. 
Bécsben, a t. kapuezinus atyák zárdájában.) 8-dr., 76 1. 

„Nem érezvén magamat hivatva, e mai szent ünnepély 
édes örömei közé bizonyos korkérdések keserűségeit vegyi-
teni, én az üdvözült nagy királyné szellemében a dicső apos-
toli első királyt, mint a fejedelmi erények, a keresztény hon-
szeretet, és igaz vallásosság remekét, s igy örök tisztele-
tünk s követelésünk példányát akarom elmélkedésünk tár-
gyául venni." 

„Nem fogok ezzel sok ujat mondhatni; kilencz század 
óta hirdeti ezen igazságot a magyar történelem s több mint 
egy század óta hirdeti azt a fendicsért királynői rendelet 
folytán e szent helyről a legkiválóbb ékesszólás ; — de sza-
badjon mégis kegyes figyelemért esedeznem!" (Előszó, 7.1 ) 

© , Isten igéje szentbeszédekben1 ; 9. füz. Tart. : Szűz 
Mária névünnepére; Pünköst utáni 15., 16. s 17. vasár-
napra ; Sz. Kereszt felmagasztalása ünnepén ; A b. sz. Má-
ria sz. olvasójának ünnepén. 

Q ,Uj Magyar Sión.' 8-ik fűzet. Tartalom : Az isme-
reteknek bizonyosság-fokozat szerinti osztályozása, Cseh 
Ferencztől. — Boldog Alacoque Margit élete, S. — Paray 
le-monial, S. — Cantabria földjén, Maszlaghy Ferencztől. — 
Galilei Galileo, Gr. K. — Irodalom és művészet. Vegyesek. 

VEGYESEK. 
— A római nemesség felhívást intéz az egész világ ka-

tholikusaihoz, melyben őket ő szentségének a jövő évre eső 

püspöki iubileumára figyelmezteti, s felszólitja, hogy annak 
méltó megünneplésében tehetségűkhez képest részt vegye-
nek. Erre nézve a felhívás többi közt azon eszmét is penditi 
meg, hogy ő szentségének e napon egyéb ajándékokon kivül 
diszalbum is nyujtassék át, mely az adakozók neveit tartal-
mazná. Ajándékokul leginkább egyházi tárgyak kívánato-
sak, melyekkel a szentatya aztán ismét más szegény, péld. 
hitküldéri templomokat örvendeztethet meg. Maga a jubi-
leum május 21-étől kezdve egészen junius 30-áig fog ünne-
peltetni. Németországban az ottani katholikusoknak egyik 
derék vezére, b. Loe Bódog vállalta el az előleges intézke-
déseket. A kath. Magyarország váljon mi által fogja ma-
gát kitüntetni ? 

— A bajor katholikus nemesek egylete f. hó 10-én 
tartotta alakuló közgyűlését; az egyletnek czélját a keresz-
tény Charitasnak művei képezik. — Ugyané napon a német 
katholikusoknak 24. közgyűlése nyittatott meg Münchenben, 
igen szép számú közönség mellett. A bajor rendőrség a gyű-
lést politikainak declarálta s üléseire biztosokat küld ; — 
eddig a kivánt eredmény nélkül, mely alighanem abban ál-
landóit, valamely haszontalan ürügy alatt a gyűlést felosz-
latni. Midőn az egylet ezelőtt 15 évvel szintén Münchenben 
gyűlésezett, a megnyitási ünnepélyen az egész hivatalos vi-
lág jelent meg díszruhában, ezidén csak a fülelő policia:.. . 
sic mutantur tempóra et cum illis a liberális hivatalnok a 
magasabb regiókban fuvó szél szerint. o o 

— A franczia vöröseknek minden erőlködése és lár-
mája daczára mégis ugy látszik, mintha az állami kény-
szer-oktatás kevés hivet számlálna a nép közt ; mert a 85 
megyei bizottság közül csak 16 nyilatkozott mellette ; remél-
hető, hogy az alsóházban sem lesz többsége. 

— Ugyanama napon, amelyen Perrone Rómában, 
meghalt plébániáján, a hohenzollerni volt herczegséghez 
tartozó, Veringendorf helységében egy másik kitűnő dogma-
tikusunk, Dieringer, hoszu s szenvedésteljes betegség után. 
A boldogult 1843—1872-ig az ágazatos hittannak tanára 
volt Bonnban, s tanszékét az Infallibilitas miatt hagyta el. 
Oppositiója azonban csak másodlagos pontokra vonatkozott, 
sőt csakhamar, mint oly tudós férfiúhoz illett, teljesen alá-
vetette magát. Dogmaticája öt kiadást ért. Egyéb művei 
közül einlitjük: ,Laienkatechismus über Religion, Offenbar-
ung u. Kirche'; (2. kiad. 1868.) ,System der göttl. Thaten 
des Christenthums' s két kisebb polemicus iratot: dogma-
tische Erörternngen mit einem Güntherianer', (1852.) és 
,Offenes Sendschreiben über die kirchlichen Zustände der 
Gegenwart an Dr. J . B. v. Hirscher, Domcapitular u. Prof. 
der Theol. in Freiburg i. B.' (1859.) Emellett mint kölni ka-
nonok és szentszéki ülnök is működött, a,Zeitschrift für 
kath. Kunst u. Wissenschaft' czimü lapot alapította, s kez-
detben a bonni ,Theol. Literaturblatt'-nak is munkatársa 
volt, melytől azonban csakhamar végképen megvált. Leg-
nagyobb érdemei közé tartozik a borr. sz. Károlyról neve-
zett, jó s olcsó könyveket kiadó egyletnek alapítása, mely-
nek számára nevezett szentnek életét is megirta. 

— Az orosz kormány alkudozásokat kezdett Felinski, 
városi érsekkel, kit jelenleg Jaroslau városában fogva tart, 
s arra akarja birni, hogy nyugdij mellett külföldre vonuljon. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Plus 
pápa számára. 

Eddigi összeg: 13 ft. 70 kr. 
Bakonybélből egy Névtelen, fiúi hódolattal a keresz-

ténység közös atyjának IX. Piusnak számára 4 db.es. k. ar. 
Egyéb kegyeletes adakozások. 

A perzsa kath. inissio segélyezésére ugyanaz 2 db. cs. ar. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, szeptember 23. 25. II. Mév, 1876. 
Tartalom. Tanév-megnyitó beszéd. — Válasz „a Nogáll-féle káték árnyoldalai"-ra tett észrevételekre. — A szabadkő-
művesség benső alaptalansága. — Egyházi tudósítások : Pest. A debreczeni infallibilisek. Németország. Hergenröthernek 

beszéde a német katholikusoknak müncheni nagygyűlésén. — Irodalom. — Vegyesek. 

Tanév-megnyitó beszéd, 
melyet mint a m. 1c. pesti egyetem hittani karának e. i. dékánja 

tar tot t 

Dr. Berger János, 
esztergom-fömegyei áldozár, m. k- egyetemi tanár. 

(Folytatás.) 

H o g y csak az első r a n g ú n a g y o b b celebr i tá-
sokról m é g ped ig némethoniakró l , l ega lább fu tó la -
gosan emlékezzem, m i u t á n a t u d o m á n y n y a l i a m a 
sa jnos és le lk ismere t len visszaélés legelevenebb 
közpon t j a i smét csak Hegel hazá ja : egy Helmholtz-
nak, Clausiusnah ; egy Zöllernek, Ficknek; egy Du-
ll ois-Rey mondnah, Hisnek ; egy Göttének, Pfaffnak ; 
egy Sempernek, Köllikcrnek; egy Wigandnak v a g y a 
m a g a Häcke l tö l is megt i sz te l t „ve te rán nagymes-
t e r n e k " Baernek, — kik mindanny i an közel ismerés-
sel fogado t t jeles, sőt epochalis müvek i rói s ön-

') L. e művek hoszu sorát Kayser, Heinsius s Hin-
richs f. i. összeállitásaiban ; kivált pedig: II. Helmholtz phy-
siol. Optik. (Encyclop. d. Physik v. Brix etc. Leipz. Bd. 9.) ; 
Pop.Vorträge. Braunschw. 1865—71. ; Üb. d. Wechselwirkg. 
d. Naturkräfte. Braunschw. 1871. sk. — B. Clausius, Üb. d. 
Wesen d. Wärme. (Poggendorfs Annalen d. Physik u. Chem. 
Leipz. Barth; jährl. 12 Hfte. Bd. 100); Abh. über d. rnech-
Wärmetheorie. Braunsw. 1867. (v. ö. Naumann, Grundr. d. 
Thermochemie u. o. 1869); über d. zweit. Haupts, d. Wär-
metheorie. Vortrag in d. Versamml. d. Naturforscher und 
Aerzte in Frankfurt 1867. — C. Fr. Zöllner. Über die Na-
tur der Kometen. Beiträge zur Geschichte und Theorie der 
Erkenntniss. II. Aufl. Leipz. 1872. — A. Fiele. Die Natur-
kräfte in ihrer Wechselbeziehg. Würzb. 1869. ; Die Welt 
als Vorstellg. u. o. 1870. ; Compend. d. Physiologie etc. II. 
Aufl Wien, 1874. — W. Iiis. Über die Bedeutg. d. Ent-
wicklungsgesch. etc. Leipz. 1870.; Aufgabe und Zielpunkt 
d. wissensch. Anatomie. Rede. Leipz. 1872.; Untersuchun-
gen über d. erste Anlage d. Wirbelthieres etc. Leipz. 1873. ; 
Ünsere Körperform u. d. physiol. Problem etc. Briefe. Leip-
zig. 1874. — A. Goette, Beiträge z. Entwicklungsgesch. d. 
Darmkan. im Hühnchen. Tüb. 1867. ; Entwicklungsgesch. d. 
Unke als Grundlage e. vergleich. Morphol. d. Wirbelthie-
res. Leipz. 1875. — F. P f a f f , Die neuesten Forschungen u. 
Theor. auf d. Gebiete der Schöpfungsgesch. Frankf. 1868. ; 

ál ló t e rmésze tbúvá rok , á l ta lánosan t isztel t t ek in té -
lyek s nagyrész t a leghi resb egyetemeken m ű k ö d ő 
szaktudósok, e mel le t t ped ig holmi úgyneveze t t 
„e l fogul t ságró l" épen nem vádolha tók , — ezeknek, 
mondom, egymásu tán i nyi l t , ha t á rozo t t fe lszóla lá-
sai, a t u d o m á n y nevében t i l takozása i s intelmei , 
részben t u d o m á n y o s czáfolatai , a b á r m e n n y i r e is 
e l t e r j ed t szédelgő fe lüle tesség el lenében b izonyára 
mélyen latba eső oly döntő szavazatok a t u d o m á n y o s 
v i lág előtt , melyek a m a g á t „modern"-nek nevező 
anyagelv ies - te rmésze tbuvár la t ,mechanika i vi lágnéz-
let vagy l e g ú j a b b monismus ellen k i m o n d o t t halál-
ítéletet igazolttá s egyszersmind t u d o m á n y i l a g min-
den felebbezést k izá rván megváltoztathatlanná teszik. 

E nagynevű férf iak nem indu lnak ki sem phi-
losophiai , még kevésbbé theologiai s zempon tokbó l ; 
hanem őszinte beható szakkutatásaik k i fogás ta lan ered-
ménye i u tán is é r le lhe ték — az egyo lda lúság t év-
u t j a i r a kerü l t felületes dilettantismussal, a lelkiisme-
re t len divathajliászat önző csi l lámaival , vagy a vak 
elfogultság s roszakarat erőszakos rá fogása iva l szem-

Die vulkán. Erscheinungen. Leipz. 1873. (E. wissenschaftl. 
Volksbiblioth. Lfg. 19—21. Bd. VII . ) : Thatsachen d. Geo-
logie. Frankf. 1876. — C. Semper. Der Häckelismus in der 
Zoologie. Hamburg 1876. — A. Kölliker Morphologie und 
Entwicklungsgesch. d. Pennatulidenstammes etc. Frankfurt 
1872. ; Entwicklungsgesch. des Menschen und der höheren 
Thiere. Leipz. 1876. Erste Hälfte. — A. Wigand. Der Dar-
winismus und die Naturforschung Newtons und Cuviers. 
Braunsw. Bd. I. 1874. Bd. II. 1876. — K. E. v. Buer, mint-
egy tizenöt nagyobb munkájából kivált a legújabb : Stu-
dien aus d. Gebiete d. Naturwissenschaften. Petersb. 1876. 
— Érdekesek: Preyer, über die Erforschung des Lebens. 
Jena 1873. és C. Scheidemacher, Seelenleben u. d. Gehirns-
thätigkeit. Regensb. 1876. — Ugy szintén v. ö. a persze spi-
ritistikus Wallace-nak, ki Darwin mellett a „leszármazási 
elmélet" másodmegalapitójául tekinthető, „tudományos né-
zetét a természetfólöttiről" (némétül Wittigtől, Leipz. 1874) ; 
a Schelling-ies, müncheni uj iskola tevékeny tagjának, IIu-
fcer-nek i. cz. művét: „Zur Kritik moderner Schöpfungsleh-
ren" etc. München 1875. és Michaelis Häckelogonie, zweite 
mit. e. krit. Abfertigung versehene Auflage. Bonn. 1876. 
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ben,2) jobb belátásukat, mély meggyőződésüket ; 
egyik u j bizonyítékául annak : hogy nem az őszinte, 
valóban tudományos kutatás az, mely az igazsággal 
ellenkezésbe jő, hanem más valami-, és hogy, — ha 
mégis egy időre az emberi gyarlóság s értelmi kor-
látoltságnál fogva egyes aberratiókba eshetik is, — 
az igazi tudomány mindig önmagában bir ja az erőt 
és gyógyszert, hogy az okozott bajokat, saját tala-
ján idővel maga felismerje s orvosolja.3) 

Részint azt hangsúlyozzák egyértelmiileg, mi-
szerint egészen önkényes ferde s tudománytalan eljárás: 
merően képzelt s mégis úgynevezett tényekből 
akarni inductio u t ján nyerni „positiv", sőt „exact" 
„tagadhatatlanul tényleges" vagy ilyenekül árult 
eredményeket; a mi pedig tör ténik: midőn a min-
den szellemit kizáró mechanikai világnézletben már 
magának, a különben egyedüli ismeretforrásul te-
kintett „ideiglenes" érzéki kültapasztalás alá nem is 
eshető mert már magában véve elvont úgynevezett 
anyagnak s erőnek állítólagos „örökkévalósága", 
vagv midőn az ezen elméletben oly szaporán mu-
tatkozó hézagoknak „egyelörei" némi kitöltésére 
csak kigondolt, gyakran a valószínűségnek még lát-
szatát is nélkülöző sok egyéb önkényes feltevések, — 
melyeknek leendő végmegállapitása, többnyire elég 
vérmesen, a „jövőben" haladottabb kutatásoktól vá-
ratik hiába. — tekintetnek megtámadhatlan alapokuh 
vagy midőn a minden szakértő által csupán ideig-
leneseknek s ingatagoknak vallott, egymással töké-
letesen nem is harmonizáló 4) s azért az igazság 
egységi ismérvét, legalább egyetemlegesen, nélkü-
löző, noha egyébként a természeti tünemények rész-
szerü fejtegetésénél sokszerüen hasznos sőt nélkü-
lözlietlen különféle hypothesisek, fóltevényekböl alakuló 
merő „vélemények" kiáltatnak ki „tudományos re-
sultatumok netovábbjai" gyanán t ; — részint pedig 
egyhangúlag kimondják s világosan be is bizonyít-
ják, hogy ugy a szervtelenek s élő szervesek közti 
lényeges különbséget mint mégkevésbbé a kétségte-
lenül létező szellemiek tüneményeit, az emberi öntuda-
tot, nemcsak ismereteink mai állása mellett nem, de 
a physika s physiologia bármennyire leendő haladott-
sága mellett sem lehetend soha pusztán csak anyagi 
feltételekből megfejteni s igy az anyagelviség mo-
lochja által elnyeletni ; még pedig már maguknak 

2) Y. ö. Liebig „Chemische Briefe". — 3) Döllinger. 
Die Universitäten sonst und jetzt. II. Aufl. München 1871. 
pag. 20. — *) L. Herrn. Scheffler : Die Naturgesetze und ihr 
Zusammenhang mit den Prinzipien der abstracten Wissen-
schaften. I. Lfg. Leipz. 1876. — czimü megkezdett műhöz 
szerző által irt s a kiadónál (Fr. Foerster) megjelent terje-
delmesb „Prospect"-et és az előszót. 

e dolgoknak minden őszinte kutató előtt félreismer-
lietlen természeténél fogva. 

Du-Bois-Reymond, az anthropologia s physio-
logiának Berlinben hirneves tanára, a természet-
vizsgálók s orvosoknak 1872-ki lipcsei nagygyűlé-
sén, a „természeti megismerés határairól"5) szól-
ván, a jelenvolt legnagyobb tekintélyek lelkes köz-
helyeslése mellett adta mintegy az ünnepélyes jelt 
s azóta szakadatlanná vált ama tudós enunciatiók 
hoszu sora. 

„Az anyag és erő mivolta előttünk — úgymond 
— megfoghatatlan marad mindenkorra-, s ez termé-
szeti megismerésünknek mindjár t első átléphetlen 
korláta." — „Az élö lényeknek e földön első megjele-
nésében is már valami megfejtheti en mozzanat6) ész-
lelhető" ; . . . . és az anyagi részecskéknek bármi-
ként elképzelt elhelyezkedése vagy mozgása által 
sem vonható a hid, mely az emberi öntudat orszá-
gába érne s evvel természeti megismerésünknek 
második határvonala van jelezve, mely nem kevésbbé 
mint az előbbi szintén feltétlen." 

„Valamint az anyag s erő megismerésében 
nem, ugy a szellemi tevékenységnek az anyagi felté-
telekből való megértésében sem haladhatott az embe-
riség kétezer év óta semmit is, daczára a természet-
tudomány minden felfedezéseinek ; —- de nem is 
fog soha /" 

A modern-anyagelviség s a mechanikai világ-
nézlet ellen általában intézett emez erélyes s ünne-
pélyes felszólalások s a józan természetbúvárlás 
nevében tett tiltakozásoknál még tüzetesebbek s 
élesebbek a „monistikus" Hackelismus elleni leg-
újabb, tudományilag valóban megsemmisítő támadások. 

A Darwinnál darwinabb jénai Häckelnek „bio-
genetikus alaptörvénye," mely szerinte „a leszár-
mazási elmélet legkiválóbb, legmegdönthetlenebb 
sarkköve s egyúttal főérve is" 7) lett volna, a czifra 
„phylogenesis" s „ontogenesis"-sel együtt, — tudo-
mányilag létjogát vesztett alaptalan önkényes szójá-
tékká lön tönkre silányitva, ugy mult évben az 
embryologia legkitűnőbb tekintélyeinek: egy lip-
csei IBs-nek8) s strassburgi Götté-nek9) kimeritő 

5) Über die Grenzen des Naturerkennens. Leipz. 1872. 
— 6) Szerzőnél szóról szóra: „természetfeletti." — ") Na-
türliche Schöpfungsgeschichte. VI. Aufl. 1875. pag. 276. — 
Generelle Morphologie. Berlin 1866. pag. 110—147 ; 371. 
— Anthropogenie. Leipzig 1874. — 8) W. His. Unsere Kör-
perform und das physiologische Problem ihrer Entstehung. 
Briefe an einen befreundeten Naturforscher. Mit 104 Holz-
schnitten. Leipzig 1875. — 9) Alex. Götte. Die Entwicke-
lungsgeschichte der Unke (Bombinator igneus) als Grund-
lage einer vergleichenden Morphologie der Wirbelthiere. 
Leipzig 1875. 
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kutatásokon alapuló remek s ellenálhatlan begyő-
zései folytán, mint ez évben az előbbiekhez csatla-
kozott két kiváló würzburgi zoolognak is t. i. Sem-
per Károlynak 10) s a józan „fejlődési elméletéről" 
előnyösen ismert Kölliker-nek " ) fölléptével; —kik 
többi közt a be nem bizonyitott, hanem csak kép-
zelt s a jövőtől remélt „úgynevezett tények"-re való 
kényelmes támaszkodás sajátszerű eljárását a ter-
mészettudományok körében ideiglenesen felállíttatni 
szokott föltevények sorában a legalaptalanabbnak 
s legönkényesebbnek bélyegzik meg; sőt a fárad-
hatlan marburgi Wigand, az e tekintetbeni specia-
lista, a darwinismus legbehatóbb s minden oldalróli 
méltatásával foglalkozó kitűnő müvének nem rég 
megjelent második kötetében, t 2) kézzelfoghatólag 
kimutatja, miszerint a vizenyős gondolkodók valódi 
vak „divatává" lett darwinismus és häckelismus-
nak „feneketlen önkény tákolta" elméleteit , 3) — 
mint tulajdonképen nem is a természetbuvárlás 
szüleményeit, hanem csak a hamis modern, úgyne-
vezett természetbölcselés alaptalan s tudománytalan phi-
losophémáit, — a természettudományok hypothesisei, 
tudományos föltevényei sorában tovább nem is sza-
bad megtűrni, u ) már csak azért sem, mert „a józan 
logikát kizáró, merő ellenmondások e rendszere" s 
annak módszere azonosittatván a valódi természet-
buvárlással, a természettudományok „rosz hírbe ho-
zatnak s hitelök szenved.1115) 

S miután a darwinisták, Häckellel élükön, a 
feltétezett „szakadatlan fejlődést tökélyesbülést," 
tudvalevőleg a zoologián kivül a geologia s egyálta-
lán az egész palaeontologia, különben még szintén 
elég hézagos s ingatag adataira is akarnák bazi-
rozni : hogy e részröli tudománytalan volta is illetékesen 
ki legyen mutatva, Wigand mel le t t l c ) felszólalt a 
szaktudós Pfaff is; 17) és valamint Peschel 18) a mai 
vadnépek közt Häckelnek 19) a majomeredetre „oly 
világosan" emlékeztető vad embereit sehol sem ta-
lálja s a kultúrtörténet is az emberiségnek állítóla-
gos folytonos-kulturfejlődését s szakadatlanul töké-

10) Carl Semper. Der Häckelismus in der Zoologie. 
Hamburg 1876. -—- n ) Alb. Kölliker. Entwickelungsgesch. 
des Menschen und der höheren Thiere. I l - te ganz umgeän-
derte Auflage. Mit 242 Figuren. Leip. 1876. — Alb.Wi-
gand. Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons 
und Cuviers. Beiträge zur Methodik der Naturforschung u. 
zur Speciesfrage. Braunschweig. I. Bd. 1874. II. Bd. 1876. 
— 13) I. h. I. köt. 2. rész és II. köt. 2. fej. — 14) i. h. II. köt. 
2. fej. 85 sk. lap. — 15) i. h. I. köt. 2. szakasz. — 16) i. h. II. 
köt. 2. fej. vége. — 17) Fridr. Pfaff. Die Theorie Darwins u. 
die Thatsachen der Geologie. Frankfurt. 1876. - 18) Pe-
schel. Völkerkunde, pag. 139 sk. — 19) Häckel. Natürliche 
Schöpfungsgeschichte, pag. 653. 

lyesbitö-haladását, a hajdan már oly müveit s 
most annyira siilyedett keletnek kiáltó példájával 
meghazudtolja: ugy e szakértő palaeontolog is át-
nézetes táblákon constatálja, miszerint a tudvalevő-
leg legrégibb cambri-formatiókban eddig talált s 
összesen tizenhárom faj t képviselő maradványok-
ban. a mostani fajokból bizton legalább is hat ta-
lálható már ; és miszerint továbbá valótlan azonál-
litás is, mintha a tökélyesebb a kevésbbé kifejlő-
döttet mindig túlélné, mert épen az alsó fajok nem 
haltak ki, hanem minden formatióban találhatók. 
Többi közt Baerrel is, a természetbúvároknak jelen-
leg úgyszólván fejedelmével s nestorával, mint állí-
tólagos hívőkkel kezdtek, egyik egészen másra czélzó 
mondását elferdítvén, ujabban ráfogólag dicsekedni 
a majomszármazárok ; a miért is történt, hogy az 
annyira sarokba szorított s magyarázó ábráiban az 
embryo-egységességráfoghatására elkövetett „exact" 
csalásokról is ugy régebben Rütimeyer mint most 
His 20) és még inkább Semper 2 ') által vádolt Haeckel 

— persze ugy a constatált csalás kényes kérdésének, 
mint egyáltalán a tudományos discussio bölcs mel-
lőzésével, — csupán egy kis életjel-adás végett mult 
évben irt egy védirat-félét22) ajánlott fel ugyané 
Baernek igen hizelgöen mint mondani szokás ad 
captandam benevolentiam. 

De íme a szép remény csalt s egy u j fiasco 
alakjában, tudományilag az életnek — úgyszólván 
— utolsó szála is elszakadt2 3) 

Az ünnepelt „mester", Baer is ez idén megje-
lent epochalis e g y u j müvében határozottan pálczát 
tör 2 1 ) a häckelismus felett s érdekes értekezései vé-
gén 25) még e figyelemre méltó reflexiót is teszi : 
„örvendenék — úgymond — hahogy olvasóimban 
azon meggyőződést keltettem volna, miszerint a 
természet valódi megismerésére a vezérkedő s minde-
nütt domináló észt nem nélkülözhetjük, habár nem is 
vagyunk képesek azt tökélyes megfogásunk tár-
gyává tenni; és miszerint a selectio főltevényét be-
győző érv alakithatására végtelenül sok hiányzik . . . 

20) His* i. h. pag. 168 sk. v. ö. Häckel. Natürliche 
Schöpfungsgeschichte. I. kiad. pag. 242., továbbá : Anthro-
pogenic. His, i. h. p. 171, azért mondja: „Für Häckel ist es 
unmöglich geworden, im Kreise ernsthafter Forscher als 
Ebenbürtiger mitzuzählen, er hat sogar selbst auf das Recht 
dazu, durch die Art seiner Kampfesführung verzichtet." — 
n ) Semper, i. h. pag. 35. — 22) Ernst Häckel. Ziele u. Wege 
der heutigen Entwicklungsgeschichte. Jena 18 7 5. — 23) L. 
Literar. Handweiser. Jahrg. 1876. Nr. 189., 190. — 2 4 ) Carl 
Ernst v. Baer. Studien aus dem Gebiete der Naturwissen-
schaften. Mit 22 Holzschnitten. Petersburg 1876. v. ö. pag. 
235—480. — 25) Baer, i. h. pag. 473. 
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A tudomány férfiajnak pedig azt szeretném szi-
vökre kötni, hogy valamely úgynevezett hypothesis, 
föltevény lehet ugyan jogosult s magában értékes 
valami, lia vele csakis föltevényként bánunk el, a meny-
nyiben részszerü kutatásainknál töle nézpontokat 
kölcsönziink ; ellenben, hogy a tudományra nézve 
felette káros s megbecstelenitö, ha a merő fölte-
vényt, melyre hiányzanak az érvek, a tudomány 
netovábbjának tekintjük. A pusztán gyanitó képze-
lódés általi kiegészítésnek eljárása kielégitő lehet egye-
sek megnyugtatására, de ez sohasem tudomány 

(Folyt, köv.) 

v A. s z 
„a Nogáll-féle káték árnyoldalaidra 

tett észrevételekre-
(Folytatás.) 

De azt mondják erre önök, ott a hitelemző, mindezen 
segiteni annak feladata ! Tehát akkor a tananyag hiá-
nyait is pótolja, a feldolgozás rendszerén is ő segitsen. Va-
lóban mindkettőt megteszi az ügyes és szorgalmas hitelemző, 
de bir-e mindegyik az erre szükséges ügyességgel, szorga-
lommal, és a mi legfőbb, elegendő idővel? ! És ha megfejti 
is ezen feladatot, van-e akkor segélyére a tankönyv, midőn 
1) meg kell értetnie a tárgyat, azután 2) ugyanannyi vagy 
még több fáradsággal kifejteni a káté szavainak értelmét? ! 
Nem sokkal egyszerűbb, sokkal gyümölcsözőbb és a gyerme-
kekre sokkal hasznosabb volna-e, ha a tankönyv és hitelemzés 
tanmenete és rendszere összhangzásban volna, s nem kellene a 
gyermeknek tapasztalni, hogy másképen adja elö hitoktatója, 
másképen a tankönyv ? ! És mi lesz ott, hol a hitelemző épen 
hiányzik, ami oly gyakori kisebb községekben és a szállási 
iskolákban. Voltam egy ily iskolában, hol a tanítónak azon 
utasitást adták, ne magyarázza a kátét, hanem csak tanitsa 
be. Ha még a tanítóról is feltették, hogy mindenütt nem 
fogja érteni és magyarázni tudni, akkor váljon meg fogja-e 
azt érteni a fejletlen és iskolázatlan gyermek?! Nem sür-
o-eti-e mindez, hogy hozzuk összliangzásba a kátét a kateche-
zissel, s adjunk a gyermekeknek fogalmakat, ne pedig sza-
vakra tanitsuk. 

Nem ellenkezik ezzel az, hogy sz. Coelestin pápa elve 
szerint: „legem credendi lex statuai supplicandi." A hiszek-
egy supplicandi alakja ekkor is képezheti még a „legem cre-
dendi"-t, sőt akkor még inkább fogja képezni, ha a gyer-
mek érteni is fogja a dolgot, nem csak elmondja a szavakat. 
Ott van Gruber hirneves hitelemző könyve.; ott elemies 
rendszerben fel van dolgozva előbb a tárgy, akkor két elő-
adás alatt meg van magyarázva a hiszekegy szavainak je-
lentése. íme Grruber elemi rendszer mellett is valósitotta, hogy 
„legem credendi lex statuat supplicandi." 

No de szolgáljon e tekintetben is Canisius kátéja 
mintaképül. 

Canisius „az elemi iskolák falai között végzett apos-
toli munkásságából" kifolyólag nagyon is érezte, hogy más 
rendben és modorban kell a protestánsok ellen apologiát 
irni, és más nyelvezettel s más egymásutánban kell a népis-

kolában tanítani. Azért midőn „Catechismus majorá"-ból, 
mely a protestánsok ellen valóságos apologia volt, kivona-
tos elemi könyvecskét alkotott, ha nem is létesítette telje-
sen s mindenütt az elemi rendszert, oly figyelemmel volt 
mégis az elemi oktatás természetére, hogy e tekintetben nyo-
mába sem léptek mindeddig utánzói, ha ugyan kátéiróink 
Canisius utánzóiként tekinthetők. 

Vezérelvek előadása helyett Canisius mindenek előtt 
keresztvetésre és „értelmesen, minden toldalék nélküli imád-
kozás"-ra tanitja a gyermeket. Nem iparkodik mindent szer-
ves eg észszé fűzni egybe, hanem adja a tárgyakat külön-külön 
és önállóan. Szól legelőször is Istenről ; azután adja hitünk 
legszükségesebb tanait ; ezt követi a hit, remény és szeretet, 
s ezt követőleg ismét igy szól: „midőn a gyermekek e kér-
déseket megtanulták, tanítani lehet őket a reggeli, esteli, 
ebéd s vacsora előtti s egyéb rövid imádságokra." 

Van-e itt csak árnyéka is azon tudományosan összefű-
zött szoros egymásutánnak, mely kátéinkon s kiválóan N. ká-
téin vörös fonálként keresztülhuzódik ? ! 

Hasonlókép elemiesen adja Canisius kátéja „a máso-
dik osztály" tananyagát. Ismét nem kezdi vezérelvekkel, 
hanem mindenekelőtt ujolag néhány imádságra tanitja a 
gyermeket. Mellőzve azután a tudományos összefüzést, meg-
ragadja magát a tárgyat, külön-külön s önállóan dolgozza fel 
az egyes részeket, mintha meg annyi egészet képeznének. 
Hogy ugyan igy adja elő a „harmadik iskola" tananyagát, 
kitetszik azon egymásutánból, melyet megelőző czikkeink 
egyikében feltüntettünk. 

Meg volt tehát az elemi rendszer Canisiusnál, s épen 
az a baj, hogy utánzói nem törekedtek ezen elemi rendszert, 
mely a kezdetleges tanítás elengedhetlen postulatuma, minél 
jobban fejleszteni, hanem ellenkezőleg mindig és mindig 
közelebb jutottak a tudományos rendszerhez, ugy hogy N. 
azt már „elemkéjében" is valósitotta. 

Jogtalanul említi B., hogy N. ebben a Cat. Rom. nyo-
mán indul, mely szintén a „munus Christi propheticum, sa-
cerdotale et regiuin alapján áll." E merész ráfogás valósá-
gáról egy pillantás meggyőz a Rom. Catechismusba, mely-
nek szerzői (q. XI I ) egyenesen és nyiltan kimondják, hogy 
ők nem ezen vezéreszme szerint adják elő a tárgyakat; ha-
nem ugy és azért adják a követett rendben, mivel : „Sapien-
tÍ8sime maiores nostri totam vim et rationem salutaris do-
ctrinae in haec quatuor capita redactam distribuerunt." És 
valóban, ahol a munus Christi propheticum, sacerdotale et 
regium a vezéreszme, ott nincs quadripartitio, amint az meg 
van a ,Cat. Romanus'-ban. 

És feltéve, meg nem engedve, hogy a Cat. Rom. ezen 
alapon áll, következik-e abból, hogy mindjárt a kezdetleges 
hitelemzésnek ezen vezéreszme szerint kell intéztetnie ? ! 
Nem világosan mondja-e a Cat. Romanus: „docendi autein 
ordinem eum servabit, qui et personis et tempori accomo-
datus esse videtur." A Rom. Catechismus a lelkipásztorok-
nak van irva, kik hosszas tanulmányozás és előismeretek 
után veszik azt kezökbe, nem pedig az elemi iskolák, a 6 — 
10 éves gyermekeknek. 

Mindazonáltal azt is megengedjük, hogy még ezen ve-
zéreszme szerint is lehet haladni, csak hogy akkor a tárgya-
kat kell csak ezen menetben csoportosítani, s azért még az ele-
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mi rendszert is lehetséges valósítani. Akkor azonban a feldol-
gozás egészen más leend, mint a minő jelenleg N. kátéiban. 

No de térjünk át a feldolgozásra ! . . . Keletcri. 

A szabadkőművesség' benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

Annak kifejtésére, minő ellensége a szabadkőműves-
ség a kereszténységnek, ezer bizonyiték hozható fel. Az el-
múlt századból legyen elég csak Voltaire-t felemlitni, ki a 
kereszténységnek halálos gyűlölője volt, s e gyűlölete egész 
őrültséggé vált, ki az erkölcsöt lábbal tiporta, mint senki 
inás, mert e magasztos és szent tényező soha alávalóbban, dü-
hösebben s iszonyúbban még sárba vonva nem volt ; s az állati 
kéjelgés soha még rajzolva ugy nem volt, mint — hogy 
gyalázatos művei közül csak egyet említsek — a hires : Pu-
celle d'Orleans-ban ; ki végre a forradalomnak oly szolgá-
latot tett, mint senki más,1) s nyomorult jelleme és gonosz 
élete által mindenkor társai utálatát vonta magára, kiben 
még a becsület és szemérem egy szikrája lakott. S egy ily 
testvérrel dicsekszik mai nap is még a szabadkőművesség, 
1778-ik évben, igy ir Findel, a Neuf-Soeursez-páholy azon 
kitüntetésben részesült, hogy Voltaire-t mint szabadkő-
művest keblébe felvette a vizsga csupán erkölcsi volt (!) 
„felvétele diadal volt ő rá, s megbecsülhetetlen a jelenle-
vőkre nézve." Mindjárt felvétele után áthelyeztetett az 
Onentbe. Ha a kőműves-társulatnak csakugyan az lett volna 
feladata, minden igazt, szépet, nemest ápolni, akkor egy 
ily egyén felvételekor több oka lett volna szomorkodni, 
mintsem abban kitüntetést találni.'-') Ellenben a keresztény-
ellenes páholyok törekvésével igen összefér, ily egyént da-
czára minden erkölcsi bűneinek tiszteletben tartani, mint-
hogy Krisztus és az ő országa elleni harczban hozzá ha-
sonló sikerrel senkisem dicsekedhetik. 

Forduljunk azonban a jelenhez, hogy meggyőződ-
jünk, miszerint a deista szellem minden árnyalataival, le 
egész a materialismusig napjainkban is uralkodik a páho-
lyokban. Halljuk először is Buthmann testvért és mestert a 
hamburgi „Testvérláncz" cz. páholy szószékéről, ki sz. János 
napján a pusztában kiáltónak szerepét átvévén, a páholy-
szónokok szokott hamis páthosával kiáltja felénk : Jánossal 
nagy, dicső korszak kezdődött az emberiség számára.. . ő 
igen komoly szavakkal utal erre, midőn mondja: „tartsatok 
bűnbánatot, mert elközeledett Isten országa, egy jobb idő." 
S a világosság hullámai majd kétezer év óta mindig maga-
sabbra szökeltek, majd fényesebben, majd gyengébben vilá-
gítva, mig napjainkban erőszakkal utat tört magának az 
egész földkörön; mert, ki szándékoznék tagadni, testvéreim, 
hogy korunk hatalmas kor, s erősitőleg hangzik felénk a 
szózat: tartsatok bűnbánatot, vagyis iparkodjatok maga-
tokat mindig jobban megismerni, mert istenországa, a vilá-

>) Róla irta Laharpe, a Marmontel és Chamfort forradalmárok, ál-
tal szerk. ,,Mercur de France" czimii újságban, 1790. aug. 7. Il n'a point 
vu, tout ce qu'il a fait, mais ü a fait tout ce que nous voyons. C'est lui le 
premier, qui a fait tomber la première, et la plus formidable barière 
du despotisme, le pouvoir religieux et sacerdotal1'. 

2) A különben oly ártatlan berlini „Kőműves napt," 1873-ra Br. C. 
Dalentól szerkesztve, oly takarékos „tört. naptárral" vau ellátva, hogy 
napról napra a testvérek emlékében a társ. nevez, eseményei megmarad-
janak, ebben Voltaire testvér, habár csak 4 hónapig tartozott hozzájuk, 
2-szer említtetik. 1778. febr. 7. felvétetett ; május 30-án 1778. meghalt. 

gosság hona elérkezett, Mit félszázaddal előbb az emberi 
szellem alig sejtett, mit mint esztelenséget kárhoztatott, az 
most igazsággá vált. Az emberi szellem a természet erőit 
szolgálatra kényszerité. A gőz ereje országok és tengereken 
átvisz bennünket, néhány rövid óra alatt a gondolat sebes-
séggel repül a villanyosság szárnyain a földgömb körül 
stb. Csak a tiszta, fehér, szenytelen ruhába öltözött, a ku-
tató értelem alól ment hit képes egyedül, boldogító békét 
ültetni az emberi kebelbe. Ez a hit, melyre bennünket a kő-
müvesség felséges művészete az ő ügyes jelképei által 
tanit.3) „Itt, mint Stiehling testvér mondja, „a részleges 
dogma nincs érintve", hanem igenis az egész keresztény-
ség koczkára van téve. Krisztus előhírnökének komoly sza-
vai aljas módon rosz czélra fordíttatnak. Buthmann szerint 
Krisztus egy természetvizsgáló-társulatot alapitott volna, 
ipar-vállalatok foganatosítására, s a gőzerő feltalálója által 
nyertük volna meg végre „a mennyek országát." 

Ugyan ily szellemben tárgyalja Frege testvér, a wei-
mári ,Hazaszeretet' czimü páholy mestere a sz.-irásmagya-
rázó elvet. Nekünk, mondja ő, egy próbakőre van szüksé-
günk, mely minket megtanítson, hogy valamely irat valóban 
szent s Isten igazi nyilatkozata legyen-e. Ezen próbakővet, 
ezen vezércsillagot, ezen nagy világosságot mi az erkölcsi 
világrendszerben való hitben ismerjük fel. Ezt semmi más 
nem képes pótolni.Nem emberi bizonyiték — hogy a biblia 
Istentől ihletett legyen — bármily hitelt érdemlő, s igaz-
ságszerető egyénektől származzék is az ; nem az egyház ér-
telmezése, mert be van bizonyitva, hogy az egyházak egy-
másközt nem egyeznek meg ; a kath. egyház ugy magya-
rázza a bibliát, hogy abból kimutatja a szentek tisztelete, 
egyessége, a tisztitóhely és az eretnekek üldözéséről szóló 
tant, mig a protestáns egyházak magyarázata szerint e ta-
nok a sz. Írással ellenkeznek. Az evang. egyház magyará-
zata szerint benne van a bibliában az örök kárhozatról szóló 
tan, valamint az is, hogy az újonnan született gyermekeknek 
szüleik — az első emberpár bűne betudatik stb." Igy nem 
marad más hátra, mint hogy a valódi magyarázót, a valódi 
világosságot mindenki saját keblében keresse. S mindez 
végre azon eredményre vezeti a szónokot, hogy „az erkölcsi 
világrendszerben való hit, a kulcs a biblia józan megértése 
és valódi magyarázatához". „Ö rendezi és irányozza, mint 
káténk tanitja, hitünket".4) 

Frege testvér még szigorúan ragaszkodik a bibliához, 
szerinte az szolgál fényül is a páholyokban ; de értelmezési 
elvei egyszerre mindent kitörölnek a bibliából, mi a legegy-
szerűbb erkölcs határait túlhaladja. Igy a keresztény kinyi-
latkoztatásból egyéb sem marad, mint halvány árny. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Pest, sept. 22. A d e b r e c z e n i i n f a l l i b i l i s e k . 

K. B. ! Nem tudom örvendhetsz-e neki, vagy talán épen na-
gyon is bánhatod, hogy a ,Religio', valamint másrészt a ,re-
ligio' is alig léteznék, ha mindkettő előbb nem létezett és 
erősebb gyökeret nem vert volna, mint mielőbb bizonyos 
emberek és lapok megszülettek ; különösen ami a ,Religio'-t 
illeti, ez valószinüleg nem jöhetett volna létre sohasem, ha 

3) Bauhütte 1865. 266 1. — ') Bauhütte 1865. 5 lap. 
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a debreczeni ,Evangyéliomi Protestáns Lap' annyival idősebb 
lenne mint a mennyivel fiatalabb a ,Religio'-nál. De vigasz-
talódjál, a baj nem oly nagy, minta milyennek lenni látszik, 
amint Debreczen Kómára, ugy a debreczeni lap a te lapodra 
veszélyt dönteni soha sem fog ; vagy ha épen tegyük fel, 
hogy hozna is, váljon avval lapod elvei is megdőlnének-e ? 

Mit gondolnak e tekintetben Debreczenben a protes-
táns lap szerkesztőségében, én azt nem tudom, de annyit ta-
pasztalok, hogy mióta azt a bizonyos debreczeni iskolai kér-
dést e helyett megpendítettem,melyre Debreczenből kielégítő 
feleletet kapni képes nem voltam, azóta nagyon kényelmet-
len helyzetben látszik magát a t. szerkesztőségi személyzet 
érezni, s hogy helyzetét egy kissé fedezhesse, mostanában 
sokkal gyakrabban foglalkozik lapod irányával mint ezelőtt, 
mintha csak azt akarná mondani, hogy az olyan ultramon-
tán lapnak a t. puritán érzelmű urak ne higyjenek. Ismét 
csak azt mondom K. B., vigasztalódjál, ha ugyan szükséged 
van vigasztalásra, azért mert Debreczenben ultramontánnak 
neveznek, ez csak ezt bizonyítja, hogy lapod becsületes ka-
tholikus alapon áll, melyet a debreczeniek népszerűségének 
hajhászásáért nem szándékozol feladni; de azért korántsem 
bizonyít azon, majd azt mondtam volna : rágalomszerü állitás 
igazsága mellett, melyet a debreczeni lap a napokban napvi-
lágra bocsátott, mely azonban bizonyára együgyüségre re-
ducálható, hogy a hazai clerus közt — érti azt, mely a ,Re-
ligio'- ból táplálkozik — van egy nagy tömeg, mely soha 
semminemű eszköztol sem rettenne vissza, ha a csalhatatlan-
sági dogma által az ultramontanismus konyhájára hasz-
not hajthatna. 

Nem foglak megsérteni avval K. B., sem téged, sem t. 
olvasóidat, hogy e minden kritikán alól álló nyilatkozat ko-
moly visszatorlásával foglalkozzam. A kath. clerus a debre-
czeni bírálaton oly annyira felül áll, hogy az semmiféle sár-
dobálással el nem érhető, hogy pedig mit tartanak épen 
Debreczenben az infallibilitásról, az előttem egészen közö-
nyös; de a felett már tudok egy kissé csudálkozni, ha épen 
egy Debreczenben lakó protestáns szerkesztő képes ily nyi-
latkozatot a kath. clerusról felvenni lapjába, vagy ha épen 
azt hinné, hogy ily és hasonló nyilatkozat által, képes lesz 
azon elvet elölni, melynek az infallibilitás szükségszerű kö-
vetkezménye, melynek lapod is képviselője ! Igazán nagy 
szegénység, kevés hit lehet oly állitások igazságában, melyek 
ily nyomorult bizonyítékokra szorultak lapod és olvasóid 
érzülete ellen. Légy nyugodt K. B., ez nem emeli a debre-
czeni lap reputatióját, nem rontja le lapod hitelét, nem bi-
zonyit lapod irányának helyessége ellen, nem bizonyít a 
debreczeni lap irányának helyessége mellett. 

Debreczen, illetőleg a protestantismus, mint infallibi-
lis biró minden felett kritikát gyakorol, leginkább pedig a 
felett, amit nem is ismer, ugy történik, hogy nem kell neki a 
,Religio' iránya sem; kritikája köréből csak egyet felejt ki, 
önmagát. Pedig nem kerülne nagy fáradságába magának a 
lap szerkesztőjének sem, kikeresni ama halmaz ellenmondást, 
melyben saját orthodox lapja sinylik, ama következetlensé-
get, mely majd itt, majd ott felüti fejét. Ha állításainak vég-
következményeit ki akarná fejteni, valóban bajos volna előre 
megmondani, hogy hova jutna el. A mennyiben a sz. irás 
alapján áll, nyilatkozatai néha olyanok, hogy azok termé-

szetszerűleg az általa megvetett ultramontanismushoz ve-CT O 
zetnék, ha — következetes tudna lenni ; a mennyiben azon-
ban protestáns, nem szabadulhat máskor oly nyilatkozatok-
tól sem, melyek az előbbivel homlokegyenest ellenkeznek. E 
természetellenes állapotot kellene megkritizálni, ezt az ide-
oda való hányattatást ! Mig ezt Debreczenben helyesnek nem 
tudják bebizonyitani, addig mi itt a ,Religio' körül, annak 
elvei és irányával bátran és nyugodtan tovább evezhetünk, 
s nem törődünk vele, bármily epithetonokkal felékesítve ve-
szi is ajkára a debreczeni lap a ,Religio'-t. 

Csak tovább K. B. a már eddig járt és biztosnak bebi-
zonyult uton, még ha ultramontánnak mondják is, a név nem 
tesz semmit önmagában véve, csak ha alatta a keresztény 
katholikus elvek rejlenek. A kath. sajtónak nagy, nemes fel-
adata van, megmenteni a szabadkőműves protestantismus 
gunyjai, támadásai között is az emberiség részére az igaz-
ságot ; ha ez Debreczenben nem tetszik, annál jobb ; az embe-
riség jobb része végre is fel fogja ismerni, hogy biztos tá-
maszra és menekülésre nem ott talál, hol naponkint inga-
tag vélemények, egymásnak ellentmondó nézetek az irányt-
adók, hanem ott, hol heri és hodie ugyanazon örök elvek han-
goztattatnak rendületlenül, melyek boldogították a világot, 
mielőtt a ,nagy' Luthert es Kálvint megismerte volna; 
ezeket az ,infallibilis' doctorokat az ő még infallibilisebb 
utódaik már számtalanszor megczáfolták, meg fogják czá-
folni még ugyannyiszor, de az egyház elveit soha. Tehát 
csak előre ! . . . A 

Németország. H e r g e n r ö t h e r n e k b e s z é d e 
a n é m e t k a t h o l i k u s o k n a k m ü n c h e n i n a g y -
g y ű l é s é n . Tisztelt uraim, igen tisztelt gyülekezet ! Mind-
nyájan érezzük s tudjuk, hogy átmeneti korban élünk, mely-
nek mikénti lefolyása hoszu időre döntő s iránytadó lesz, 
amiértis mindenek előtt szükséges, hogy helyzetünk, azaz 
anyaszentegyházunk helyzete iránt tisztába jöjjünk, erre 
pedig a legjobb eszköz s ut, ha mai helyzetünket más álla-
potokkal hasonlítjuk össze, melyeknek leirását a történe-
lemben találjuk. Ekként történelmi párhuzamokat vonva, 
azt találjuk, hogy az üldözések s eretnekségek korszakai 
hoszabb időközökben visszatérnek, oly módon, hogy bizo-
nyos hasonlatosság az egyesek közt el nem tagadható. Az 
üldözések s eretnekségek időről időre más, megujult alak-
ban térnek vissza. Ha tehát most ismét ellenségeket látunk 
támadni az egyház ellen, ha szent hitünk ismét próbára té-
tetik, s mindenféle csábok környeznek minket, hadd tekint-
sünk hátra, anyaszentegyházunk múltjára, hadd keressünk 
párhuzamokat, nem azért, hogy a jövőt leleplezzük, hanem 
hogy világosságot deritsünk a jelenre, s hogy ekként meg-
érthessük azt. Engedjék meg tehát, hogy minden vonatko-
zás nélkül bármely államra vagy népre, anyaszentegyházunk 
jelenlegi helyzetét s a mi állapotainkat történelmi párhuza-
mok által megvilágítsam. 

O o 
Az egyháznak vele született rendeltetése, hogy az 

egész világTa, minden népek és országokra terjeszkedjék. 
Mint kis mustármag vetetett el, mely hatalmas fává fejlő-
dött, melynek ágai manap csakugyan az egész föld kereksé-
gét árnyékolják be. De az egyház még azon további rendel-
tetést is nyerte, hogy valamennyi nemzetek szellemi köz-
pontja legyen, hogy az ő közvetítése által az Ég a földdel, 
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a szellemi hatalom a világival, a mennyország Ura e világ 
fejedelmeivel érintkezésre s összeköttetésre, lépjen. íme, ez 
Isten földi országának eszményképe, mely országnak rendel-
tetése, hogy maradandó békében és boldogságban egyesitse 
a föld fejedelmeit és népeit. Ameddig a halandók e viszony-
nak természete iránt kellőleg tájékozva voltak, addig a ki-
rályok is, a történelem tanúbizonysága szerint hatalmukat 
ahhoz képest kezelték ; tudomány s művészet vetélkedtek 
Isten egyházának dicsőítésében, bölcs törvényhozók bizto-
siták mindkét hatalomnak alapjait, messzefekvő, rég feledett 
országok részesültek a közművelődés áldásaiban, szellemi 
hadseregek alakultak, melyek, mig egyrészt lelki tökélyre 
törekedtek, másrészt az egyház s szent ügyének védelmére 
vállalkoztak. Szóval : az egyház diszes fényben ragyogott, 
egész szépségében, mely szent örömre ragadá minden kor-
nak legnemesebb szellemeit. Otto, freisingi püspök az egyház-
nak eme fényét és hatalmát két okból származtatja : 1) mert 
a földnek uralkodója, s 2) hogy hivei részben előre Ízleljék 
azon örökkévaló örömöket, melyek a mennyországban osz-
tályrészei lesznek. 

De az egyháznak eme külső fényét némely rövidlátó 
lényegének tekintette ; a belső mag külső héjában félreis-
mertetett, ok és okozat cseréltettek fel ; mert e földi fény 
csak mennyei eredete következtében környezte az egyházat. 
Ugy történthetett, hogy sokan megütköztek s az apostolok 
egyszerűségére kezdtek hivatkozni, mintha a kis mustár-
magnak soha sem lett volna szabad fává nőnie. Elválasztot-
tak egymástól, mi természete szerint együvé tartozott, el-
választották Istent az ő közvetitőjétől. Amit sátán mondott 
Jobra, ugyanazt mondák ellenségei az egyházra vonatkozó-
lag : hogy mihelyt elvesztené külső fényét, legott kitűnnék, 
mily tarthatatlan belseje. Majd még vakmerőbben szólaltak 
fel. Nem gondolták meg, hogy az egyház e külső fényt csak 
nehéz küzdelmek s sok keserű szenvedés árán vivta ki ma-
gának. S egészen igy szólnak az egyháznak mai ellenségei 
is: ,Csak ki kell őt szorítani nyilvános helyzetéből, meg kell 
tagadni tőle a létezhetés jogát, majd meglátjuk, mily tart-
hatatlan'. Nem gondolják meg, hogy az egyház mennyei fa; 

mely erejét nem ez alacsony légkörben, hanem a magasból 
szivja, a mennyei aetherből. 

Ez lévén egyházunk helyzete bizalom- és reménytel-
jesen kell az isteni Gondviselésre tekintenünk. E Gondvise-
lés nem akar folytonos üldözést, de állandó békét sem ; mert 
amaz esetben ellankadnánk, az utóbbiban pedig eltesped-
nénk. Ez tehát az isteni Gondviselésnek terve. Napjainkban 
ismét egyszer a béke korszaka járt le, s oly üldözés napjai 
vevék kezdetöket, mely századokra leszen kihatással, s mely 
felett nem sokára oly teljes átnézetet nyerendettünk, hogy 
helyes s igazságos Ítéletet fogunk mondhatni felőle. Már 
is felismertük ellenségünket, közelebbről tekintettünk vi-
gyorgó arczukba nekik, kik világállamról s abban állam-
egyházról álmodoznak. Eleinte közömbösöknek mutatkoz-
tak az egyháznak kívánalmai iránt ; majd hazug könyveikben 
rég megczáfolt előítéleteket idéztek elő újból, az egyházat ja-
vaitól fosztották meg, az egyházi fejedelmeket birtokaiktól, 
végre szentségtörő módon pedig magát az egyház fejét or-
szágaitól ; a hitszakadás gondos ápolókra s előmozdítókra 
talált, az egyház szervezete támadtatott meg, a papi eskü 

megszegésére száz meg száz csábinger gondoltatott ki, mind 
ez eszközök segítségével az ellenség nem egy falnyiláson 
hatolt be az egyház belsejébe. Az iskolát kivették kezeiből 
s a tudományt bűnössé tették ; a dúsgazdag zsidóság ma-
gasra emeli fejét, hogy anyaszentegyházunkat csúfolja, mely 
az újkori pogányoknak ismét balgaságnak látszik. Minden 
intézményeit iparkodnak felforgatni, s a mit a kül-ellenség 
nem forgathatott még fel, azt ugy hiszik, a belliberalismus 
teendi tönkre. Amint az ember, vallása elvesztésével, termé-
szetes ereiben is fogyatkozást szenved, épugy sülyednek 
vissza az ókori pogányságba azok, kik a lcinyilatkoztatás-
beli hitet elvetik magoktól ; a festett bün mértéktelen élvek-
kel csábit, s az ókor vadsága, a mindnyájának harcza mind-
nyája ellen gyors léptekkel közeledik; a forradalmi Hydra 
máris emeli fejét a trónok és az oltárok ellen. 

Igy áll előttünk az egyház, szorongatva, üldöztetve, 
visszalökve a Konstantin császár előtti időkbe ; alkalmaz-
hatók rá a jósnak eme szavai: „Filios enutrivi et exaltavi, 
ipsi autem spreverunt me," 

Ez is csak a Mindenhatónak tervei szerint történik. 
Igy kellett az egyház legyőzhetlenségének érvényesülnie, 
igy felismertetnie isteni eredetének, igy kellett köztudomá-
súvá válni, miszerint fennállását maga az Ur akarja. Csüg-
gedés nélkül áll előttünk ma is, szenvedései csak hü gyer-
mekei számát nevelik ; mert sokan, igen sokan csak akkor 
lettek azokká, midőn anyjokat szenvedni látták. S ez méltó 
jutalma könyeinek s fájdalmainak. Megszégyenülve állanak 
szemben vele, akik üldözik ; mert minden erőlködéseik által 
mitsem tudtak kivinni, sem azon határozatok által, melye-
ket a párisi Convent bocsátott ki, sem a későbbiek által. 
Hiába verték meg a pásztorokat, hogy elszéledjen a nyáj, a 
kath. népnek örömteljes áldozatkészsége meghiusitá tervö-
ket, mely az egyház néhány nyomorék gyermekétől szárma-
zott. Semmire sem mentek hamis püspökök felállítása által, 
kikről elmondhatni mit Novatianról mondott sz. Cyprián : 
„Nincs, kitől származtassák magokat, s azért magoknál kez-
dik a sort." 

Még valamit akartak, de ettől már nem lehete meg-
fosztani az egyházat : a szótól ; — de ezt lebilincselni lehe-
tetlen; mert ereje az apostoli hivataltól származik. S emel-
lett, hogy Isten igéje megtörhetlen erővel hangzik füleink-
ben, még egyéb mozzanatok is vannak, melyek egyházunk 
jelenlegi helyzete mellett nagy s sokféle vigaszul lehetnek. 
Ide tartozik a teendők mindinkábbi világos felismerése s 
számos inditás azoknak mennél lelkismeretesb teljesítésére; 
ide azon bámulatos állhatatosság, melyet az egyház minden 
rangú s rendű tagjai mutatnak, ide azon mindenféle malasz-
tok, melyeknek egyes kiváló kegyhelyeken szemtanúi va-
gyunk ; s melyek semmiképen sem ismerhetők félre ; ide tar-
tozik pápánknak lioszu uralkodása, melyet a kortársak va-
lóságos csudának tekinthetnek, s melyen kivül még sze-
mélyes szentsége által is oly véghetetlenül magasan áll ; ide 
tartozik az egyháznak egész példája, mely megtörhetlen 
erélylyel folytatja tisztét. Diokletian s Galenus soká üldöz-
ték az egyházat, de végre ők is elmultak, s az egyház legyő-
zetlenül folytatja pályáját. Ha akkor győzött, midőn hivei 
még csak csekélyszámu nyájat képeztek, mennyivel inkább 
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fogja túlélni a küzdelmet ma, midőn tanait két millió 
hivő vallja. 

Az egyházunk óriási épülete már számtalan vihart lá-
tott, s valamennyit élte tul. Midőn a népvándorlás, borzasztó 
zavarok közt egész népeket s országokat törült el a föld szí-
néről, akkor az egyház phoenixként emelkedett, s kinyújtva 
mentő karjait, rendet teremtett s polgári szabadságot, hogy 
a chaosból uj élet kelhetett ki. Amire akkor képes volt az 
egyház, arra képes még ma is. Amennyit földiekben veszt, 
épannyit nyer mennyei javakban ; mert a szerencsétlenség is 
áldás azokra, kik Istent szeretik s az igazságot. 

Rövid elmélkedésünkből tehát hármat következtethe-
tünk : 1) Isten szereti anyaszentegyházát, szereti mindenek 
felett ; 2) az egyház, lényegében, mindig egy s ugyanaz, 
akár menyasszonyi díszruhában, akár az özvegy fátyolába 
burkoltan lépjen elénk, amint Megváltónk is egy s ugyanaz, 
akár a jászólban lássuk őt, akár mint a világ bírája jöjjön 
az ég felhőin ; 3) az egyháznak dicsősége szenvedéseiből 
származik s szenvedései csak ujabb felmagasztaltatásának 
alapja; mi pedig ne csüggedjünk el a harczban, hanem Arra 
tekintsünk, ki mondá: „Confidite, quia ego vici mundum !" 

IE0DÁL0I. 
Az uj iskolai év kezdete alkalmából a ft. lelkész-

kedő papságnak, ugyszinte mindazon mélyen tisztelt urak-
nak, kik mint tanfelügyelők, iskolaszéki elnökök, iskola igaz-
gatók a népoktatás ügyében irányadó és intéző befolyással 
birnak ; s általán a népoktatásügy minden melegkeblii ba-
rátjának bátorkodunk szives figyelmébe és pártolásába aján-
lani, az alább közölt kézi- és tankönyveket; u. m.: 

1. Györffy Iván. „Népiskolai olvasó- és tankönyv,11 ma-
gyar kath. elemi és néptanodák felsőbb osztályainak, úgy-
szintén az ismétlő iskolák növendékeinek használatára. Ti-
zenöt tömött iv, számos szép képpel. A főmgu bibornok-
herczegprimás ő Emja kegyelmes ajánlatával diszitett má-
sodik kiadás. Tartós kemény kötésben 50 kr. 

2 Györffy Iván. „Mennyei manna." Katholikus ima-
és énekkönyv, tanuló ifjak és éltesbek használatára számos 
szép képpel, főpásztori kegyelmes jóváhagyással, második 
kiadás. Diszes kemény kötésben 50 kr. 

3. Györffy Iván. „Kis mennyei manna." Katholikus 
ima- és énekkönyvecske, kis fiuk és leánykák számára szép 
képekkel, főpászt. kegyelmes jóváhagyással, második kiadás. 
Csinos kemény kötésben 25 kr. 

4. Györffy Iván. „A kath. hitvallástan kézikönyve" kö-
zéptanodák, polg. és fensőbb népiskolák számára, Zenner 
Nándor hatodik javított német kiadása után magyarítva, 
főpászt. jóváhagyással, második olcsó kiadás 40 kr. 

5. Györffy Iván. „Ötven eredeti magyar népdal és dal-
lam", hangjegyekkel. Szini K. nagyobb gyűjteménye nyo-
mán a magyar ifjúság számára alkalmazva 40 kr. 

6. Györffy Iván. „Tréfásversek" humorgyöngyök gyö-
nyörködtető gyűjteménye, a magyar költészeti irodalom e 
nemű legkitűnőbb, s szavalásra legalkalmasb termékeiből 
nagy gonddal összeválogatva 50 kr. 

Mindezeket 2 kros lev. lapon is eszközölhető szives 
megrendelésre, azonnal bárhova megküldi tiszteletteljes 
szolgálatkészséggel a kiadó Franklin- Társulat Budapesten. 

VEGYESEK. 
= A kalocsai érsek ő exja f. hó 17-e óta székvárosá-

ban az ágyat őrzi, reméljük, hogy a magas betegnek álla-
pota csakhamar jobbra fordul. 

— Pápa ő szentségének bécsi nuntiusa, Jacobini érsek 

ő exja f. hó 16-kán Prágába érkezett. A prágai bibornok 
érsek az indóháznál várta magas vendégét, s saját kocsijába 
vezette a Hradschinra, hol ő exja megszállt. Az összes prá-
gai clerus 17-én tette tisztelkedését ; ugyané napon ő exja 
Mária Anna özvegy császár királynénál volt ebédre hivata-
los. Prágába érkezte előtt ő exja a braunaui apátságot is 
meglátogatta, hol szintén illő fénynyel fogadtatott. 

— A spanyol kormány az uj alkotmánynak 11. §-át, 
mely a nem-katholikus felekezetek, az imola belsejében el-
követett cultus-ténykedéseit az országos türelem védpaizsa 
alá helyzi, a mint illik, szorosan s lelkismeretesen magya-
rázza s alkalmazza, annál is inkább, minthogy biztos tudo-
mása van róla, hogy a porosz pénzen spanyol földön élődő 
néhány külföldi protestáns az országnak vendégszeretetével 
forradalmi czélok érvényesítésére él vissza. Igy, egészen az 
alkotmány illető czikkelyének értelmében nemrégen a szin-
lapok-féle hirdetéseket tiltotta meg, melyekkel a protestáns 
prédikátorok előadásaikat hirdetni szokták. Ez által termé-
szetesen Bismarck ismét egyszer az ő ,legszentebb érzelmei-
ben' sértve érezvén magát, hallomás szerint lépéseket tett 
az angol kormánynál, hogy azt közös interventióra hivja fel ; 
mert tudvalevőleg, a,non-interventio'elve csak ott érvényes, 
hol katholikus érdekek forognak szóban; ha pedig valamely 
katholikus ország a protestantismus őrve alatt becsempész-
kedő forradalom s hazaárulás elleni köteles önvédelemre 
kel akkor feléled Gusztáv Adolf szelleme, s ha kell, tűzzel 
s vassal, gyilkolással s pusztítással terjeszti a ,tiszta igét.' 

— A venezuelai köztársaság elnöke, kinek jeles ,kul-
turharczi' rendeleteit 11. számunkban felemiitettük, ugylát-
szik, mégis csak azon vette észre magát, hogy ez igy nem 
járja ; mert a köztársaság népe hiven ragaszkodik katholi-
kus hitéhez. Minthogy pedig az ily esetben a telivér liberá-
lis államférfiunak .meggyőződése' abban culminál, hogy 
minden áron iparkodjék a kormányon maradni ; mert ez a 
zseb kérdése, azért ő venezuelai elnöksége is jónak látta, a 
sandomingói ap. helynökkel alkudozásokra lépni, ki is már 
Rómába érkezett, hogy a szükséges közvetitési lépéseket 
megtegye. — Hírneves olasz jogászok bebizonyiták Nicóte-
rának miszerint azon rendeletek, melyeket a szent járdala-
tok tárgyában kibocsátott, (1. 18. sz.) alkotmányellenesek ; a 
frascatii polgárság pedig azon rendőri s katonai közegek 
ellen, kik ott a 20. számunkban elbeszélt esetnél szerepeltek, 
vallásháboritás miatt pert, indított. 

— A mint a ,Freiburger Kirchenblatt' egyik hozzánk 
érkezett számából látjuk, ott egy ,Assecurantia Clericorum" 
nevű kölcsönös tűzkár-biztosító-társulat létezik a megyei 
papság közt. Ott ugyanis közhírré tétetik, miszerint az egy-
letnek minden egyes tagja köteles jövedelme minden 100-ik 
ftja után 20 fillért fizetni, minthogy egyik tag, tüzeset által 
1450 ftig megkárosult. — Richmondban egy tizéves fiu be-
vádoltatott a biró előtt, hogy a templomban illetlenül visel-
vén magát, a közajtatosságot zavarta. A biró arra itélte a 
fiút, hogy anyja által a városháza udvarán derekasan meg-
veszőztessék, mi aztán rendőri felügyelet mellett meg is 
történt. 

— A német katholikusok müncheni nagygyűlésére 
kiküldött rendőrbiztos mégis csak talált egy kis alkal-
mat magát észrevehetővé tenni. Daller tanár s országos kép-
viselő a szerzetesi iskolákról értekezvén, emlité, hogy egy-
szer ,Valaki' (Bismarck) azt mondta: „Inkább semmiféle is-
kola, mint olyan, mely szerzetesek vezetése alatt áll", s ehhez 
azon megegyezést fűzte, hogy ez a ,Valaki' is majd egyszer 
számot fog adni mindarról, amit beszélt és tett, s hogy köny-
nyen beteljesülhet rajta : „Potentes potenter torquuntur." 
Akkor a rendőrbiztos megvonta tőle a szót, a gyűlés pedig 
szűnni nem akaró tapsviharral üdvözlé az elnémitott szónokot. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, szeptember 27. 26. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Tanév-megnyitó beszéd. — A pannonhalmi diszkiadványok. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. 

Egyházi tudósitások : Pest. Egy férfias nyilatkozat. Irodalom. — Vegyesek. 

Tanév-megnyitó "beszéd, 
melyet mint a m. le. pesti egyetem hittani karának e. i. dékánja 

tartott 

Dr. Berger János, 
esztergom-főmegyei á! dozár, m. k- egyetemi tanár. 

(Folytatás.) 

Commentár, ugy hiszszük, nem kell a termé-
szettudósok fejedelmének eme férfias, bátor nyilat-
kozatához, melynek első része egyszersmind mintegy 
örvendetes visszhangot képez ugy Haupt Mórnak 
az 1873-ki berlini Leibnitz-ünnepélyen felhangoz-
ta tot t reményszózatára, ki a természet tudományok 
terén már akkor mutatkozott fordulatos mozgalom-
ból „ezek s a philosophia közt lassankinti kiengesz-
telődést" prognoscirozott, — mint a még u jabban fel-
szólalt Zeising*) Wundt,2) Reuschle,Katzenberger,4) 
Haff'ner,5) Dieterich,6) s kivált a méltán minden ol-
dalról nagy figyelmet keltett Hertlingnek 7) a bölcsé-
szet további mellözhetlenségét hangsúlyozó korszerű 
figyelmeztetéseire. 

Csakis philosophia nélkül vál t lehetővé az ér-
telmetlen sülyedés s csakis józan philosophia mellett 
történhetik meg a gyökeres kibontakozás.8) Nem is lehet 

józanul szó tudományos aposteriorist ikumokról apri-
oristikumok nélkül. 9) 

A száműzött metaphysikának s a józan bölcsé-
szet többi ágának ugy az általános műveltség mint 
bármely tudományág érdekében mielőbb el kell fog-
lalniok az őket megillető helyet s csakis igy lehe-
tènd véget vetni a ziláltságnak s a mindinkább ösz-
szetorlódó bábeli zűrzavaroknak. 10) 

„A phsysika emancipatiója a metaphysika alól 
volt a jelszó, melylyel a mai anyagelviség fogalomza-
vara kezdődött : a physikának visszavezetése a meta-
physika fensősége alá képezi most a természetbuvár-
lás majdan u j szebb korszakának alapfel tételét" . 1 1) 

A természettudománynak, a már emiitett Wi-
gand remek begyőzései szerint 12) ki kell válni a 
modern anyagelviség természetbölcselésével kötött 
sokszorosan hátrányos és hitelrontó fusióból, mely hamis 
alaptalan philosophemáinak általános formuláiból 
specialis „tények -re kivánván „tudományosan" 
következtetni ,1 3) módszerileg is romlására van ; — 
és Zöllner óhajaként,1 4) hangyaszorgalommal gyüj -

1) Ad. Zeising. Keligion und Wissenschaft, Staat und 
Kirche. Eine Zeit- und Gottesanschauuno- auf erfahrungs-
mässiger Grundlage. Wien 1873. — 2) W. Wundt. über d. 
Aufgabe d. Philosophie in d. Gegenwart. Leipz. 1874. — 
3) Reuschle. Philosophie und Naturwissenschaft. Bonn 1874. 
— 4) Katzenberger. Das aphoristische und ideale Moment in 
d. Wissenschaft. Ein philosophisches Programm. Bamberg 
1874. — 5) Haffner im „Katholik" Jahrg. 1875. Deczember-
Heft. — 6) Ivonr. Dieterich. Philosophie und Naturwissen-
schaft, ihr neuestes Bündniss und d. monistische Weltan-
schauung. Tüb. 1875. — ') G. Freihr. v. Hertling. Über die 
Grenzen der mechan. Naturerklärung zur Widerlegung der 
materialist. Weltansicht. Bonn 1875. — Ugy szintén I .J . II , 
v. Kirchmann. Die Bedeutung d. Philosophie. Leipz. 1876. 
v. ö. J. K. Becker. Die Grenze zwischen Philosophie und d. 
exaeten Wissenschaft. Berlin 1876. — 8) Zeising. i. h. pag. 

töt t kincseinek „a speculatio mélységével kell tö-
kélyesbülniök" kell tudományosan értékesit tetniök. 

111. — Wigand, i. h. II. 410. — 9) Katzenberger. i. h. pag. 
24 sk. — 10) Maga Lange is i. m. II. 143. e nevezetes nyilat-
kozat után: „Schon das ganze Unternehmen, eine philoso-
phische Weltanschauung ausschliesslich auf die Naturwis-
senschaften bauen zu wollen, ist in unserer Zeit als eine phi-
losophische Halbheit der schlimmsten Art zu bezeichnen. Mit 
demselben Rechte, mit welchem der empiristiche Naturphi-
losoph nach Büchners Weise sich dem einseitigen Special-
forscher gegenüberstellt, kann jeder allseitig gebildete Phi-
losoph wieder Büchner gegenüber treten und ihm die Vor-
urtheile zum Vorwurf machen, welche aus der Beschränkt-
heit seines Gesichtskreises mit Notwendigkeit sich erge-
ben." — óhajtaná a nagyobb „philosophiai képzettségnek 
mindazokra kiterjesztését, kik magukat tudományos tanul-
mányokra szentelik." — u ) Haffner. i. h. — 12) Wigand, i. 
m. II. köt. 2. fej. — 13) Wigand, i. m. II. 85. — 14) Zöllner. 
Über die Natur der Kometen. Beitrag zur Geschichte und 
Theorie d. Erkenntniss. Leipz. 1872. Vorrede. 

24 
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Meglehet, hogy a diadalittas modern-anyagel-
viség felett is, mint láttuk, immár határozottan s 
kifogástalan illetékességgel kimondott s álterálhat-
lan halálitéletnek teljes érvényesülése még huzamosb 
időt veend igénybe; meglehet, hogy a józan ébre-
dés további programújának kellő megállapítása s leendő 
életbeléptetése még sok nehézséggel s küzdelemmel 
fog já rn i : de a határozott jobbrafordulás és üdvösb 
irány azon magaslati pontján mindenesetre állunk 
már, honnét nemcsak a tudományilag valódi érté-
kére szállitott szédelgés s az igazi tudomány közti 
már-már elmosódni kezdett határvonal ismét tisz-
tán kivehető, hanem teljes joggal elvárt következe-
tesség mellett biztos a kilátás egy javultabb jövőbe; 
és honnét máris határozottan constatálható, misze-
rint a bármennyire meggyökeresedett s elterjedt 
ferde irány vörös fonala, mely nemcsak a természet-
tudományoknak jobb sorsra, üdvösb s tudoinányosb 
iránybani értékesitésre méltó szép vívmányait le-
alacsonyító eltorzitottságban behálózva tartá, ha-
nem sok egyéb tudományágon is többé kevésbbé 
mételyezőleg átvonult, — szakadozni kezd sőt fosz-
ladozni ; és ha, különben jóval alászállitott igéző ha-
tása ugy az elfogultak nagyrészt tudákos többségé-
ben mint a tudatlansággal visszaélő lelkiismeretlen 
cselfogások 15) folytán a szavazatképtelen vak nagy 
tömegben még meg nem töretett is, jusson eszünkbe, 
miszerint ez a közélet terén sajnos jelenség de tudo-
mányilag véve irrevelans dolog,16) és előbb utóbb 
mégis csak a tudományé, az igazságé lesz a végle-
ges teljes győzedelem. 

I t t tehát az idő, itt a sürgős s kedvező alka-
lom, hogy a kivált ránézve tanulságos múltnak 

15) Minők például legújabban a häckelismus dogmáit 
még mindig a tudományos vívmányok meytámadhatlan neto-
vábbjaiként kikiáltó s a modern-anyag-el vi es-természet böl-
cseletnek a felvilágosodottak soraiban folyton-tovaterjedő 
óriási haladását kürtölő J. W. Spengel-nek egymásután vi-
lággá bocsátott röpiratai. (Verl. Meyer, Köln und Leipzig 
1874. 1875.) — 16) A tennészetbuvárlással szövetkezett mo-
dern-természetbölcselésnek az irodalom terén szélesen nyil-
vánuló könnyelmű dilettantismusára reflektálván, jól mondja 
idevágólag az elmés Erdmann (Grundriss der Geschichte 
d. Philosophie. II. Aufl. II. Bd.pag. 708 sk.) „Der Umstand, 
dass der Lesekreis dieser Bücher sehr gross ist und täglich 
wächst; dass Zeitschriften, die für den Horizont der Schul-
meister und Bauern berechnet sind, dem Materialismus 
immer mehr Anhänger zuführen: ist für Viele ein Beweis 
gewesen, dass er die Philosophie der Gegenwart oder Zu-
kunft sei. Entschiede dieses : so hätte der Materialismus 
seinen Meister schon gefunden ; denn der h. Gambrinus zählt 
noch viel mehr begeisterte Anhänger als er, und viel eifri-
gere ; denn bis jetzt ist noch kein Beispiel vorgekommen, 
dass die Vertheuerung eines Moleschott'schen oder Büch-
ner'schen Buches Revolutionen in grossen Städten hervor-
gerufen hätte." 

már minden oldalról vallott kárain okulhatott józa-
nabb egy bölcsészet, — az össztudomány eme mintegy 
szellemi ragasza, — a természetellenes s annyi kárt 
okozott szakadozottságnak, egyoldalú elszigeteltség-
nek, illetéktelen avatkozás s kontárkodásnak, egy-
másfeletti üdvtelen hatalmaskodásnak s az innét tá-
madt fogalomzavarnak valahára véget vessen ; és 
ismét az egyes tudományágak s szakok közti termé-
szetes testvéries egyetértést közvetítvén a tudomány 
veszélyeztetett szellemi kosmoszának méltóbb dics-
fénye körül borongó fellegeket végkép szétoszlassa. 

Az egyes tudományágak s szakokban a termé-
szetes egymásraszorulás, testvéries együvétartozás-
nak az irodalom széles terén, — kivált a legújabb 
keletű modern-tudományszakok részéről, — mind-
inkább hangos kifejezést nyerő, itt ugyan idő rö-
visége miatt közelebbről nem részletezhető tudata 
is erre már eléggé megért fogékonyságról tanúskodik.17) 

Korunknak, általános lendületet nyert, immár 
mindenre kiható, minden tudományszakban nyilvá-
nuló annyira megkedvelt történeti iránya is 18) e te-

1T) Mennyire érzik a kölcsönös segédkezés szükségét, 
a tudományos mélység kérdésétől eltekintvén, még maguk-
nak az egyes tudományszakoknak egészen részszerü érdeké-
ben is, szabadjon legalább egy kiszemelt példában, még pe-
dig az ujabb időben annyira felkarolt s az elszigetelt „füg-
getlenségben" magának soká tetszelgett anthropologiára 
nézve, a darwinismus felé hajló hires angol elvtársának 
Lubbocknak egyik ujabb művét (Prehistoric Times) ismer-
tető egy szakember szavaival feltüntetnem. „Az ember, — 
igy int az ismertető, — mint az anthropologiai kutatások tár-
gya, nem csupán a mai idők, országok s műveltségi fokoknak, 
hanem a minden idők, minden volt ország s műveltségi fo-
koknak embere ; a mennyiben t. i. mindezekhez még hozzáfér-
hetünk. Már pedig innét látható, hogy a különféle tudomány-
ágak s szakok mily nay y számára, képez az un hropologia talál-
kozási pontot. Legközelebb ugyanis nélkülözhetlen segédtu-
dományok az ethnographia és geographia ; továbbbá az an-
thropologia az embert minden állapotaiban kivánván is-
merni, testi fejlődéseit épugy mint a szellemieket kell szor-
gosan szemügyre vennie. Az előbbi állapotok kellő felisme-
résére szükségeltetik a zoologia, embryologia, összehasonlító 
anatómia s a palaeontologia ismerete, melynek ismét alapul 
szolgál a geologia s az astronomia. Az ember szellemi ter-
mészete s állapotainak megismerésére pedig vezet az álla-
toknak, a gyermeknek, a felnőtt józan embernek s a lelkileg 
zavarodottnak psyehologiája, tehát ismét további négy elég 
széles mezeje a lélektani észlelésnek, melynek megint nél-
külözhetlen alapját képezi a pliysiologia s a pathologia. 
Ugyanezen psychologia tág körébe tartozik azon tudomány-
szakok roppant összlete is, melyeket e közös néven: „össze-
hasonlító cultur-tudomány" lehet jelezni, t. i. a nyelvnek, a 
religióknak, az erkölcsiségnek, jognak, művészeteknek, ügyessé-
geknek stb. fejlődés-története; és e cultur-tudomány ismét 
egyik támaszát találja a mai statistikában Senki pedig 
ne higye, hogy csak egy sikeres lépést is tehet e téren dere-
kas bölcsészeti iskolázás nélkül, mely megint csak a philoso-
phia történetének szorgos tanulmányozása által érhető el." 
(L. .Jenaer Lit. Z tg. 1874. Nro 7 ) — 18) Nemcsak a jogtu-
dományoknak van Hugo s Savigny alapította történeti isko-
lájuk, hanem van történeti pathologiánk s therapiánk csak 
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kintetben reményteljesen kedvező mozzanatként 
tűnik fel. 

Reményteljesen kedvezőnek ta r t juk pedig e 
történeti irányt nemcsak azért, a mit illetékesen 
maga Lange, 19) a materialismus történetének bizo-
nyára „elfogulatlan" hirneves irója vall be, hogy 
t. i. „az anyagelviséget a philosophia iránti megve-
tés s gyülölségen kivül leginkább történetietlen érzü-
lete is jellemzi,1' talán mivel „a philosophiai képzett-
séggel mindig karöltve já r a történeti is" ; — ha-
nem kivált azon okból, hogy általa az okvetlenül 
restaurálandó bölcsészeinek egyúttal lényeges iránya is 
jeleztetilc ; még ha el is tekintünk e helyütt azon bi-
zonyára szintén nagyhorderejű történeti s régészeti 
széles kutatásoktól és az ujabb aegyptologia s assyrologia 
nem is sejditett fontos eredményeitől, melyek az 
isteni kinyilatkoztatás s közvetlen intézkedés té-
nyeiröl tanúskodó történeti okmányoknak, a sz. ira-
toknak hitelességét, — az angol skepsis kijózani-
tására, a könnyelmű franczia gúnyok s vakmerő né-
met ráfogások megszégyenitésére, — valóban meg-
lepő módon, egészen uj oldalról oly fényesen igazolák. 

Mert ha tagadhatlan tényeken józan philosophia 
magát soha tul nem teheti : az okvetlenül restaurá-
landó bölcsészet már e mélyen meggyökeresedett 
történeti irány üdvös pressíója alatt is a tények té-
nyét, — a kereszténységnek ugy a történelem mint a 
majdnem kétezer éves élet által is mindinkább fé-
nyesebben igazolt és semmi módon el nem escamo-
tirozható nagyszerű viliig esemény et — egyetlenegy 
részletében sem fogja ignorálhatni, hanem a meg-
történtnek tudott s csali minden történeti alapnak ab-
surd elvetése mellett — tehát csak észellenesen, tu-
dománytalanul tagadható isteni kinyilatkoztatás és 
közvetlen isteni intézkedés előtt meghajolni kénytele-
nülvén: sem félszeg uj-fusionalis pactatio alapján, — 
minőt némely okulni nem tudók pl. legújabban is-
mét Zeisiny 2U) vagy a tübingi Dieterich 21) — kiván-

ugy, mine bölcsészet- vagy cultur-történetünk. S hogy ez, 
— az érdekesbnél érdekesb uj adatok egész halmazának ér-
deméről nem is szólva, — részint a fejlődésnek constatált 
okozatos egymásutánja által sok különben homályos dolgot 
félderitő és a lehetővé tett széles összehasonlítások, s igy 
nyert fontosb analógiák által sok ujat is felfedező bizonyára 
tudományos eljárás, a felett ugy hiszem ki sem kételkedik ; 
sőt, hogy némely tudományszak csakis ez uton, előbb nem 
is sejditett jelentőségre emelkedett, arra példa a philologia. 
Hogy persze az elferdités s visszaélés, kivált még mainap, e 
téren sem hiányzik pl. az ugynev. cultur-történetekben, ösz-
szehasonlitó my thologiákban, vallások történetében stb. — 
az ugyan tagadhatlan. — 19) Lange, i. m. II. 170. — 20) Adf. 
Zeisiny. Keligion und Wissenschaft, Staat und Kirche. Eine 
Gott- u. Weltauschauung auf Erfahrungs- und zeitgemässer 
Grundlage. Wien 1873. — 21) Konr. Dieterich. Philosophie 

nak, — sem holmi akár más akár Schelling-féle 
repristinatio alakjában nem, — minőt többi közt a 
müncheni vezér-iskola tervez 22) hanem csakis mint 
igazán keresztény philosophia fog egyedül bizton — 
s hozzáteszszük — igazán tudományosan felépülhetni ; 
mint oly philosophia, mely sem üres abstractiókkal 
nem játszadozik a valóságnak teljes szemelőltévesz-
tésével, sem a merő érzéki kültapasztalatnak minden 
észlegest kizáró — értelmetlen — egyoldalúságába 
nem sülyed, hanem inegvesztegethetlen igazságsze-
retettel mindent átölelőleg: a positiv kereszténységnek, 
a történelem és valóságnak szilárd alapjaira fekteti, 
az ujabb tapasztalati búvárlatok biztos eredményeinek 
is kellő értékesítése s egyúttal nemesítése mellett őszinte 
kutatásait. 

Mit Guizot2 3) a franczia akadémia falái közt 
több mint két évtized előtt mondott, hogy t. i. „Az 
ész haladása s nagyságának leghivebb barát ja i sem 
titkolják el többé maguk előtt mély és fájdalmas 
nyugtalanságukat valamint a társadalomnak 
ugy az emberi szellemnek is szüksége van felemeltetés 
és megmentésre" — azt ma még inkább és még jo-
gosabban hangsúlyozhatjuk; — s haevészkiá l tásra 
egy tudós megjegyzés szerint2 4) Gratry e szózata 
adott választ :2 5) -Ideje, hogy a kereszténység éleszsze 
föl az emberi szellem levert bátorságát" — hozzá 
tehetjük, hogy ez ismét legközelebb csak a józan 
keresztény phílosophiának a tudományok terén óhajtott 
közvetítése s várt teljes érvényesítésével történhetik 
legsikeresebben. 

Ha ezt elérnök, mindent értünk el. 
A hatalmas lökést nyert józanabb — tudo-

mányos ébredés ily vezér s egységesítő rendező mellett 
aztán, csakhamar szűnnék meg a jelenleg oly sajnos 
de némileg mintegy természetes egyoldalúság vala-
hárai megszűntével minden káros elfogultság is, mely 
sehol sem rombolóbb, illetéktelenebb s megbecste-
lenítőbb mint épen a tudomány terén. 

Csak akkor lenne vége azon szomorú tapasz-
talatnak, hogy sokszor különben komoly férfiak is — 

und Naturwissenschaft, ihr neuestes Bündniss und die mo-
nistische Weltanschauung. Tübingen 1875. pag. 6. V. ö. 
Häckel. Natürliche Schöpfungsgeschichte IV. Aufl. Berlin 
1873. pag. 2, 4, 640 etc. Generelle Morphologie der Orga-
nismen. Berlin 1866. I. 106, 107. etc. — n ) mely repristina-
tiót még a theologiára is felette hasznos és előnyösnek kí-
vánja tartatni Wüh. Bosenkrantz, Die Prinzipien der Theo-
logie nebst Einleitung über d. Principienlehre im Allge-
meinen. München 1875. — 23) Montalembert grófnak mint 
uj tagnak beszédjére felelőleg. — 24) Le Correspondant. 
Paris 1858. torn. X L I I I . pag. 89. — 35) „Connaissance de 
Dieu." 1. u. o. 

2 G* 
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kiknek jellemük a rosz akaratot kizárja — a mai 
isoláltság s következményeinek áldozatul esvén : 
jobb ügyre méltó kitartás és lelkesedettséggel — 
mert ugy szólván jóhiszemüleg — egy rájok mél-
tatlan zászló alatt harczolnak, és hogy a bábeli za-
var teljes legyen e mellett még azt hiszik, hogy nem 
részükön van, hanem máshonnan jó az a „fanatikus 
elfogultság." (Vége köv.) 

A pannonhalmi diszkiadványok. 
A monostori székesegyháza körül több év óta folyt, s 

legújabban szerencsésen befejezett ujjáalakitási munkála-
toknak, illetőleg az azokat mintegy megkoronázott egyházi 
szent ténykedéseknek emlékét megörökítendő, a pannonhal-
mi Főapát ő méltósága, ki egyúttal ezen terjedelmes restau-
ratiónak bőkezű megindítója s szerencsés befejezőve is volt, 
két fényes kiállítású, túlzás nélkül nagyszerüknek mond-
ható nyomtatványt bocsátatott ki, melyek belérték s külső 
kiállítás tekintetében tetemesen felette állván mindannak, 
mit ilyetén alkalmi kiadványok, még a legsikerültebbek is 
rendesen nyújtani szoktak, a szónak teljes értelmében ép-
annyi maradandó becsű remekművet képeznek. 

Mindkettő ő Méltóságának kegyességéből hozzánk is 
eljutván, kegyeletes kötelességet vélünk teljesíteni, midőn 
azokat, amennyire lapunk kerete engedi, főbb vonásaiban 
ismertetjük ; már csak azért is, hogy szent Benedek magyar 
fiainak hangyaszorgalommal párosult, e kettős kiadványban 
ujolag tanúsított, nemes törekvései iránt a szíves elismerés 
adóját leróvjuk. 

E kiadványoknak egyike magának a monostori főegy-
háznak, tüzetesen legujabbi restauratiójának történetét, volt 
régi s jelenlegi alakjának, számos kitűnő rajzok és szinezett 
műlapok által illustrait, leirását adja, melyben a remek rajz 
ép oly szakavatott szövegben méltó kiegészítését találja. 

Ezen fényes kiállítású, 25, legnagyobb folio-alaku kü-
lön-levélből álló kiadvány ö császári s ap. királyi Felségnek 
van ajánlva „legmélyebb hálájok és jobbágyi hódolatuk 
jeléül a pannonhalmi benedekrend Főapátja és fiai" által ; 
főczime pedig a következő : 

EMLÉKLAPOK 
MELYEKET A 

PANNONHALMI SZ. BENEDEKREND 
A FŐMONOSTORI SZÉKESEGYHÁZNAK 

FŐMAGASSÁGU 

S I M O R J Á N O S 

B I B O K Î f O K , E S Z T E R G . É R S E K , M A G Y A R O R S Z Á G 
H E R C Z E G P R I M Á S A S.A.T. 

ÁLTAL 

1876-DIK ÉVI AUGUSTUSHÓ 27-ÉN TÖRTÉNT 

NEGYEDIK FÖLSZENTELTETÉSÉNEK ALKALMÁBÓL A JELEN- ÉS 

AZ UTÓKORNAK NYÚJT ; 

mert mint olvasóink, a 19. számunkban megjelent levelezés-
ből tudják, ezen emlékezetes napnak egyházi főténykedését 
Magyarország bíboros főpapja személyesen végzé. 

Hogy e díszes kiadványt magának az ap. Fölségnek 
ajánlják, arra a mlgos főapátot s a rend többi tagjait, mint 
a dedicatio mondja, főképen azon körülmény ösztönzé, hogy 
„e szerény ,Nefelejts' ama templomra vonatkozik, mely Ma-
gyarország Apostoli Királyai előtt mindenkor a legkitű-
nőbb kegyelet tárgya vala. A pannonhalmi templom első 
alapitóját ugyanis — folytatja az ajánlás — sz. István ki-
rályban tiszteljük, ki azt nem csak bőkezüleg javadalmazá, 
hanem mint apostol-király kitűnő kiváltságokban is része-
sité, és gyakori látogatásaival megdicsőité. ü maga vallja, 
hogy itt keresett és talált hű tanácsot és segélyt, midőn a 
veszély ellen harczolt, az Üdvözítő sz. hitét terjeszté és szép 
országát polgárikig szervezé ; — ,Quia consiliante Domino 
Anastasio abbate et iugiter adiuvante confortati et laureati 
sumus'. [Dipl. S. Steph.] I t t esdé le az Eg áldását nagy ér-
tékű munkájára és atyailag szeretett nemzetére! Az ő szent 
nevének emléke azóta nem mosódott el többé a pannonhalmi 
hármas ormon, hol azt a hű magyar nép is vallásos tiszte-
lettel megőrzé és fiúi szeretettel ápolá." 

Igy a fönkelt irályu dedicatiónak kezdő sorai; de le-
gyen szabad még a következő mondatokat is idéznünk, me-
lyek époly hű mint szép képét adják azon jó indulatnak, sőt 
mondhatnók : tiszteletnek is, melylyel a magyarhoni katholi-
cismusnak, s következőleg a magyar keresztény tudomány-
nak ezen ősi vára, Pannonhalma iránt Magyarország koro-
nás királyai minden időben viseltettek. 

„Szent István példáját dicső emlékű utódai is köve-
ték. A pannonhalmi zárda évkönyvei valóban kifogyhatla-
nok azon kegyelmi tények felsorolásában, melyekkel az 
apostoli királyok sz. Mártonnak pannonhalmi szentélyét 
oltalmazni, díszíteni, s dicsőiteni meg nem szűntek. I. An-
drás, sz. László s Kálmán királyok neveihez a jótevők emléke 
csatlakozik. Midőn e szentély a mostoha idők rohamai 
alatt először rommá lőn, s hamvaiból 1137-ben föltámadván, 
újra fölszenteltetett, II. Béla király is megjelent Pannon-
halmán, jelenléte által az ünnepélynek kitűnő fényt kölcsö-
nözött, és királyi kegyének emlékét különös okirattal is 
megörökítette. Ugyanígy cselekedett II. András király 
1225-ben, midőn a pannonhalmi templom Uros apát alatt 
harmadszor fölszenteltetett. IV. Béla a végzetes sajói ütkö-
zet után Pannonhalmán keresett vigaszt, tanácsot és segélyt, 
nem csak, midőn a veszély elől menekült, hanem utóbb is, 
midőn visszatérve, a szétdúlt hazát újból megalapítani 
törekedék." 

„II. Ulászló király atyai intézkedései uj korszakot al-
kotának Pannonhalmának egyházi életében. Ekkor lett az 
ősrégi apátság főapátsággá, miáltal rá uj fény derült, mely-
nél a fegyelem, tudomány és kifelé ható üdvös munkásság 
kitűnő lendületet nyert." 

Felejthetlenek a b. e. Mária Terézia királynő kegyelmi 
tényei. Hogy egyebekről hallgassunk, csak azon kegyes in-
tézkedésére hivatkozunk, melylyel 1771-ben elrendelé, hogy 
sz. István királynak Ragusából Magyarországba visszaho-
zatott „jobbja", mielőtt Budán elhelyeztetnék, Pannonhal-
mára vitessék, és a magyar népnek alkalom nyujtassék. mi-
szerint a szent ereklyét ott tisztelhesse, hol az apostol-király 
az igaz hitnek első alapjait tevé le. Leírhatatlan volt a nem-
zet lelkesedése és hálája a szeretett királyné iránt azon in-
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tézkedéseért, melylyel egy részről az apostol-király iránti 
tiszteletének megható jelét adá, más részről a magyar nép 
szivérzelmeit a pannonhalmi szentély felé forditá, honnan az 
üdvözítő hitnek fénysugara a szép ország virányaira szétára-
dozott, meghozván a magyar nemzetnek a keresztény pol-
gárzat erejét és állambölcseségét s ezzel az élet és virágzás 
zálogát. Nem kevésbbé örök hálára kötelezé sz. Benedek 
magyar fiait b. e. I. Ferencz király, ki 1802-ben nekik Pan-
nonhalmát és sz. Mártonnak ősrégi jogait és kiváltságait 
visszaadni és biztositani méltóztatott." 

„Végre legyen szabad még egy fényes napot fölemlí-
tenünk, mely a legmélyebb hála szavaival van bejegyezve a 
főapátság évkönyveibe!" 

„E nap az 1852-ik évi junius hó 30-ika, melyen Föl-
séged legmagasb látogatásával Pannonhalmát b o l d o g í t a n i Ö O Ö o 
méltóztatott ! Ekkor Fölségedet is e templom szentélyében 
láttuk imádni az ég Urát ; s midőn az imádkozó Fölség 
magasztos példája buzgóbb áhitatra ragadá lelkünket : 
hőbb imát röpiténk Istenhez Fölséges Urunk hosszú, boldog 
életeért s szerencsés kormányzásáért!" 

A főbb pontjaiban idézett dedicatio után az ünnepi 
diszkiadványnak történelmi része következik, mely ismét 
három szakaszból áll : I. Adatok a pannonhalmi székesegy-
ház történetéhez ; II . A mostani templom leirása ; | mindkettő 
több, igen sikerült szines rajzzal;] I I I . A műlapok magya-
rázata és IV. a Zárszó, mely az egész szövegnek méltó be-
fejezése, utána tizenhárom remek műlap következvén, mik-
hez hasonló Magyarországban még nem jelent meg. 

Az első szakasz, azon elismert tételből indulván ki, 
miszerint az építészet ép ugy hű kinyomata a társadalom-
nak, mint az irodalom, a templom történetében öt korszakot 
különböztet meg: a) Sz. Istvántól II. Béláig, 1000—1137 ; 
I) II . Bélától II . Endréig, 1137—1225; c) II. Endrétől I. 
Mátyásig, 1235—1486; d) I. Mátyástól 1486—1831; e) 
1831—1876, mely korszakok kiindulási pontjául mindig 
azon idő vétetett, melyben a templom határozott változáso-
kon ment keresztül. 

A pannonhalmi okiratokban egy sz. István kora előtti 
sz. Márton-templomának nyoma nem akadván, — mely kér-
déssel, mellesleg mondva, Magyarországban legújabban is 
dr. Danlcó praelatus ő mlga foglalkozott ; — kiadványunk 
természetesen az 1001. évi alapitó oklevelet veszi kiinduló 
pontul, mely egyszerűen azt emliti, hogy a pannonhalmi 
monostor építését Géza vezér kezdte, s sz. István befejezte ; 
de nincs kétség benne, hogy a monostorral együtt a tem-
plom is megépült, mely 1001-ben föl is szenteltetett. 

Milyen volt e templom? — arról a monostor okmá-
nyai nem adnak felvilágosítást. E korban a fából épült tem-
plomok még igen gyakoriak voltak ; tekintve azonban, hogy 
a pannonhalmi templom építésére oly férfiak folytak be, kik 
az olaszországi építményeket ismerték s hogy e templomot 
királyi bőkezűséggel sz. István fejezte be, ki e hely iránt 
nagy kegyelettel viseltetett: alig kételkedhetünk, hogy az 
diszes és fényes volt. Hogy továbbá e templom a Péter és 
Aba Samu királyok idejében fölmerült viszályok, de még 
inkább Vatha lázadása alkalmával sokat szenvedhetett, azt 
e zavarok természeténél fogva nem csak sejtjük, hanem hi-
teles történészeknél olvassuk is. Azonban hihető, hogy a 

templom nem dulatott fel, mert ujjá építésének ezen időben 
nyoma sincs: ellenben bizonyos, hogy a templom állott, mi-
dőn sz. László és Kálmán királyok Pannonhalmát látogatták. 

(Folyt, köv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

Egy más helyen, ') ugyanezen Frege a kőműves hit és 
a ker. kinyilatkoztatás közti ellentétről még érthetőbben fe-
jezi ki magát. Ez utóbbit egyenesen „veszedelmes tévelygés-
nek állítja." Egy oly képzelet, mondja ő, melyhez az emberi 
természetben a lehetőség nincs megadva, mely azon fölül 
áll, melynek képzésére magában hiányzik a lehetőség. Mond-
hatnák ugyan, hogy a kívülünk levő világ, melyet mégis ké-
pesek vagyunk magunknak képzelni, valamint Isten lénye is, 
messze túlhaladja lényünket. Azonban a legnagyobb gon-
dolkodók egybevágó kutatásának eredménye az, hogy min-
denki Isten és a világról csak annyit tudhat, amennyi ő maga, 
mint saját örök természetében adva van, azért mindegyik 
saját modora szerint másképen képzeli a tárgyakat, mint más 
egyének ; s a minő mindenik önmaga, olyan Istene is. Csak 
az érzéki képzelődéshez szokott képzeli Istent érzék- és tes-
tileg ; az elvont gondolkodású elvontan, mint személytelen 
fogalmat ; a józan, ki odáig jutott, hogy magát egész sze-
mélyiségében, mint állapotának örök okát felfogja, szintén 
mindenre gondol, mi van és történik, mint ugyanazon örök 
személyes lény jelenségére " „Ezen fensőbb igazság le-
lietőségébeni hit, mely a főfok valami szűkebb összekötte-
tésű kizárólagos birtokában állna, alapját különösen azon ve-
szedelmes őrjöngésben birja, melyet mindazok — kik egy ter-
mészetfölötti kinyilatkoztatás létét vitatják — legnagyobb 
buzgalom és kitartással terjesztenek ; s az üres gondolko-
zásuakkal elhitetik : hogy az ember saját esze és természeti 
tehetségeinél fogva képtelen feltalálni azon érzék fölötti 
igazságokat, melyek az ő legfőbb fejlődésére, boldogsága és 
megnyugtatására elkerülhetetlenek. Veszedelmesnek neve-
zem e véleményt, mert arra visz, hogy saját gondolkozá-
sunkról lemondjunk Őrültségnek mondom e képzele-
tet, mert azt igyekszik bebizonyitni, hogy az ember lényé-
ben mind azon feltétek megvannak, hogy a legfőbb igaz-
ságra eljusson. Ha tehát a János kőmüvesség azon van, hogy 
igazi egyéneket képezzen, ugy nálánál nem gondolható 
magasztosabb". 

Ez igen érthetően van mondva.2) Mi ezen képtelenséget, 
mely a felállított tételben rejlik, bővebben elemezni nem 
akarjuk. Nekünk elég a vallomás, hogy a kőmüvesség lé-
nyege a kereszténység lényegével össze nem fér. A páholy 
az embert a tökély legmagasabb fokára akarja emelni, még 
pedig minden kereszténység nélkül. Akkor azonban a ke-
reszténység fölösleges, nem más, mint „őrültség", „veszedel-
mes őrültség". A kőművesek „királyi művészetének" elvei 
okvetlen ez álláspontra vezetnek. Ha minden alkalommal 
minket attól biztosítanak és erősítenek meg, hogy a páholy 
a kereszténység, az egyház iránt nem viseltetik ellenséges 
indulattal, hogy minden hitet érintetlen hagy és tiszteletben 
tart, sőt maga a társulati testvérek részéről a keresztény 

') „Valami igazság és bölcsesség lehetőségétől, mely a főfok kizá-
rólagos birtokában van-" A. a. 2. 181 lap. 2) — ? ? Szerk. 
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kötelmek teljesítésére néz, s ha ily beszédmóddal, a hivő 
társulati tagok lelkismeretét rendszeresen megnyugtatni 
igyekszik, ugy ebben mi újra csak a kőmüvesség benső alap-
talanságát ismerhetjük fel, miben a deisták utálatos hizel-
arési modorát utánozzák, kik nem találtak szavakat Krisztus O ' 

és tana magasztalása, és dicséretére, mialatt minden áron 
azon voltak, hogy a keresztény hit épületét alapjáig szét-
pusztitsák. 

Még egy felötlőbb bizonyítékot akarunk ezen kétér-
telmű eljárásra nézve az olasz páholy életéből közölni, t. i. 
„az olasz szabadkőművesség jelvényes szertartásának hatá-
rozataiból", mely 1864-ben május 2. s 5-kén Milánóban tar-
tott közgyűlés üléseiben lett tárgyalva és elfogadva. Ott 
olvassuk : 

„5. Fej. A testület nem kötelezi magát határozott 
hitvalláshoz, azonban legnagyobb türelmet tanusit minden 
hitfelekezetek iránt". 

Mindjárt rá azonban ez mondatik: 
„7. Fej. Törekvései körül egyik feladatul azt tűzi ki 

magának : hogy minden szabad egyént egy nagy családdá 
egyesitsen, mely lassanként minden vakhit és Isten uralmi 
tekintélyére támaszkodó pártokat, ugy szintén minden vak-
hitü, türelmetlen, egymásközt ellenségeskedő vallási szokáso-
kat kipótoljon, hogy az emberiség valódi egyetlen templo-
mát felépítse". 

A benső ellenmondás itt világos. A társulat minden 
vallásfelekezet iránt legnagyobb türelmet akar tanusitani, 
de egyszersmind a kereszténységet a világból ki akarja 
zárni, hogy ő foglalja el. Ezt ugyan még egészen nem me-
rik kimondani, azonban mi még a deisták korából tudjuk, 
mit értsünk „a vak engedelmesség" s „a babonás, türelmet-
len vallási szokások" alatt. A kath. egyház büntetés alatt 
eltiltatik, mert az magát Krisztus által alapitott egyedüli 
igaz egyháznak tartja. Ezen kőművesek, ugylátszik, észre 
sem vesz'k, hogy őket is ugyan ily türelmetlenségről lehet 
vádolni, midőn utolsó leheletig a kőműves-társulatot tart-
ják „az emberiség valódi és egyetlen szentélyéül". 

Legelfogulatlanabb lelkesedéssel irja le nekünk ezen 
szabadkőmüvesi szédelgő Istent „minden világok nagy épi-
tőmesterét", dr. Trentowsky testvér, a freiburgi „Zur edlen 
Aussicht" páholy tagja, az ő 1865. april 4-iki „Reform-ér-
tesitvényében", mely az eisenachi gyűlésen kezdeménye-
zésül szolgált. Kilencz főpontot terjeszt elő. Az 5-dik 
igy szól : 

„A testület imádja az Istent, elismeri a vallást és mél-
tányolja az erkölcsöt, ezt azonban csak tiszta emberi szel-
lemben teszi". 

Bővitésül tovább megjegyzi : 
„Istent az összes emberiség kivétel nélkül tiszteli, azt 

azonban minden vallásfelekezet, nép, máskép magyarázza. A 
tisztelet szilárdul megmarad, a magyarázat azonban válto-
zik és kimerithetlen kiilönféleséget szül. Hasonlókép törté-
nik az emberiség tükrében, a szabadkőművességben is. O tisz-
teli Istent minden templomai- és gunyhóiban, kit műnyel-
vén: „minden világok nagy alkotójának" nevez, de az arról 
való fogalmat mindegyiknek tetszésére bizza. Az ő világal-
kotójuk mindig legfőbb lény marad, kit ugy érthetünk, 
ahogy tetszik — kit keresztény, zsidó, mohamedán, pogány, 

valamint a monotheista, deista, pantheista, sőt még az 
atheista is — ki mégis valami ős okot a dolgok kezdeteül és 
végleges okául elfogad — kénytelen elismerni".2) A világ 
alkotója azért minden emberi öntudattal megelégszik, s ki-
vétel nélkül minden embernek Istene". 

„Ilyen ő, a tisztán s emberileg felfogott humanisticus 
Isten. Ily módon a szabadkőművesség Isten legnagyobb szen-
télye, vagy az összes emberiség Istenének szentélye... s a 
szabadkőművesség itt ugy tűnik fel, mint a valódi religio, 
minden religiók religiójának szentélye." 

Ugyanez áll a szabadkőműves erkölcsről is : 
„A társulat erkölcse szintén tiszta és egészen emberi, 

s Istentől minden embernek adott s tőle független lelkisme-OO 
reten alapszik, ezen tudat a lelkismeret. Ezen kedves, szent, 
dicső erényt, mely a halandókat az önfeláldozás és hősies-
ség isteni magaslatára emeli, melyben egyedül s kizárólag 
uralg a valódi szabadság, egyenlőség és testvériség, ezt ajánlja 
a társulat tanítványainak s egyedül azt óhajtja, hogy buzgón 
gyakorolják, tí igy ezen erényes társulat a meghamisithat-
lan erkölcsnek szentélye."3) 

Ha ezen ámitás 4) a szabadkőművesek sötét csarno-
kaiban mint magasabb bölcseség értékesíttetik, ezért senki 
sem fog irigykedni rá. A becsületesség azonban akkor is 
megkivánja azon nyilt vallomást, hogy annak törekvése a 
kereszténységhez ugy arányul, mint a viz a tüzhez. 

Ily nézetek azonban nem állnak elszigetelve. Az egész " O O 
modern szabadkőművesség ezzel van megmételyezve, habár 
számos tag, sőt egész páholyok is akadnak, kik ily tanokat 
nem vallanak. Ily áramlat támadt az utóbbi években külö-
nösen Francziahonban azon vitás kérdésnél, váljon szabad-
kőmüvesi elvek szerint a páholy-csarnokokat meg kell-e az 
atheisták részére nyitni, s minő eljárás követendő a „Régi 
kötelmek" azon szabályzata iránt, hogy a kőműves „buta 
istentagadó" ne legyen; vagy pedig a régi alkotmány első 
szabályához alkalmazkodjék-e a franczia kőmüvesség, mely 
az Isten létének bizonyitását és a lélek halhatatlanságát a 
szabadkőművesség alapjául elfogadta. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , sept. 26. E g y f é r f i a s n y i l a t k o z a t . 

Amint az nagyon ismeretes dolog, a liberalismus záporként 
szokta szórni rágalmait mindazok ellen, kik vele egy hajó-
ban nem eveznek, mert csak igy tudja magát fenntartani ; a 
rágalom ezen özönével annyira elhalmozza a közönséget, hogy 
kivált azok, kik kissé elfogultak, hozzájárulván még az is, 
hogy gondolkozni nem szeretnek, nem veszik észre az indo-
kokat, melyek a liberalismust vezérlik rágalmazásában, sem a 
végczélt, melyet vele elfedni akar; csakis igy fejthető meg a 
liberalismus uralma. 

A „líégi kötelmek" szerint a szabadkőműves ne legyen ostoba 
Istentagadó. Hogy azonban „az atheisták" a „Kégi kötelmek"-kel kien-
gesztelődjenek, azokat Trentowski szerint a legszigorúbb értelemben kell 
magyarázni ; eszerint tehát egy szabadkőművesnek nincs megengedve, 
hogy „buta", hanem, hogy „éles eszű" istentagadó legyen. 

3) Bauhütte 18fJö 1. 1Ü5. — *) Trentowsky testvér ezen éles szót 
egy avatatlannak megbocsátja, minthogy maga is már 1862-évben a „Ne-
mes kilátás'- czimü freiburgi páholy zsinati iratában igy ir : „A világalkp-
tóróli fogalom igen igen alacsony, az sem a mai tudomány világa, sem az 
ellenséges hittudósok Ítélőszéke előtt meg nem állhat. A szabadkőmüvesi 
Istennel azonban a szabadkőművesség lénye is igen bárgyú és aljas-
nak tartatik." 
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E tekintetbe becsületessége hazánkban egy hajszállal 
sem nagyobb mint a külföldön, itt, mint ott egyaránt lerág 
minden becsületet mindenkiről, aki vele nem tart. A napi ta-
pasztalás eléggé tanusitja, hogy a katholicismusnak e tekin-
tetben a legnagyobb adag kijutott és kijut még mai nap is ; 
de még politikai pártot sem kiméit a liberalismus, ha az 
elég szerencsétlen volt, vele ellentétes nézetet vallani. A húsos O 7 

fazék élvezete nem oly közönyös dolog előtte, hogy azt 
könnyen feláldozza, azért tapasztalhattuk, hogy amintacon-
servativ párt életjelt adott magáról hazánkban, azonnal a 
legszebb epithetonokkal halmozta el. Nem volt elegendő, 
hogy a haladás ellenségének tüntette fel, hanem még ,ultra-
montánnak' is elnevezte, a szónak ama bizonyos, leggyü-
löletesebb értelmében. 

Becsületére legyen mondva a conservativ sajtónak, 
hogy valamint a katholikus sajtó a inaga részéről, ugy ő is, 
visszautasította ama szónak gyűlöletes jelentményét kez-
detben azonnal ; de a liberális sajtó, jól tudva, mivel lehet 
mai napság az embereket a józan irány követésétől vissza-
ijeszteni, rágalmával mind ezideig nem hagyott fel, a con-
servativ sajtót, és igy ennek irányát is a politikai és társa-
dalmi életben meggyülöltetni akarván, nem szűnik meg a 
conservativeket ugy feltüntetni, mint ,ultramontánokat'. A 
viszonzás azonban nem maradt el ; a mily férfias bátorsággal 
a küzdtérre léptek a conservativek politikai tekintetben, oly 
férfias nyíltsággal és eléggé érdekesen utasitják vissza ma is 
az ultramontán elnevezést azon értelemben, mint azt a liberá-
lis sajtó veszi. 

Annyira érdekesnek tartjuk nsm egy tévedés mellett is 
e nyilatkozatot, hogy nem tartóztathatjuk magunkat annak 
szószerinti közlésétől. Az Erdélyben megjelenő ,Ébredés' 
czimü conservativ lap e tekintetben ugyanis a következő-
ket irja: „Az ellenünk sokat hangoztatott vád — úgymond 
— az ultramontanismue. A közönség azon részének, a me-
lyik nem ismeri azt a körülményt, hogy a lapunkat megala-
pított férfiak többsége protestáns és a mely nem venné figye-
lembe, hogy Erdélyben a vallási tolerantia a legrégibb idők-
től fogva a legszebb (?) és legméltányosabb (?) viszonyt ho-
nosította meg a felekezetek közt, kijelenthetjük, hogy mi 
ultramontánok nem vagyunk." 

„Ha azok, kik ezen elnevezéssel megtiszteltek, az ultra-
montán elnevezéssel oly férfiakat jeleznek, akik meg vannak 
győződve, hogy a vallás minden erkölcsnek fundamentuma, 
ugy protestáns mint katholikus alapitó-társaink az ultra-
montán kitételtől nem riadnak vissza ; ha azon elv, hogy a 
felekezeti vagyont minden támadástól erélyesen védelmezni 
kell, ultramontánokká bélyegez, ugy ezen vád is ránk illik, 
mert a földosztás veszélyes mestersége meg nem egyeztet-
hető a conservativ elvekkel. De, ha az ultramontanismus a 
nemzeti és állami érdekek feláldozása, vagy alárendelése 
volna bármily néven nevezendő felekezeti érdekeknek : ak-
kor nyugtassák meg magukat azok, kik afféle gyanúsí-
tást intéznek ellenünk, mert mi minden ily jogtalan törek-
vést nem kevesebb erélvlyel, s legalább is annyi alaposság-
gal, mint ők, utasitandunk a kellő korlátok közé." 

Üdvözöljük e férfias, bátor nyilatkozatot, üdvözöljük, 
hogy a conservativ párt megmagyarázta az országnak, hogy 
minö ultramontán lesz ő, s hogy e nevezetet feltétlenül ön-

magától el nem utasította, hanem elutasította magától azon 
értelemben, melyben attól minden jóravaló katholikus em-
ber is irtózik és mely tulajdonképen nem is létezik, hanem 
csak is a liberalismus találta ki, hogy ily módon a ,cultur-
harczot' annál biztosabban megkezdhesse, másrészt pedig, 
hogy elfordítsa az ország figyelmét attól, mikép zsákmá-
nyolja ki az országot egyesek érdekében. 

Igenis, mi örömmel fogadjuk e nyilatkozatot, s csak azt 
kérjük, hogy a szavakat tettek is kövessék. Valóban, mi ka-
tholikusok is nem más értelemben vagyunk ultramontánok. 
mint hogy a vallásosságot akarjuk a nemzetben táplálni és 
fentartani, meg levén győződve, hogy áldásosabb művet 
hazánk érdekében nem vihetünk végbe, mint ha azt valláso-
sán vezetjük. Alig volt korszak, melyben erre nagyobb szük-
ség lett volna, miut épen ma, midőn, ha az ősök feltámad-
nának sírjaikból, aligha ráismernének unokáikra. A liberális 
kormányzás néhány év alatt a vallásosságot ugy tönkre tette, 
hogy vállvetve működve is hoszu idő telik el, mig a régi 
vallásosság jogosult helyét ismét elfogadja ; azért mi kettős 
örömmel veszszük,ha velünk együtt a conservativ párt is töre-
kedni fog a keresztény vallásosság felébresztése és táplálására. 

De a szellemin kivül, az anyagit is működési körébe 
vonja a conservativ párt, mert a „felekezeti vagyont is min-
den támadás ellen erélyesen védelmezni" Ígérkezik. Nem ta-
gadjuk, hogy e pont, eltekintve még a jog szempontjától is, 
kellemesen lepett meg bennünket. A felekezeti, különösen 
katholikus vagyon, nemcsak felekezeti, hanem nemzeti szem-
pontból is megfigyelésre érdemes. Száz és száz család az or-
szágban e vagyonnak köszönheti, részint hogy el nem sze-
gényedett, részint, hogy felvirágzott ; hogy hazánk annyi 
iskolával bír, hogy a népnek különben is rettentő terhei 
mellett még a cultus fentartására is nem kell adózni, liogv 
nemzeti intézeteink .vetekednek a gazdag külföld hasonneniü 
intézeteivel, ezt legnagyobb részt a kath. egyházi vagyon-
nak köszönhetjük, ezért a nemzet elleni bűnt is követne el, 
aki kezét e vagyonra tenné. Nemzeti érzületéről tett tehát 
tanúságot a conservativ párt, midőn e pontot is felvette pro-
grammjába és biztosithatjuk, hogy legalább, a mi bennünket, 
katholikusokat illet, nem lesz szükség soha minket „a kellő 
korlátok közé utasítani," mi a nemzet érdekében, mint eddig, 
ugy ezután is lelkiismeretesen megteszszük kötelességünket 
és reméljük e férfias nyilatkozat után, hogy a conservativ 
párt is hasonlóképen fog irányunkban eljárni. ^ 

IE0DAL0I. 
Az uj iskolai év kezdete alkalmából a ft. lelkész-

kedő papságnak, ugyszinte mindazon mélyen tisztelt urak-
nak kik mint tanfelügyelők, iskolaszéki elnökök, iskola igaz-
gatók a népoktatás ügyében irányadó és intéző befolyással 
birnak ; s általán a népoktatásügy minden melegkeblü ba-
rátjának bátorkodunk szíves figyelmébe és pártolásába aján-
lani, az alább közölt kézi- és tankönyveket; u. m.: 

1. Gyorffy Iván. „Népiskolai olvasó- és tankönyv," ma-
gyar kath. elemi és néptanodák felsőbb osztályainak, úgy-
szintén az ismétlő iskolák növendékeinek használatára. Ti-
zenöt tömött iv, számos szép képpel. A főmgu bibornok-
herczegprimás ő Emja kegyelmes ajánlatával diszitett má-
sodik kiadás. Tartós kemény kötésben 50 kr. 

2 Györffy Iván. „Mennyei manna." Katholikus ima-
és énekkönyv, tanuló ifjak és éltesbek használatára számos 
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szép képpel, főpásztori kegyelmes jóváhagyással, második 
kiadás. Diszes kemény kötésben 50 kr. 

3. Györffy Iván. „Kis mennyei manna." Katholikus 
ima- és énekkönyvecske, kis fiuk és leánykák számára szép 
képekkel, főpászt. kegyelmes jóváhagyással, második kiadás. 
Csinos kemény kötésben 25 kr. 

4. Györffy Iván. „A kath.hitvallástun kézikönyve" kö-
zéptanodák, polg. és fensőbb népiskolák számára, Zenner 
Nándor hatodik javitott német kiadása után magyarítva, 
főpászt. jóváhagyással, második olcsó kiadás 40 kr. 

5. Györffy Iván. „Ötven eredeti magyar népdal és dal-
lam", hangjegyekkel. Szini K. nagyobb gyűjteménye nyo-
mán a magyar ifjúság számára alkalmazva 40 kr. 

6. Györffy Iván. „Tréfásversek" humorgyöngyök gyö-
nyörködtető gyűjteménye, a magyar költészeti irodalom e 
nemű legkitűnőbb, s szavalásra legalkalmasb termékeiből 
nagy gonddal összeválogatva 50 kr. 

Mindezeket 2 kros lev. lapon is eszközölhető szives 
megrendelésre, azonnal bárhova megküldi tiszteletteljes 
szolgálatkészséggel a kiadó Franklin-Társulat Budapesten. 

S ,Társulati Ertesitő' mint,Jézus sz. Szivének hírnöke.' 
1876. Szeptemberhó. Tartalom: Szeptemberhavi általános 
szándék. — Általános szándék szeptemberhóra. Ramière 
Henrik atya után francziából. — Kereszt alatt. Rosty Kál-
mántól, S. J . — Jézus szentséges Szive apostolsága (folyt.) 
— Jézus szent Szivéről. Szemennyei Mihály énekeiből. — 
Könyvismertetés. — Részletes jó szándékok szeptemberhóra. 
Isten szent neve védőinek egyesülete a rut káromkodás ki-
irtására. — Tudósítások. — Melléklet: „A tökéletességnek 
és keresztény erényeknek gyakorlása." Szerzé tisztelendő 
P. Rodriguez Alfonz, Jézus-társaságabeli áldozár. Jáky F. 
II. kötet, 26. ív. 

H i v a t a l o s 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 

folytán Mujer István, esztergomi kanonoknak, a vizáradás 
alkalmával szerzett kiváló érdemei elismeréseül Lipótrendem 
lovagkeresztjét díjmentesen adományozom. 

Kelt Nagy-Szebenben, 187G. évi szept. hó 12-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A fehérvári püspök ur, dr. Dalánszky Nándor ő 

méltósága, folytatva, múltkori tudósításunkban jelzett bér-
málási körútját, mindenütt nagy lelkesedéssel fogadtatott. 
A nép buzgósága, kedvelt főpásztorához való ragaszkodá-
sával vetélkedik, ugy, hogy egyik szemtanúnak megjegy-
zése szerint: „az embernek sok lelki épülése vagyon ily 
alkalmakkor, és sokszor valóban megindul a nép buzgósá-
gán, s bátorságot meríthet azon szellemi tőkéből, mely itt 
fekszik . . . . " 

Kubinszky Mihály félsz, püspök ur ő mlga bérmálási 
körutat tesz a kalocsai főmegyében, s addig Horgos, Mar-
tonos, Ókanizsa, Adorján, Ada, Mohol, Petrovoszelló, 
Ó-Becse, Bács-Földvár és Szent-Tamáson osztotta ki a bér-
málás szentségét mintegy 15 ezernyi keresztény harczosnak ; 
útjában mindenütt a legnagyobb ünnepélyességgel fogadák. 

— A fuldai polgármester részvétnyilatkozatot intézett 
a ,májustörvényileg' elűzött angol apáczákhoz, melyben 
azon mondat is fordult elő, hogy „a község mélyen fájlalja 
azon meg nem érdemelt szomorú sorsot, mely e derék inté-
zetet érte. . ." ezért most a királyi rendőrség felszólítást in-
tézett a polgármesterhez: .igazolja' emez állítását; mert 
különben az államügyész indíttatik ellene. 

— A franczia közhatóságok, mindinkább meggyőződ-
vén arról, miszerint a laicusok által vezetett anyakönyvek 
épen nem megbízhatók, másrészt a folytonos forradalmak 
nagymérvű pusztításokat tevén az egyházi anyakönyvek 
közt is, legújabban azon terv merült fel, minden családnak 
külön „családkönyvet" szolgáltatni ki, melybe a születési, 
házasodási,halálozási stb. esetek hivatalból bejegyeztetnének. 
Ez egyébiránt csak egy régi, középkori, sok helyt egész a 
mult század közepéig fenállott szokásnak újra életbe lépte-
tése lenne. 

— A zsidó-liberalismus ismét nagy diadalt készül ülni 
azon törvényben, melyet a porosz alsóház legközelebb a te-
metőkre vonatkozólag fog megszavazni. A temetők ugyanis 
a rendőrség joghatósága alá helyeztetnek s közösökké tétet-
nek valamennyi felekezet számára, csak a zsidók tartják meg 
külön temetőiket! Egyébiránt, ha már közös temetőnek kell 
lennie, mégis csak némi vigasz, hogy az ember legalább ott 
nem kerül zsidó mellé. — New-Yorkban legújabban miss 
Jane Benett, Benetc Jakab, a ,New- York-Herald', a világ 
legnagyobb hírlapja jelenlegi tulajdonosának nővére apá-
czává lett. A miss 5—6 millió dollárnyi személyes vagyon-
nal bir. — A góthai városi tanács a hullaégetés facultativ 
behozatalát határozta el. 

— Mancini, olasz cultusminister körrendeletet intézett 
a praefectusokhoz, melyben arra figyelmezteti azokat, misze-
rint számos egyházi testület, a zárdák eltörlése után is 
folytatva közös életet, ez által az állam törvényeit sérti ; 
továbbá arra is ügyeljenek, hány ujonczot vesznek fel a 
még tűrt zárdák, nehogy ezen a téren is ,visszaélések' for-
duljanak elő. A bölcs minister alkalmasint attól tart, hogy 
majd egyik szép reggelen minden olasz ember baráttá 
lesz, s jobban szeretné, ha mindnyájan a páholyba Íratnák 
be magokat. 

— A zárdai nevelés, illetőleg szerzetesi oktatásra vo-
natkozólag ezeket írják Münchenből egy bajor vidéki lap-
nak : „Nem régen itt a női tanítójelöltek vizsgája tartatott, 
melyre 49 egyén jelentkezett, ezek közt 11-en, kik oktatásu-
kat az iskolanénéktől nyerték. Megbuktak 14-en, kivétel nél-
kül olyanok, kik nem a nénéknél tanultak.,Kitűnő' osztályza-
tot csak egy nyert s ez a nénék tanítványa volt ; ez osztályzat 
három év óta senkinek sem adatott.Az általános sorozatban 
az első öt helyet oly jelöltek foglalták el, kik képeztetésö-
ket a nénéktől nyerték, azután következett kettc', kik világi 
,szakférfiak' által oktattattak, s aztán ismét szakadatlan sor-
ban a nénék többi tanítványai, s csak ezek után, a sorozat 
végén a világi intézetek többi növendékei, kik közül, mint 
fentebb mondtuk, 14-en meg is buktak. Még a liberális 
vizsgáló biztosok is a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak 
a nénék tanügyi érdemei fölött. 

— Több franczia lap a Sibériába száműzött lengyel 
papok részéről szivinditó segélykérést tesz közé, melyből a 
következő helyet idézzük: „Az 1863-i események után 12— 
20 évig tartó kényszermunkára küldettünk Sibériába. 1875-
ben a wologdai kerületbe tétettünk át, hol a legkisebb segély 
nélkül körülbelül 70 faluban elszórva élünk. Legtöbben kö-
zülök 80 felé járó aggastyánok, kik egész életöket a Meg-
váltó szolgálatára szentelték s most itt 12 év óta szenvedve, 
nincs annyi pénzünk, hogy egy darab kenyeret vehetnénk 
raj ta; Isten tanunk, hogy napokig tengődünk egy falat ke-
nyér nélkül ; ruháinkat mind eladtuk s most már nincs 
mit eladnunk ; a városokban nem szabad tartózkodnunk ; 
folyamodtunk ugyan a kormányhoz, de mig onnan válasz 
érkezik, addig az éhség s az itteni télnek 40 foknyi hidege 
megölhetett...!" Az emiitett lapok gyűjtéseket rendeztek e 
szerencsétlenek számára. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-1 
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros,főutca221,hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

_ 

K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
HARM1NCZÖTÖDIK EVFOI.YAM. 

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

zendők. 

Pesten, szeptember 30. 27. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Tanév-megnyitó beszéd. — A pannonhalmi diszkiadványok. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. 

Egyházi tudósitások : Pest. ,Iskarioth.' Németország. A német katholikusok nagygyűlésének resolutiói. — Vegyesek. 

Tanév-megnyitó beszéd, 
melyet mint a m. Jc. pesti egyetem hittani karának e. i. dékánja 

tar tot t 

Dr. Berger János, 
esztergom-főmegyei áldozár, m. k- egyetemi tanár. 

(Vége.) 

Csak akkor fogna századunk annyi szép, most 
gyakran csak szakadozott vagy elferditett , egymást 
sokszor elhomályosító, sőt nem r i tkán egymással 
ellenkezni látszó ismerete, kétségtelenül számos 
vivmánya, — megtisztultan s megnemesitve a tudo-
mány szellemi koszmosának fensöbb dicsfényénél, 
valódi jelentősége s értékében emelkedhetni igazán ala-
pos tudássá s felragyogni a valódi tudományos mély-
ség nem múlékony nimbuszával. ') 

Csak ily minden egyoldalúságtól ment, az igaz-
ságnak s valóságnak megfelelő tudományos józan-böl-
cselés mellett, mely az emberi megismerés összes for-
rásait ismét megnyitná és az érzéki s érzék feletti ter-
mészeti megismerés u t j án kellőleg megkülönbözte-
te t t anyagiak és szellemiek s ezek viszonyainak ösz-
szegéből, tehát az egész mindenségböl mint okozatról 
az okra menvén át, — a minden létezőnek legfőbb 
alapokát képező feltétlen s véghetetlen Lény, az 

') A mit ugyan Lange i. h. II. pag, 141. más czélból 
hangsúlyoz, az itt is alkalmazható : „Wenn die Resultate 
der Wissenschaft so beschaffen wären, dass Niemand sie 
deuten kann, der sie nicht gefunden hat — und dies wäre 
die strenge Consequenz jenes Anspruches (ha t. i. a specia-
lista szaktudós tárgyához soha más nem szólhatna) — so 
sähe es mit dem Zusammhang alles Wissens und mit der 
ganzen höheren Bildung sehr bedenklich aus Ein Pro-
dukt der Industrie beurtheilt nicht nur der Fabrikant, son-
dern auch der Consument. Wer ein Werkzeug kauft, weis 
oft bessern Gebrauch davon zu machen, als der es verfertigt 
hat Wer das Gesammtgebiet der Naturwissenschaften 
fleissig durchwandert hat, um ein Bild des Ganzen zu ge-
winnen, der wird die Bedeutung einer einzelnen Thatsache 
oft besser zu beurtheilen wissen als ihr Entdecker." 

imádandó személyes Isten eszméjéhez emelkedik s 
ide vezetve őszintén megmutat ja , hogy e természe-
tin kivül a magát kijelenthető személyes Isten jó-
voltából az ember fensöbb természetfeletti megisme-
résre is juthat, sőt — hogy a tör ténet megingathat-
lan tanúbizonyságaira való tekintet tel — valóban 
jutott is elismeri minden consequentiáival együtt ; mely 
továbbá a véges eszű embert ugyan személyes ön-
álló, de egyszersmind Istentől teremtet t s azért 
Tőle folyton függő lényül, az isteni teremtés müvét , 
a nagy mindenséget ugyan önmagában is relativ 
önállóságában, de absolut alapjában Istenben is tudo-
mányosan megismertetni s vizsgáltatni k ivánja még 
pedig nemcsak az észigazságok hanem az époly tény-
leges bizonyos s jogosul t kinyilatkoztatott igazságok 
világánál is ; — csak ily igazi bölcselés mellet t 
fogna a kinyilatkoztatott igazságok tudománya s ennek 
müvelése az össztudomány szellemi kosmosának ke-
retében, ál talánosabban szintoly szükségesnek tar-
tatni s a minden oldalróli igazán tudományos mély-
ségbeni haladás érdekében nem kevésbbé fontosnak el-
ismertetni mint az észigazságok tudománya ; a ) és 
egyút ta l valóban benső meggyőződéssé érlelődhetni, 
hogy valamint mindezeknek őszinte beismerése, s 
a theologiának, — természetesen az ennek többi 
különféle szakai közt méltán kiváló helyet foglaló 
de sokak előtt annyira szemetszuró, szoros értelem-
ben vett h i t tannal együtt , — tiszteletben tar tása 
által, sem a bölcsészet sa já t körén belül, annál ke-
vésbbé a többi tudományág nemcsak mitsem vészit, 
hanem ellenkezőleg inkább fensöbb nézpontokat s biz-
tos iránytűt nyer : ugy a szoros értelemben vett theo-
logiának merő philosophiává való változtatása nem-
csak illetéktelen sőt képtelen merény, hanem a fen-

2) II. Hagemann. Vernunft und Offenbarung. Freib. i. 
Br. 1869. pag. 115 — 117. 

24 
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söbb tényleges igazságoknak s igy maguknak a sa-
já t előnyükre s nemesbitésökre szolgáló fensöbb 
nézpontoknak lenne üdvtelen lerontása. 

Nem vagyunk ugyan hajlandók, — ismételve 
mondjuk, — azon vérmes optimismusban ringatni 
magunkat, mintha mindez fokozatos átmenetek s min-
den küzdelem nélkül a rögtönzés müve lehetne ; de az 
örvendetesen mutatkozó ébredésnek s őszinte kutatásnak a 
tudományilag döntő körökben oly erélyesen felka-
rolt józan iránya, —• az indigentiák s exigentiák 
mélyen átérzett tudata s a több nem is várt oldalról 
találkozó s oly élesen nyilvánuló fogékonyság mel-
lett, — adja Isten, következetesen haladva okvetlenül 
az igaz tudománynak, az igazságnak s igy a keresz-
tény vallásnak is kell, hogy eme teljes gyözedel-
mével3) végződjék és ismét ugy a bölcsészeti mint 
a fensöbb theologiai, oly soká oktalanul kárhozta-
tott teleologiát4) emelje azon mindent utolsó izig, a 
legvégsőbb s legfelsőbb kútfőig Istenig visszavezető 
s betetőző méltó zárkő gyanánt a nem többé — ugy 
szólván — illesztetlen zilált romokként szétszóródó 
hanem szellemi szerves egészszé összeforrt össztudo-
mánynak magasztos épületére, mely épugy az ember 
valódi nagyságát s üdvös törekvései fényes diada-

3) H. Hagemann. i. h. pag. 95. „Die Philosophie kann 
nicht zurück in den falschen Dualismus, sie kann auch nicht 
zurück in den Pantheismus. Sie muss eine neue Richtung 
einschlagen und in dem Stadium dieses Übergangs befindet 
sie sich jetzt. Der herrschende Materialismus ist nichts 
anders, als die Verwesung der bisherigen Philosophie und 
die Anomalie unter den Zweigwissenschaften war te tauf das 
organische Band, durch welches eine neue Philosophie sie 
wieder verknüpfen wird. Kann die Philosophie in ihrer 
antichristlichen Richtung, die sie in ihren letzten Ausläu-
fern genommen hat, nicht länger bestehen, so wird sie für 
die Zukunft eine Richtung einzuschlagen haben, die sie 
nicht wieder in Widerspruch mit dem Ghristenthum führt. 
Und da die Vernunft nicht die angeborne Feindin des 
Christenthums ist, so wird sie auch dazu in sich selbst den 
Antrieb und die Mittel finden." — 4) Természetesen sein 
Lange (i. Ii. II . pag. 276 sk.) sem egy Fechner (Atomlehre. 
I I . Auflage. Leipz. 1864) s mások értelmében. — Jól mondja 
Ilertling (i. h. pag. 17.) „Es ist für die mechanische Welt-
ansieht der Prüfstein ihrer Wahrheit , dass innerhalb des 
von ihr umrissenen Gebietes keine Stelle sich zeige, an der 
ihre Krafc aussichtslos versagt. Es darf im Bereiche des 
Thatsächlichen nichts geben, das nicht wenigstens die Hoff-
nung rege machte, mit der Zeit den schon bekannten Er -
scheinungen gleichartig eingeordnet zu werden. Es darf 
endlich in den Reihen ihrer erklärenden Glieder niemals 
eine unausf'üllbare Lücke bleiben. Wenn wir ihr glauben 
sollen, dass die Welt ein Spiel ohne Sinn und Ziel sei, so 
werden wir um so fester daran halten, dass sie uns zeige, wie 
nach ihren eigenen Prinzipien dieses Spiel zu Stande kom-
men könne, oder zu Stande kommen müsse. Grenzen der me-
chanischen Naturerklärung in der einen oder anderen der 
bezeichneten Richtungen, wären ebensoviele Punkte, an 
denen sie über sich selbst hinaus weist, und die Aufdeckung 
solcher Grenzen ist darum gleichbedeutend mit dem Nach-
weis von der Unmöglichkeit der mechanischen Weltansicht." 

lát hirdetné büszkén, mint dicsöitené egyúttal a 
teremtő áldó Istent is méltóképen ! 

Ez lenne aztán azon valódi fensöbb monismus, 
melynek kész hiveiül mi is szivesen valljuk magunkat. 

Mélyen tisztelt gyülekezet ! 
A mondottakból, melyekben mindenütt — ha-

bár csak érintőleg — a tudományok tág terén szá-
zadokon át napjainkig lehullámzott tényekre tá-
maszkodtunk, — ugy hiszem — elég világosan ki-
derült, hogy valamint a tudományágak s szakok 
közti szerves összeköttetésnek bárminő megzavarása — 
történjék az akár valamely szak perfidiája folytán 
megkisérlett elszakadás, akár egyiknek a másik kö-
rébe való illetéktelen avatkozása s kontárkodása 
vagy épen egyrészrőli vagy kölcsönös elnyomás ál-
tal, — nemcsak az illető tévútra került vagy meg-
zavart tudományág vagy szak kárával sőt néha vesz-
tével hanem az össztudománynak is sokszerű hátrá-
nyával s elhomályositásával j á r : ugy viszont a tév-
útra került, elszigeteltségében elfajult tudomány 
ébredése, kijózanodása s elvégre teljes restauratiója 
okvetlenül mindenek előtt a közeledés, isméti vissza-
térés, kivált józan egy bölcsészet által közvetítendő test-
véries szövetkezés és igy a természetes harmónia üd-
vös helyreállításával kapcsolatos. 

A hazugsággal az igazság nem szövetkezhetik, O f5o © O 7 

igazság csak igazsággal foghat kezet. 
Miből az igaz tudomány minden őszinte ba-

rá t j a azon önkényt folyó tanulságot vonandja, mi-
szerint csakis a testvéries szoros összeköttetésnek 
kölcsönös gonddal s őszinteséggel ápolt fentartása s ön-
zéstelen megszilárdítása, — a mi csak a józan bölcsészet 
minél fokozottabb művelése mellett történhetik, — biz-
tositják egyedül az igazi tudománynak ugy megőr-
zését mint sikeres haladását, egyedül szereznek neki 
megtámadhatlan tekintélyt s emelik ellenállhatlan, 
igazán üdvös s tartós nagyhatalommá. 

Miszerint első sorban a tudományok egységi s 
összesítési gyupontjai az egyetemek vannak s a ha-
zaiak közt kivált anyaegyetemünk van hivatva a 
tudomány ez igazi érdekeit szemmeltartani, sőt 
részben kellő érvényrejutásukat is a szűk falakon 
kivül is minél lehetőbbé tenni: az, ugy hiszem, 
eléggé világos. 

Hogy a tudományos világban mutatkozó átala-
kulási stádiumok, szellemi küzdelmek s üdvös ké-
szülődések mellett a culturnépek közt mindinkább 
méltóbb helyet foglalni törekvő nemzetünknek is ugy 
kellő életjeladásra mint érdemszerzésre kínálkozó alkal-
mat legközelebb Önök, Tisztelt Egyetemi Polgárok ! 
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fogják majd, a hazai tudományra nézve addig re-
mélhetőleg még Jcedvezőlb körülmények közt, szerencsé-
sen értékesíthetni ; hogy ugy hazai tudományunk 
elöbbrevitele s gyümölcsöző elterjedésére, mint tu-
dományos reputatiönk emelésére hol közvetlenül 
hol közvetve leginkább Önök fognak, mint erre leg-
hivatottabb tényezők közreműködhetni : az sem szo-
rul hosszú fejtegetésre. 

S azért szabadjon most kizárólag Önökhöz, ma-
gyar hazánk kiváló reményeihez fordulnom, és — 
Kinek imént áldásáért esedeztünk, — az Istennek 
nevében megkezdendő u j tanszakasz küszöbén, leg-
alább röviden, fogékony szivökre kötnöm : hogy a 
mondottak ugy irányt mint vigaszt s bátorítást 
nyúj tó tanulságainak folytonos szemmeltartása mellett, 
letevén mindenekelőtt minden előítéletet s elfogult-
ságot, — a tévelyek s tévirányok e gazdag forrásait 
— fogjanak hideg vérrel, férfiasan elszánt vasaka-
rattal, részrehajlatlan igazságszeretettel és lehető-
leg minél alaposb józan-philosophiai képzettséggel, taná-
raik biztos kalauzolása mellett, szép ha nem is fá-
radság nélküli feladatukhoz. 

A tantermekben hallottaknak minél értékesi-
tettebb elsajátításán kivül szintén mulaszthatlanul 
szükséges öntevékeny búvárkodásaiknál ne az érző te-
hetség gerjedelmeit, ne a phantasiát domináltassák, 
mely komoly biztos Ítélet helyett a kaleidoscop 
módjára csak kapkodó játszi combinátiókkal ámit, 
— hanem a sziv ferde szenvedélyeitől meg nem veszte-
getett tiszta higgadt ész vezérelje nyugodtan ; és a 
mennyiben e czélra az irodalmi termékeknek ma 
már egész tengerével állnak szemközt, a tanáraik-
tól nyerendő iránytűhöz tartsák magukat, mert 
csakis igy lesz fáradozásuk sikeres s kerülendik ki 
az e téren oly gyakori szirteket ; s csakis igy nem 
fogják magukat sem frappiroztatni sem dupiroz-
tatni a puszta üres phrasisok által, s lesznek képe-
sek kellő logikai képzettség mellett azonnal felismerni 
ugy a merő divatnál egyéb alapot nem biró állítá-
sokat, mint a solid bizonyítás helyett annyiszor 
mesterkélten árul t vakmerő sophistikus csel-
fogásokat. 

Kerüljék minden áron szaktanulmányaikban a 
veszélyes egyoldalúságot ; tiszteljék becsüljék más sza-
koknak is biztos ismereteit; netán felmeriilendett 
kételyek esetében pedig keressenek azonnal illetékes 
felvilágosítást és egyik volt kormánynokunk szép 
mondásaként „szaktudományaikba való mélyedés 
által oda kell élesíteni Ítéletüket, hogy a szakukba 
vágó dolgokban az igazság megismerésére, szaku-

kon kivüli dolgokban pedig azon igazi határ meg-
ismerésére képesittessenek, melyen tul beavatkozá-
suk üdvös nem lehet. Csak a ki valamit tud, az is-
meri meg mily sokat nem tud, az méltányolhatja 
mások tudását." 5) 

A mennyiben pedig hazai tudományunk leendő 
művelőihez szólok, szabadjon záradékul még azon 
eléggé meg nem szívlelhető igazságra figyelmeztet-
nem, melyet tisztelt Prorectorunk hangsúlyozott 
egyik rectori beszédjében, még pedig annál is in-
kább, inert nyughatatlan szomszédaink, — kiket 
többi közt boszant, de a magyar tudománynak bi-
zonyosan sem hátrányára sem kárára soha nem volt 
s nincsen, hogy sem dicstelen hegelismusuk domi-
natióját annak idejében hazánkra kiterjeszkedni 
nem engedtük, sem most alkonyodó häckelismusuk-
nak tár t karokkal tömjénezni nem sietünk, — mo-
dern kultur-theoriáik értelmében, mint „fajilag leg-
előkelőbbek-' csakugyan bennünket is, mint faj i lag 
és kulturailag „megbélyegezetteket", a létjogosult-
ság nélküli s mielőbb elnyelendő nemzetek közé 
szeretnek csupa kultur-szeretetből sorozni. 

„A legfontosabb életkérdés, — úgymond — 
ránk nézve nemzeti tudományos életünknek lehető-
leg önálló és erélyes fejlesztése. E tudományos élet-
nek, az újnak, önállónak alkotására kell irányozva 
lenni és nem szabad pusztán assimilatio által ten-
gődni; mert utóbbi esetben szünet nélkül azon ve-
szélynek vagyunk kitéve, hogy mi fogunk assimi-
láltatni és habár észrevétlenül és egyelőre a külsősé-
gek fenmaradásával, csendesen olvadunk fel idegen 
civilisatiókba.*' 6) 

A tudományos világban a jelen áramlatok s 
szellemi küzdések minősége, a részben átmeneti, rész-
ben u j jáalakulási stádiumok eme fontos életkérdés 
megoldására tán nem is épen kedvezőtlen körülmények ; 
a még mindig nem eléggé méltányolt hazai tudo-
mánynak, nemzeti létünk s nagyságunk e főemel-
tyüjének helyzete is remélhetőleg mielőbb javulni fog 
ugy az által, hogy azon magasb s legmagasb körök, 
hol — mint ezt tisztelt hivatali elődöm mult évben 
e helyről oly ékesen hangoztatá,7) — a tudomány 
s tudományos képzettség mindeddig egyéb érde-
mek mögött csak igen másodrendű dolognak tekin-
tetett , hazafias kötelességöknél fogva is méltóbb állást 
foglalván a tudományos törekvéseket elömozditand-

5) 1. Acta Reg. scient, universit. Hung, anni 1874 5. 
fasc. I. p. 57. 59. Dr. Kovács József. — 6) 1. Acta etc. anni 
1875/6. fasc. I. p. 69. Dr. Than. — ') 1. Acta etc. anni 1875/6. 
fasc. I. p, 79 sk. — Dr. Hunfalvy János. 
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jâk, — mint az által is, hogy ugyan a tudomány-
ból táplálkozó de nem rögtönözhető közműveltség 
emelésére is, — mely nélkül maga a tudomány sem 
gyümölcsözhetik szélesb s szembeszökőbb mérvben, 
— kivált az úgynevezett középosztály köreiben eré-
lyesen, kellő előképzettség s érdeklődéssel járó, oly 
fokú receptivitás készittetik lassankint elő, mely mel-
lett majd mint termékenyebb talajban a fensőbb tu-
dományos ismeretek minél szélesb mérvben aka-
dálytalanul megfogamzhassanak s minél mélyebb 
gyökereket verhessenek. 

E mindinkább érlelődő előfeltételekben pedig 
tagadhatlanul rejlik a lehetőség, hogy nemzetünk 
csakhamar magasb műveltség, értelmiség s tudo-
domány tekintetében bármely „fajilag előkelőbb" 
nemzettel versenyezhetend s önálló életrevalóságának 
nagyobb jeléül, bizonyára nem a legalsó fokban, mi-
előbb szintén „nyújthassa az emberiség közös szel-
lemi vagyonához a maga adalékait." 8) 

És ha tán már most is nem csupán a puszta 
udvariasság s ildomosság nem komolyan veendő 
nyilatkozata volt, mit a fővárosunkban ülésezett 
nemzetközi statistikai congressus megnyitásakor, 
egy hét előtt közhelyesléssel az elnök mondott, hogy 
t. i. „hazánk önállóságának rövid ideje alatt is a 
tudomány s civilizatio terén a nemzetek sympathiá-
já t tudta magának kivivni" : akkor ama kulturánk 
remélt szebb jövője annál könnyebben leend tiszte-
letet-parancsoló. 

Jövőnk e nagy életkérdésének megoldására, 
jövőnk e szép s mulaszthatlan feladatának megva-
lósítására, — kivált a fensőbb tudomány részéről 
történendök tekintetében — szerencsésen közremű-
ködni kiválólag Önök lesznek majd hivatva; a szel-
lemi küzdés terén, hol közvetlenül hol közvetve, a 
legdöntőbb tényezők Önök lesznek ; s azért ha 
drága magyar hazánk sorsa szivükön fekszik ; ha 
i f jú keblökben igazi honszeretet lángol: fogjanak 
hazafiúi lelkesedéssel párosult tudvágygyal, magasb 
önérzéssel s kettőztetett buzgalommal immár meg-
kezdendő vagy folytatandó tanulmányaikhoz; érté-
kesítsék ernyedetlen szorgalommal a drága időt s 
fiatal erejöket; ne gyarló papirra irt bizonyítványo-
kat keressenek csak s felületes kenyértudományt; 
hanem önzéstelenül semmi munkától vissza nem 
riadva azon szilárd meggyőződéssel, hogy hazájuk 
üdvére szentelik közreműködésüket, gyűjtsék a 
kisebb nemzeteknek is életet s becsültetést biztosító 
igazi magasb tudományosság s fensőbb műveltség 

8) Acta etc. anni 1871/2 fasc. I. p. 69. Dr. Toldy Ferencz. 

kincsét, melyek reményteljes életpály áj oknak leendő 
fontos küldetésében majdan biztos alap, kalauz és 
szövétnekül szolgálandanak. 

Isten áldása kisérje lépteiket, sikeresitse fára-
dozásaikat a hazának minden tekintetbeni üdvére ! 

E szívből fakadt óhajjal a 1876/77 tanszakaszt 
megnyitottnak nyilvánítom. 

A pannonhalmi diszkiadványok. 
(Folytatás.) 

A templom második korszaka a XI I . század elején 
kezdődik, midőn annak állapota gyökeres javítást s átépí-
tést szükségessé tett. Ez 1137-ben fejeztetett be, mely évben 
Il-ik Béla királynak egyik oklevele szerint: „Abbas David 
Ecclesiam S. Martini divino indicio combustam, studioso 
laboré reparavit, melioravit et amplificavit". A felszentelő 
ez alkalommal Felician esztergomi érsek volt, az ünnepélyre 
maga a király is jelent meg, s hogy a szentély iránti kegye-
letének jelét adja s fejedelmi véduri jogait feltüntesse : 
a ,jegyesnek' némi földet ajándékozott, mi mindenesetre 
sokkal emberségesebb mód vala, ama jogoknak feltünteté-
sére, mint a minőket a mai,modern állam'használni szokott. 

Yalószinü, hogy e II. korszakbeli templom a szent 
István által épitett templomtól különbözött ; mit a fentebb 
emiitett királyi okiratnak eme szavai is bizonyítani látsza-
nak : ,reparavit, melioravit et amplificavit ; s nem valószínűt-
len, hogy az az ekkor már, különösen Németországban lábra 
kapott román stylben javíttatott ki. A templom mostani 
restauratora, Storno, egy fönmaradt oszloptöredéket e régi 
templomból származtat, mi ha való : akkor e csekély töre-
dékből a templom román alakjára és kitünőleg diszes rész-
leteire következtethetni. 

Meddig állott fenn e második templom, arra nézve 
nincsenek biztos adataink ; okmányilag ismét csak két, I l - ik 
Endre által 1225-ben kiállított iratban fordul elő, mint : 
„pridem, antiquitus combustum, et funditus destruction", mely 
szomorú állapotból Úrias apát emelé ki, ki 1219—1225-ig 
román-góth, átmeneti stylben újjáépítette s a felszentelésre) 
melyre maga a király s neje is megjelentek, Briccius váczi 
püspökét meghívta. E templomnak arányait s diszitményeit 
az előttünk fekvő munka több a szöveg közé elhelyezett és 
három kőrajzu külön-lapon tünteti fel. A restauratiókor 
talált festett darabból szabad következtetni, hogy a tem-
plom, eme korszakában festve is volt; váljon kezdet óta, s 
mekkora részben — azt meghatározni nem lehetett, vala-
mint azt sem, váljon e feltalált maradványok nem későbbi 
festmények részletei-e. Ugyanakkor a háromhajóju crypta 
is épült. 

Ez volt a templomnak III-dik korszaka; a negyedik a 
XV. század végére esik, midőn a szentély felemeltetett s a 
mellékhajók megnyujtattak. Az ,Emléklapok' szerint alig 
hihető, hogy e kitágitásra a szentélynek szükvolta adott 
volna okot; mert általa nem sokkal növekedett; továbbá 
alig hihető, hogy a templom, mely 260 év előtt jó, tartós 
anyagból, legkeményebb homokkőből épült, annyira káro-
sult volna, hogy fenmaradhatását csakis ily módon lehetett 
biztosítani. Ezt elfogadni annyival kevésbbé lehet; mert 
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nincsenek adatok, melyek akár elemi csapásokat, akár erő-
szakos kezek által történt oly mérvű megrongálását jelez-
nék a templomnak, mely ily tetemes javításokat szüksége-
sekké teendett. Ezért az , Emléklap ok' nem ok nélkül hajlan-
dók, a javitásnaks kitágításnak rugóját az akkori idők szel-
lemében keresni. Az esztergomi székesegyház, főleg Hunyady 
János segélyé folytán, a Hunyadiak korában restauráltatott; 
Mátyás király pedig a székesfehérvári templom ujitására 
fordította főgondját. Yalószinü tehát, hogy ,regis ad exem-
plum' a pannonhalmiak is csupán szépészeti, művészeti te-
kintetből javították, illetőleg nagyították templomukat, mi-
ként a mostani restauratio is leginkább művészeti szem-
pontból történt ; annyival is inkább sejtjük ezt, mert a tem-
plomnak egyik kiváló dísze : a Benedekkápolna is akkor 
épült, valamint a monostort a templommal délfelül össze-
kapcsoló, gyönyörű keresztfolyosó is, melynek egyik szög-
letére az átépítésnek évszáma, 1486, be van vésve. E kor-
szakbeli épitések késői góth stylben történtek ; uj felszente-
lésről nem tétetik emlités, mi daczára a nagyobb mérvű 
újításoknak nem is volt szükséges. 

Hogy az ekként építészeti szempontból díszített tem-
plom belső felszerelése is gazdag lehetett, kitűnik abból, — 
mindig az ,Emléklapok' nyomán haladunk: — hogy most is 
meglevő hazai, egyházi műkincseink jó része a művészetet 
ápoló Mátyás király idejéből való ; [ily s ezen időbeli góth-
stylü kelyhet ma is bir a pannonhalmi templom ;] kitűnik 
az 1533-iki elzálogosításból, midőn négy kehely, ezüst füs-
tölök stb. elzálogosittattak. Az 1567. év után kiütött tűz 
következtében a monostor nagy mennyiségű tárgyai biztos-
ság tekintetéből Nyitrára szállíttattak, s minthogy senki 
sem kérte vissza, ott maradtak ; — kitűnik végre Veres-
marti leveléből, melyből a pannonhalmi monostori templom-
nak, még az elszállítás után is maradt, nagyszámú s bizo-
nyára ritka műbecsü tárgyaira következtet hazánk legki-
tűnőbb régésze, Ipolyi Arnold, s melynek a pannonhalmi 
templom kincseire vonatkozó része igy hangzik : Szinán 
pasa 1594. jul. 23. a sz. mártoni apáttal, midőn a vár meg-
adása átvételekor a templomba belépe, igen szépnek, úgy-
mond, pepecsős munkásnak, holott minden ékes, szemlélné ; 
az ékességek között látott alkalmas számú és nem kis költ-
séggel épitett és felfüggesztett faragott bálványképeket. 
Zádori István kapitánytól kérdé : „Mire valók? Ez válaszolja 
hogy az apát istenei. A pasa megdorgálta az apátot, s pa-
rancsára ennek vállán kellett elhordania a szobrokat egy 
strázsa-kastélyig, úgymond, melyet Tarizsnya várnak ne-
veznek, hol a mezőn elvetette" [Ipolyi Arnold: ,Veresmarti 
élete' 375 1.] Veresmarti bizonyára Hassan szavait idézi ; 
azért ir ,bálvány-képeket', melyek alatt a szentek szobrait 
kell értenünk. Váljon az oltárokon, vagy a pilléreken vol-
tak-e elhelyezve ? az bizonytalan. De hogy voltak, az bizo-
nyos s egyúttal látható, hova lettek középkori gazdag mű-
emlékeink ! 

Hogy pedig az ekként elveszett műtárgyak helyébe 
későbben ujakat csak nagy nehezen szerezhettek, kitűnik 
azon történetileg constatált nyomorból, melyre az egykor 
gazdag kolostor lakói jutottak és pedig annyira, hogy 10 
ftot érő búzáért kénytelenek voltak a Gelléren és Tarcza-
lon birt szántóföldeket elzálogosítani, és később nem voltak 

képesek, tizennégy mérő búzát (mérőjét 4 krajczárjával) 
kifizetni. 

1593-ban Hassán Pannonhalmát elfoglalván, az ősegy-
ház tornyára a megváltás jelvénye helyett a félholdat tűzte 
ki. 1597-ben a törököktől visszavétetvén és négy tized múlva 
a szerzetesek is visszatérvén, Mátyás főapát ritka buzgal-
mat fejtett ki a sokat szenvedett pannonhalmi templom re-
staurálásában, ékesitésében és belfelszerelésében. Példáját 
utódjai, Piacid s Egyed buzgón követték, de az alig helyre-
állított templomot Kara Mustafa serege 1683-ban felgyúj-
totta. Azonban ugy látszik, hogy ezen időszaki tűzvészek a 
templomnak csak tetőzetét hamvasztották el, mert uj fel-
szentelés nem történt ; de azért az épület falai mégis annyira 
megrongáltattak,hogy Sajghó Benedek főapát kénytelen volt, 
azokat 1732-ben vaskapcsokkal megerősíttetni. 

II . József alatt a rendnek is kijutott azon csapások-
ból, melyek akkor az osztrák-magyarhoni katholicismust 
érték, — eltöröltetett. Akkor az apátok és főapátok képei 
is adattak el, melyek addig a keresztfolyosót díszítették 
volt ; közülök csak egy került vissza. 1802-ben a rend visz-
szaállittatott, akkori főapátja, I. Krysosztom, a korábban 
fából készült mellékoltárok helyett márvány oltárokat emelt. 

Következik az V. korszak. 
A Kovács Tamás főapát alatt, 1831-ben, Pákh János 

építész tervei szerint végrehajtott átalakítások nem mond-
hatók szerencséseknek, mert oly korszakban történtek, mely 
műizlés s műérzék tekintetében meglehetősen szegényes 
volt. Ha már ezen épen nem sikerült módosítások a szakértő 
szemlélőre lesújtó hatást gyakoroltak, más részről a tem-
plomnak megrongált boltozata s a nagy hajó éjszaki oldalfa-
lának tűz által calcinált kövei a templom biztosságát is fe-
nyegették, különösen a viharoknak kitett helyen, hol az épü-
letnek sokszorosan szilárdabbnak kell lennie, mint az idő-
viszonyok pusztításainak kevésbbé kitett rónákon. 

E körülmények mindig hangosabban kezdék követelni, 
hogy a templom uj, gyökeres javitás alá vétessék. Azalatt a 
műérzéknek, jobb ízlésnek bár lassan, de napról napra in-
kább érvényesülő hatalma nemcsak életre ébredett, hanem 
nagy sikerrel működni is kezdett. Régi műemlékeink irodal-
milag méltattattak s részben megujittattak. A külföldi és 
hazai e nemű mozgalmakkal szemben nem maradhattak tét-
lenek sz. Benedek magyarhoni fiai sem. Szép s műbecsü 
templomuk értékét fölismervén, annak megújítását s styl-
szerü díszítését kezdék óhajtani, mely óhaj a jelenlegi mél-
tóságos főapát, II . Krysostotn alatt s Storno Ferencz építész 
művezetése mellett a következő sorrendben megvalósult î 
1868-ban az altemplom (Crypta) restauráltatott; 1870 a tem-
plom előrésze, mind a három hajójában ; 1872 a Benedek-
és a Mária-kápolna ; 1873 a főoltár ; 1875 a templom hátsó 
része, a szószék és az orgona, ugy hogy végre, f. évi aug, 
hó 27-kén az ősi monostor színhelye lehetett azon fényes 
egyházi örömünnepélynek, melynek az ,Emléklapok' is kö-
szönik eredetöket. (Folyt- köv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

Az utóbbi időben a „Renaissance" czimü párisi pá-
holy egyszerűen követeié ezen tétel kitörlését. A Delause 
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testvér által szerkesztett „Isis Montyon" czimü franczia 
páholy választmányi jelentése óvatosabban fejezi ki magát. 
„Ami az elvekét illeti, — mondatik ott — mi azt hiszszük, 
a kőmüvesség sem egy hitágazatot el nem vet, sem ilyet el 
nem fogad, vallást sem nem helyesel, sem nem tagad, legyen 
az theismus vagy atheismus. A kép, melyet mindenki a leg-
főbb lényről magának alkot, oly változó és különféle, hogy mi 
igen helyesen teszszük, ha e pontot egyesek lelkismeretére 
bizzuk. Törüljünk ki mindent, mi bennünket szétválaszt, 
legyen az vallási vagy politikai természetű.1) 

Végre hosszas vita után a nagy Oriens törvényhozó és 
alkotmányozó gyűlése Párisban 1865-ik év jun. 5—10 egy 
a kőmüvesség elvtelenségének egészen megfelelő határoza-
tot hozott. Mint Hirsch H. testvér, a párisi német kő-
művesek egyletének levelező tagja értesit, először is Massai 
testvér fejtette ki a rendtanácsa kisebbségének elvét, „azt 
t. i., hogy a kőmüvességnek kötelessége nyiltan bevallani, 
hogy az erkölcsöt semmi hit és dogmától nem teszi füg-
gővé, 2) és hogy a legkorlátlanabb lelkismeret s gondolat-
szabadságot fogadja el alapelvül. 0 azért azt indítványozta, 
hogy a dogma szót az alkotmányból ki kell hagyni". Mas-
sai javaslata nem nyert többséget, hanem az alkotmány első 
fejezetéhez egy formula csatoltatott, mely ugyan Isten léte 
és a lélek halhatatlanságához ragaszkodik, de azon tolda-
lékkal : „A szabadkőművesség elismeri a lelkismereti szabad-
ságot, mint minden embert megillető jogot, s hite miatt 
senkit sem zár ki". Előbb Rattier testvér a formulát oda 
magyarázta — mely magyarázat döntőnek fog tekintetni, 
hogy a toldalék folytán, társulatunk kapui atheisták és 
theistáknak nyitva fognak állani. Joggal jegyzi meg azért 
az előbb emiitett Hirsch ezen formuláról: ezen pont nem 
észszerű, mert egyik rész a másiknak ellentmond. De annál 
jobban hozzáülik a szabadkőművesség szelleméhez, mely 
ellenmondásból él. A társulat régen létezik már, Franczia-
honban igen el van terjedve, azonban benső lényege szerint 
oly gyenge lábon áll, hogy az ember szeretné az alkotmány 
első czikkét, mely az egész épület alapjául szolgál, egysze-
rűen kitörülni. De az utolsó pillanatban még sem merik, 
hanem helyeslik és roszalják egy húzómban, s mellette, ha 
Hirsch minket jól értesit, nem meggyőződés, hanem puszta 
félelemből határoznak. Mert a hitformula tekintetbe véte-
lénél mi a testvéreket nyugtalanitá, ő szerinte az, hogy mily 
benyomást teend a külvilágra egy a dogmát eltörlő határo-
zat; oly figyelem — folytatja tovább — melylyel elleneink-
nek nem tartozunk, mert azokért meggyőződésünkből egy 
betűt sem kellene engedni." 

A hozott határozat a kőmüvesség elvei vagyis elvte-
lenségével ép ugy megegyez, mint tényleges viszonyaival. Az 
1864-ik évi ,Monde maçonnique' szerint őrültebb zűrzavart 
gondolni sem lehet mint milyen a kőművesek fejében uralgott. 
„Semmi sem, — mondatik ott — különit el bennünket any-
nyira, mint Isten eszméje. Nem szükséges többször felvéti 
vizsgáknál jelen lennünk, hogy ez állitás igazságáról meg-
győződjünk. Mig némelyek egyszerűen a káté szerint egy 
személyes Istent, mint jutalmazót és büntetőt elismernek, 

') Bauhütte 1865. 1. 37. vesd össze a .Latonio Bab. K.' negyedévi 
folyóirat 1866. lap 271. — *) 1866-ban egy különös újság alapítását ha-
tárrá el e párt „La moral indépendante" czimmel, mely romboló irányá-
nál fogva sikeresen működik. 

addig mások a pantheismus minden árnyalatait képviselik, 
a mennyiben szellemi hajlam és rokonságnál fogva, majd 
ind tanok, Spinoza bölcsészete vagy Renan eszeveszett kö-
dös merengésének elvont elméleteivel tartanak. A deisták 
nagy számban vannak, kik Istent ész szerint ismerik és tisz-
telik mint Voltaire vagy érzelgőleg, mint Rousseau ; külön-
ben tanaik és törekvéseikben egymástól ép ugy elütnek, 
mint a pantheisták, s fájdalom, köztük csak néhány szolgá-
latkész védője akad az istenségnek, kik mindenütt, ahol csak 
mutatják magukat, ép oly nagy átabutaságnak csinálnak, 
mint a legtürelmetlenebb felekezők. 

„Tekintélyes bölcsészekkel találkoztunk, kik alkot-
mányos Istentől álmodoztak, nem valami tökéletes, hanem 
önmagának felelős üzletvezetőről, ki kormányoz ugyan, de 
nem uralkodik. Némelyek azon nézetben vannak, hogy az 
emberi nem valami végzet által át van adva az erkölcsi és 
természeti rosznak stb. Azon véleményekre, melyek ez alka-
lommal a lélek halhatatlansága felől napfényre jöttek, s még 
különfélébb s részleg még tulcsapongabbak voltak, mint az 
istenség iránti képzeletek — nem akarunk többé visszatérni. 
Tekintve ezen megszámlálhatlan ellenmondást, mely Német-
ugy mint Francziaországban még komoly kedélyeket is meg-
szállt, mely a szabadkőművességet ugylátszik arra kárhoz-
tatja, hogy folyvást a theol. csomó megoldásával bíbelődjék, 
a kínálkozó alkalmat azonnal fel kell használni, hogy az 
egyenetlenség végső okának véget vessünk" (az alkotmány 
első pontjának eltávolítása által.) 

Ép ily zilált jeleneteket látunk a belga páholyokban 
is. Például a löweni „La Constance" páholy neheztelését 
fejezte ki a belga nagy páholy előtt e miatt, hogy az, Lipót 
király, meghalt testvére gyászünnepélye alkalmával, többi 
közt ezt a feliratot használta a templomban : ,,L' âme emanée 
de Dieu est immortelle", s ezáltal a tisztelet lett megsértve, 
melylyel azon testvérek iránt tartozik, kik a spiritualismus-
nak nem hódolnak.Válaszában, mint a „Monde maçonnique" 
folyóirat közölte, megjegyzi a nagy páholy előbbi példákra 
hivatkozva: mi eléggé megmutattuk a páholyoknak, hogy a 
nagy Oriens semmi hitágozatot nem ir elő, hogy páholyaink-
ban a materialista, positivista, pantheista elélhet a spiri-
tualista mellett. Ha a lélek halhatatlanságának alapelve 
szerkönyveinkben előjön, ha Isten eszméje „a világ legfőbb 
alkotójának" nevezete alatt előfordul; ugy ezek csak a rend 
hagyományai ; azonban a nagy Oriens soha e pontokról egy 
dogmát sem nem parancsolt sem nem hirdetett". Minden e 
tárgybani vita — mondatik tovább — semmi eredményre sem 
vezetne, mint legújabban Francziahonban bebizonyult ; a 
kőművesnek azonban, s ez legyen a fő, ebben szabadnak 
kell lenni. A türelmetlenség tehát azok részén van, kik nem 
érték be azzal, hogy alapelveiket követhetik s tanaikat hir-
dethetik, hanem még mások jogát, hogy a magukét hirdes-
sék, elakarták venni.3) 

I t t is csak oly méltatlan játékot űznek mindennel mi 
szent. Isten és halhatatlanság bennvannak a szerkönyvek és 
alkotmányban, a páholy szónokok nagy lelkesedéssel tudják 
e tárgyakat kezelni ; az azonban igen csalódnék, ki ezt ko-
molyan venné, s a szavaknak valódi értelmet és jelentőséget 
tulaj donitana. 

3) Latomia 1866. 1. 272. 
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A felhozottak elégségesek, hogy a sz. János páholyok 
deista szelleméről — melyekről nemsokára szólni fogunk — 
meggyőződjünk. A deismus igen gyorsan vezetett a keresz-
ténységtől való elpártolásra s a páholy már rég ezen az uton 
halad. Ha itt-ott elismeréssel emlékeznek is a keresztény 
religióról, lehetetlen, hogy ezáltal a józan gondolkodó meg-
csalássá magát. Ilynemű hangok oly tagoktól jöhetnek, kik 
csakugyan igy vélekednek, mert ilyenek is vannak a páho-
lyokban. Ezek azonban csak kivételek, s szavuk nem irány-
nyadó. Közönségesen puszta czafrangok, melyek mindig 
ismételtetnek, mert a páholyrendszer ugy hozza magával, 
más esetekben, meglehet, készakarva a külvilág és keresztény 
érzelmű testvérek ámítására számítottak. 

Hogy ily módot „a jó czél végett" nem vetettek meg, 
értésünkre adja egy kőműves ; a „német évnegyedi folyó-
iratban", midőn mondja: „a jesuitismus és obscurantismus 
elleni visszahatás eleinte talán szükségessé tette a titkolód-
zást, s néhány hivő katholikus lelkismerete csak a régi egy-
szerű ősalak rovására csillapittatott le." Mert a római papi 
uralomnak azt meg kell adni, hogy előbb és világosabban 
felismerte a társulat czélját, horderejét és annak fontosságát, 
mint maguk a társulati tagok. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, sept. 29. ,1 s k a r i o t h.' Hetekkel ezelőtt hirdet-

ték, hogy a nemzeti szinház keresztény lelkületű ember ré-
szére, sőt többet mondunk : mind azok részére botrány szín-
helye készül lenni, kik a bűnt, az árulást nem képesek a hő-
siesség tényének, hanem igenis alávaló, megbélyegzendő 
tettnek tekinteni; kik az árulót oly szinben óhajtják felmu-
tattatni, hogy tőle ós tettétől mindenki utálattal forduljon 
el; mert a költői tehetséget, a költői szabadságot soha, 
semmi szín alatt sem szabad felhasználni, akár az erény be-
csunyitására, akár a bün szépítésére, vagy dicsőítésére. 

A hirdetésnek a valóság megfelelt, a nemzeti színház-
ban a napokban csakugyan előadatott az ,Iskarioth' czimü 
szomorújáték, melyben a történeti igazsággal ellenkezőleg, a 
Megváltó árulója, Júdás, távolról sem ugy tüntettetik fel, 
mint bűnös,legkevésbbé sem rajzoltatik ugy.mint azt a sz. tör-
ténelem előadja, hogy abból árulása mint aljas bűntény tűn-
jék ki. Nem, a modern izlés előtt el kellett ezt fedni, nehogy 
egyesek önmagukra ismerjenek, mások pedig elrettentesse-
nek az árulás undok vétkétől. Júdást a modern izlés és gya-
korlat szerint ugy kellett feltüntetni, mint szabadsághőst, 
mint áldozatát a szabadság küzdelmének ; ő, Megváltójá-
nak elárulója, ő, a legnagyobb bün elkövetője, ő, kitől az 
emberi nemnek el kell fordulnia, hogy a bün iránti utálatát 
kifejezze, a 19-ik század felvilágosodott szelleme előtt egy 
nemes eszmének ,martyrja', bűne pedig dicső tett, melyet 
mint ilyet, a nemzeti színháznak a nagy közönség előtt be 
kellett mutatni, hogy a nemzet fiait hasonló ,dicső tettek' 
elkövetésére lelkesítse. 

Nem szomorú játék ez? valóban nagyon jelentőségtel-
jes, hogy e darab szomorújáték, sőt elmondhatjuk, hogy a 
legszomorúbb. Vagy lehet-e elszomoritóbbat képzelni, mint 
tapasztalni, hogy a szinház, melynek erkölcsi iskolának kel-
lene lenni, alásülyed oly megnevezhetlen helylyé, hol valamint 
az erény kigunyoltatik, ugy a bün és a bűnös dicsfényben je-

lennek meg ? lehet-e elszomoritóbbat képzelni, mint ha ez oly 
helyen történik, mely a nemzet nevét viseli homlokán, hol a 
társadalom virága megjelenni szokott? Valóban odáig ju-
tottunk volna Mária országában, hogy minden gonosz, mit 
a külföld szül, utánzásra talál nálunk? odajutottunk-e, hogy 
első rendű családjaink kedvüket találják abban, ha valami 
kificzamodott eszű költő tisztára akarja mosni a bünt, hogy 
az többé ne bűnnek, hanem hőstettnek tűnjék fel, hőstett-
nek, oly mellékkörülmények közbejöttével, melyek még a 
kevésbbé művelt és vallásos lelkületű emberben is lehetet-
len, hogy borzalmat ne ébreszszenek ? ott volnánk már, hol 
szabad lenne egy nyilvános árulónak, az Üdvözítőt, habár 
csak futólagos gyanúsítással is pellengérre állítani? Ez va-
lóban nagyon szomorú lenne. 

Valamint általában a világ, ugy hazánk is a keresz-
ténységnek sokkal többet köszönhet, hogysem legkevésbbé 
is megengedhető volna, hogy oly darabok kerüljenek szín-
padra, melyek ugy a keresztény érzelemmel, mint az erkölcs-
tannal ellenkeznek. Debreczen városának volt annyi belátása 
és erélye, hogy midőn a ,Krisztus' czimü színdarabot ez év-
ben elő akarták adni, azt betiltotta, az egyesült Budapest 
fővárosának, a kormány szine előtt nem volt oly bátorsága, 
hogy betiltson oly színdarabot, mely hivatva van arra, hogy 
csökkentse a tiszteletet a világ Megváltója iránt, ellenben 
elősegítse a bünt oly szinben tekinteni, mely még magasz-
talást is érdemel, sőt melynek szerzője még vértanúi tisztele-
tet is várhat. A főváros hatóságáról felteszszük, hogy minden 
oly színdarabot betiltana, melyben a hazaárulás hőstettként 
szerepelne és mi eljárását helyeseinők; talán kissebb bün 
lenne a Megváltó elárulóját hősként szerepeltetni? nem lát-
ják-e, hogy mily összefüggés van e kettő közt ? nem fél-
hető és pedig méltán, hogy a kik ,Iskarioth'-ból megtanul-
ják, mily dicső tett az árulás, hogy ezt, megirigyelve ,Iska-
rioth'-tól a vértanúi tiszteletet, majd a hazán fogják gya-
korolni ? nem lesz-e ez is majd ,szomorújáték'? 

Mindent összevéve, lehetetlen, hogy kárhoztató ítéle-
tet ne mondjunk, a különben is ellenmondások s következet-
lenségektől hemzsegő szomorújáték előadása felett; mert 
ha a nemzeti szinház látogatói ízlésének az ilyen irányú 
művek tetszenének is, a szinház feladata nem az, hogy ily 
irányt támogasson, hanem hogy látogatóit jobb irányra 
terelje, ellenkezőleg a szinház igazgatósága bünt követ el a 
színház különben nemes feladata, bünt maga a nemzet ellen. 
Ha az igazgatóság valóban szolgálatot akar tenni a nemzetnek 
és kötelességének meg akar felelni, akkor első teendője leend 
az ,Iskarioth'-féle darabokat a szinház deszkáiról száműzni, 
mert mi nem akarjuk hinni, hogy a nemzet azért subventio-
nálná ezreivel a nemzeti színházat, hogy ott esetleg — ,dicső' 
hazaárulók neveltessenek. .Î 

Németország. A n é m e t k a t h o l i k u s o k n a g y -
g y ű l é s é n e k r e s o l u t i ó i következőleg hangzanak : 

I. A német katholikusoknak nagygyűlése az állammin-
denhatóság eszméjében az emberi szellemnek egyik legvésze-
sebb eltévedését látja, s abban, hogy e hamis eszme Európa 
legtöbb államaiban gyakorlatilag érvényesíttetik, főokát 
azon sajnos helyzetnek, melyben az egész keresztény világ, 
különösen pedig Németország sinylik. 

II. Ezen tagadhatatlanul szerencsétlen körülmények, 
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állami, egyházi s erkölcsi téren nem csak, hanem társadalmin 
s közgazdaságin is csak ugy javithatók meg, biztos állapo-
tok csak ugy térhetnek vissza, az erkölcsösség csak ugy ál-
litható helyre, a közgazdasági bajok csak ugy orvosolhatók 
közmegelégedésre, ha az államhatalom a maga terére szo-
ritkozik, s a vallási meggyőződésnek, az egyház működé-
sének, a közoktatás s tudománynak s a társadalmi életnek a 
szükséges szabadságot engedi s minden irányban jóakarattal 
s részrehajlatlan igazságossággal működik. 

I I I . Ennélfogva a német katholikusoknak nagygyűlése 
egész nyomatékkal követeli a kath. egyház számára az azt 
megillető önállóságot s állami védelmet ; ezért reméli s kö-
veteli az u. n. ,culturharcz'-ban hozott, a haza egységét s 
erejét veszélyeztető törvényeknek eltörlését. 

IV. A nagygyűlés, mint már régebben, ugy ez alka-
lommal is tiltakozik azon ráfogás ellen, melyiyel a német 
katholikusokat sokszorosan illetni szokták, mintha az állam-
nak ellenségei lennének, mivel az egyes kormányoknak rend-
szabályaival nem mindig érthetnek egyet. A nagygyűlés e 
vádban igazságtalan becsületsértést lát. A katholikusok, 
mi a haza iránti szeretetet és áldozatkészséget illeti, bárki-
vel is bátran kiállhatnak a sikra ; hazafiúi érzületöket tettleg 
is bebizonyiták s el vannak tökélve, ugyan ezt jövőre is tenni. 

V. Minthogy a kath. egyház ellen folytatott harcz a 
kinyilatkoztatott vallásnak legbensőbb életfeltételeit megtá-
madja s czélul az egyháznak megsemmisítését tűzte ki, azért 
ezen ellentétek közt, a szentatya szavai szerint, a kiegyezke-
dés lehetetlen ; s nem szabad, hogy a békeszeretet az egy-
háznak bármely igazi fiát arra csábitsa, hogy az egyház jo-
gainak s elveinek feladásával oly kiegyezkedést akarjon lé-
tesiteni, mely az egyháznak kárára és a hazának veszedel-
mére szolgálna. Egyedül a pápát illeti meg a jog, az időt 
kitűzni s a feltételeket megszabni, hogy az Isten alapi-
totta két hatalom, a papság s a királyság közt az egység 
állittassék helyre, a kereszténység s az összes világ javára. 

VI. Midőn a nagygyűlés a szentatya iránti legőszin-
tébb szeretetének, legmélyebb tiszteletének s leghivebb ra-
gaszkodásának kifejezést adna, tekintettel 50 éves püspöki 
jubileumára, melyet a jövő évben megülni fogunk, felszó-
lítja valamennyi katholikust, hogy hálát adjanak a Minden-
hatónak, ki anyaszentegyházának ily időkben oly jeles fejet 
adott, s kérjék őt, miszerint szent atyánknak meg hoszu élet-
tel s kegyelmének bőséges jeleivel ezentúl is megáldani ke-
gyeskedjék. 

VI I . A nagygyűlés abbeli meggyőződését fejezi ki, 
miszerint társadalmi viszonyaink csak olyképen javithatók, 
hahogy a Tízparancsolat s a keresztény kinyilatkoztatás-
nak alapelvei ugy a kormányzók, mint a kormányzottak 
számára vezércsillagul s zsinórmértékül szolgálandanak, 
s hogy a társadalmi béke csak ugy állitható helyre, ha az 
egyes osztályok közti viszonylat szabályozóiul ismét a ke-
resztény igazságosság és irgalmasság fogadtatik el. Ezért 
valamennyi katholikusnak legelső kötelessége arra töre-
kedni, hogy a keresztény iskola, a keresztény házasság s a 
keresztény temetés helyreállíttassák, és a vasár- s ünnepna-
dok kellőkép megülessenek. 

VI I I . A nagygyűlés intő szózatot intéz elsőben a mun-
kás osztályhoz, hogy tisztességes munka által a német ter-
melés becsületét helyreállítani, s hogy helyzetét szorgalom, 
takarékosság, erkölcsösség s mérsékelt életmód, leginkább 
pedig a munkástársaival való békés s egyetértő együttmű-
ködés által, a maga erejéből lehetőség szerint megjavítani 
iparkodjék. 

A munkaadókat pedig, s a többi hasonviszonyu osztá-
lyokat sürgősen inti, hogy, menten bárminemű, a munkást 

nemtelenül kizsákmányoló önzéstől, igazságosság és mél-
tányosság, valamint őszinte jóakarat s tettkész segélye-
zés által a különféle munkás osztályok sorsán lendíteni 
iparkodjanak. 

A papság nemcsak a társadalmi kérdésnek beható ta-
nulmányozását tekintse egyik főkötelességének, hanem a 
mind arra való közreműködést is, mi a munkás osztály 
igazi javát előmozdítani képes. Ezért, papi kötelmeihez ké-
pest, azon keresztény elveket fogja serényen és nyomaték-
kal hangoztatni, melyek az emberek szivében a megelégedés 
érzetét kelteni s ápolni képesek, hogy ekként az egyes osz-
tályok közti egyetértés megalapittassék s fentartassék. 

Ezért pedig óhajtja s szükségesnek tartja, hogy az 
állam erélyesen segítse azon becsületes törekvéseket, me-
lyek a munkás osztály helyzetének javitását czélozzák ; 
hogy azon uj, nemzetgazdászati törvényeket, melyek káro-
soknak bizonyultak, visszavonja ; hogy egészséges társadalmi 
szervezetnek létesitésére készséges segédkezet nyújtson, s 
hogy a törvényes jogi védelem, ha kell, pénzbeli segélyezés 
nyújtása által is oly állapotokat segítsen megalapítani, me-
lyek, ha minden bajt eloszlatni nem kápések is, mindazonál-
tal a keresztény felebaráti szeretetnek áldásos közrehatása 
mellett igazán jó s boldog állapotoknak mondhatók. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
-(- 0 Eminentiája, az ország bibornok-herczegprimása 

a szobotiszti templomra 100 f to t ; a nádasdi iskolára 200 fo-
rintot ; a tardosi iskolának 50 ftot ; a brezovai iskolának 
100 ftot ; a nagy-tapolcsányi szegényeknek 100 ftot ; ugyan-
ott a tűzoltó-egyletnek 100 ftot ; a sztropkói zárdának 200 
ftot ; a modori, épülő félben levő templomnak pedig a költ-
ségek fedezésére 3000 forintot kegyeskedett adományozni. 

— A rajnavidéken meg kezdik tiltani a kath. plébá-
nosoknak, káplánjaikkal egy házban lakni s közös asztalt 
tar tani ; „mert ez a zárdatörvénynek megsértése" — ! Ennél-
fogva valószinüleg nem sokára minden katholikus háztartás 
is meg fog tiltatni, mint ,szerzetesszerü intézmény.' — A 
hesseni kormány pert indított a mainzi püspök ellen, mint 
a maga idején jelentettük, mert a casteli plébános után an-
nak káplánja a községnek papi gondozását folytatja, mi a 
protestáns kormánynak állítólagos felfogása szerint csak uj 
kinevezés folytán történhetett. A püspök elitéltetett, de 
felebbezett ; a per tehát most függőben van ; mindamellett 
a kormány most ugyanezen okból egy második pert is indí-
tott a püspök ellen ; mert a kérdéses káplánt még el nem 
távolította ! Soha az igazságszolgáltatás aljasabban le nem 
alacsonyittatott az uralkodó pártnak jellemtelen eszközévé, 
mint ezen protestáns kormányok által, melyeknek csak az a 
szerencséjök, hogy azok, kiket ilyképen zaklatnak, nem pro-
testánsok szintén ; mert különben már régen végök volna. 

' O o 
— Herzog, a svajczi ókatholikus püspök, szerencsésen 

,felszenteltetett' ; a rheinfeldeniek hatalmasan mulattak ; — 
f. hó 22-én az ókatholikus congressus nyittatott meg Bo-
roszlóban. — A franczia szabadkőművesek is congressust 
tartottak szept. közepe táján, melyen 110 szavazattal 65 
ellen elhatároztatott, az ,Alkotmány'-nak első §-át, mely „a 
mindenség nagy építőmesteréről" szól, olyképen revideálni, 
hogy ezen ,nagy építőmester' abból kitöröltessék ; a fran-
czia szabadkőművesség tehát már elérkezettnek hiszi a pil-
lanatot, hogy teljesen s nyiltan atheistának vallja magát. 

— A bajor király ő Felsége a német katholikusok 
nagygyűlése részéről hozzá intézett hódoló táviratra nem 
felelni kegyeskedett. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel .ï ft. 

Szerkesztői Za/iYÍs.Budán 
viziváros,főutca 22l.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HAHMUVCZÓTÖDIK ÉVFOLYAM. 

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

zendők. 

Pesten, október 4. 28. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Havi szemle.— A pannonhalmi diszkiadványok. — Válasz „a Nogáll-féle káték árnyoldalaiu-ra tett észre-
vételekre. — Egyházi tudósítások : Pest. Egy ministeri utasitás szelleme. Róma. A Civiltà Cattolica és a keleti kérdés ; Le-
dochowski bibornok és a porosz kormány ; a spanyol zarándokok. Németország. A német katholikusok nagygyűlésének 

resolutiói. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
„Mióta a keresztény nemzeteknek nagy társu-

lata a protestant ismus lázadása folytán elveszté 
azon összefűző köteléket, mely a közösen val lot t 
katholikus hitben s a pápa tekintélyén nyugvó, 
egységes belszervezetben állott , — úgymond Périn, 
,Christi. Politik1 stb. II, 719 ; — azóta az egyes álla-
mok egyéb polit ikát sem ismernek többé, mint az 
önzés- s egymástóli elkülönítését." Mily igazak e 
szavak, mu ta t j a a világ mai helyzete, midőn a ,ha-
talmak' csak annyit látszanak sejteni, hogy évtize-
dek óta folytatot t ügyetlen játékaik- s kölcsönös 
rászedési kísérletekből állott ,békepolitikájok'-nak 
elvégre sikerült a nagy vi lágháborút előidézni oly 
zsákmány miatt , melyért mindenik kész ,mélyen 
tisztelt szövetséges társai t ' megölni, s mely utó-
végre azé lesz, aki a legravaszabb s aki legjobban 
értend hozzá, szövetségeseit az osztás pi l lanatában, 
gyengéd erőszakkal — megcsalni. Mi lesz ennek 
vége? ezt valóban kár, holmi ártatlan, ha mind já r t 
is a legbölcsebb képpel e lőadot t journal is t ikai fe j te-
getéseknek tá rgyává tenni ; mert meg vagyunk győ-
ződve, hogy ezt még a legbeavatottabb, az ügyek 
fejlődése s végkimenetele i ránt legérdekeltebb té-
nyezők s körök még csak sejteni sem képesek, an-
nak daczára, hogy mindkét félgömbnek, mindennap 
tengernyi téntát fogyasztó vezérczikkirói, minden-
nap csalhatatlanul, — az is igaz, hogy mindennap 
másképen ,bizonyitják' , hogy ez igy vagy ugy lesz, 
vagy — másképen is 

Annyi igaz, hogy, ha majd egy nyugodtabb, jó-
zanabb s a miénknél becsületesebb kornak kedve 
lenne, a jellemtelen, mer t kereszténytelen poli t ikának 
tör téneté t tanulmányozni, erre minden bizonynyal 
épen a mi napjaink eseményeiben több anyagot 

fogna találni , mint bárhol a tör ténelemben; ámbár 
tagadhatat lan, hogy ezen általános j ellemtelenségnek 
magvai már a XV. század végén hintettek el, midőn 
az u j ,vallás' először kezdett a legaljasabb politikai 
czéloknak elpalástolására és keresztülvitelére hasz-
nál ta tni s ekként a hazugság mint az országászattan 
egyik kiváló, ha nem egyedüli eszköze, az önzés pe-
dig mint minden polit ikának legfőbb vezéreszméje 
tekintetni. 

Ezen rendszernek működése s eredményei mél-
tók voltak hozzá : ingatagok, múlékonyak, belérték 
nélküliek. „A mindig leleményes s gyakran bizo-
nyos tudományra támaszkodó önzésnek — igy szól 
Pér in i. h., — sikerült néha, az államoknak né-
hány percznyi békét s pihenést szerezhetni; de a 
béke mindig veszélyben forgott , a pihenés, a nyu-
galom soha sem volt hoszu tar tamú. Egyes ra jon-
gók néhány pil lanatig azt képzelhették, hogy a 
,nagyhatalmak' congressusai, a semmi melléktekin-
tetek ál tal nem korlátolt , meg nem béni tot t jogér-
zetnek szabad működése s a nemzetek öntudatában 
rejlő igazságosság eszméje vállvetve képesek leen-
denek, oly nemzetközi rendet s köztörvényt létesí-
teni s fentartani , minőről a világnak addig fogalma 
sem volt. De ezen congressusok hát terében nagy 
tévedés, talán jobban mondva : nagy hazugság rej-
lett. Azt hit ték, hogy valamely hatalomnak befo-
lyása a rendelkezésére álló zászlóaljak számától 
függ, s a ,si vis pacem, para bellum1 -féle szójátékot 
talán soha oly gyakran nem hangoztat ták, de talán 
soha annyira félre nem értet ték is, mint ma, minek 
vége lön, hogy a nyers erőszak cultusa mindinkább 
jobban meghonosult a népek közt, s egy nagyhangú 
ember, anélkül, hogy a legkisebb ellenmondással 
is találkozott volna, mondhat ta , miszerint : ,A jog-
nak hatalma, — a hatalom jogában áll1— mond-

28 
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hatta oly korban, melyben az önzés uralkodik, te-
kintet nélkül a becsületre; mert tekintet nélkül a 
keresztény hitre. 

E borzasztó viszonyok gyökerei a XVI. század-
ban keresendők, azon korban, midőn a nyugati 
nagy hitszakadás által a szentszéknek politikai te-
kintélye hanyatlásnak indulni kezdett. Midőn a tö-
rök Byzancz falait ostrom alá vette, s pusztitó had-
járatai t intézé Európa keresztény civilizatiój a ellen, 
akkor ez az Európa már ketté szakadt, s a csakha-
mar hazaárulókká lett vallási lázadóknak, főembe-
rek cynicus nyilatkozata szerint : jobban kellett a 
török, mintsem a katholikus császár !' Igy keletkez-
tek azon állapotok, melyek még ma is undok li-
dércz gyanánt nehezednek Európára, s melyeknek 
megszüntetése talán borzasztó felforgatásokkal já-
rand, anélkül hogy csak remélhetnők, miszerint 
a mi utánok következik, jobb lesz az eddiginél. 
De nem keletkezhettek volna ezen állapotok, ha 
akkor, midőn az ozmánlik először döngették Kon-
stantinápoly kapuit, az európai kereszténység már 
nem lett volna a hitszakadás által két részre osztva, 
melyeknek egyike, a lázadók párt ja , nyilt rokon-
szenvvel viseltetett a keresztény névnek ezen, akkor 
esküdt ellensége iránt, s igy a katholikus császár 
s a pápának minden szent törekvéseit a legaljasabb 
önzésből meghiusitá, — nem is szólva azokról, kik 
hazájok s vallások elnyomójával ismételten szövet-
keztek e kettő ellen 

Ekként hiányzott az erő, mely Európát az iz-
lám szégyenfoltjától megmenthette volna; mert le-
tűnt ama dicső kor. midőn a népek, a pápa szóza-
tára közlelkesedéssel kerekedtek fel, hogy a közös el-
lenséget visszanyomják; s ezt a XIV. s XV. század-
beli hitszakadások s ezeknek befejezője, a protestan-
tismus okozák, ugy hogy bátran mondhat juk, mi-
szerint e tényezők azok, melyek a keresztény társa-
dalmat tönkre tevék. 

Hoszu vájudások s véres harezok után IV. Hen-
rik uralkodása alatt először találkozunk ismét 
Sully terveiben azon eszmével, az európai társadal-
mat békés alapokon szervezni ujjá. De minő volt ez az 
eszme, az ,európai egyensuly'-nak eszméje, ahhoz 
képest, mely régebben Európa tisztán katholikus 
nemzeteit egy nagy népcsaláddá összefűzte volt ! A 
keresztény öntudat helyébe az önző utilitarismus 
lépett, mely kétesjellemii eszközökkel küzd, pilla-
natnyi előnyökért, — a szentszék békebirói tekin-
télyének helyébe az u. n. ,érdek-azonosság' s az erők 
képzelt egyensúlya, a politikai fondorlatoknak, az 

életpályául választott jellemtelenségnek e kettős 
jelszava. 

Carné — ,Études sur les fondateurs de l 'unité 
nationale en France' II, 120, (Périn, 721;) ezeket 
mondja IV. Henrik külpoli t ikájáról : „Ha behatób-
ban méltat juk ama nagymérvű politikai combina-
tiókat, melyek IV. Henrik agyában megsziilemlet-
tek, s ha végkövetkezményeit higgadtan mérlegel-
jük, valóban nehéz, egyebet találni azokban, mint 
a politikai materialismusnak s ama vallási anarchiá-
nak szentesitését, mely a népeket tönkre tette. Ily 
politika szükséges lehetett akkor, mert nem létezett 
többé erkölcsi kötelék, mely a népeket összefűzte volna, 
s igen jelentőségteljes mozzanat, hogy épen Fran-
cziaország volt az, mely a többé el nem odázható 
újjászervezést kezdeményezte. Azonban ezen elmé-
letek, melyek legnagyobbrészt az erők és érdekek 
egyensúlyára támaszkodtak, nem voltak képesek, 
bármely jogot állandóan biztosítani ; — elég volt, 
liogy valamely gazság közösen követtessék el, hogy álta-
lános helybenhagyást is nyerjen oly ,uépjog' szabályai 
szerint, mely a közös lopást szentesiti s csak az el-
szigetelten, egyénileg elkövetettet t i l t ja." Nem sok-
kal jobbat mond ugyané szerző azon eljárásra vo-
natkozólag, melyet ezen politikai rendszer az u. n. 
nemzetiségi kérdés irányában követett s még ma is 
követ: szerinte soha nagyobb megvetést nem tanú-
sítottak az egyes nemzetiségek érdekei s igényei 
iránt, mint épen akkor, midőn az államok egymás 
közti egyensúlya képzé — állítólag — a nemzet-
közi viszonyoknak i ránytű jé t ; „Meg kell vallani — 
igymond, — hogy Lengyelországnak felosztása csak 
végkövetkeztetése s utolsó lehozása volt azon nem-
zetközi jognak, melyet IV. Henrik megalapitott s a 

mult század tökéletes egészszé kerekitett ki" 
S e jelenséget Ramière atya az ,Etudes religieuses' 
egyik czikkében jól magyarázza, midőn igen szel-
lemdusan megjegyzi, miszerint ama mesterséges 
,egyensúlynak', melyben Európa hánykolódik, csak 
az a baja van: „hogy minden védőjében egy egy es-
küdt ellenséget bir" Ugyanazon féltékenység, 
mely a hatalmakat arra birja, hogy együttvéve 
folytonosan az egyensúly fentartásán fáradozzanak, 
külön véve minden egyest folytonosan arra ösztö-
nöz, hogy azt tehetségéhez képest aláaknázza. 
Együttesen az európai egyensúlynak sérthetetlensé-
gét proclamálják, egyenkint pedig mindegyik azon 
van, hogy azt szövetségeseinek kárára s a maga 
hasznára feldöntse. 

Ez korunk önző politikája, de mint ilyen, nem 
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az ő találmánya, hanem a közelmúlt századokból reá átszár-
mazott örökség. Keletkezése pillanatában már titkos ellen-
sége volt az egyháznak, s azt csakhamar nyiltan meg is mu-
tatta. Rövidlátó fejedelmek, szerencsétlen nagyravágyásuk-
ban nem vették észre, miszerint a jognak s a keresztények 
közti egységnek védelme utóvégre őnekik használna leg-
többet ; hanem, hogy az álmodott egyensúlyt fentartsák, 
nem egyszer a keresztény névnek legdühösb ellenségével 
szövetkeztek. Ezen politikai iránynak képviselői közt XIY. 
Lajos kiváló helyet foglal el, kin a minden keresztény elv-
tőli rideg elvonatkozás, számtalan, nem igazságos módon 
szerzett diadal mellett, hoszu kormányzata közben nem 
egyszer megboszulta magát. IIa Leibnitz tanácsát követi, 
akkor a török ellen fordítja fegyverét, sa helyett, hogy Eu-
rópa keresztény államait végtelen háborúkba bonyolitja, 
Egyptomban keresi hatalmának igazi s maradandó öregbí-
tését, melyet Európában csak a legnemtelenebb eszközök 
alkalmazása mellett, s akkor sem maradandólag vívhatott 
ki a maga számára. Ha, mint az európai kereszténységnek 
előharczosa a törököt üzi ki Európából, akkor birodalmát 
csakugyan nagygyá, nemzetét századokra a világ leghatal-
masabb népévé tehette volna; holott igy, keresztény orszá-
gokat dúlván fel ok nélkül, saját erejét haszontalan s gyak-
ran becstelen vállalatokban meritette ki, elvakítva a caesa-
rismus hazug fénye által; s nagynak képzelte magát, ha ő,a 
hatalmas király, az anyagilag gyenge és védtelen pápán a 
legnemtelenebb gyalázatot követhette el, mintha a durva erő-
szaknak a fegyvertelen igazság feletti diadala is dicső lenne ! 

Végre, a XVI I . század közepe táján, elérkezett a bé-
kekötések korszaka; azon békekötéseké, m e l y e k e n n e m lehet 
Isten áldása; mert nem adatott hozzájok az egyházé sem > 
azon békekötéseké, melyek részint ,az egyházak s felekeze-
tek jogai s érdekei' nevében az egyházat fosztogatták ki s 
a jsummepiscopatus' szellemi zsarnokságát alapiták meg; — 
részint számtalan jogos igényt kényszeritének arra, hogy a 
nagyobb erő parancsszava előtt elnémuljanak. Csuda-e, ha 
az ekként létesített állapotok nem lehettek tartósak, hanem 
fenállásuk első pillanatától kezdve, mint tüzetesen a protes-
tantismus érdekében keletkeztek, magokban hordák ama 
véres forradalmaknak magvát, melyek alig egy századdal 
későbben legmélyebb alapjaiban rázkódtatták meg Euró-
pát, s még ma sem engednek neki pillanatnyi nyugtot sem ? . . . 
Igy hajolt meg, kénytelenült meghajolni a régi, igazi, be-
csületes, keresztény jog az újkori, hamis, álnok jogfictio 
előtt, melyet napjaink caesarismusa oly .szép' eredménynyel 
zsákmányol ki, — a népek szellemi s társadalmi elnyomására, 
s a félrevezetett népek nem értik, hogy mig oktalan fanatis-
mussal az egyházüldözés csábétke után kapnak, egészen más, 
valóban veszélyes hatalmaknak időt engednek a szabadság 
elnyomására s az elnyomottaknak kifosztogatására ! 

A folytonos láznak állapota az, melyben a keresz-
tény világ a nagy hitszakadás óta hányattatik. A béke s 
nyugalom visszatérése csak ugy remélhető, ha majd a ke -
resztény' hatalmak ismét egyszer igazán azokká, kereseté-
nyekké lesznek s mint ilyenek, önkényt felvállalt keresztény 
engedelmességgel hajolnak meg az igazság tekintélye előtt; 
— különben pedig a ,vér és vas' is teremthet csendet és 
nyugalmat, de az sem nem áldásthozó, sem nem tartós, sem 

az emberhez, mint eszes, szabad lényhez nem méltó, ámbár 
korunk, eleggé különösen, ezt kedveli leginkább, talán mert 
az ókorbeli pogányságnak egyik maradványa, mely iránt 
napjaink ,szellemei' különös vonzódást éreznek. 

Az ókor is csak a félelem s az elnyomás uralmát is-
merte ; szeretet nélkül szűkölködvén, az erkölcsi tekintély-
ről sem birt kellő fogalommal; mert ez utóbbi Istentől 
származik, kit szintén nein ismert. Az ókorban csak emberi 
jog s emberi hatalom uralkodott; de mivel az ember mindig 
vetélytársa, irigye s ellensége az embernek, a hatalomra 
nézve csak ugy, mint midőn pénzről vagy egyéb birtokról 
vagyon szó; azért puszta emberi jog alapján az egyes nem-
zetek közti viszony nem lehetett más, mint az örökös ellen-
ségeskedések, a véres háborúk s végre az elnyomatás, ille-
tőleg a zsarnokság viszonya. A koronkint keletkező világ-
birodalmak, egy Cyrus, Darius s Nagy Sándornak hóditó 
hadjáratai mintegy önkénytelenül is bizonyságot tesznek az 
ókornak ezen meggyőződésszerü sejtelme mellett, miszerint 
az ö napjaiban az emberi nem csak külső eszközök által volt 
volna egy nagy népcsaláddá egyesíthető ; de mert e külső 
eszközök múlékonyak, hatálytalanok voltak, azért sem ezek-
nek, sem a bátor s eszélyes rómaiaknak nem sikerült mara-
dandó világbirodalmat alkotni, ha mindjárt egyik kitűnő 
költőjök, hazafias túláradásában, zengé: 

„His ego nec metas rerum nec tempóra pono 
„Imperium sine fine dedi;" — 

s a római államnak egysége mindig csak az erőszak, a hódí-
tás, a kizsákmányolás egysége volt, soha a szabadság, egyen-
lőség s testvériségnek azon egysége, melyet csak a katholicis-
mus honosított meg a népek közt. (Vége köv.) 

A pannonhalmi diszkiadványok. 
(Polytatas.) 

Az ,Emléklapok' II . szakasza a mostani templomnak 
leírását hozza. Sajnáljuk, hogy a dolog természeténél fogva 
ezen részlet ismertetését rövidebbre kell fognunk, mint azt 
a tárgy érdekesvolta talán követelné; rajta leszünk azonban, 
hogy igy is a főbb vonások kiemelése által t. olvasóinknak, 
amennyire lehet, kimerítő képét szolgáltassuk ezen, hamvai-
s romjaiból annyiszor megujultán kiemelkedett főtemplom-
nak, melyben sz. Benedeknek magyar fiai több mint nyolcz-
száz év óta dicsőitik az Urat, ápolják a tudományt s imád-
koznak a honért. 

A templom a zárda épületei közé szoritva, külsőleg 
igénytelen, és csak igen csekély részben látható. A restau-
ratio ezúttal csak a templom belsejére szorítkozott, azért 
az ,Emléklapok' is csak az utóbbira vonatkoznak. 

A templom átmeneti-romángóth stylben, majdnem 
tökéletesen keletnyugoti hosszirányban épült; támoszlop-
rendszerrel, három hajóval, kereszthajó nélkül, s egyenesen 
záródó szentélylyel bir. Méretei arányosak : hossza 50-0 m., 
a közép-hajó szélessége 6*3 m., magassága 13-9 in., a szen-
télyé pedig 11-8 m. Az egész templom talaja 4 fokozatban 
emelkedik ; legmélyebb fekvésű az előcsarnok, vagyis a to-
rony alá eső rész, melyből két lépcsőn emelkedik az 0-31 ni. 
magasabb uj hajórész ; ebből öt lépcsőn a 085 m. mag. régi 
hajórész s ebből ismét 14 lépcsőn a 2'21 m. m. szentély. 
Az egyenesen záródó szentélynek eredetileg keresztbolto-
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zata volt, de ezt a XV. században lebontották és helyette 
magasabb, csillaggerinczezetü boltozatot alkalmaztak. 

A szentélyben négy fülke látható ; a két kisebb egy-
házi szerek elhelyezésére, a két nagyobb ülőhely gyanánt 
szolgált az egyházi ténykedéseknél. Mind a négy román-
stylü ; de a restauratio előtt egyik sem volt látható ; mert 
vagy a török ostrom, vagy egy későbbi földrengés okozta 
repedések folytán téglafallal töltöttek be. Jelenleg ismét 
helyreállítva, épen e fülkék képezik a szentélynek kitűnő 
diszét. A diadalív mérsékelt csuesiv s ezen fedezte fel Storno 
épitész azon festett diszitményeket, melyek kétségtelenné 
teszik, hogy a régi templom, legalább egyes részeiben ki-
festve is volt. Ezenkívül csak a cryptában léteznek a fes-
tésnek némi nyomai, egy, valószínűleg szent Mártont ábrá-
zoló, de igen megrongált képben. A templomot három ha-
jóra osztó pilléreknek alakjai s ékítményei igen érdekes el-
téréseket mutatnak, annyira, hogy közöttök két teljesen 
egyenlőt nem találni. Az oszlopalapzat lényegileg attikai, 
sarklevelekkel ; az oszlopfők levélékitményei is a legnagyobb 
változatosságot tüntetik fel. 

Megjegyzendő, hogy a főhajónak hátsó része a leg-
újabb restauratio alatt keletkezett. Storno épitész töreke-
dett a régi templom alakjait utánozni, de a méretek nem 
függtek tőle, minthogy az adott viszonyok parancsoltak. 
Mindazonáltal az átidomitás sikerültnek mondható, mert 
az uj rész tökéletes összhangzatba hozatott a régivel. Az 
épitészeti s kőfaragói diszitmények igen csinosak, sőt gaz-
dagok ; a középhajó ugy mint az egész templom belső fel-
szerelését és üvegfestményeit az utolsó restauratio alkalmá-
val kapta. A festmények az emberi nem történelmét vagy a 
vele párhuzamosan — igy is mondhatnók : benne nyilatkozó 
isteni Gondviselés műveit tüntetik fel ; e festményekhez az 
,Emléklapok' csinos kis commentárt adnak, jól mondva, mi-
szerint a keresztény katholikus hivő a szószékről hallja 
ugyan az élet igéit ; de a szószék néha némán áll : s akkor a 
templom falai hirdetik az igazságot! 

S ismét: „A kath. templom az anyaszentegyház testét 
képviseli. Az anyaszentegyház küzdő, győzelmes s szenve-
dőre oszlik ! A küzdő anyaszentegyházat a hajó, a győzel-
mest a szentély képviseli, a szenvedő anyaszentegyházat a 
crypta jelzi. A hajó képei a jelen életre, a szentélyéi a jövő 
boldog létre vonatkoznak. A hajó ablakai az anyaszent-
egyház öt parancsolatját hirdetik, melyek Isten tiz paran-
csolatában alapszanak ; ezekről monda az Üdvözítő : ,Ha be 
akarsz menni as életbe, tartsd meg a parancsolatokat.' A ke-
resztény hívőnek világító fénye az anyaszentegyház ve-
zérszava ! 

A mellékhajókra vonatkozólag megjegyezhetjük, mi-
szerint egyes szerencsétlen régi javításoknak' nyomai leg-
inkább azokon valának láthatók, olyképen, hogy e bajokon 
még a mostani restauratio sem segíthetett teljesen ; mert a 
torony és az ebbe helyezett ének-karzat egyrészről, más-
részről pedig a templom mellett álló épületek mind az 
irányra, mind a mellékhajók magasságára határozott befo-
lyást gyakoroltak ; azért sem a tengelyeket, sem a magassá-
gokat többé egy vonalba hozni nem lehetett. A tengelyek 
elferdülése mind a három hajón észlelhető, s a mellékhajók 
nyugoti része magasabb mint a keleti. Ennek daczára mégis, 

minthogy a részek stylben megegyeznek, az összbenyomás 
nem kellemetlen, sőt mondhatni, hogy az épitész az adott 
viszonyok közt feladatát remekül oldotta meg. 

Nagy gonddal és szorgalommal épült a crypta is, 
melynek bővebb leírásába, térhiány miatt, fájdalom nem 
bocsátkozhatunk, s azért csak az oltárral szemközt levő, 
ama nevezetes vörös márvány-fülkét említjük, melyet a ha-
gyomány sz. István székének nevezett el. Alakjára nézve 
nagyobb méretű, háta homorú, ive lóhér alakú ; egyéb di-
szitménynyel nem bir. Rendeltetéséről a tudósok nem egy-
aránt vélekednek; Ipolyi püspök apáti széknek tartja, 
melybe a főpap akkor ült, midőn az altemplomban isteni 
szolgálatot tartottak. Jelenleg e fülkében sz. Istvánnak 
bronzszobra áll. A crypta épugy, mint a szentély, három 
ablakkal bir ; románstylü, salzburgi márványból készült 
oltára ugy helyeztetett el, hogy a polczán álló, bronzönt-
vényü, diszes feszület a középső ablak mezejébe esik. 

Az,Emléklapok' I II . szakaszát a tizenöt műlapnak ma-
gyarázata képezi, a IV. pedig a zárszót hozza,jmelyet szabad 
legyen ismertetésünk ezen részének befejezéseül egész ter-
jedelmében ide igtatnunk : 

„A pannonhalmi templom restauratiójára és felszen-
teltetésére vonatkozó emléklapjainkat nem zárhatjuk be a 
nélkül, hogy hálánk adóját le ne rójuk azon jeles férfiak irá-
nyában, kik a hosszú és költséges munka folyama alatt bölcs 
tanácsaikkal és buzditó elismerésökkel részint a munka gyor-
sabb lefolyását eszközleni, részint a helyes irányt biztosí-
tani törekedtek." 

„Első helyen emiitjük a vallás- s közoktatási minis-
tert, Trefort Ágost ur ő excellentiáját, és kitünö tanácso-
sát, a bő tudományu s minden szép s jó iránt lelkesedő Dr. 
Hegedűs Lajos ur ő méltóságát. Nem csekély hálára köte-
lezték le a szent szerzetet Dr. Zalka János győri püspök ő 
excellentiája, Dr. Ipolyi Arnold beszterczei püspök és Dr-
Rómer Flóris apát és egyetemi tanár." 

Legforróbb hálánk azonban 0 Eminencziáját, hazánk 
biboros áldornagyát illeti, ki a szentély iránt nemcsak ki-
tűnő részvétet tanusitani, s a kitartásra buzdítani meg nem 
szűnt, hanem az ős egyház iránti kegyeletből minket szent 
Adalbert pk. és vt., szent Gellért pk. és vt., szent Erzsébet 
és szent Margit szép ereklyéivel megajándékozni, sőt a fel-
szentelés fárasztó szertartásának végzésére is vállalkozni 
kegyes vala. E sokszoros kegyessége által 0 Eminencziája 
uj kitűnő galyat fűzött a jótétemények azon jeles koszorú-
jába, melylyel a pannonhalmi benedekrendet oly gyakran 
megörvendeztetni méltóztatott ; a miért is dicső neve mél-
tán ott ragyog a főmonostor jótevőinek diszes sorában." 

„Szent atyánk, dicsőén uralkodó IX. Pius pápa sem 
maradhat emlitetlenül, mert ő is kegyes tudomásul vette a 
pannonhalmi templom restauratióját és a kőlapot, melyet 
Rossi lovag a római S. Calisto temetőjéből oltárunkhoz 
sirfodőül küldött, megáldani méltóztatott." 

„Szolgáljon e rövid hálanyilatkozat őszinte érzelmünk 
tolmácsául, melylyel jótevőinkre az Isten áldását lekönyö-
rögni kötelességünknek tartjuk." 

„S ezzel bezárjuk e szerény értesítést, melylyel csak 
alapját akartuk letenni az egykor megirandó terjedelmesb 
rajznak, minőt a pannonhalmi templom méltán megérdemel." 
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„Bár elődeink is igy gondolkoztak volna; akkor jelen 
lapjaink gazdagabb tartalommal jelentek volna meg ! De 
valóban nevezetes, hogy levéltárunkban vajmi kevés, magá-
ban a templomban pedig, melyet hosszában s széltében, fa-
laiban és alapjában össze s vissza kutattunk, semmi emlék-
táblára, iratra vagy jelentékenyebb jelre sem akadtunk! — 
Mi, szokás szerint, a főoltár alapjába egy ón-szelenczét, 
ebbe pedig a restauratio rövid leirását, s egyéb időszerű 
adatokat rejtettünk el; hogy utódaink, ha levéltárainkat va-
lami csapás érné, legalább ott találkozzanak némi tanukkal, 
kik a múltról hitelesen beszélnek !" 

„Adja különben az ég, hogy ezekre legfőlebb hoszu 
századok múlva akadjanak, de rájok soha se szoruljanak !" 

„Legyen inkább a pannonhalmi templom megujulása 
szerencsés előjele az ország és nemzet békés és boldogabb 
jövőjének." — Ugy legyen! (Folyt, köv.) 

V A. L S Z 
„a Nogáll-féle káték árnyoldalaidra 

tett észrevételekre-

VI. A részleges feldolgozásnál kifogásoltuk : 1) a sok-
féle definitiót, melyekből a tárgy levezettetik ; 2) a sok ar-
gumentation distinctiót és theologikus műbe vágó elvont 
feldolgozást, mely felül áll a gyermeki felfogás niveauján ; 
3) a gyermekek előtt ismeretlen s jó részben érthetetlen 
szavak és kifejezések használatát; 4) a hoszadalmas és tul-
ságig terjedelmes feleleteket; 5) azt, hogy 

m é o ^ Iöqfelsőbb 
tanfolyam, az Y. és VI. osztály számára is fentartatott a 
kérdés és feleletekben való előadás. 

B. védelmére kel a definitióknak, s a ,Cat. Romanus'-ra 
hivatkozik, állitváu, (23 1. 13 j.) miszerint az „egyenesen 
meghagyja", hogy „a szentségek elvont definitiók alapján 
ismertessenek". A ,Cat. Rom.' ugyan igy jár el, mivel a 
lelkipásztorok s a tudományos világ számára készült ; de 
hogy igy kelljen mindjárt a kezdetleges tanításnál eljárni, 
arra sehol sem utasítja a lelkipásztorokat. Épen az ellenkező 
utasítást adja, midőn mondja: „in tradendis fidei mysteriis 
et vitae praeceptis doctrinam ad audientium sensum atque 
intelligentiam aceomodari oportere." 

Hogy a jCatechismus R.' erre nem ad utasítást, kitet-
szik azon körülményből is, hogy mindjárt az első hirneves 
káté, Witzellius kátéja, nem definitiók alapján adja elő a 
tárgyakat, hanem történeti elbeszélés alakjában. Maga a 
Canisius-féle kis-káté szintén csak itt-ott használja a defi-
nitiókat, s akkor is nem abból indul ki, hanem azzal zárja 
be az előadást. Pl. a poenitentiatartásról szólva, nem azzal 
kezdi : mi az a poenitentiatartás, hanem azt kérdezi : Miért 
akarod meggyónni bűneidet ?! Azután nem kérdezi: „mit 
tesz lelkismeretünket megvizsgálni?" — hanem : „Mit kell 
legelsőbb is tselekedned, mikor gyónni akarsz ?" Ismét, nem 
mondja: „mi a bánat?" — hanem: „Mikor már bűneidet 
mind számbavetted, mit kell tselekedned?!" Nem mondja: 
„Mi az erős fogadás ?" — hanem: „Mit kell tselekedned, 
minek utána meg-szántad, bántad bűneidet?" És ez igy 
megy tovább is. Aki tehát Canisius kátéját tartja mintaképül, 
annak már csak ezért is óvakodni kell a definitiókból való 
deductiv menettől. 

Voltak azonban, kik még Canisius tanmodorát is na-
gyon elvontnak tekinték, s azon elvből indultak ki, melyet 
később Hirscher e szavakkal fejezett ki : „Für die früheren 
Jahre genügt es den Katechumenen von Gott Werke und 
Offenbahrungen zu erzählen, die sie fassen können, und die 
so allmählig zu Ideen entwickelt tcerden". (i. m. 97 1.) Ugy 
látszik ezen elvből indult ki a hirneves Fleury, kiről egyik 
szakavatott biráló azt mondja, hogy „in praefatione ad ca-
techismum historicum luculentissime demonstrat, parvulos 
ac rudes religionis principiis optime imbui posse, si haec eis 
historice proponantur iuxta methodum a s. Augustino in opere 
suo: de catecliisandis rudibus commendatum." 

íme tehát a definitiók szerinti előadás sem Canisius-
nál, sem a többi kátéiróknál nem volt annyira elfogadott 
tanmodor, hogy azt az egyház methodikájának lehetne mon-
dani. Annál kevésbbé volt elfogadva azelőtt az egyház 
által. Ott van Krisztus, a tanitók tanitója és mintaképe, 
használta-e a definitiókból való levezetést ? ! Ellenkezőleg 
előbb szemléltette gyönyörű példabeszédeiben a tárgyat, s 
csak azután vonta le abból az abstract tanitást. Az aposto-
loknál nem találjuk ezen példabeszédek és hasonlatok által 
való oktatást ennyire használva; de definitiókra sem aka-
dunk náluk. A sz. atyák ezek nyomdokain haladva, sokkal 
jobban ismerték a kezdetleges tanitás és népoktatás köve-
telményeit, semhogy definitiókból indultak volna ki a taní-
tásnál. Az egyház beléletében tehát soha és sehol nem volt 
használatos a definitiókból való levezetés a kezdetleges hitok-
tatásnál, azért mióta a protestánsok elleni apologiázás óta 
elemi kátéinkba itt-ott becsúszott, mindig hangos ellenve-
tésekre talált a szakavatott Íróknál. „Oh das rubrizierende 
Anordnen des katechetischen Stoffes, mondja a többi közt 
Hirscher, (i. m. 151 1 ) ist der Tod alles natürlich fortschreit-
enden und wahrhaft bildenden Unterrichtes." 

Ugyanezt kell mondani a különböző argumentatiók, 
distinctiók, theologiába vágó elvont feldolgozásról is. A 
népoktatásnál, annál inkább az elemi gyermektanitásnál 
ennek sincs múltja az egyházban. Igy adták elő a theolo-
giát, ez volt kiválóan a scholasticusok tanmodora ; de nem 
kezelték így az elemi hittanitást. Witzellius és Fleury káté-
jában ez teljesen hiányzik, a Canisius-féle kátéban pedig 
oly gyéren fordul elő, hogy számításba is alig jöhet. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , okt. 3. E g y m i n i s t e r i u t a s i t á s s z e l -

l e m e . Lassan, de biztosan halad a magyar állam az elke-
reszténytelenités ösvényén, törvények hozatnak, ministeri 
utasítások adatnak ki, melyeknek határozott czéljuk, az al-
kotmányos élet óta megkezdett elkereszténytelenitést fen-
tartani és lépésről lépésre tovább fejleszteni, mig megérke-
zik az időpont, midőn az országgyűlés a megkezdett művet 
betetézi; — pedig napról napra olvasunk tiltakozásokat, idő-
közönkint hallunk ministeri nyilatkozatokat, melyek elosz-
latni volnának hivatva a még hivők abbeli aggodalmait, 
hogy a kormány oly lejtőn jár, mely végkifejlődésében a 
hitetlenséghez vezet. 

Sajnos, hogy e meggyőződést mind e mai napig nem 
sikerült a kormánynak megváltoztatni. De hogy is sikerül-
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betett volna ? Tettei nem mondanak-e ellent szavainak ? Nem 
czáfolják-e meg tettei szavait, és igy a helyett, hogy elosz-
latnák a jogos aggodalmakat, nem erősitik-e meg azokat? 
Csudálkozhatik-e a kormány, ha bizalommal nem találkozik 
azok részéről, kik még adnak valamit arra, hogy a magyar 
állam kereszténynek maradjon, midőn ezek azt tapasztalják, 
hogy tett nyilatkozatai meg nem bizhatók, mert mindezeket 
önmaga rontja le ? 

Csak mindenki előtt ismeretes tényt emiitünk fel, ha 
azt mondjuk, hogy az iskola-kérdésben, mely oly mélyen 
hat be társadalmunk vallás-erkölcsös életébe, a kormány 
nem képes megdönteni azon általánosan uralkodó meggyő-
ződést, hogy egész iránya, czélja nem más, mint az iskolák 
elkereszténytelenitése ; ellenkezőleg, e meggyőződés napról 
napra mélyebb gyökeret ver, épen a kormány intézkedései 
következtében, minek következménye, hogy a bizalmatlan-
ság a kormány irányában napról napra növekedőben van. 

Azon ,utasitás', melyet a vallás • és közoktatásügyi 
ministerium, nem tudjuk, kinek sugallatára a napokban 
szétküldött közegeihez, nézetünk szerint bizonyára nem 
fogja emelni a kormány iránti bizalmat, hanein azt még ott 
is, hol netalán ezideig kivételesen még létezett volna, meg 
fogja semmisíteni. De ez nem is csuda, ha csak egy kissé 
veszszük is szemügyre az ,utasitás' szellemét. Egy tekintet 
ez ,utasitás'-ba azonnal kellőleg tájékozhat a felől bennün-
ket, minő értéke van az olyan és hasonló kormányi nyilat-
kozatoknak : hogy a kormány nem akarja a felekezetek ke-
zéből kivenni az iskolákat, hogy neki mindegy, akár fele-
kezeti, akár közösiskola — csak jó legyen. A dolog illustra-
tiója végett jónak látjuk itt az ,utasitás' egy pár pontját 
felemlíteni. 

Igy az ,utasitás' 14-ik §-a, miután előadja, hogy a 
felekezeti iskolák közössé változtathatók az 1868-dik évi 
X X X V I I I . tcz. 26. §-a szerint, ehhez a következő kom-
mentárt, illetőleg utasítást adja „minden oly községben 
tehát, hol előreláthatólag közös erővel virágzóbb s jobban 
felszerelt községi iskolát lehetne fenntartani, mint a minő a 
létező felekezeti iskola, a községi elöljáróság, (még azon eset-
ben is, ha mint a törvény 44-ik §-a rendeli, 30 más vallású 
tanköteles gyermek nincs) a maga részéről barátságos uton 
a községbeli hitfelekezeti lakosok beegyezésével hasson oda, 
hogy a létező felekezeti iskola az idézett törvény 26-ik §-a 
értelmében községi iskolává alakittassék át" stb. 

Megérdemli a fáradságot, hogy e §-us szavait egy pár 
felvilágosító észrevétellel kisérjük. A községi elöljáróság 
az utasítás által ezen esetben felszólittatik, oda hatni, hogy 
a felekezeti iskola közössé változtattassék, ha közös erővel 
virágzóbb iskolát lehetne fentartani. Minő naiv dolog ez ! 
Ugyan kérjük szépen, hol van az az iskola az országban, 
melyet közös erővel ,virágzóbbá' tenni nem lehetne ? de ha 
ugy van a dolog, amit tagadni talán a ministerialis utasítás 
szerzője sem fog, ugy nem azt jelentik-e a fentebbi szavak, 
hogy az egész országban indittassék meg a háború, bocsá-
nat : a barátságos capacitálás a felekezeti iskolák ellen ? A mi 
nézetünk szerint a fentebbi utasítás nem más, mint a köz-
ségi elöljárókhoz intézett hivatalos fenyegetés, hogy ha a 
felekezeti iskolát közössé nem sikerül tenni az elöljáróság-
nak. És az a hirdetett jóindulat a felekezeti iskolák iránt ? 

Azt jelenti-e ez, hogy a kormánynak mindegy, akár feleke-
zeti, akár közös legyen az iskola ? 

Nem kevésbé .érdekes' a 15-ik §. utasítása. Miután e 
§-u8 a 68-iki X X X V I I I - i k tcz. rendelkezését előadja, mely 
szerint megengedtetik, hogy a községek oly felekezeti tano-
dákat, melyeket eddig segélyeztek, a jövőben is segélyez-
hessenek, most a következő utasitás csatoltatik hozzá : 
„ennélfogva minden oly községnek, melyben eddig valamely 
felekezeti iskola községi jövedelemből segélyeztetett vagy 
tartatott fenn, nyilatkoznia kell aziránt, hogy e segélyezést 
továbbra is akarja-e folytatni, vagy pedig ezentúl a községi 
vagyont és jövedelmet kizárólag csak községi iskola fentar-
tására fordítja ?" 

Ez a két §-us egymásután igazán ügyesen van össze-
állítva, az egyik kiegészíti a másikat. A kormánynak minél 
több közösiskola kell, e czélból először tisztes hivatalos alak 
és modorban fenyegeti a községi elöljárókat, kik egy kis 
,democraticus' kitüntetésért nem fogják a fáradságot kí-
mélni ; de ez nem elég, most még a községeknek is, melyek 
eddig a felekezeti iskolákat segélyezték, optio adatik, akar-
ják-e jövőben is teljesíteni a felekezetek iránt, amit eddig 
tettek, vagy talán nem jobb lenne-e, hogy megbánva eddigi 
bűnös tetteiket, a kormány közösítő irányát támogatnák ? 
Hogy ez megtörténjék, arról majd gondoskodnak barátsá-
gos uton' a községi elöljárók, és hogy gondoskodjanak, arra 
meg majd gondja lesz a tanfelügyelőnek . . . A 14. és 15. §. 
tehát haladást jelent a közösités felé; ott és itt a propa-
ganda van rendszeresítve a közös iskolák érdekében ; de azért 
a kormány nem ellensége a felekezeti iskoláknak ! 

A ministeri ,utasításhoz' egy .Toldalék' is van füg-
gesztve, e toldilékból tisztán csak curiosumként közöljük a 
13-ik §. c) pontját, mely igy szól: „A kormánynak joga és 
tiszte meggyőződést szerezni arról, hogy teljesitik-e az illető 
hitfelekezeti hatóságok azon kötelességet, hogy az iskola 
vagyonának biztos elhelyezésére és rendeltetése czéljára 
fordítására (mily ékes stylus!) felügyeljenek." Hát arra, ki 
ügyel fel, hogy az állam javai hova fordittatnak, és azok a 
felekezeti vagyonok, melyek a kormánynál vannak, vagy 
azokat talán már nein is kell őrizni ? Épen ma ugy intéz-
kedni, hogy állami hivatalnokok őrizkedjenek az egyház hű 
pénzkezelése felett, valóban curiosum, no, de a többi anoma-
lia mellett egygyel több vagy kevesebb épen nein döntő. $ 

Hó ma A C i v i l t à C a t t o l i c a é s a k e l e t i k é r -
d é s ; L c d o c h o w s k i b í b o r n o k és a p o r o s z k o r -
m á n y ; a s p a n y o l z a r á n d o k o k . A ,Civiltà Gatt' leg-
újabb füzete érdekes tanulmányt hoz azon magatartásra vo-
natkozólag, melyet a szentszék a keleti kérdéssel szemben 
elfoglal. Ez oly tárgy, melyre nézve még a kath. sajtóban is 
nem kis nézetkülönbség uralkodik; amiértis ily elismert te-
kintélyű közlönynek nyilatkozata, minő a ,Civiltà', nem csak 
érdekes, de fontos is, mely tekintet arra birt, hogy azt leg-
alább főbb vonásaiban jelezzem. 

A tanulmány, mint az eddigiekből már látható, azon, 
főleg liberális oldalról igen gyakran tett kérdésre válaszol : 
váljon a szentatya miért nem indit újkori, ,erkölcsi' keresz-
tes hadat a törökök ellen ? . . . és pedig olyképen válaszol, 
hogy elsőben constatálja, miszerint erre a szentatya nem 
bir elegendő hatalommal. A szentatyának, mondja, van be-
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folyása az egyes keresztényekre, az egyénekre, de nincs a 
kormányokra, amiért ily ,újkori keresztes háború' már csak 
ezen szempontból is képtelenség. 

Epoly teljesithetlen a másik követelés, mely szerint 
a szentatyától váratik, hogy az elnyomott keresztényeket 
felkelésre hivja fel s ily felkelést legalább szavának súlyá-
val támogasson. Nem lehet Krisztus helytartójának feladata, 
hogy bármiféle népet a fenálló hatalom elleni lázadásra 
hivjon fel, s pedig annál kevésbbé, minthogy a balkáni félszi-
getnek schismaticusai, kiknek érdekében a pápa fellépése 
követeltetik voltaképen, a szentszék vallási tekintélyét el sem 
is ismerik; sőt azok, kik most ott a vezérszerepet játszszák 
egyúttal a szentszéknek is legelkeseredettebb ellenségei, az 
,omladinisták' nem kevésbbé, mint Garibaldinak barátai. 

De azt mondhatná valaki: „A szakadárok is csak ke-
resztények ?... erre azonban a ,Civiltàl azt feleli, hogy ez 
sem igazolná a szentszéknek fellépését, ki csak akkor szó-
lalhatna fel, ha a keresztények vallási okokból nyomatnának 
el ; pedig eltekintve az örmény zavaroktól, a szentszéknek 
Törökországgal sokkal kevesebb baja van, mint a legtöbb 
,keresztény' kormánynyal, „Adná Isten, — mondja a ,Civiltà' 
— hogy az egyház Svajczban, vagy Olaszországban, sőt 
még Rómában is oly szabadságnak örvendene, mint a török 
uralom alatt !" 

Ha a szentszék a középkorban többször oly fejedelme-
ket foszta meg uralkodói joghatóságuktól, kik népeiket 
zsarnokilag elnyomták, s az ily zaklatott népeket a hűség 
esküje alól feloldotta, ezért ebből — eltekintve azon per-
fidiától, melylyel épen azok hivatkoznak e példára, kik más-
kor a szentszéket épezért legarczátlanabbul rágalmazni 
szokták ; — tehát ebből sem lehet következtetést vonni, 
mert nem élünk többé középkori viszonyok közt, s amit a 
pápa akkor részint az investitura s egyéb, különleges kö-
rülmények-, részint a keresztény társadalom közmegegye-
zése folytán tehetett, azt ma nem teheti többé ; mert ez nem 
tartozik azon joghatósági körbe, mely őt mint Krisztus földi 
helytartóját, eo ipso, megilleti. 

Igy a ,Civiltà'. E kérdés talán nem is pendittetnék 
meg annyiszor, ha még a jó katholikusok közt is nem len-
nének, kik azt hiszik, hogy jobban tudják, mit követel a 
katholicismus szelleme, mint maga a pápa. 

Ledochowski érsek nem régen intő levelet intézett 
egy gnesenmegyei ,állami' plébánoshoz, melyben tudtára 
adá, hogy ki van közösítve, ha 90 nap alatt meg nem tér. 
Az illető e levelet a kir. ügyésznek adta át s most e levél a 
porosz főhivatalos lapban, a ,Reichsamtiger'-ben tétetett 
közé ; miből sokan azt következtetik, miszerint a kormány 
e levelet hivatalos fellépés tárgyává tenni készül ; mely fel-
lépés, természetesen, csak abban állhatna, hogy a porosz kor-
mány panaszt tenne az olasznál, először azért, hogy Ledo-
chowskit Rómában tűri, másodszor pedig azért: miért tűri, 
„hogy ,letett' püspökök Rómából ,felizgassák' más uralko-
dónak alattvalóit." Mivelhogy pedig az olasz kormány 
egyik tekintetben sem tehet semmit ; a panasztétel egyelőre 
eredmény nélkül maradand, ha csak az egész nem egy to-
vábbi jelenet azon komédiából, melyet e nobile par fratrum 
azért játszik el a bolond, vagy készakarva vakoskodó Eu-
rópa előtt, hogy maholnap ürügyet találjon erőszakoskodá-

sait magának a pápának személyére is terjeszteni ki. Csak-
hogy hát Victor Emanuel maholnap örülni fog, ha maga 
meg tud állani lábain, nem hogy a vérszemet kapott protes-
tantismusnak poroszlóul szolgáljon ! 

Spanyolországban nagyszámú küldöttség váratik itt, 
egész zarándoksereg. A spanyol kormány nem szivesen látja 
ugyan a katholicismusnak ilyetén nyilvánulásait, azonban, 
hál'Istennek, kénytelen, a közvéleménynek engedni ; az olasz 
kormány pedig nagyszerű módon fejezte ki jóakaratát, a 
kegyeletes tüntetést, ha lehetne, megakadályozni ; mig 
ugyanis a spanyol s franczia pályák 50—60 perczentnyi ár-
engedményeket tesznek a zarándokoknak, az olaszok, melyek 
máskor a leghaszontalanabb okokból is ilyetén engedménye-
ket tesznek, a kormány pressiója alatt ez egyszer vonakod-
tak ; — de azért a spanyol zarándokok mégis csak jönnek ! ! 

Németország. A n é m e t k a t h o l i k u s o k n a g y -
g y ű l é s é n e k r é s o l u t i ó i . (Vége.) IX. A nagygyűlés 
mélyen fájlalja a manap Európaszerte divó militarismust, 
mert abban az egyéni szabadság megkárosítását, a néperő 
gyengítését, a földmüvelés s ipar hanyatlásának okát, s 
végre a papoknak katonai szolgálata által a vallásos érzület 
s az egyház jogainak megsértését látja. 

X. 1) Az egyház tételes isteni felhatalmazás s rende-
lés folytán nem csak a természetfelettileg kinyilatkoztatott 
igazságoknak hirdetője s azoknak a vallási nép- s magasabb 
hitoktatás általi ápolója ; hanem egyúttal köteles is és feljo-
gosítva, az emberek természetes jog- s életrendét is tanitmá-
nyának szent hatalma által áthatni s védelmezni. 

2) A családnak veleszületett jogai közt nincs, mely 
szentebb, nincs mely Istentől nyert rendeltetésével szorosab-
ban összefüggő s ezért ennyire elidegenithetlen volna, mint 
a szülőknek jogai gyermekeiknek oktatása és nevelése kö-
rül. A néptanodának rendeltetése, hogy a családi nevelés 
segédintézetéül szolgáljon, lényegileg nem államiskola az, 
minélfogva az államiskolai monopolium semmi egyéb, mint 
merénylet a természetes jog- és életrend ellen. 

3) A természetfeletti üdvkörre vonatkozólag joga van 
az egyháznak, s az ez alá való kellő alárendeltségben a ke-
resztény család is fel van jogosítva arra, hogy a fiatalságot az 
Ur Jézus Krisztus országábani élénk részvételre nevelje, s 
az ennek megfelelő szellemben vezesse. A népiskola az egy-
háznak s a családnak segédintézménye, s ez a második ok, 
amiért lényegileg ,állami' nem lehet ; az államiskolai mono-
polium ennélfogva merénylet a természetfeletti keresztény 
életrend ellen is. 

4) Ennélfogva a népiskola nem lehet merő ,nemzeti 
cultur-intézmény' sem; s aki annak mondja s mint ilyennel 
bánik vele, az elidegeníti igazán nemzeti s valóban hazafias ' o ö 
feladatától s a corruptiónak szolgáltatja ki. De a keresztény 
nép soha sem fog kedvet s hivatást érezni magában arra, 
hogy gyermekeit ily experimentatiókra odadobja. 

5) Bármily hatalmas legyen is ama párt, mely szabad-
elvűnek mondja magát, ámbár zászlajára mindamellett a 
lelkismereti kényszert irta ; — a katholikus lelkismeretnek 
erélye még hatalmasabb. Az iskola érdekében folytatandó 
küzdelmek közepette eszökbe fog jutni a katholikus csa-
ládapáknak, miszerint kötelességök az egyháznak, vala-
mint a keresztény családnak is, a gyermekek neveltetése 
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körüli jogait minden törvényesen megengedett eszközökkel, 
bátran s kitartóan, még netán anyagi veszteség mellett is 
fentartani s minden illetéktelen beavatkozás ellen megvédeni. 

IRODALOM. 
= Megrendelési felhívás. Az eszmék birodalmának is 

megvan a maga tatárjárása, mert másnak biz én nem mond-
hatom azt a szellemi pusztítást, melyet Darwin, Häckel, 
Büchner sat. oly mérvben tesznek, hogy már még azok közt 
is, kik pedig Sión őrtüzei mellett más világításban láthat-
nának, akadnak, kik Darwinnál elfogadják, „hogy akármily 
nagy is a különbség az emberi és állati szellem tüneményei 
között, az nem specialis, hanem csak grndualis." 

Az emberi méltóság Isten alkotta várának védelmére 
szándékom egy kis természettudományi tanulmányt bocsá-
tani közre, lia a kegyes megrendelők a költségeket biztosít-
ják. A munka 15 ívre terjedhet. Az ára attól függ, hány 
lesz a megrendelő. Ivenként azonban 10 krnál többé nem 
kerül, mert akkor inkább meg sem jelenik, külön megren-
delési felhívást nem bocsátok ki. A netáni szíves megrende-
lők méltóztassanak szándékukat két kros levelezési lapon 
tudatni velem. 

Bács-Szenttamás p. h. 1876. szept. 14. Tomcsányi Já-
nos, a k. m. természettudományi-társulat tagja. 

-J- Egy igen jó és hasznos füzetke jelent meg második 
kiadásban, a „Hunyadi Mátyás" intézet gyorssajtói alól. 
Czime: ,A nagy áldozat'. Irta Tóth Mike, jézustársasági tag. 
II-dik kiadás. A füzetke tartalma következő : Előszó. — 
Kötelesség. — Hűség. — Buzgalom. — ígéret és fenyege-
tőzés. — Jutalom. — Büntetés. — Ösztönzés. — Mentege-
tőzés. — A 85 lapra terjedő csinos kiállítású munkácskát 
ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. Ára 25 kr. Kapható szer-
zőnél Kalocsán vagy Ürge László könyvkeresk. Budapesten. 

© ,Gyászmise énekek', irta tizemenyei Mihály, regöli 
lelkész, énekhangjegyekre alkalmazta s orgonakisérettel el-
látta Kaposy György, nakki kántortanító. Az egri hatóság 
helybenhagyásával. Ára 1 ft. 20 kr. Kapható Nakkon, u. p. 
Szili, Somogymegyében. Éneklészeinek jó hasznát vehetik. 

VEGYESEK. 
— Fmgu Simor János bibornok-herczegprimás ur ő 

Emja, ki a mult vasárnap érkezett meg székhelyére, a Nyit-
ravölgyét látogatá meg, s ugyanott híveinek a bérmálás 
szentségét osztá ki. Nyitrán az ottani mlgos püspök urnák 
vendége volt. Bérmált Pereszlényben, Nagytapolcsányban, 
Bajnán és Radosnán. Mindenütt fényesen fogadtatott. Nagy -
tapolcsány mezővárosa fényes kivilágítást s fáklyás zenét 
rendezett az ország áldornagyának tiszteletére, mely alka-
lommal Tornán Rudolf, megyei tisztviselő hatásos üdvözlő 
beszédet mondott. A bibornok az ablakból válaszolt a tisz-
telgőknek e szavakkal : „Nagytapolcsány városának irá-
nyomban tanúsított őszinte tisztelgése annyira meghatott, 
hogy alig találok szavakat köszönetem kifejezésére. De 
mégis örömmel fejezem ki ezt s óhajtom, hogy Nagytapol-
csány polgárai gyarapodjanak az istenfélelem s erkölcsök-
ben, a hazafiúi s polgári erényekben; óhajtom, hogy le-
gyen e vidéknek központja az ipar emelkedésében, a keres-
kedelem virágzásában, kiváltképen pedig a ;közműveltség 
haladásában." — A bibornok azután fényesen megajándé-
kozd a helybeli tűzoltó egyletet, s a szegényeket. Másnap 

a diszebéden jelen voltak a környék czelebritásai. I t t Ő 
Eminentiája Nyitramegye lelkes s valódi magyar érzelmű 
honfiaira emelt poharat. Az ebéd végeztével diszkiséret-
ben folytatá útját. Radosnán a helybeli izraelita község 
a baldachin alatt vitt thórával fogadá. Ö Eminentiája min-
denütt egész útjában megemlékezett a szegényekről s azokat 
segélyben részesité. F. hó 24-kén már visszaérkezett szék-
helyére. 0 

— Esztergom-Sz.-Tamáson egy uj népiskola épitési 
költségeihez 0 főmagassága, Simor János bibornok her-
czeg-primás és érsek ur 20 000-nyi tégla adományozásával és 
330 fttal járulni, s ezen felül a tanitólakot kijavíttatni ke-
gyeskedett. Ugyanezen iskolára ngs. és főt. Sujánszky An-
tal kanonok ur 50, ngs. Forster János kir. tan. es jószágkor-
mányzó ur szintén 50, főt. Pór Antal ker alesp. és eszterg. 
sz. kir. városi pleb. ur 5, nt. Séda Ernő eszt. vízivárosi s. 
lelkész ur pedig szintén 5 forintot ajándékozott. Isten fizesse 
meg mindnyájoknak ! — Ftdő Császka György szepesi püs-
pök ur ő mlga a tüzkárosult szepes-csütörtökhelyi lakosok 
részére 100 ftot adományozni méltóztatott. 

— „Miért van Belgiumnak erős kath. minisztériuma 
és parlamentje ?" kérdi a ,Magyar Állam' s felel is e kér-
désre: „Mert tele van az ország kath. egyletekkel. Minden 
nagyobb községben van legalább egy kath. egylet. Ez egy-
letekben az igazság sajtója olvastatik és igaz eszmékkel 
táplálja a művelt belga népet. Gandban és Malinesban a 
kath. egyletek központi igazgatóságai léteznek, melyek most 
minden kath. egylethez szép. körlevelet intéztek az iránt, 
hogy 1877-i május 21-én a dicső IX. Pius ötvenévi püspök-
ségének jubilaeumát méltóképen ünnepeljék. Reméljük, ha-
zánkban is fognak történni e részben méltó intézkedések." 

— Bécsben szept. 20-án a katholikus egyletek köz-
ponti háza szenteltetett fel az ottani érsek, Kutschker ő 
exja által, mely alkalommal ő nmlga hoszabb beszédben a 
kath. egyletek hasznos- s szükséges voltát hangsúlyozta. 
Ebből kiindulva több német lap bizonyos nehezteléssel em-
líti, miszerint a jelenlegi érseknek elődje, a bold. Rauscher 
bibornok nem volt a kath. egyletek barátja, minek követ-
kezménye, hogy azok a bécsi érseki megyében soha sem tud-
tak igazán felvirágozni. Mások ellenben, s nem ok nélkül 
azt jegyzik meg erre, miszerint eltekintve attól, hogy a vi-
szonyok megváltozhatnak, a bold, bibornok igen helyesen 
akként vélekedett, hogy a kath. egyletek keletkezése csak 
akkor valóban hasznos, ha azokban a józan s művelt világi 
elem is sorakozván, remélhető, hogy működésök a jó ügyet 
nem compromittálni, hanem előmozditani fogja. 

— Mégiscsak okos ember a porosz főpostaigazgató: 
elrendelte, hogy Ledochowsky bibornok Brenk plébánoshoz 
intézett, mai római tudósításunkban emiitett levelének czim-
irata lemásoltassák, hogy ekként a netán ismét hasonló kéz-
írással érkező levelek a postán lefoglaltathassanak ; — mert 
hogy a bibornok most mással fogná a czimiratokat irat-
hatni, az persze, a főigazgtó urnák bölcs nézete szerint, lehe-
tetlen. — A bajor félhivatalos lapok utasitást kaptak köz-
tudomásra hozni, miszerint a király a maga idején s szokott 
módon válaszolt a német katholikusok nagygyűlésének üd-
vözletére ; — hátakkor miért nem tették közzé „a maga 
idején és szokott módon" ? 

— A ,Western Watchman' szerint a kath. indiánok 
száma az Egyesült-Államokban összesen 151,099-re rug. A 
kormány katholikus-ellenes törekvéseivel szemben ezen sze-
gényekről a katholikus nőegyletek gondoskodnak, pénzzel s 
egyéb szükségesekkel ellátván őket. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. Havi szemle. — A pannonhalmi diszkiadványok. — Válasz „a Nogáll-féle káték árnyoldalai"-ra tett észre-
vételekre. — Szent-László-Társulat. — Egyházi tudósítások : Pest. A debreczeni protestáns lap érdemei. Pest. Ultramon-

tán nőnevelés. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

A kath. egyház az, mely a nemzeteknek önálló, 
független létet adott, amint az egyéni szabadság 
eszméjét is csak ö honositá meg az emberi nem 
közt. Igy teremtvén azt, mit ,keresztény társada-
lominak nevezünk, a lapjául a rendet s ennek vi-
szont elengedhetlen föfeltételéül a vallás-szentelte, 
nemes engedelmességet ismertette meg a pogányok-
kal, kik közt a valamivel műveltebbek hiában ne-
vezék a kevésbbé ügyeseket ,barbárok'-nak ; mert 
szivre, erkölcsre nézve, mindnyájan azok valának. 
A minden tetteit szabályozó igazságosság a törvé-
nyes függet lenség szigorú tiszteletében is nyilatko-
zik, s ekként a kötelességérzet, a tekintély i ránt i 
tisztelet, a keresztény engedelmesség s áldozatkész-
ség mindannyi tényezőt képezének, melyeknek se-
gítségével oly igazi, becsületes egyensúlyt létesített, 
minőt a közönséges önzés, vagy az u. n. ,közös ér-
dekek' ingatag alapján, elvonatkozva a vallástól, lé-
tesíteni lehetetlen. Ezért soha sem volt pár tolója az 
u. n. vi lágbirodalmi törekvéseknek sem ; mert azok, a 
történelem tanúbizonysága szerint, r i tkán állapod-
nak meg a testek feletti uralomnál, hanem vajmi 
gyakran haj landók, eléggé illetéktelenül a szellemie-
ket is ha táskörükbe vonni. 

Mig ekként a kath. egyház, mint a józan sza-
badság és az egyéni s nemzeti, törvényes renden 
alapuló s ismét a rendet fentar tó önállóságnak, a 
szónak nemes értelmében vett mindenképeni auto-
nómiának felkent előharczosa, a halandónak egyik 
legnemesebb érzetét : a hazaszeretetet is megszen-
telő oltalmába veszi, — addig a vallástalan ratio-
nalismus, akár mint ,democratikus' radicalismus, 
akár mint nem kevésbbé önkénykedő caesarismus a 

népek egyéni önállóságát sőt létezésöket is t agad ja 
s megsemmisiti. Ezen társadalmi rögeszme csak 
egyes elszigetelt egyéneket ismer, melyeknek mind-
egyike sa já t önzése által vezéreltetik s ösztönözte-
tik, hogy szüntelenül az önfentartás küzdelmét foly-
tassa a többiek ellen. I t t már lemondásról s a közjó 
i ránt i áldozatkészségről szó sem lehet ; mert igazi 
,közjó1 nincs; legfelebb a többség számtanilag ösz-
szeadott önzése lehet az, mi az időszerinti kisebb-
ségre törvényként ráeröszakoltatik ; mert i t t csak a 
szám határoz, amint az az egyes elszigetelt egyének 
bármi okból való, egvmásmellé sorakozásából kelet-
kezik. Lelkismeretbeli kötelessége nincs senkinek a 
másik i r án t ; mert a lelkismeretbeli kötelességnek 
öntudata, elismerése és gyakorlata igazi vallást té-
telez fel, melyet e rendszer pedig vagy egészen el-
vet, vagy az ,állam' szolgálatában oly annyira le-
alacsonyít, hogy képtelen, üdvös hatást gyakorolni 
a népekre. Ha tehát az egyén sem mások, sem a 
közjó i ránt i kötelességet nem ismer, vagy legfelebb 
csak olyant, melyet a szám tulnyomósága ró t t rá, 
akkor hazaszeretet, a szónak keresztény értelmében, 
nem is képzelhető, s tet t leg nem is létezik, amint-
hogy korunknak uralkodó áramlata semmi egyéb, 
mint bizonyos vallástalan, cosmopoiiticus eszmék 
összlete, mely a nemzetiségi összetartozandóság ön-
tuda tá t felhasználja ugyan még egy ideig, de csak 
azon szándékkal, hogy eszközül használja gonosz 
czélokra, azon folytonos forradalmakra s egyéb fel-
forgatásokra, melyeknek rendeltetése az eddig fen-
állott legitim jogoknak darabonként i megsemmisí-
tése után azokat is leszorítani helyökröl, kik az általá-
nos nagy ,Commune1-nek még ú t j ában á l lanak; nem 
ugyan az általok képviselt vagy érvényesítet t esz-
mék által, hanem egyszerűen csak személyök, léte-
zésök ténye által, mi elmozdit tatásukat végtelenül 
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megkönnyíti ; — mert ha még egy eszmét, neveze-
tesen azt képviselnék s érvényesítenék, mely miatt 
helyökön állanak, — akkor erősen állanának, mit 
ma már alig mondhatni rólok. 

Mindennek oka az igazi hazaszeretetnek hiánya, 
mely viszont a vallástalanságnak természetes kö-
vetkezménye. Innen az általános ziláltság, az általá-
nos elégületlenség, a felforgatási viszketeg, a tekin-
télynek megvetése, oktalan, gonosz, becstelen utó-
piák hajhászata, szóval, a közbomlás, mely helyze-
tünk, naponkint kirívóbb szineket öltő, jellege. 

Pedig mind e bajoknak sem hire, sem nyoma 
nem lenne, ha a világ igazán s őszintén katholikus 
tudna és akarna lenni. Az igazi az összhangzat 
egysége csak a kath. egyházban, annak oltalma alatt 
található. Tőle tanuljuk az igazi hazaszeretetet, tőle 
a tekintély iránti tiszteletet ; ő ápolja bennünk a 
testvériség s az Isten előtti egyenlőség érzetét, ö 
egyesiti a nemzeteket egy nagy családdá ; mert 
mindnyájan egyek vagyunk Krisztusban. De amint 
ezen szent egység mellett sértetlen marad az egyed-
nek önállósága, egyéni rendeltetése s erkölcsi sza-
badsága, ugy tiszteli az egyház a nemzetek egyéni-
ségét is, mert a jogot tiszteli, ebben is példát adván 
az államnak, s ebben is a keresztény társadalmi 
rendszernek kitűnő voltát tüntetvén fel, mely vég-
telenül felette áll a régi, ókorbeli, pogány rendszer-
nek ; ép annyival, amennyivel kitűnőbb a mi vallá-
sunk amannak az ókornak tévelyeinél. Ekként a 
kath. egyház az, mely az egyéni méltóság s szabad-
ság fogalmát ismertette meg a világgal, mert 
ugyanazon törvény igazgatván a nemzetek sorsát, 
mely az egyének sorsát intézi, egyiknek a másik 
általi kizsákmányolása s elnyomatása ellen mindig 
erélyesen tiltakozott. Az egyéni önállóság s függet-
lenségnek öntudata, az ezekből a társadalmi köz-
törvények keretén belül folyó jogoknak s kötelessé-
geknek ismerete, védelme s gyakorlata, végre a ne-
mes ragaszkodás azon körhez, melynek területén e 
jogok, úgyszólván, velünk születtek : ebben áll a 
keresztény hazafiság, melynek a történelem legna-
gyobb férfiait s legszebb tetteit köszöni. 

A mint a keresztény társadalmi eszme, ugy a 
keresztény Patriotismus is sokkal nemesebb az ókor 
hasonnevű fogalmainál. Az ókorbeli, pogány haza-
fiság semmi egyéb mint jmntheisticus fanatismus, 
mely az egyént arra ösztönzi, hogy a nagy állam-
egységben megsemmisüljön. Az antik ,polgár' meg-
szűnt egyén lenni, hanem a nagyobb egységnek ön-
állóság nélküli egyik parányává let t ; — a keresz-

tény is szereti hazáját, fel is áldozza magát é r te ; 
de öntudatosan, mert azon öntudattal, hogy a haza 
felett is Isten uralkodik, kinek még több s még szen-
tebb joga van rá, s ki egyebek közt azt is megpa-
rancsolá, hogy hazánkat szeressük, s minden meg-
engedett módon szolgáljuk. De innen van aztán, 
hogy a keresztény sokkal bensőbben, sokkal liiveb-
ben, sokkal odaadóbban szereti s szolgálja hazá já t ; 
mert emberi méltóságának s szabadságának s az e 
kettőből származó erkölcsi felelősségének öntudata 
lelkesíti, mely hazafiságának valódi nemességet s 
erélyt kölcsönöz. A keresztény polgár, kinek vallási 
kötelessége, minden embert szeretni, különös sze-
retettel viseltetik azok iránt, kik vele egy ország-
ban laknak s a közélet jó s balsorsában osztozkod-
nak, szóval, a kikhez a közös sors s a közös hagyo-
mányok fűzik. 

Igy fejleszté az egyház az igazi patriotismust, 
igy biztositá a nemzetek önállóságát, igy szervezé 
a keresztény társadalmat, melyet, ugyanazon hit- s 
erkölcstant hirdetvén mindenütt a világon, egy 
nagy családdá forrasztott össze, olyképen, hogy 
nemzetközi joga sem egyéb, mint a ker. felebaráti 
szeretetnek az államok egyináshozi viszonyára való 
alkalmazása ; ez a legszebb s legtartósabb társa-
dalmi kötelék, mely oly szokásjogot létesített a 
keresztény államok közt, melynek alapján az egye-
sek közti kérdések könnyen s megtámadhatlan biz-
tonsággal intéztethettek el; s ha egyik másik elv 
mégis kétségbe vonatott, akkór, mint az egész csu-
dás szerkezetnek legfőbb éke, ott volt s van sz. Pé-
ter széke, mely legbölcsebb tanitói tekintélyével osz-
latván el a netáni kételyeket, a megoldás ú t já t s 
eszközeit jelzé ; — mindezt erőszak, fortély, igaz-
ságtalanság nélkül ; mert az egyház csak a lényeges 
pontokban kérlelhetlen, a többiben pedig mindenha 
tisztelőjevolt,sőtvédőjeis azon szabadságnak s válto-
zatosságnak, mely az erkölcsök és szokások kíilön-
féleségének természetes következménye. Innen van, 
hogy az egyház minden államforma, minden kor-
mányzati rendszer mellett fenállhat, csak az állami 
hatalomnak kezelői az igazság törvényeit tartsák 
szem előtt. Saját szervezetében nincs semmi, mi az 
egyházat bármely államformával ellentétbe hozná ; 
de épen szervezetében megvan másrészt minden 
biztosíték arra nézve, hogy, ha valaki e földön, a ró-
mai pápa lehetne a keresztény világnak legfőbb 
békebirája, nem félve senkitől, nem várva senkitől 
semmit, részrehajlatlanul Ítélve; mert a vitázó fe-
lek mindegyikében kedvelt fiait lát ja s mitsein ki-
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van inkább, mint bogy jogos igényeikre nézve mindig keresz-
tény szeretettel egyezkedjenek. 

Meglehet, hogy ezek ,középkori utópiák', ámbár a 
protestáns Urquhart csak nem régen hasonló, vagyis ugyan-
ezen ,utópiák'-kal járult a vaticáni zsinat elé. De ha ma már 
csakugyan utópiák lenénnek is, mégis annyit bizonyítaná-
nak, mily boldog lehetne a világ, ha a most annyifelé sza-
kított keresztények az Ur kivánata, sőt jóslata szerint, má-
ris egy akolban lennének. 

Azonban talán még sem annyira utópiák ezek, mint 
első pillanatra talán látszhatnék ; mert ki tagadná, hogy 
manap nincs európai,kérdés', melyet még jobbadán hitetlen 
diplomatiánk is ne a vallás szempontjából tá rgyalna? . . . 
A keleti kérdésben mekkora szerepet nem játszanak a vallási 
sérelmek ? a német ,culturharcz' egyik felekezetnek, illetőleg 
az azzal azonos hitetlenségnek küzdelme a hit ellen; Olasz-
országban a katholicismus ellen működik a forradalom s 
Bismarck jól tudja, s tudjuk mi is, hogy bizonyos idegen 
államokban annyi a tisztelője, bámulója, ha lehet utánzója, 
ha kell szolgája s kéme, ahányan vannak, kik a protestantis-
mus vagy a szabadkőműves hitetlenségnek világuralmáról 
álmodoznak. Mindezen kérdések- s viszonyokban a vallás 
képezi majd az ürügyet, majd a szövetkezési alapot, jeléül 
annak, hogy e tényezőnek hatályát még a hitetlenek is isme-
rik s egy perczig sem haboznak, azt eszközül használni. 

Igaz, hogy ez méltatlan játék, igaz, hogy undoritó lát-
vány, midőn Oroszország, mely saját katholikus polgárai-
val szemben mindig sokkal kegyetlenebb volt, mint a török 
az ő keresztény alattvalói iránt; mely saját vallását,aschis-
mát, élettelen, nyomorult torzképpé tette ; — midőn ez az 
Oroszország a balkáni félszigeten lakó keresztények védel-
mére' kel ; vagy midőn Anglia, mely a katholikus Íreket 
éhhalálra kárhoztatta, mely ind alattvalóinak lázadásait 
legalább is ily kegyetlenséggel leverni szokta, s mely nem 
régen véres háborút viselt China ellen, hogy kalmárainak 
az opiummal való kereskedés, tehát a bennszülöttek rendsze-
res óriási megmérgezése s nyomorékokká satnyitása megen-
gedtessék, — midőn ezek a ,humanitás' nevében szólalnak O * 
fel s ebben a legkomolyabb képpel, melyet valaha augur 
vágott, támogattatnak Berlinből, melynek szintén lengyelei 
vannak, s mely német katholikus alattvalóit is vérig zak-
latja, egyházi vagyonuktól megfosztja, isteni tiszteletöket 
megtiltja, vallásukat s őket is kiirtani törekszik; vagy támo-
gattatik Olaszország alatt, mely a páholynak jelenleg leg-
kedvesebb eszköze, a pápaság, ennél fogva a katholicismus, a 
vallás xar' è£ox>'iv ellen. Mindez, ismételjük : méltatlan, undo-
ritó játék, mely azonban mégis azt bizonyitja, hogy a val-
lás még mindig hatalmas befolyást gyakorol a népekre, oly 
hatalmasat, hogy a leghitetlenebb diplomata is folyamo-
dik hozzá. 

De ha a vallást ürügyül látjuk felhasználva, gonosz 
szándéklatok keresztülvitelére, ne legyen szabad reményle-
nünk, hogy lesz még egyszer idő, midőn a magába szállt 
emberi nem ismét meghajol azon könnyű iga alatt, melyet 
az igazi keresztény hit, annak dogmája és erkölcstana tesz 
rá? hogy bajos, kényes, kétes ügyeit ennek törvényei értel-
mében, tehát az egyedül méltányos s igazságos módon in-
tézné el? — vagy azt higyjük-e, hogy visszaélni, csalárd 

játékot tud ugyan űzni Isten legszentebb adományával, de 
földi s örökkévaló hasznára forditani nem többé ? 

A pannonhalmi diszkiadványok. 
(Folytatás.) 

Átmegyünk a második alkalmi iratra, melynek czime : 
„Regi strum anni M.CCC.XXX.II. tabuiarii monasterii 
sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae. Digessit et com-
monstravit Remigius Stachovies, eiusdem monasterii archi-
varius. Jaurini, typis Alexandri Czéh. Nagyfolio, X L I lap ; 
az okmányokInitialisai s jelszóbetűi vörös nyomással; gyö-
nyörű kiállítás, mely a hazai művészeteknek mindenha első 
rangú díszét képezendi ; de hirdetendi annak is bőkezűségét 
s fenkelt szellemét, ki mindezeknek lelkes megindítója, a 
mlgos főapátét, kinek, mint 
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kiadatását köszöni, mig a kitűnő szorgalommal összeállított 
történettudományi apparatus, mely az egyes okmányokat 
kiséri, őszinte tiszteletet kelt a buzgó archivarius iránt. 

E becses műnek figyelmes átlapozgatása után ugy ta-
láltuk, hogy jobban nem ismertethetjük azt, mintha a tudós 
levéltárnok urnák engedelmével praefatióját veszsziik át, 
mely az előttünk fekvő, felette érdekes okirat-lajstromnak 
természetét a lehető legkimeritőbben fejtegeti. E praqfatio 
a következő : 

„Lectori Benevolo Salutem ! 
Archiva ubique christianarum gentium neque secius in 

patria nostra partem ecclesiarum principalium constituisse 
iam S. Ladislai Regis privilégium de 1093 evincit, recen-
sendo inter Clenodia Ecclesiae S. Martini „Unam Biblio-
thecam", quocum nomine etiam nostrum anni 1332 Archivi 
Registrum concordat asserens, privilégium S. Stephani cum 
suis confirmationibus et renovationibus „in Bibliotheca" id 
est in Archivo, sub litera A. consignatum esse. Neque aliud 
commonstrat altera seculo XII I . vigens nomenclatio a) Ni-
colaus Palatinus in privilegio 1220. (Capsa 5. Gg.) ait: „Ut 
autem talis pactacio commutationis perpetue stabilitatis ro-
bur optineat, presentem paginam fecimus dividi per alfabe-
tum, et utramque partem duplicis sigilli nostri munimine 
fecimus roborari ; ita quod una pars reservaretur in Camera 
Ecclesie Greuriensis, altera retineretur in Camera Ecclesie 
Sancti Martini. Precepimus eciam, ut tales literas ab Al-
bensi similiter per alfabetum divisas | obtineant], ut unam 
partem dicti udvornici retinerent apud semetipsos, aliam 
autem facerent retineri in Camera Ecclesie Sancti Martini. 
b) Idem Nicolaus Palatinus anno 1221 [ibidem] „Chartu-
lam fecimus diuidi per Alphabetum, et utramque partem 
sigilli nostri munimine roborari, et unam partem dedimus 
Abbati observandam, alteram autem iussimus reponi in Ca-
mera Cruciferorum S. Regis Strigonii commorancium." 
c) Quid, quod 1231. [Capsa 52. O3] ipse Conventus beati 
Martini de sacro monte Pannoniae in suis Recognitionalibus 
recepto loquendi usu dicat: „presentém paginam diuisam 
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per alphabetum sibi duximus nostro sigillo roboratam con-
cedendam ; itaque una pars seruabitur penes ipsum Necku 
vel suos filios, altera autem deponetur in Camera Ecclesie." 
Sed d) nonne ilia patriae históriáé nubes testium, videlicet 
Capitulorum et Conventuum Testimonia, ex horum Sacri-
stiis cum pietati iuncto decoro emanarunt, in quibus vel 
proxime his Sacristiis adsito firmo Camerato Tabularia 
custodita fuerunt. 

Unde iam nemo dubitabit Camerae Ecclesiae nostrae 
licere imo debere in laetis aeque ac adversis rebus Ecclesiae 
suae partem capere. Quamvis enim artibus amice iuncta pie-
tat licet saxa cogat, ut secundum typum saeculi pium sen-
sum et motum animorum posteris aetatibus loquantur: nec 
tamen valet ars etiam innumeras intensasque Romanorum 
Pontificum circa nos curas, Regum Hungáriáé Ecclesiae 
nostrae Patronorum singulares favores, prosperos aeque ac 
sinistros eventus, históriám et traditionem loci velut vitae 
venam explicare ; quod officium cédant velim Sacrae Mne-
mosyne, quae Tabularium Ecclesiae nostrae dudum habitat, 
Certe, nihil magis optatum nobis contigit, quam maximas 
Deo grates referre posse, hac Beati Martini Ecclesia nostra 
diutinis curis dispendiisque affabre priori suae dignitati de-
corique reddita ac restaurata, una in regia Stirpe Arpadi 
pios et sanctos Fundatores, regios Protectores honorari, ex 
quibus in eiusdem Abbatialis Ecclesiae Consecrationibus, 
utpote in Dedicatione 1001. Sanctum Stephanum; 1137. 
Belam II. et 1225. Andreám II. Regios Ilospites ac Testes 
habuit. Sed vix unum primis tribus christianis saeculis re-
perias Regum, qui devot'onis causa locum liunc non invise-
rit, unde Christiana Religio et Christianum Regnum ab in-
fluxu et 8ervitio alieno liberum, cum consilio et assensu 
Anastasii eiusdem loci Abbatis prima duxit initia. Regum 
exemplum sccutae cumprimis Jauriensis et vicinorum Co-
mitatuum nobilissimae Familiae, quae vitam moremque 
maiorum nostrorum penitius inspexerant, plures ex eis Or-
dinis habitum induerunt, aut locum sepulturae, quem hic 
optabant, invenerunt. 

Igitur pio nos defungi officio sentimus, tantam et tan-
torum Regum, Pontificum et omnis ordinis virorum memó-
riám grata mente recolere, et singulorum Monasterii S-
Martini de S. Monte Pannoniae illa aetate vitae momento-
rum singillatim meminisse. Hoc fine testem irrefragabilem 
scilicet Tabuiarii nostri Vetus Registrum in medium pro-
ducimus, ut históriáé illius periodi praecipua momenta per 
Regesta sua indicet et strictim et Archivo congruam urgeat 
commonstrationem. Ceteroquin solum ex Archivo Abba-
tiae S. Martini de Pannónia, cuius et Registrum est, exclu-
sis praeter filialem Abbatiam Sanctae Mariae de monte 
Güssing, omnibus aliis filialibus Abbatiis. Insuper operae 
pretium nos facturos aestimavimus, ex ilia aetate etiam in 
exteris oris rarius occurentis, in nostra vero patria antiquis-
simi idgenus instrumenti publicatione. Nempe in conservan-
dis Archivis sedula aetas ilia, praecipua tabuiarii documenta 
describi [talis in Sacro Monte Pannoniae est insignis ille 
saeculi XI I I . Liber Ruber] aut in formam quam Registrum 
vocant redigi iussit, quorum exempla dein saepe in longe 
dissitis locis deposita fuere ; ut uno exemplari nefors de-
perdito, alterum quod consulatur extaret. Quare merito ve-

rendum fuit, ne primipili rei diplomaticae viri nobis de va-
nis opibus succenseant, 'si etiam hac opportuna vice hoc 
Archivi Cimelium ceu partem Ecclesiae nostrae, publici 
iuris facere cunctaremur. (Vége köv.) 

V A L ^ S z 
„a Nogáll-féle káték árnyoldalaidra 

tett észrevételekre. 
(Folytatás.) 

Nem ily tudományos alakban, hanem gyermeknyelven, 
gyermekszavakban kell a kátét szerkeszteni. A szavak ugy 
hiszszük, sokkal lényegtelenebbek a fogalomnál, s igy nem 
az a fő, mily szavakkal adja elő a tárgyat, hanem mily fogal-
mai vannak arról. Es ne higyje senki, hogy elemies gyer-
meknyelven nem lehet a kátét kidolgozni. Szolgáljon az 
ellenkezőnek bebizonyítására, pl. a keresztség következő 
feldolgozása. 

K. Midőn a kis gyermek megszületik, hova szokták 
azt a ker. szülők elvitetni? 

F. Midőn a kis gyermek megszületik, a templomba 
szokták azt a ker. szülők elvitetni. 

K. Miért viszik ekkor a kis gyermeket a templomba ? 
F. Azért viszik ekkor a kis gyermeket a templomba, 

hogy ott megkereszteljék. 
K. Ki és mivel szokta rendszerint megkeresztelni a 

gyermeket ? F. Rendszerint a pap kereszteli meg a kis gyer-
meket szentelt vizzel. 

K. Mit mond a pap, midőn vizet önt a gyermek fe-
jére? Fel. Midőn a pap vizet önt a gyermek fejére, ezt 
mondja: én tégedet megkeresztellek az Atyának, Fiúnak és 
Szentlélek Istennek nevében. 

K. Mit történik az alatt a kis gyermek lelkével, mig 
igy megkeresztelik ? 

F. Mig a kis gyermeket igy megkeresztelik, lelke meg-
tisztul az eredendő bűntől, s lia más vétkei volnának, 
azoktól is.1) 

K. Minek tagjává lesz a kis gyermek a felvett ke-
resztség által ? Fel. A felvett keresztség által a kis gyermek 
az anyaszentegyház tagjává lett. 

No de minek folytassuk?! Ezen egyetlen példából ki-
tetszik, hogy igenis lehet a kátét gyermeknyelven is szer-
keszteni, lehet ugy is kidolgozni, hogy a gyermek megért-
hesse a könyv szavait is. Ha ily concret alakban s a gyer-
meki gondolkodáshoz kissé közeledve dolgoztatnának ki a ká-
ték, akkor nem kellene Iíirscher (i. m. 151 1.) eme, nagy 
igazságot jelentő szavait hallanunk: „Man täusche sich doch 
nicht ewig, an einen lebensvollen Gedanken bei der Jugend 
zu glauben, weil man die Formel des Gedankens aus ihrem 
Munde vernimmt. Je geistiger das Wort, um so weniger glaube 
man an einen lebendigen Gedanken.11 Valóban a „mivolt", 
„természet", „valóság", „rendeltetés", „ker. igazság", „ker. 
tökéletesség" stb. kifejezéseknél a 6—7 éves vagy semmit 
nem fog gondolni, vagy egészen mást, mint amit tulajdonké-
pen gondolnia kellene. 

A hosszú kérdések és feleleteknél kifogásoltuk, hogy 
már az elemi kátéban rendesen egymást érik a 4—5 soros 
feleletek; a közép-kátéban 8—9, sőt 16—18 soros feleletek 
') I t t ugyan nem igen értjük, miféle ,kis gyennekről szól szerző. Szerk. 
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is vannak; a nagy-kátéban 15—16 soros felelet majd min-
den lapon van, de van 22—23 soros, sőt 36 soros felelet is. 

Hogy mindez való, azt Bihari sem tagadhatta ; itélje 
meg tehát a szakavatott hitelemző, szoktak-e a gyermekek 
ily hosszú mondatokban beszélni, s nem szivesebben meg-
tanulnak-e inkább 10—12 apró feleletet, mint egyetlen ily 
áradozó szóhalmazt ? ! B. rendszerint Canisiusra szokott 
hivatkozni, és nem egész ellenkezőleg járt-e el Canisius ? ! Az 
„első iskolában", mi az I. és II. tanfokozatnak felelne meg 
jelenleg, ő rendszerint csak 1 — 1 soros feleletet ád, csak 
ritkábban 2—2 sorosakat, és 3—4 sornál hoszabbat talán 
sehol. A „második iskola" számára, mi a III . és IV. tanfo-
kozat volna, 2—3 soros feleleteket ad, s a 4 sort alig 4—5 
feleletben haladja meg. A „harmadik iskola" számára, az V. 
VI. tanfokozat szintén 2—3 soros feleleteket ad, ritkán 3—4 
sorost, s 5 sornál alig pár felelet nyúlik hoszabbra. Igen 
óhajtandó leendett tehát, ha Nogáll e tekintetben nem tél-
lé a Canisius által járt ösvényről. 

A kérdések és feleletek még egy másik igen nagy hi-
bában sinlődnek. Sokszor a felelet sokkal többet vagy egészen 
mást mond, mint amit és amennyit maga a kérdés felölel. 
Idéztük erre a test feltámadásáról szóló feleletet, s ha maga 
a szövegezés meg nem győzött volna a dolog állásáról, két-
ségtelenné tette azt B. védelme. Szerinte a felelet „először a 
feltámadó test ugyanazonosságát constatálja, minőségre 
nézve pedig legott kétfelé vág, jobbra és balra." Mi nem 
vontuk kétségbe, hogy a felelet kétfelé, vagy akár többfelé 
is vág, hanem épen ezen többfelévágást kifogásoltuk ; mert a 
didactica azt tanitja, hogy a felelet sem kevesebbet, sem pe-
dig többet ne mondjon, mint ami szorosan a kérdésben fog-
laltatik. Ezen didacticai elvvel a német .Lehrstufe' vagy tan-
fokozat, melyre B. hivatkozik, teljesen összhangzik. A ,Lehr-
stufe' alatt t. i. nem olyfélé didacticai szabadság értendő, 
hogy a felelet mást is mondhat, mint a kérdés tárgya volt ; 
hanem egyszerűen arra vonatkozik a Lehrstufe, hogy a 
gyermekek haladásával párhuzamosan nehezebb kérdéseket 
tehetünk fokonként a gyermeknek. A Lehrstufe tehát im-
mediate a kérdésre vonatkozik, hogy t. i. az töinöttebb, ter-
jedelmesebb és nehezebb is lehet fokonkint ; nem pedig arra, 
hogy más legyen a kérdés tárgya, más a feleleté. 

Nunc venio ad fortissimum virum ! 
A feldolgozásnál azon óhajunknak adtunk végre ki-

fejezést, hogy legalább az V. és VI. tanfokozat számára 
szerkesztessék a káté folyó beszédben. Ezt annál is inkább 
ohajtottuk és óhajtjuk; mivel a káté a nép könyve, s a nép 
semmi kedvet, semmi hajlamot nem tanusit a rubrikák sze-
rinti kérdések és feleletek olvasgatására. 

„Soll ein Katechismus in Fragen und Antworten ab-
gefasst sein? — mondja Hirscher (i. m. 513 1.) Ich glaube: 
Nein." Es máshol indokolja is e feleletet, midőn igy szól: 
„Die Kinder sagen uns nur unsere Formen wieder, ohne da-
bei das geringste zu denken Übliche Formeln sind ihnen 
wichtiger, als die in ihnen verborgene Sache." 

Érdemleges ellenérvek felhozása helyett azon elmés 
ötlettel üti el B. a dolgot, hogy N. igy „adott volna kate-
chismust kérdés és feleletek nélkül, fából vaskarikát." 

Sajnáljuk, hogy B. mindeddig nem ismer szakköny-
vecskéket kérdés és feleletek nélkül. Vagy azt hiszi, hogy 

ugyanezt a kátéban nem lehet keresztül vinni ? ! Üsse fel 
mindjárt a káték kátéját, a ,Cat. Romanust', s győződjék 
meg saját szemeivel, hogy ezt már három századdal ezelőtt 
valósították. Vegye elő Ligouri : ,De Katechet' czimü mun-
káját, melyet hitelemző és a nép egyaránt élvezettel olvas. 
Szerezze meg Göbel P. A. öt kátéjának bármelyikét (Re-
gensburg 1875), s győződjék meg róla, mily élvezetes olvas-
mányok alakjában feldolgozható a káté, ha azt akarjuk, 
hogy a nép szeretettel csüngjön rajta. Ha más szerzőket 
nem is emiitünk, B. már ezekből meggyőződést szerezhet 
arról, hogy ami neki relative fából vaskarika, az még abso-
lute nem négyszögű kör. Keletéri. 

A Szent-László-Társulat 
mult hó 30-ikán tartott választmányi gyűlésében, melyben 
dr. Balogh Sándor ügyvéd s társulati alelnök ur elnökölt, a 
titkár két uj alapitótagot jelentett be, névszerint Somhegyi 
József fóthi pleb. és Jung János váczi püspöki titkár urat. 

Néhai Berger János kassai püspök 100 frtot, bold. 
Bruckner Endre apát, nyug. plébános 20 frtot, néh. Zname-
nák József melleki pléb. 20 frt, néh. Köváry János apát s 
tari plébános 100 frtot, bold. Strázsa Endre érd. alesp. és 
tápiógyörgyei plébános 20 frtot, néh. Sosies Frigyes erdő-
telki plébános 20 frtot hagyományozott a társulatnak. 

Segélyadományokat szavazott meg a választmány : 
Tordas, székesfehérvári egyházmegyébe kebelezett hitköz-
ségnek iskolaépítésre 50 frt ; Tolna győergyházmegyei hit-
községnek hasonló czélra 50 frt ; Kis- Terenne községnek a 
rozsnyói egyházmegyében templomjavitási költségekre 40 
frt ; a nagy-szebeni g. kath. hitközségnek iskolaépítésre 25 
frt ; a hátszegi leányiskolának 25 f r t ; Gyergyó-Csomafalva 
erdély-egyházmegyei községnek templomépitési költségekre 
50 frt ; Nizsna r. kath. községnek a szepesi egyházmegyé-
ben iskolaépítésre 40 frt ; Csabdi fiókközségnek a székesfe-

- hérvári egyházmegyében kápolnaépitésre 25 frt ; Tatár-Sz-
György vácz-egyházinegyei kath. községnek iskolaépítésre 
50 frt ; Rákos rozsnyói egyházmegyébe kebelezett hitköz-
ségnek plebánialak-épitésre 45 frt ; Nádasd fióközségnek az 
esztergomi főegyházmegyében iskolaépítésre 25 frt ; a kassai 
egyházmegyéhez tartozó Károlyfalva fiókközségnek tem-
plomépitési költségekre 50 f r t ; Szent-Márton-Káta váczi 
egyházmegyei községnek harangszerzésre 20 frt ; Szent-
György-nek a kassai egyházmegyében templomi belszere-
lésre 20 fr t ; Szent-Tamás erdélyi egyházmegyei fiókközség-
orgonaszerzésre 15 f r t ; a veszprémi angol szüzek zárdájának 
iskolájok nagyobbitására40frt; a Jcolozsvári minoritar. zár-
dának a torony kijavítására 30 frt ; a bukaresti kath. gymna-
siumban egy magyar tanítónak javadalmazására 200 frt. 

A társulati Szent-Erzsébet-ünnepély, az ünnep nyol-
czadába eső vasárnapon, november 26-ikán fog az egyetemi 
templomban mondandó szent misével megtartatni. — A 
jegyzőkönyv hitelesítése Ráth József apát és Bornemisza 
Antal kir. táblai biró, választmányi tag urak kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, október 6. A d e b r e c z e n i p r o t e s t á n s 

l a p é r d e m e i . Annyira önzetlenek vagyunk, hogy az érde-
met senkitől, még ellenségeinktől sem szoktuk megtagadni ; 
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minthogy pedig ez idő szerint, a pesti protestáns lapon kivül, 
csak egy lapot, a debreczeni protestánst ismerjük oly jó bará-
rátunknak (?), mely ultramontán voltunktól ideges beteg-
ségbe kezd esni és epéjét tinta alakban bőségesen, habár, 
mint azt maga a dolog természete hozza magával, nem igen 
tisztességes módon önti ki ellenünk és pedig épen akkor, mi-
dőn a protestantismusnak saját táborából szedett argumen-
tumokkal döngetjük a debreczeni collegium kapuit, — ily 
körülmények közt még ily ellenségünktől sem tagadjuk meg 
az érdem elismerését. 

Teszszük pedig ezen barátságos szivességet viszonzá-
sul azon oknál fogva, mert Debreczenben, a protestáns lap-
nak szerkesztőségében méltóztattak a ,Religio' érdemeit oly 
modorban és oly kifejezésekkel felemliteni, melyekből kö-
vetkeztetve én legalább nem tudnám határozottan megmon-
dani, hogy a collegiumbeli, a művelt irodalmi szinvonalon 
álló képzett tanárok, vagy pedig talán a togátusi méltóság 
után majd csak évek múlva aspiráló kezdő tanonczok, vagy 
épen talán a nyomdában neveletlenkedő betűszedő gyerekek 
szerkesztik-e a lapot ; bármelyiket vegyem is fel a három 
lehető eset közül, annyi minden kétségen kivül áll, hogy a 
lapnak egyik sem válik valami nagy dicsőségére. 

De nem is a lap írói és szerkesztőiről akarok mostirni, 
hanem annak érdemeiről; hiszen tudvalevőleg mái--egy pro-
testáns gyermeknek csak azért, mert születik, még inkább 
pedig akkor, ha' már a betűket kezdi mázolni, több érde-
mei vannak az emberiség körül, mint egy katholikus em-
bernek, ki egész életét az emberiség művelésének szen-
telte ; hát még egy protestáns lapnak, mely a felvilágo-
sodottságot, a ,tiszta evangyéliomot' terjeszti, ki tudná meg-
mondani, hogy mily végtelen érdemei vannak már születése 
napján, vagy talán az előtt is és mennyivel több, ha már 
egy évet is túlélt kilencz hónappal, s mit mondjuk még 
hozzá, ha ezt az egy évet és kilencz hónapot nem is valami 
obscurus helyen, mint p. O.Budapesten élte át, hanem épen a 
magyar protestantismus Rómájában — Debreczenben ! Ez, 
kérem szépen, nem mindennapi dolog, a debreczeni protes-
táns lap oly időkört futott le, a magyar nemzet, ,e haza bé-
kés polgárai közti testvéri szeretet ébresztése', az emberisé-
get előbbre vivő eszmék terjesztése körül oly érdemeket 
szerzett huszonegy hónap leforgása alatt, hogy avval a ,Reli-
gio' harminczöt éves működését még párhuzamba tenni akarni 
is, valóságos crimen laesi protestantismi ; a ,Religio' érdemei-
ről csak fitymálva lehet minden hazafinak beszélni, mig a 
debreczeni lap érdemei előtt, mindenekelőtt azért, mert még 
ki nem szenvedett, hanem huszonkettedik hónapját is meg-
kezdte, minden hazafi köteles kalapját megemelni, hiszen bi-
zonyára csak az ő békeszeretetének lehet köszönni, hogy a de-
breczeni kath. templomba az atyafiak még be nem költöztek, 
illetőleg,hogy onnan a katholikusokat még ki nem hurczolták, 
bizonyára az ő érdeme, hogy az állami épületek nem katho-
likus, hanem a protestáns egyház telkein — ő jobban tudja 
mint mi, miért ? — épülnek ; szóval : ha ő nem lett volna, 
mi lett volna? — talán épen az, ami most van. 

Tévednénk azonban, ha ezt hinnők, hogy egyedül léte-
zésében van az ő érdeme, épen jelen felszólalása is a ,Religio' 
ellen, melyet jobban czimezhetett volna pestit, collégájához, 
a mellett bizonyit, hogy nagy hivatás betöltése várakozik 

rá, melynek, a protestantismus szelídsége és keresztény sze-
retetében rejlő természetéhez képest, puritán erélylyel tö-
rekszik megfelelni. Ezen hivatás pedig sem több, sem keve-
sebb, mint meghonosítani az irodalmi téren a ,művelt' pro-
testáns szótárt, kivált akkor, ha katholikusokkal szemben 
kellene valamit védelmezni, de — nincsen mivel ; ekkor 
azután előveszik a ,Kraftausdruckot', vagy mint Debreczen-
ben mondanák, a germánikumot és azt vélik, hogy most a 
,pápistákat' jól ,helybe hagyták'. Kénytelenek vagyunk be-
vallani, hogy nekünk e téren érdemeink nincsenek, itt már a 
debreczeni lapé az elsőség, az érdem elismeréseül pedig előre 
meg is Ígérjük, hogy a mint a ,müveit' debreczeni szótár 
nagyobb diinensiót fog venni, jegyzeteinkben azt egész tel-
jében be fogjuk mutatni, mert mi méltányosak vagyunk. 

Végül futólag megemlítjük még — minden más egye-
bet jelenleg elhallgatva — a prot. lap érdemei közül azt is 
hogy igyekszik tőle telhetőleg hasonló kifejezésekkel, mint 
,czella lakói' stb. felvilágosítani (?) olvasóit, hogy hiszen a 
,Religio' oly emberek kezében van, kik a sötétség szolgála-
tában állanak, mi által bizonyára azon híres testvéri szere-
tet tüzére akart figyelmeztetni, melyet Luther és Kálvin a 
világon felgyújtottak. Ez is oly érdem, melyet szívesen áten-
gedünk neki ; de jegyezze meg egyszersmind, hogy hasonló 
érdemeiért a történelem nem fog babérkoszorút fonni fejére. 
Azt pedig elvárjuk a jövőre, hogy tisztességes emberekkel 
tisztességes módon tessék beszélni, mert minden érdem-elis-
merés mellett be kell vallanunk, hogy a debreczeni hang nem 
civilizált körökbe való, és ha épen Debreczenben talán he-
lyén van, itt Budapesten nem ,salonképes', legalább nem a 
,Religio' szerkesztőségében. ^ 

l'est, okt. 5. U l t r a m o n t á n n ő n e v e l é s . Bor-
zasztó dolog mégis csak, amit ezek az ultramontánok kigon-
dolnak és végrehajtanak! Ahelyett, hogy a modern romboló 
szellemmel, a hitetlen állammal, hitetlen irók és a társada-

l o m modern ,boldogítóival' egy kézre dolgoznának, ahelyett, 
hoo-y segítenének nekik elhordani azon alapot, melyből 
ugyan már sok kő szét van hordva, de egészen még sincsen 
szétrombolva, e helyett mondjuk, tatarozzák, támogatják é3 
minden módon őrködnek a felett, nehogy az Isten és a tár-
sadalom jóléte ellen fellázadt szellemeknek sikerüljön ter-
vüket végrehajtani. Nem borzasztó dolog-e ez ? nem méltán 
erkölcsi háborodás kell-e, hogy ily makacs ellenállással 
szemben minden a modern culturát imádó felvilágosodott 
ember lelkét elfogja ? . . . 

S ha még az ultramontánok csak szerényen járnának 
el, az még csak tűrhető lenne ; de mikor egész kihivólag vi-
selik magukat, ez már mégis türhetlen állapot ! Vagy nem 
kihívás, nem tüntetés-e, mikor p. o. az ultramontánok, jól 
tudva, mily súlyt fektet a liberalismus a modern nőnevelésre, 
ezt mégis minden kitelhető módon akadályozni törekesznek 
és ahelyett, hogy a katholikus leányok nevelését az állami 
nőképezdében nevelt nevelőnők gondos anyai ápolása és 
gondoskodása alá helyeznék, hogy a 19-dik század felvilá-
gosodott szellemében neveltethetnének, horrendum dictu ! a 
középkor maradványait ismét fel akarják támasztani és 
apáczákra, zárdai nevelésre bizzák a katholikus leányok ne-
velését ? ami pedig mindennél legborzasztóbb : e középkori 
sötét zárdai nevelés rettentő dimensiókat vesz még a libera-
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lia Magyarországon is. Nem megfejthető-e tehát lélektani-
lag e tényből, hogy a ,Prot. Egyh. s Isle. Lap' is egészen fel 
van háborodva és előveszi a zárdai nevelés ellen mindazon 
argumentumokat, melyek már régen el vannak koptatva, és 
a tapasztalat által úgyannyira megezáfoltva, hogy szánal-
mas mosolynál egyebet ma már nem képesek előidézni ? ! 

Ugyan, ki is ne mosolyogna a felett, midőn a ,Prot. 
Egyh. s Isle. Lap' búsongva előadva, hogy a kath. főpapság 
nagy tevékenységet kezd kifejteni a leány-nevelés nagyfon-
tosságú ügye körül — pedig tudvalevőleg máskor az a pa-
nasz, hogy semmit sem tesz a nevelés ügye körül — hogy 
legújabban is a szepesi püspök ö méltósága megvette Ola-
sziban a Hradszky-féle leányintézetet (?) és azt az apáczák 
vezetésére bizta. Az apácza-nevelést avval támadja meg, 
mert ezek kiképeztetésük, hivatásuk és állásuknál fogva 
egészen távol állanak az élettől, annak viszonyait és felada-
tait nem ismerik és irányukban közömbösséggel viseltet-
nek ? Hogy egy leánynak minő nevelésre van szüksége, azt 
legbiztosabban a szülők tudják megitélni, hogy pedig az 
apáczák e szükségnek kitűnően megfelelnek, azt a zárdai 
nevelőintézetek iskoláinak tultömöttsége fényesen igazolja, a 
szülők bizalma a zárdai nevelés iránt elég bizonyiték arra 
nézve, hogy ott a leányok mind azon kiképeztetésben része-
sülnek, mely az életre szükséges, de egyszersmind czáfolat 
is a ,Prot. E. s I. Lap' állítására, ha csak azt nem akarjuk 
mondani, hogy a liberális ,Prot. E.s I. Lap' jobban tudja, 
mi szükséges a leányoknak az életre, mint a szülők. Hát 
arra vesztegessünk-e szót, midőn mondja, hogy a történelem 
oly szellemben lesz előadva, hogy a kath. egyház csak di-
csőíttessék és számára a lelkek mindinkább ineghódittassa-
nak ? vagy mikor a felett panaszkodik, hogy mikép fogják az 
apáczák a természettudományokat előadni, hol csudák 
nincsenek ? mintha bizony prot. intézetek nem protestáns 
szellemben adnák elő a történelmet, mintha a természettu-
domány helyes oktatása abban állana, hogy a csudák léte-
zését tagadni kell. No már igy az apáczák bizonyosan nem 
fogják tanitani a természettudományt, de azzal még nincsen 
bebizonyitva, hogy kevésbbé tudják, mint a hitetlenek, kik 
a csudák lehetőségét tagadják. 

Különben annak megismerésére, hogy minő tudomá-
nyos kiképeztetésben részesülnek azok, kik az apácza-zár-
dában neveltetnek, utaljuk a ,Prot. E. s I. Lap'-ot a ,Bel.' 
26-ik számára, melynek egyik ,Vegyese' épen e pontot érinti, 
melyből kitűnik, hogy a telivér liberális vizsgáló biztosok, 
a női tanítójelöltek vizsgáján a legnagyobb elismeréssel nyi-
latkoztak a müncheni nénék tanügyi érdemei felől, s hogy a 
vizsgán csakis olyanok buktak meg, kik nem a nénéknél ta-
nultak. Az észbeli tehetséget Isten bizonyára nem is a sze-
rint osztogatja, amint valaki protestáns, vagy épen katholi-
kus ; nem is akarunk oly rövid belátást feltenni a ,Prot. E. s 
Isk Lap'-ról, hogy ennek igazságáról meg nem lenne győ-
ződve ; bizonyára nem is ez bántja őt, hanem az, mert az apá-
czák a vallásos nevelésre különös súlyt fektetnek, ez pedig 
akadályozza a liberalismustczéljai kivitelében; annál sajno-
sabb azonban akkor, ha épen e czélból „felteszi a gondol-
kodó (?) protestánsokról, hogy nem bizandják gyermekeiket 
az apáczák nevelésére" ; holott nagyon ismeretes dolog, 
hogy a proselyta-csinálás távolról sincsen iskoláinkban 

annyira kifejlődve, mint épen a protestánsoknál és a kath. 
vallásos ténykedésben részt venni épen nem köteleztetnek 
protestánsok. Folytassák üzelmeiket különben tovább is, 
nem bánjuk, ez biztos jel, hogy jó uton járunk, és mi annál 
inkább törekedni fogunk leányiskolákat emelni, minél inkább 
tapasztaljuk, hogy ez ott a túloldalon nem tetszik. $ 

IRODALOM. 
„Gyász miseénekek." Irta Szemmenyei Mihály regöli 

lelkész, énekhangjegyekre alkalmazta s orgonakisérettel el-
látta Kaposy György, nakki kántortanító. Az egyházi ható-
ság helybenhagyásával. Nyomatott az egri érseki lyceumi 
kő- és könyvnyomdában 1876. Ára 1 frt. 20 kr. Kapható 
Nakkon. U. p. Szili. Somogymegyében. IV-edrét. 55 oldal, 
ezek közül 31 hangjegyekkel. 

Nagyszerű ama mozgalom, mely édes anyaszentegyhá-
zunkban minden téren, minden irányban észlelhető. Óriási 
ama haladás, melyet a katholikus világ tett ; a nyomatás, az 
üldöztetés, a guny megtették szolgálatukat. Igaz, hogy mi-
nálunk e haladás még nem igen nagy ; de mégis látni már 
mozgalmat, s Isten segítségével majd mi is jobban ébrede-
zünk, jobban sorakozunk, ha majd vezéreink lesznek; ha 
más nem: — „vexatio dabit intellectum". 

E mozgalom az egyházi művészetet is uj életre vezette, 
s a mint az egyházi művészet általában, ugy névszerint az 
egyházi zene is uj felvirágzásnak indult, mint ezt Wittnek és 
elvrokonainak roppant küzdelmei, de nagyszerű vívmányai is, 
a Caecilia-társulatok bizonyitják. Es ha az egyházi zene s 
ének egyáltalán nagyon is szorult ily megujulásra, édes ha-
zánkban ez kiválóan égető szükség. S azért minden törekvés 
a javulásra elismerést érdemel. 

Ily törekvésnek köszöni a fönnevezett füzetke is léte-
sülését. Elmondja ezt a zeneszerző maga kartársaihoz inté-
zett felszólításában : 

„Folyó évi január havában egy felhivást bocsátottam 
Önökhöz, melyben értesítettem Önöket, hogy nt. Szemme-
nyei plébános ur gyász miseénekeiből egy füzetet szándé-
kozom kiadni s ugyanazért erre 1 fttal előfizetést is nyitot-
tam. — őszintén megvallom, nem kötöttem valami vérmes 
reményeket vállalatomhoz : azonban mégsem hittem, hogy 
oly csekély részvéttel találkozzam ! 1345 példányban s z é t -
küldött felhivásomra s a ,Népt. Lapjá'-ban közétett figyel-
meztetésemre, teljes 10 hónap alatt (a felszólítás 1875 nov. 
1. kelt) 200 előfizető, részben megrendelő, érkezett be, mely 
körülmény okvetlenül visszalépésre bir, ha buzgóbb kartár-
saim melegen nem sürgetik a kiadást, és ha a folyamatban levő 
„Egyh. Sz. Énekek és Hymnusok" czimű 100 nyomatott ivre 
tervezett munkánk érdekében szükségünk nem volna igen ö O 
becses ismeretségére. Ezt tartva szem előtt, a gyásmiseéne-
kekből elöizlésül adok tehát annyit, amennyit adhatok, azon 
biztos igéret mellett, hogy ha nagy munkánk egészen elké-
szül, a részvétlenség miatt most elmaradott gyász énekek 
teljesen és nagyszerűen pótolva lesznek : mert programunk 
szerént akkor legalább is 25 ivre terjedő gyász énekeket 
kell adnunk, részint nagy és kis miseénekekben, részint Of-
fertoriumok és Communiókban." 

„Hogy pedig Önök, t. kartársaim, közelebbről megis-
merkedjenek egyház-énekirodalmi működésűnkkel: ez ok-
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ból nt. Szemmenyei Mihály plébános ur fon emiitett nagy 
munkánkból saját költségén nyomatott ide különféle mutat-
ványénekeket, melyek az alábbi sorok kíséretében világot 
vetnek szándékunk tisztaságára, törekvésünk ezéljára, vala-
mint működésünk sikerére." 

„Nem titok ugyanis, sőt magánkörökben nyiltan han-
goztatott dolog, hogy magyar kath. egyházi ének és zene-
ügyünk, bár a lefolyt két évtized alatt Tárkányi és a két 
Zsasskovszky testvér fellépésével lendületet, különösen a ze-
neművészet tekintetéből tekintélyt nyert : mégis a művelt 
külfölddel szemközt, de saját igényeinket illetőleg is igen 
sok kívánnivalóval bir. Vannak ugyan az isteni szolgálatnak 
olyan ágai, melyek bőségesen elláttattak énekekkel : de 
vannak ismét olyan ágai, melyek Egyptom hét szűk eszten-
dejét juttatják eszünkbe ; ilyenek a különféle ünnepi mise-
énekek, adventi, karácsoni, újévi, vizkereszti sat. közénekek. 
Legszegényebbek vagyunk azonban a gyász miseénekek — 
nem különben a szentekről szóló énekekben." 

„Ezen tagadhatlan igazságokkal szemben elhatároz-
tuk nt. Szemmenyei Mihály plébános úrral, hogy egy szük-
ségleteinket teljesen pótló énekeskönyvet szerkesztünk, ille-
tőleg irunk." 

Ez tehát a czél, s az erre való törekvést teljes mérv-
ben tiszteljük. 

Már most nézzünk utána, mint akarják a kiadók e 
czélt elérni. — Az eljárási terv a következő. A szöveget „nem 
a régi énekeskönyvből szedegetik ki, hanem Szemmenyei 
ur késziti azokat mind" — részint az egyház hymnusait 
újra forditva, részint eredeti szent énekeket irva ; mert „nem 
tartják érdemesnek a régieket javítgatni." — A dallamokat 
illetőleg ellenkező eljárást akarnak követni, a „Lyra coele-
stis," a Szelepcséni, Bozóki, Kovács Márk, Hajdú Gábor és 
Szepesi-féle könyvekből, „nem különben a nép vagy egyes 
éneklészek ajkáról akarják azokat összeszedegetni, a zene sza-
bályaihoz idomitni, rendes rythmusba hozni és szabályos or-
gonakisérettel ellátni." — Ez a theoria. 

Megvallom, hogy már in thesi e tervvel szemközt ne-
hézségeim vannak. Sokkal könnyebbnek tartom ugyanis a 
népet javitott szöveghez szoktatni, mint javitott dallamhoz. 
Hisz a szöveget nyomatásban kezébe adhatni, s akkor, külö-
nösen ha eleve figyelmeztetett, mégis csak az ujabb szöveg-
használatára birható, legalább mindenesetre könnyebben, 
mind uj dallamra, mert hangjegyekhez nem ért, annál ke-
vésbbé a zene szabályaihoz s annak folytán az uj dallamot, 
azaz : a megmásított, bár javitottat épenséggel el nem fogadja. 

Vannak azonban észrevételeim a kivitelre nézve is. El-
tekintve attól, hogy az egyházi zenének a végre, hogy re-
formáltassék, a Gregorianumhoz kell közelednie — a mit 
manap Wittnek fáradozása folytán még azok is megenged-
nek, a kik különben mind őt, mind a folyton terjedő Caeci-
lia-egyleteket túlzóknak tartják, — e jelen füzetben a fent-
emlitett terv ellenére 14 dallam közül 5, illetőleg 27-ből 13 
Kaposy úrtól van, tehát nem régi, hanem uj. Kaposy urnák 
jeles zenetehetségét és ismereteit tiszteljük ugyan, megen-
gedjük azt is, hogy egyháziasan is tud irai, mint p. o. a 3. dara-
bot: „Végtelen szeretet" — valóban egyháziasnak tartjuk, 
de e tulajdont, a melyre igen nagy súlyt fektetnünk kell, sok 
közlött darabban hasztalan keressük ; még pedig mind a 
kántorok ajkairól vett, mind némely Kaposy ur irta darab-
ban. Tessék csak a darabokat kissé gyorsabb ütem szerint 
játszani vagy énekelni, s azonnal meg tetszik arról győ-
ződni, váljon egyházias jellemüek-e. — Egyáltalán roppant 
nehéz határozottan magyar hangidomokkal biró dallamokat 
ugy irni, hogy azok egyháziasak is legyenek. 

Sikerült ez már többször Kaposy urnák, amit igen 

szivesen elismerünk ; de nem sikerül ám mindig ; és nincs is 
szükség rá, mert amit Kaposy ur más alkalommal mondott, 
hogy népünk csak ily dallamokat karol fel általános lelke-
sedéssel, az nem áll. Avagy p. o. „Áldunk téged ; Szent vagy ; 
Imádunk sz. ostya ; Ez nagy szentség ; Üdvözlégy Krisztus-
nak; Egek ékessége" és számtalan más ének nem énekelte-
tik-e népünk által valódi lelkesedéssel, — és váljon birnak-e 
ily kizárólagos hangidoinmal ? — Ne quid nimis ! 

A szöveget illetőleg van benne általán szólva dogma-4 o o o 
tikai helyesség, méltó komolyság, költészeti emelkedettség, 
de itt is vannak észrevételeim. A dolog oly szent, oly fon-
tos, hogy el nem hallgathatom, miszerint részben némely uj 
szó alakításán, részben némely eszmének furcsaságán meg-
ütköztem, így p. o. „áldozmány", „imádat", szavak, vagy: 
„megholt képmásod" — hisz első sorban csak a lélek Isten-
nek képmása, az pedig meg nem halt — vagy pedig: „Tet-
szésed fényszivárványa ragyogtassa az eget," —vagy: „Or-
szágunkat fényedben fereszd-" — Ha valahol, akkor egyházi 
hymnusok megírására nézve áll: Nonum prematur in annum. 

A törekvést tehát teljes mértékben méltányoljuk, de 
a kivitelben nem érthetünk teljesen egyet. Sz. 

VEGYESEK. 
— A sanctgalleni kanton nem ismeri el Herzogot óka-Ö O 

tholikus ,püspöknek' ; mert egész területén, melyen körülbe-
lül 100,000 katholikus lakik, nincs ókath. község. — Chi-
nában a számos titkos társulatok ismét egy ujjal szapo-
rodtak, melynek neve : ,A fehér liliom' czélja pedig a ke-
resztényeknek, különösen pedig a római katholikusoknak 
kiirtása. Ugyanott legújabban a kormány is ellenségesb 
állást kezd a keresztények irányában elfoglalni ; több he-
lyütt a keresztények birtokait kezdi pusztítani s egyéb va-
gyonukat elkoboztatni, végre pedig nem régen általános ér-
vényű rendeletet bocsátott ki, mely a polgároknak nyiltan 
megtiltja, keresztény hitre térni, „nehogy a haza ellenségei-
vel azonosittasanak". Ellenben hírlik, hogy a mohamedanis-
mus nagy foglalásokat tesz Chinában. 

— A német ,culturharcz'-nak egyik hírhedt hőse, Jolly 
minister, ki a badeni egyházat egy évtized óta a legarczát-
lanabb módon zaklatta, m. hó 21-én bocsáttatott el a nagy-
herczeg által. E csapás oly hirtelen jött s oly nehéz, hogy a 
német liberális sajtó még mai napig sem tudott feleszmélni 
tőle, s bármiként forgatja s magyarázgatja is az esetet, mindig 
csak az jön ki belőle, hogy a nagyherczeg végre is megunta 
azt a szabadkőműves ,haladást', mely a fejedelmeket arra 
akarja kényszeríteni, hogy magok legyenek a köztársaság-
nak előharezosai. 

— A porosz katholikus lapok gyűjtéseket rendeznek 
s állomásokat, keresnek oly katholikus polgárok számára, 
kik protestáns gazdáik által azért bocsáttattak el, mert a 
legutolsó választások alkalmával nekik nem tetsző, közép-
pártbeli jelöltre szavaztak. Éljen a protestáns szabadelvű tü-
relem ! — Ismét számos katholikus tanitó ellen meginditta-
tott a fenyitő vizsgálat; mert, az illető helység papjai ,má-
justörvényileg' bezárva vagy száműzve lévén, vasárnapon-
kint a hiveknek az evangéliumot olvasták fel, s a templom-
ban imádkoztak velők. — Herzog, az uj ,püspök' tudvalevő-
leg az első svajczi pap volt, aki ,ókatholikus'-sá lett; a má-
sodik, Gschwind, starrkirchi plébános, még csúnyább véget 
ért ; egy pálinkamérőnek leányával adván össze magát, okt. 
l -e óta protestáns prédikátor egy „Läuselfingen" nevü fa-
luban, a svajczi protestantismus pedig magán kivül van örö-
mében ezen acquisitio felett. 

» 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, október 11. 30. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Majd bujdosó, majd elrejtett kincs. — A pannonhalmi diszkiadványok. — Válasz „a Nogáll-féle káték árny-
oldalaidra tett észrevételekre. — Egyházi tudósitások : Pest. ,Állam és egyház' a ,Budapesti Szemlé'-ben. Berlin. Primitia 
a temetőben; szabadkőműves kiközösítés ; egy szál ,culturharczi' adoma. Orosz-Lengyelország. A délszlávoknak nagylelkű 

védnöke. — Irodalom. — Vegyesek. 

l a j d "bujdosó, majd elrejtett kincs.1) 
A mohácsi vész hirére Buda lakosain a legna-

gyobb rémület vett erőt. A királyné ingóságait 
összepakolva Burgió Antal pápai követ, Bornemisza 
János, Zalaházy Tamás veszprémi püspök és Thurzó 
Elek kíséretében Pozsonyba futott . Hasonlót tettek 

még harmadnap, szombaton (sept. 15-én) is tartott , 
miután a várban, a boltozatos házakat kivéve, min-
den a lángok martalékává lett .6) 

Nagyboldogasszony templomának, Buda és 
Pest többi templomaival hasonló szomorú sorsáról 
kezeskedik Verancsics Antal m. k. helytartó, esz-
tergomi érsek következő szavaival: „Az (török) 

Budának legtöbb lakosai. Mindenki menekülni tö- Chaszar azonban Bwdara Irkezyk. Az Dunara egy 
rekedett a merre csak lehetett. Nagyboldogasszony hydatt chinaltatta, Bwdatt Pesthett az kewzel való 
templomának lelkészei és Budaváros tanácsának warosokat, szent egyházakat, kalastromokat, mind 
tagjai, mint a templom kegyurai, nagy szorgosan meg Igette." 7) 
összepakolták annak kincseit és értékes készleteit, Szulejman, ki ezen alkalomkor nem hóditani, 
hogy megmentésök végett hajón Pozsonyba szállit- hanem bőszülni jött , boszujának egész mérvbeni 
sák. Alig, hogy az egyház kincseivel a nemes keblű kitöltése után, sept. 25-én ismét elhagyta Budát és 
férfiak, a bold. Szűz segedelmül hivása mellett, — hazája felé távozott. 
„sub invocatione Beatissimae Virginis 2) — Budát Kisérjük azonban Nagyboldogasszony templo-
legnagyobb szerencséjükre sietve elhagyták, már mának kincsét menekülése ut ján. 
Szulejman, sept. 10-én az üresen maradt Buda alatt, Esztergomig minden veszély nélkül szerencsé-
melynek kulcsai egész Földvárig elébe vitettek, fel- sen elérkeztek a drága terhet szállitó hajók. Ott 
üté táborát . 3) „A tábori zenét, mely kedden, szer- azonban, hol Magyarország főpapjának székhelye 
dán és csütörtökön (sept. 11. 12. és 13-án) éjjel oz- van, prédára leső tigrisként csapott a menekültekre 
mán szertartással alá és fel harsogott Buda utczáin, egy elvetemült gaz, ki méltó, hogy neve az örök 
pénteken éjszaka a felgyújtott nagytemplom lobogása gyalázatnak adassék át. 8) Ez Orbáncz Endre eszter-
váltotta fel, melynek 215 lépcső magas tornya, gomi várnagy volt, ki midőn értésére esett, hogy 
messze világított tüzével a vidéken." 4) Szulejman Szalkay László esztergomi érsek a csatában elesett, 
ugyan kimélni akarta Budát, de katonái, kiknek magát minden fék nélkülinek érezte és mint a leg-
szabad rablásra engedelmet adott, azt mégis két he- aljasabb útonálló támadta meg a Dunán vontatott 
lyen felgyújtották. 5) September 13-án a város hajókat és azokból nem csekély prédát zsákmányolt 
északi része gyuladt ki, következő reggel a nagy- magának. 9) 
templommal s elrejtett kiváltság-levelekkel együtt Esztergomtól a kincsek háboritlanul haladtak 
az egész város lángba borult. A nagyszerű tüzjáték Pozsonyig, hol azok Pozsony város főbirája, pol-

gármester és esküdt polgárainak leltár mellett, őri-') Mutatvány Némethy Lajos „A Nagyboldogasszony-
ról nevezett budapestvárosi főtemplom történelme" czimü 
munkájából. L. mai számunk irodalmi rovatát. — 2) Acta 
Jesuitarum Budensium. 8, es. 10. sz. — 3) Horváth Mihály 
i. h. II . k. 711. 1. — 4) Palugyai Imre Buda-Pest. i. h. 29. 1. 
— 5) Horváth Mihály i. h. I I . k. 711. 1. 

zet végett, átadattak. 
6) Palugyai Imre i. h. 30. 1. — 7) Monumenta Hungá-

riáé Historica. Scriptores I I I . k. 25. 1. — 8) Horváth Mi-
hály i. h. II . k. 711. 1. — 9) Istvánfi i. h. Lib. VII I . 83.1. 

30 
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Midőn azonban Nagyboldogasszony temploma 
lelkészei magukat ismét félig-meddig biztosságban 
érezték és az istentisztelet kellő megtartására, a 
tűzvész után, a templom ismét alkalmassá tétetett , 
egynémely darab a Pozsonyba szállitott egyházi ru-
hákból elkerülhetetlen szükségessé vá l t ; mert az 
itthon tartott , legegyszerűbb mindennapi szolgá-
latra szánt tárgyak is a tűz martalékává lettek. 
Maga Zápolya János király kéretett fel ez ügyben 
közvetitöül ; ki azt Frangepáni Ferencz kalocsai ér-
sek által, ki mint követe működött Bécsben Ferdi-
nand udvaránál,ugyanannál szorgalmazta.Ferdinand 
1539. év sept. 1-én Bécsben kelt levelében a kérést 
teljesité és Pozsony város tanácsának a kivánt tár-
gyak kiadatását-meghagyta,1 0) mely a kiszolgálta-
tást minden akadály nélkül eszközölte is. Bornemi-
sza Gergely budai lakos a királyi engedelem és 
Budaváros tanácsának megbizó levelével felszerelve, 
Pozsonyváros tanácsától az ottani káptalan megbi-
zottjainak jelenlétében 1539. év kisasszony napja 
utáni csütörtökön, következő egyházi öltönyöket 
vett át : 

1. Két dalmatikát fehér damaszból, aranyozott 
ezüs paszománokkal ékitve, a bold, szűz képeivel. 
Minden hozzájok való albák és vállkendők nélkül. 

2. Két dalmatikát vörös selyemből, egyiket a 
hozzátartozókkal, másikat azok nélkül. 

3. Két nagyobb vecsernyés köpenyt egyszerű 
fehér damaszból. 

4. Egy miseruhát oroszlánszinü atlaszból, egy-
szerű arany kereszttel. 

5. Egy miseruhát vörös selyemből, drága kö-
vekkel megrakott kereszttel s több képpel, melyek 
között az Ur feltámadása is van. 

6. Egy miseruhát sárga selyemből, egyszerű 
arany kereszttel. 

7. Egy miseruhát fehér damaszból, arany virá-
gokkal és egyszerű arany kereszttel. 

8. Egy miseruhát vörös selyemből egyszerű 
arany kereszttel. 

9. Egy miseruhát aranynyal átszőtt vörös se-
lyemből, kereszt nélkül. " ) 

Mindamellett, hogy ezen darabok csak a leg-
egyszerűbbeknek és mindennapi használatra va-
lóknak neveztetnek, mégis nagy értéküeknek bizo-
nyulnak ós a templom ruhái készletekben gazdasá-
gát bizonyitják. 

1626-ban Pázmán Péter szorgalmazására II. 
10) Podhraczky. Hist, diplom. etc. i. h. II . vol. 811. 1. 

— ») U. o. 811—812. 1. 

Ferdinand király parancsa folytán Pozsony város 
tanácsa — nehogy az egyházi készletek a hosszú 
ideig való fekvés által elromolva egészen haszon-
vehetetlenekké váljanak, valamint, hogy azon czél-
nak átadassanak, melyre rendeltetvék, — Nagybol-
dogasszony temploma kincseit a pozsonyi káptalan-
nak julius hó 20-án átadta, és pedig Sennyei István 
váczi és Dávid Pál pécsi püspökök, mint felkért 
tanuk jelenlétében. A tanács részéről átadók vol-
tak : Szeleczky Jakab, Kaimvald Gáspár, Wiernitzer 
Mihály, Cellari János tanácsnokok. A káptalan ré-
széről átvevők pedig voltak: Bielani Tamás, Kápol-
nai Jakab és Csepregi Jakab pozsonykáptalani mes-
terkanonokok. Az átadásnál felvett leltár napjainkig 
fenmaradt, melyből a nagybecsű kincset megismer-
hetjük. Ezen leltár, melynek egyes tételeit későbbi 
leltárakból meritett bővebb leirások nyomán kiegé-
szitettem, következő tárgyakat sorol fel : 

1. Tizenkét egyszerű vállkendő csipkével. 
2. Hat gyöngyös vállkendő szintén csipkével. 
3. Négy gyöngyös vállkendő csipke nélkül. 
4. Tizennyolcz miseing, (alba.) 
5. Tizenhárom különféle stóla. 
6. Négy dalmatika fehér damaszból, aranyozott 

ezüst paszománokkal. Hátfelükön a bold. Szűznek 
gyöngyökkel körül foglalt képével. 

7. Egy miseruha egészen gyöngyökkel kirakva. 
Hátrésze ..Magnificus Dominus" felirattal, két részre 
van osztva, az egyiken a feltámadott Üdvözitő áb-
rázoltatik, amint a sirból kiemelkedik, melyet örök 
foglalnak körül, ezek között létezik az adományozó 
is ezüst pánczéllal. A másik mezőben pedig az an-
gyali üdvözlet van ábrázolva. A miseruha előrészén 
1450. évszám olvasható. 

8. Két dalmatika kék selyembársonyból, arany-
hímzéssel. Hátrészükön gránát és gyöngyökkel ki-
varrott négyszöggel. 

9. Egy miseruha vörös selyembársonyból arany 
hímzéssel, melyen a bold. Szűznek szeplőtelen fo-
gantatása ábrázoltatik, a török félholddal lábai alatt, 
aranyozott ezüst koronával fején, melyet öt ame-
tiszt és egy tiirkisz ékítenek, aranyozott ezüst ró-
zsákkal mellén, melyek közepét gyönyörű zafir dí-
szíti. Feje fölött gyöngyökkel tulhalmozott három 
angyal létezik. Az 1487. évből. 

10. Egy miseruha sárga selyembársonyból, 
hátfelén egyszerű aranykereszttel. 

11. Két dalmatika vörös atlaszból aranyozott 
ezüst paszománokkal és ezüst gombokból függő 
zöld selyem rojtokkal. Hátukon gazdag gyöngy-
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hímzéssel, melynek közép terét aranyból hímzetten a négy 
evangelista foglalja el. 

12. Egy miseruha aranyszövetbe szőtt vörös bársony-
ból, melyen gyöngyökből himzett kereszt van. Aranyalapon 
az 1524. évszám olvasható. 

13. Egy miseruha kék selyembársonyból, melynek hát-
részét gyöngyökből himzett nagy kereszt-alak foglalja el, 
ennek közepében a bold. Szűznek aranyozott alakja van, 
melyet két angyal kezével tart. 

14. Egy miseruha fehér damaszból a bold. Szűz gyön-
gyökből készült szokásos alakjával, mellét drágakövekből 
készült ékszer ékiti. 

15. Egy miseruha vörös bársonyból, drágakövekkel 
ékített kereszttel. 

16. Egy miseruha egyszerű vörös selyembársonyból, 
melyen egyszerű ezüst kereszt létezik. 

17. Egy miseruha vörös selyemből, melyen az Üdvö-
zitő alakja van ábrázolva, amint az apostolok csoportja kö-
zül mennybe emelkedik. A miseruha gazdagon ki van rakva 
drága kövekkel és gyöngyökkel, és ezen feliratot birja: „Viri 
Galilaei quid hic statis aspicientes: Hie Jesus qui assumtus 
est a Vobis sic veniet." 

18. Egy miseruha kék bársonyból, drága kövekkel 
ékitett kereszt alakjával, melyben a bold. Szűz képe van, 
mellén zafirkővel, feje felett két angyalka által tartott ko-
ronával. Alól aranyalapon, gót oltár ivei között, jobb és bal 
oldalra osztva, két csoportban, a négy egyházatya szemlél-
hető. Egyrészt Gergely és Ambrus, másrészt Ágoston és 
Jeromos, gazdagon drága kövekkel halmozva. Ezen alako-
kon kivül még 15 nagy drágakő is ékiti e miseruhát. 

19. Egy miseruha aranyszövetből gyöngyökkel ékitett 
keresztre feszitett Üdvözitő alakjával, kinek átfúrt oldalá-
ban vörös korall van. 

20. Egy miseruha aranynyal átszőtt vörös bársonyból, 
melyen arany alapon több gyönyörű kép van, selyem, arany-
szalag gyöngy és drága kövekből himezve. Az első az Üd-
vözítőnek keresztre feszitett alakja, inely mellett a sz. Lélek 
jövetele van ábrázolva, a bold. Szűz és a 12 apostol felett, 
kik közöl sz. Pétert a kulcs, sz. Pált a kard által lehet fel-
ismerni. Továbbá rajta van az Ur körülmetéltetése, szent 
András apostol kereszti-e feszítése, szent István szerpap 
megkövezése és mellette a Corvinház czimere, a holló, 
1485. évszámmal. 

21. Egy miseruha vörös selyemből kereszttel és az Üd-
vözitő alakjával. Alatta Péter, Pál, Jakab és Fülöp aposto-
lok szemléihetők. I. N. R. I. feliratot is birja. 

22. Két vecsernyés köpeny kék szövetből, drágakö-
vekkel megrakott függőrészekkel. o o <_> 

23. Egy hasonlóképen kék vecsernyés köpeny, pelikán 
alakkal függői-észén. Co 

24. Egy vecsernyés köpeny sárga selyembársonyból. 
25. Két vecsernyés köpeny aranynyal átszőtt vörös 

selyembársonyból. 
26. Egy ódon vecsernyés köpeny fehér damaszból, 

melybe arany virágok vannak szőve. 
27. Két dalmatika vörös bársonyból, beleszőtt arany 

virágokkal. 

28. Két dalmatika fehér damaszból, aranyozott ezüst 
paszománokkal. Igen használt állapotban. 

29. Egy püspöksüveg aranyszálakkal átszőtt fehér 
selyemből, melyen ritka nagyságú rubinok, smaragdok, já-
cintok és ametisztekből, összesen 34 darab ékeskedik. 

30. Egy békecsókra nyújtatni szokott ereklyetartó, 
egyik oldalán sz. Dorottya alakjával, másikon nagy fehér 
drágakővel, aranyozott rézgyűrűvel. 

31. Tiz kehely, ugyanannyi kehelytányérral aranyo-
zott ezüstből. Többnyire csinos gót Ízlésben, gyönyörű öt-
vös munkával és élénk színezetű gazdag zománczozással. 
Egyike a kelyheknek az 1458, egy másik pedig az 1492. évből. 

32. Különféle szentek ereklyéi. 
33. Egy nagy rózsafüzér veres korallból. 
34. Két kisebb rózsafüzér korallokból, aranyozott 

ezüst gombocskákkal. 
35. Két pár fehér lábbeli, arany éz veres fonalokkal 

átszőtt szövetből. 
36. Egy megaranyozott ezüs 12 márka és 4 lat sulyu 

kereszt, mely magába foglalja Krisztus keresztjének kitűnő 
nagyságú ereklyéjét. 

A felsorolt miseruhák felette nagyok valának, volt 
közöttök öt és fél lábnyi is. Értékük megbecsülhetetlennek 
mondatik. A rajtuk levő drágakövek, gyöngyök, aranyszá-
lak és selyemből himzett képek művészi kivitele oly re-
mek volt, hogy távolságból tekintve festvényeknek valá-
nak tarthatók. 

A pozsonyi káptalan ezen kincseken kivül, már sokkal 
elébb, úgymint 1530. év május 19. és 20-án őrzésre átvette 
alamizsnás sz. János testét, mely a budai királyi várpalota 
kápolnájából, mindaddig a Pozsony melletti Máriavölgyi 
pálosoknak volt átadva, továbbá ugyanazon kápolna kin-
cseit, melyeket mindaddig szinte Pozsony városa őrzött.12) 
Mindezen kincseket a nevezett káptalan sz. Mártonról czim-
zett pozsonyi főtemplomban létező kincstári biztos helyisé-
geiben nagy lelkismeretességgel őriztette. 

Ezen leltár 13) habár felette sok drágaságot sorol fel, 
mégis nagy hiányt árul el, a mi által bebizonyul, hogy Nagy-
boldogasszony temploma tetemes áldozatot hozott a haza 
oltárára a szükség idején és — a mi szintén valószínű — hogy 
a gaz Orbáncz Endre által is megsarczoltatott ; mert más-
kép nem magyarázható, hogy oly templomnak, mely meg-
becsülhetetlen értékű miseruhákkal, vecsernyés köpenye-
gekkel, dalmatikákkal, püspöksüveggel rendelkezik, a tiz 
kelyhen kivül, más nemes érez egyházi készlete nem lett 
volna. A leltárban ugyanis szó sincs szentségtartókról, ál-
doztató kelyhekről, kézi keresztekről, füstölőkről és más 
kisebb edényekről, sőt mint kegyhelyeknél szokásos — pe-
dig Nagyboldogasszony temploma is olyan volt — hogy 

"J Knauz Nándor. Magyar tudományos értekező 1862. 1. füz. 40. 
kk. 11. és 4. füz. 333 kk. 11. — ") A kincseknek a pozsonyi káptalan által 
való átvételénél kiállított leltárat lásd : Acta Jesuit. Bud. 8. es. 1. sz. és 
Miller. Historiographia ect. i. h. 171. 1. A tárgyak bővebb leírására hasz-
nált, a sz. keresztről és alamizsnás sz. Jánosról nevezett budavárosi ká-
polna leltárait pedig lásd : Acta Jesuit. Bud. 12. es. 33. sz. és Miller. 
Historiographia ect. i. h. 189. 1. Rövid kivonatok találhatók Bél. Notitia 
Hung. Novae III. 449. 1 és Ung. Magazin. Pressburg, bei Anton Löwe 
1781. I. Band 382. kk. 11. Ismertették Nagyboldogasszony temploma kész-
letének 1626- évi leltárát Franki Vilmos (Győri történelmi és régészeti 
füzetek 1865. III. k. 88 - 94 11 ) és Knauz Nándor (Magyar Sión 1868. VI. 
836—840. 11 ) 

25* 
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egész kincstárak léteznek fogadalmi ajándékokból ; mind-
ezekről a leltár mit sem tud, holott a királyi várkápolna és 
sz. Magdolna, a magyarok plébániájának leltárai, melyeket 
szintén birunk,14) temérdek nemes érczkészletet sorolnak fel. 
Már pedig fel nem tehető, hogy Nagyboldogasszony tem-
ploma, mint Buda főtemploma, a melyben az országos ünne-
pélyek tartattak, ily készletekkel nem birt, vagy ha birt, 
azokat biztos helyre letenni nem szándékozott volna. 

(Vége köv.) 

A pannonhalmi diszkiadványok. 
(Vége.) 

Constat autem illud a nobis productum Registrum 
tribus foliis non levigatae pergamenae, 0-64 in. longis et 
054 latis, perperam olim imo margine invicem adglutina-
tis. Inscripta sunt folia in una solum facie literis minusculis 
monasticis ; paginae secundum longitudinem pergamenae in 
duas columnas dividuntur, in quarum lateribus Capsae aut 
Loculi literis alphabeti maiusculis in priori, in postera vero 
parte minusculis, vulgo gothicis, prout etiam initiales sin-
gulorum Regestorum minio signantur, ita tamen ut initiales 
ipsae atramento scriptae comitantibus minii ductibus di-
stinctae sint. Frontem operis xylographia ornavimus, quae 
originális primos ordines apprime reddit. 

Tempus quo Registrum nostrum confectum fuit, patet 
ex eius documentorum datis. Invenies enim quinque literas 
Caroli I. regis, quarum eadem manu inscriptae ultimae lite-
rae de anno 1332 sonant, et unam bullam Papae Johannis 
X X I I . de anno 1329.; his iuniores non extant; unde patet 
Registrum anno 1332. et sequenti conscriptum fuisse. Anno-
tatio in Registri fronte manu et charactere diverso „Decime 
Simigienses", et in fine partis prioris eadem recentiori manu 
„Nundine in Alsuk" de anno 1334. demonstrant, Archivistam 
illius temporis Registrum continuare et supplere voluisse. 

Registri contextus duabus partibus : Archivo Regum 
et Archivo Pontificurn [sic enim eorum meminerunt secuta 
Acta; nos vero haec ad demendam nominibus invidiam pa-
renthesi conclusis Pars prior, Pars posterior distinximus], 
utraque literis distinct! alphabeti, adeoque his vigintitribus 
quasi Capsis vel Loculis absolvitur. Illud Regum, tantum 
istorum Instrumenta ; alteram vero praeter Bullas Pontifi-
curn [inde ab a. usque m.] Literas Legatorum Domini Pa-
pae, Palatinorum Regni et Iudicum Curiae Regiae Senten-
tias, Capitulorum et Conventium Testimonia continet; pri-
vatorum autem nullum hie consignatur, certo nobis indicio, 
Acta Archivi Regnicolaris seu Loci Credibilis tunc seorsitn 
ordinata fuisse, quod tandem etiam lex 1723. sanxit. 

Registri textum cum huius primaeva signatura maius-
culo typo darnus, quem subsequitur eiusdem Commonstra-
tio, quam aut ipsis instrumentorum verbis, aut ex instru-
mentorum tenore texuimus. Commonstrationi illico subiun-
ximus Archivi nostri temporis signaturam: Capsam cum 
Litera, aut Fasciculum cum Numero, sub quibus nunc idem 
instrumentum in Archivo Archi-Abbatiali usque hunc diem 
servatum custoditur. Commodo legentium, qui penitius in 
his rimari et integrum instrumentum inspicere volent, indi-

u ) A királyi várkápolna lel tárát lásd : Knauz i. h. I . füz. 50 kk. 11. 
Sz. Magdolna plébániatemplom leltárát pedig Podhradczkyiiál i. h. II. 
vol. G99. kk. 11. 

gitavimus fontes: Georgii Fejér Codicem Diplomaticum; 
Gustavi Wenzel Codicem Diplomaticum Arpadianum et 
alios, ut ibi instrumentum, publici iuris factum sine tempo-
ris dispendio inveniant; secus „ineditum" esse notavimus. 
Hac methodo lectores complura offendent instrumenta quae 
nostri Archivi esse, cum iniuria et lectorum et Archivi 
nostri, in Codicibus illis reticetur, iino pernegatur : Cui bono ? 

Neque tamen Registrum nostrum omni parte inte-
grum ; nam de folio primo pars ima, quae literis E. usque 
M. continebat, sinistra fato, verisimile iam quum primum 
scriberetur, decerpta est. Verum literarum E. G. H. I. L. 
Regesta ad finem Partis prioris eadem manu et charactere 
suppleta sunt, et singula ad suaeliterae loculum poni iuben-
tur. Quae vero maioris ponderis Instrumenta secus Registro 
excidissent, ista vacuis signaturis addidimus, utpote sub F. 
Sancti Ladislai Regis privilégium cum eiusdem confirmati-
onibus ; sub K. Regum Consensuales, et Confirmatorias Pa-
latinalium Sententiarum ; sub M. Servitia populorum absol-
vuntur. — Registri pars altera, sic dictum Archivum Pon-
tificurn nullo laborat defectu. 

In vicem Chronici Annaliumque deperditarum, quae 
quidem ex consuetudine et analógia centum aliarum Ordi-
nis Sancti Benedicti Abbatiarum extitisse persuademur, Ar-
padianorum temporum Archivi nostri Registrum accipe, 
Lector Benevole, ac primaevum focum christianae et euro-
peae culturae Tuae ea pietate et amore suspice, quo maiores 
Tui Beati Martini natalem locum foverunt. Salve iterum et 
Vale ! Scribebam in S. Monte Pannoniae, 11. Április 1876. 

Archivarius. 
Ekként befejeztük e két fényes kiadványnak lehető leg-

behatóbb ismertetését; befejeztük pedig azon őszinte meg-
győződéssel, miszerint az ősi monostor tagjai ezekben ren-
döknek a tudomány s művészet körüli érdemeit egy ujab-
bal, enyészhetlennel szaporították. Isten áldása legyen to-
vább is e derék renden ! 

"V A. L S Z 
„a Nogáll-féle káték árnyoldalaidra 

tett észrevételekre. 
VII. Megelőző czikkeinkben kimutattuk, hogy az egy-

ház methodikája, az egyház traditiója álláspontunk mellett 
bizonyit, s hogy a hírneves Canisius is ugyanazon elvekből 
látszik kiindulni, melyeket mi czikkeinkben felszínre hoz-
tunk. Felesleges volna itt ennél is tovább időzni, azért most 
néhány oly megjegyzésekre reflectálunk, melyet Bihari a 
tárgy keretén kivül érintett. 

Mindjárt gyanúsnak tekinti czikkeinkben a ,reform' 
szó említését. Nem szavakról, hanem fogalmakról van itt szó, 
s utoljára is egyre megy, akár kátéreformot, akár pedig re-
pristinatiót, javítást és újítást említsünk. A tudós regens-
burgi kanonok, Gmelch azt mondja: „Die Angelegenheit 
einer Verbesserung der Katechismen liegt in der Luft der 
Kirche Es lassen sich für die B e d e u t u n g - und Drino--O o 
lichkeit der Frage zahllose Gründe auffinden." Es valóban 
Canisiustól korunkig a legünnepeltebb tudósokat látjuk a 
kátéreform vagy kátéjavitás terén szerepelni. Bellarmin, 
Fleury, Pouget, Bossuet, Felbiger, Hirscher, Deharbe, 
Schuster, Fröhlich s maga Dr. Nogáll is, mind megannyi 
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kátéujitók, nevezték legyen ujitásukat repristinatiónak vagy 
kátéreformnak, vagy egyszerűen kátéjavitásnak. Az alap 
ugyan mindannyinál ugyanegy, mert nemo potest aliud 
fundamentum ponere, quam posuit ipse Christus ; de a fel-
dolgozás mindannyinál más-más. Természetesen az az egyéni 
felfogás dolga, mint vélekedik valaki ezek javitási törekvé-
seiről, s hogy azután a kátéreform, vagy a repristinatio szót 
használja-e fogalmainak kifejezésére. 

Emiitettük, hogy a földrajzból nem adják mindjárt 
először a földnek kivonatos, de mindent felölelő leirását, 
hanem kezdetben a helységet ismertetik. Amit erre Bihari 
mond, az nem gyengiti meg állításunkat, hanem inkább 
megerősíti, mert ö csak részletezi, amit mi per tangentem 
érintettünk. 

A beemléztetésről szólva, Bihari szemünkre veti, hogy 
„verklizésnek mondjuk azon fáradságot, melylyel a miatyán-
kot stb. csakúgy igyekeznek betanítani, mint akár az egy-
szeregyet." 

Ezt mi egyszerűen beemléztetésnek mondottuk, s való-
ban mi volna egyéb beemléztetésnél ? ! Midőn ezeket tanít-
juk, első sorban nem arra törekszünk, hogy uj képzetekkel, 
uj fogalmakkal gazdagítsuk a gyermek szellemét, hanem 
arra, hogy tudja elmondani az imádságot. Igaz, hogy ezt 
másképen nem is lehet tanítani, mint akár az egyszeregyet ; 
de mi nem is kifogásoltuk az imák ilyfélé betanítását, ha-
nem kifogásoltuk, liogy némelyek megelégszenek azzal, „ha a 
gyermekek a káté szavait hallás után betanulták." 

Nem szavakra kell a gyermeket tanítani, hanem esz-
mékkel, fogalmakkal kell gazdagítani-, nem a szavak beem-
lézése, hanem a tárgy jó megértése, helyes felfogása játsza 
a főszerepet a kátétanitásnál. Hogy ez igy van, kitűnik 
Hirscher többször idézett szavaiból; de kitűnik Hoványi 
nyilatkozataiból is, ki az általunk vallott elveknek volt ha-
zánkban úttörője. A „Könyvnélküli katechismus" előszavá-
ban t. i. ezt mondja: „Ha nekem hatalmamban volna, szigo-
rúan eltiltanám ilyesmit könyvböli tanulásra a gyermekeknek 
odaadni ; mert igy ismét ott volnánk a puszta emlékezetbeli 
elszavalásnál, pedig ez legnagyobb átka minden oktatásnak." 

Hogyan kell a kátét tanítani, erre utasitásul szolgál-
janak Hoványinak következő szavai : „E könyv használata 
korántsem abban áll, az itteni feleleteket szárazon benyomni 
a gyermek fejébe ; hanem szóbeli bővebb élénk előadás, 
megelőző közlés, elme-deritő fejtegetés után odavinni, oly 
állapotba helyezni a gyermeket, hogy ezen vagy ehhez ha-
sonló feleleteket magától adhassa. I t t is áll az, hogy a 
puszta betű megöl." Ez a kezdetleges hittanitás feladata, és 
mondja meg most bármely szakavatott hitelemző, lehet-e 
bármely hoszu magyarázat által [mire azonban hetenkinti 
két óra mellett, ha az egész kátét minden csappattal egé-
szen átveszszük1), a kellő idő is hiányzik], a 6 —10 éves gyer-
meket oda vinni, oly állapotba helyezni, hogy oly abstract, 
oly tudományos és oly hoszu feleleteket adjanak, minőket tar-
talmaz a Deharbe-féle, s még inkább a N.-féle káté? ! 

Belátta ennek lehetetlenségét a halhatlan Hoványi, 
azért „főtörekvése" volt „a vallás alapelemeit oly egyszerű, 
rövid, világos, könnyen felfogható, mondhatnám gyermek-
ded kérdésekbe és feleletekbe önteni, hogy azokat jó kedv-

') den ganzen K. mit jeder Abtheilung durchnehmen?? Szerk. 

vei, gyenge elméje megerőltetése nélkül rögtön megfogja, 
és igy állandóan megtartsa a gyermek." „Sirjában fordulna 
meg" — amint B. említi -— ha tudná, ha csak sejtené is a 
megdicsőült, hogy épen Nagyváradon, épen Biharban omnem 
movent lapidem, hogy azon szellem, azon irány, melynek 
segitségével még az írni s olvasni nem tudókat is oly kön-
nyen lehet tanitani, megsemmisíttessék a népisJcolában, s oly 
káté vétessék be azokba, melynek feldolgozása homlokegye-
nest ellenkezik az általa inaugurált iránynyal. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 10. ,Á 11 a m és e g y h á z ' a B u d a p e s t i 

S z e m l é b e n . A ,Budapesti Szemle' oly irodalmi vállalat, 
mely „a magyar tudományos akadémia megbízásából és tá-
mogatásával jelen meg ugyan, de nem az akadémia, hanem 
Ráth Mór kiadványa, s a czikkek irányáért és tartalmáért 
egyedül a szerkesztő felelős", igy olvassuk ezt a „Budapesti 
Szemle" boritéklapján, miáltal az akadémia világosan min-
den felelősséget elutasit magától a vállalat irányát illetőleg, 
ami egy kissé ugyan sajátságos, mert legalább mi nem tud-
juk felfogni, hogy lehet oly vállalatot támogatni, melynek 
irányára valaki be nem foly, mely tehát esetleg épen ellen-
kezője is lehetne az akadémia irányának, p. o. katholikus ; 
erről azonban kellőleg gondoskodva van, mert az akadémia 
gondoskodott oly szerkesztőről, ki bizonyára nem fog az 
akadémiával ellenkező irányban haladni, Gyulai Pál ur 
neve erre nézve elég kezesség. 

Minthogy a ,Budapesti Szemle' tájékozni igyekszik a 
magyar közönséget az eszmékről, melyek világszerte foglal-
koztatják a szellemeket, nem lehet feltűnő, hogy Gyulai P. 
ur abban, Szász Károly ur tollából, tájékoztatja a közönsé-
get az ,állam és egyház' közti viszony megoldási módjáról ; 
itt legfeljebb csak az lehetne feltűnő, hogy e kérdés megol-
dására nézve épen a protestáns Geffken tanulmánya tarta-
tott legilletékesebb vezérfonalul, ha ugyané feltűnőséget ki 
nem egyenlítené másrészt azon körülmény, hogy a vállalat 
irányára az akadémia nem foly be, hanem ezért csak a szer-
kesztő felelős, mert hiszen arról az akadémia nem tehet, 
hogy az ő megbizásából és támogatásával megjelenő folyó-
iratnak protestáns szerkesztője, protestáns tollal ismertet oly 
viszonyt és annak megoldási módozatát, mely bensőleg érinti 
a kath. egyházat is. Ez a dolgoknak csak véletlen találko-
zása és valószinüleg csak azért történt, mert katholikus 
irók művei nem léteznek ez irányban — az akadémia 
könyvtárában. 

De lássuk mi van Geffken tanulmányában és mi az 
benne, mi miatt szót emelünk az ellen, hogy ily tájékozást 
nyújt a ,Budapesti Szemle.' Gyulai Pál ur, Szász Károly ur 
tollából Geffken után, az egyház és állam közti viszonyt 
történelmi alapon akarja megoldani, mi ellen önmagában 
véve nem emelnénk szót és pedig annyival kevésbbé, mert 
Geffken, nyilatkozatai után Ítélve, általában keresztény ala-
pon áll, mire nézve elég legyen következő szavait idézni: „A 
történelem — úgymond — czáfolhatlanul bebizonyította, 
mily sikertelen egy népnél a vallást a bölcsészet és elvont 
morál által pótolni akarni ; valamennyi nép műveltsége 
első sorban vallási alapokon nyugszik, és a hol a vallásban 
való hit kiveszett... ott rohamosan sülyed az erkölcs is, az 
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állam alapjai megrohadnak s a korhadt épület közeli össze-
omlását jósolják ; az állam és egyház közti merőben negativ 
viszony, mely a vallásos életet teljesen kizárja az állam 
köréből, ha lehetséges volna is, csak veszélyes hatással lentie 
a nemzetre; viszont a vallás sem mondhat le minden befo-
lyásról az államra, s nem szoritkozhatik kizárólag a kedély 
világára, mert a vallási érdek természeténél fogva kiválólag 
irányul az emberi élet legfontosabb ügyeire." 

Ily nyilatkozat ellen, világos, hogy semmi kifogásunk 
nincsen ; de az már mégis csak irányzatos tájékozás, midőn a 
katholicismus következő szavakkal mutattatik be, a törté-
net tanúsága ellen, hogy: „hogy, ha egyszer az amerikai 
congressusban a katholikusok többségre jutnának, ők nem 
fognák ugyazon türelmet gyakorolni a protestánsok iránt, 
melyben most ők maguk részesülnek," vagy midőn oda nyi-
latkozik, természetesen ismét csak tájékoztatás végett, hogy 
„bárminő erős és kemény is keze az államnak, de büntető 
eljárása nem hasonlítható az egyházi inquisitiók viszonyai-
hoz" ; vagy, hogy többet ne említsünk fel, midőn, bizonyára 
csak helyes történelmi irányadás végett a következőket irja : 
„a hatalmas kath. egyházban csak hamar kifejlődött a ró-
mai primátus, a pápaság, a hierarchia. Elbizakodottsága az 
állami jogok megtámadásáig, erőszakos elkobzásáig, az ál-
lam és fejedelmek tekintélyének lábbal tapodásáig ment; 
s természetes, hogy azzal együtt a hivek egyéni szabadságát 
is megsemmisítette, a lelkismeretet lenyűgözte." íme igy 
tájékoztat az akadémia, azaz bocsánat, nem akadémia, hanem 
a ,Budapesti Szemle', mely az akadémia megbizásából és 
támogatásával jelen meg. Ily tájékoztatás mellett azután, 
ha majd kenyértörésre kerül a dolog az országban, majd lesz 
reá gond, hogy az állam és egyház közti viszony ugy oldas-
sék meg, nehogy az egyház lábbal tapodhassa az állam jogait. 

Köszönjük szépen az ilyen tájékozást, de nem kérünk 
belőle. Ha Gyulai Pál ur csakugyan tájékoztatni akarja az 
olvasó közönséget, mindenekelőtt szükséges, hogy önmagát 
tájékozza épen a fennebb említett kérdésekre nézve, mit annál 
könnyebben tehet, mert nem szükséges valami ultramontán 
szerzőhez folyamodni, hogy belássa mily alaptalanok a fen-
emlitett vádak ; protestáns, de azért részreliajlatlan szerzők, 
elismerik, hogy a ,Budapesti Szemle' által Geffken ur után 
hangoztatott vádak alaptalanok és légből kapottak, csakis 
azok által hirdettetvén még ma is, kik nem az igazságot 
akarják hirdetni, hanem az embereket tévútra vezetni. A 
,Budapesti Szemle' protestáns szerkesztője és protestáns Írói-
nak ennélfogva több igazságszeretetet ajánlunk a jövőre, 
ajánljuk különösen, hogy a kath. egyházat, annak történel-
mét, viszonyát az államhoz ne a mostani lázas állapotban 
napfényre jött protestáns szerzők művei után, hanem régibb 
katholikus, vagy épen részrehajlatlan protestáns írókból ta-
nulják ismerni, akkor majd másképen, mert az igazságnak 
megfelelő módon tájékoztathatják az olvasóközönséget. A 

Berlin, P r i m i t i a a t e m e t ő b e n ; s z a b a d k ő -
m ű v e s k i k ö z ö s í t é s ; e g y s z á l , k u l t u r h a r c z i ' 
a d o m a. A Rajna vidékén levő Mayen városából ezeket Ír-
ják: „E napokban különös menet vonult végig városkánk 
utczáin, nevezetesen a fasorutczából a temető felé, — oly 
menet, minőt az ott álló sz.Vitus-kápolnája még nem látott, 
mióta fenáll s halottainkat utolsó búcsúszóra magába fo-

gadni szokta. A menetet egy idevaló, Gilles nevü fiatal, 
újonnan felszentelt papnak szülői, rokonai s közelebbi isme-
rősei képezték, kik a halottas kápolnába gyülekeztek, hogy 
ott zárt ajtók mellett az ujmisésnek zsenge áldozatán jelen 
legyenek. Más időkben ilyen uj mise a kegyeletes örömnek 
ünnepnapja szokott lenni, városunk és vidéke számára, zász-
lók s énekek hirdeték annak jelentőségét. Most ez másképen 
van ; mert a ,protestáns' porosz birodalom a katholicismust 
már a catacombákig szorította vissza, s ha az uj misés nem 
annak akarta kitenni magát s hozzátartozóit, hogy első sz. 
áldozatának megünneplése, illetőleg az azon való jelenlét 
miatt, a fenyitőtörvényszék elé s aztán csalókkal, tolvajok-
kal s gyujtógatókkal egy s ugyanazon börtönbe kerüljenek, 
akkor zárt ajtók megett kelle azt megtartania, s azért ment 
a temetői kápolnába . . . ! 

Oda belépve csakugyan rájok is záratott az ajtó ; mert 
egyetlenegy ,illetéktelen személy'-nek jelenléte az egész 
actust ,államveszélyes'-sé bélyegezhette volna, főleg pedig 
azért kellett őrködni, nehogy valamely protestáns rendőr-
szolga, belopódzva a kápolnába, mint már egyebütt is tör-
tént, későbben a primitiának ,nyílvánosvolta' mellett tanú-
ságot tegyen, s igy az egész társaságot a fegyházba hozza. 
Ugyanezen okból énekelni sem volt szabad a szent mise 
alatt A jelenvoltaknak bizony most már kellő fogal-
muk lesz róla, mit tesz az katholikusnak lenni, protestáns 
kormány alatt. 

Az itteni ,Grosse Landesloge für Deutschland' tömeges 
excommunicatiót mondott a Stettinben ,dolgozó' János-
szertartásu ,Drei goldene Anker zu Liebe und Treue' czégerü 
páholy felett. A stettini székmester, Schiffmann t . • . ugyan-
is, kiindulván a koronaherczegnek egyik nem régen nyilvá-
nos helyen tett nyilatkozatából, miszerint a svédritusu pá-
holyok működésében nem egy ,homályos' pont van, egy kü-
lön füzetben az országos nagypáholy ,rítusának' oktalan men-
demonda-halmazát megsemmisítő birálat alá vette, melyet 
a ,legfelvilágosodottabbak' oly zokon vettek, hogy indigna-
tiójuk pallosát elsőben a szegény Schiffmann t . - . feje felett 
suhogtatták, aztán pedig, midőn a stettini páholy mestere 
mellett szerényen remonstrálni merészkedett, valamennyi 
tagját, egyenkint s összesen, tutti quanti kiközösítette. Ez 
az ,erélyes fellépés' azonban, ugylátszik leginkább magán a 
nagypáholyon boszulandja meg magát ; mert a .testvérek' 
közt, épen e miatt, nagy lázadás készül kitörni, melynek 
előjeléül a Findel t. •. szerkesztette ,Bauhütte' czimü lapnak 
legközelebbi vezérczikkét tekinthetjük, mely a következő 
lapidaris mondattal kezdődik: „Az úgynevezett országos 
nagypáholy, két gazembernek eme hagyatéka, mely jelenleg 
a világok nagy építőmesterének nagyobb dicsőségére s a 
testvérület diszére a rágalmazás nemes mesterségét űzi, 
ugy látszik nagyonis rá szorult, hogy üzelmeit bizonyos 
jótékony homály fedje" . . . . s igy tovább, mivel összefüg-
gésben aztán jelenti, hogy körülbelül husz vidéki páholy a 
berlininek ,káplárbotja' alól menekülni szándékozik. No 
csak rajta! Ugy látszik, hogy a tt. •. most, midőn a ,cultur-
kampf' lassankint csökkeni kezd, hogy dolguk legyen, a var-
jukról szóló közmondást megczáfolni készülnek. 

Nem rosz adoma az sem, hogy egy kis rajnavidéki vá-
rosban a plébános azért állittatott tvszék elé; mert több 
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iskolás gyermeknek, kik uj, szépen bekötött könyveiknek 
betakarására holmi ócska ujságlapokat kértek, e czélra egy 
ultrám ont án lapnak több régi számait ajándékozta, s ez 
által az azokban foglalt eszméket ,államveszélyes' módon 
terjesztette. Nem tudni még, váljon a pörbe idézés magának 
Bismarcknak vagy Falknak közvetlen fellépése folytán tör-
tént-e ; azonban lehetséges. 

Orosz-Lengyelország. A d é l s z l á v o k n a k 
n a g y l e l k ű v é d n ö k e otthon egészen más szinben mu-
tatja magát; mert mig amott, török területen a ,szabadsági-
ért rajong, addig saját területén, a legművelt szláv fajt, a 
lengyeleket, rendszeresen kiirtja. A lutheránus, a zsidó, a 
mahomedhitü, sőt még a különféle szakadár szakadárok, ha 
szabad e szót használni, t. i. a schismaticus egyháznak azon 
különféle elágazásai, melyeknek legszélsőbb árnyalatai a 
legvadabb socialismusban végződnek ; mindezek védelmet 
találnak s szabadságot élveznek, csak a „nemzetközi szerző-
dések" által biztosított katholikus egyház üldöztetik na-
gyobb kegyetlenséggel, mint a minőt a török valaha elnyo-
mott, meghódított néppel éreztetett. Oroszország belsejében 
több mint egymillió s 200000 római katholikus, többnyire 
száműzött lengyelek tengődnek, kik mindig oly helyeken 
tartatnak belebbezve, melyeken sem kath. templom, sem 
kath. pap nincsen. De ha papot találni is, annak soha sem 
szabad miséznie, sem semmiféle papi functiót végeznie, s ha 
sikerülne is néha a misére megkivántató eszközöket meg-
szereznie s titokban egyegy szentmisét mondania, életével 
játszik, mihelyt a dolog a hatóságnak tudomására jön, an-
nál bizonyosban, ha kiderül, hogy miséjén csak egy lélek is 
jelen volt. 

A bíróságoknak uj szervezete csak azért indíttatott 
meg, mint az eredmény mutatta, hogy a katholikus lengyel 
hivatalnokok Oroszország belsejébe tétethessenek át, mig a 
katholikus Lengyelország a schismaticus vad-oroszérzelmü 
hivatalnokok ezreivel árasztatott el. Az ekként áttett katho-
likusok, megfosztatva vallásuk vigaszaitól, szemben azon 
lehetetlenséggel gyermekeiket a kath. hitre taníttatni, né-
hány évtized múlva, ha nem hamarabb, mind oroszokká 
lesznek, s a kath. egyház ismét a hivek ezreit veszté. Katho-
likus papnak csak azon feltétel szabad egy orosz iskola 
küszöbét átlépni, ha először a kormány engedélyét adja 
hozzá, s másodszor a katholikus gyermekek száma legalább 
20-ra rug; de a kormány gondoskodik róla, hogy az utóbbi 
feltétel sehol sem legyen meg ; mert hogy mást sem emiit-
sek : a kormányilag körülirt katholikus plébániák határai 
oly szélesre vannak szabva, hogy lehetetlen a katholikus 
szülőknek gyermekeit katholikus szertartás szerint meg-
kereszteltetni ; mert a plébános nem is győzné plébániáját 
egy év leforgása alatt beutazni, hozzá a kormánytól semmi-
féle fizetést vagy egyéb segélyt nem kap, ugy, hogy ezen 
utazásoknak költségeit a hiveknek kellene fedezniök, kik 
magok majdnem éhen halnak! — mi ennek vége és ered-
ménye, az magától érthető. 

Borzasztó a Siberiába számüzötteknek helyzete is. 
Papok és világiak vegyesen dolgoznak a bányákban, mások 
ismét azzal zaklattatnak, hogy folytonosan egyik helyről a 
másikra űzetnek, mely alkalmakkor, rendesen télen, gyalog 
száz meg száz mértfóldet kell tenniök, gyakran napokig 

egy darab kenyér nélkül. Ez oly ,teritési' eszköz, melyet 
különösen előszeretettel papok irányában alkalmaznak, s ha 
egyikmásik közülök a legnagyobb kinok közt csak egy szó-
val is mondja, hogy kész szakadár pappá lenni, biztos le-
het benne, hogy néhány hét múlva valamely dúsgazdag ja-
vadalom élvezetében találja magát. De még ennyi csábok s 
kisértetek közt is hallatlan eset, hogy lengyel pap apoata-
siát követne el; mintha a szentek ama hoszu sora, melyet e 
szerencsétlen nemzet adott már a kath. egyháznak, különö-
sen az állhatatosság adományát kérné Istentől küzdő test-
vérei számára. 

Annál hathatósabb az orosz, illetőleg schismaticus 
propaganda azokkal szemben, kik közvetlenül a kormány 
szolgálatában állanak. A mit fentebb a kath. hivatalnokok-
ról mondtunk, ugyanez áll a katonákról is. A katholikus 
ezredek mindig csak schismaticus vidékeken állanak ; a 
tisztikar merő szakadárból áll, a katholikus csak ugy re-
mélhet előléptetést — s ezt nyiltan meg is mondják neki, — 
ha szakadár hitre tér; a legénység pedig „ex officio" schis-
maticus istenitiszteletre, hitszónoklatra — a minő van, s ál-
dozásra rendeltetik, s jaj annak, a ki ez ellen, még a legtisz-
teletteljesebb hangon is felszólalni merne: a fegyelmi kihá-
gásokra szabott legsúlyosabb büntetés érné szegényt. Mi-
helyt pedig egyszer orosz templomban volt, a lajstromba 
már mint szakadárhitü vezettetik be, s ha a 7 évi szolgálat 7 Ö 
után haza térve, talán ismét katholikus isteni tiszteletre 
menne, akkor vagyona elkoboztatik, s ő maga Siberiába 
hurczoltatik ; mert ez a büntetés, mely a schismától a katho-
licismusra való „apostasiá"-ra van rendelve! 

Ez ama ,lelkismeret- s vallásszabadság', melyben a 
délszlávok részesülnének, ha Oroszországnak sikerülne, őket 
a török iga alól ,felszabaditani'. 

De az orosz kormány még más eszközöket is ismer s 
alkalmaz a schisma terjesztésére. Legújabban birodalom-
szerte azt követeli, hogy a katholikus isteni tisztelet orosz 
nyelven végeztessék, mi által két legyet akart ütni egy csa-
pással, egyrészt a lengyel nyelvet, másrészt pedig a kath. 
szertartást végkép kiirtani. A mennyiben ezen követelés a 
szertartásnak megváltoztatását vonta volna maga után, a 
dolog a római szentszék elé került, mely, mint a ,Religio, 
már a maga idején jelentette, Martinow, oroszszármazásu 
jezsuita véleményes jelentése alapján az orosz nyelv beho-
zatala ellen tiltakozván, a kormány nem merte azt erősza-
kolni, hanem most kerülő uton, akként akarja elérni czél-
ját, hogy azt követeli, hogy az orosz nyelv legalább az u. n. 
,másodlagos isteni tiszteleten', amint ő mondja, például a 
szentolvasó nyilvános elmondásakor, vagy az egyházi éne-
kekben használtassék, sőt minden oly egyházi ténykedé-
sen, melyben misekönyv nem használtatik. Első pillanatra 
ugy látszhatnék, mintha ezen követelés ellen egyebet sem 
lehetne felhozni, mint legfelebb azt, hogy a lengyel nép nem 
érti elegendőképen az orosz nyelvet, hogy magánimáit azon 
végezhetné ; ha azonban az egyesült-görögökkel szemben 
követett eljárásra gondolunk, legott más szinben látjuk az 
egészet. Ott is elsőben csak a ,másodlagos istenitisztelet' 
körül kezdődtek hasonló változások, de mihelyt az osztrák 
Galicziából behozott papok, kik azóta mindnyájan aposta-
tákul mutatták be magokat, azokat végrehajtották voit» 
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mindjárt a további s utolsó lépést is erőszakolta a kor-
mány : megparancsolta, hogy a mise is oroszul mondassék, a 
szentségek szakadár szertartás szerint szolgáltassanak ki, s o o 
addig sem hagyott békét a szegény chelmi megyének, mig-
nem az végképen a schismába belekényszeritenie sikerült. A 
katholikus liturgia ilyetén russificatiójának ellenőrzése két 
,papi' fővisitátorra bízatott, kik szép fizetésök mellett négy 
lótartásra való költséget is húznak, és minden erejökből 
azon vannak, hogy e Judásbért derekasan megérdemeljék. 
Van egy 12 pontból álló utasitásuk, melynek értelmében 
kötelesek a rájok bizott kerületet minden évben kétszer 
beutazni, s épannyiszor a ,reformok'haladásáról jelentést 
tenni a helytartóhoz. E jelentések alapján a ,jóérzelmü' 
papok jutalmakban részesittetnek, a ,javithatlanok', azaz a 
katholikus hitökhez ragaszkodók javadalmaiktól fosztatnak 
meg, esetleg Siberiába küldetnek, mig az ,ingadozók' egy 
évig valamely zárdába küldetnek, hogy ott ,lelki gyakorla-
tokat' tartsanak. Látjuk, hogy a vad-orosz is ért hozzá, mi-
ként kelljen a zaklatást gunynyal tetézni. 

Ilyféle ukázokat ezelőtt a sz.-pétervári ,kath. zsinat' 
szokta ellenjegyezni ; mióta pedig ő szentsége annak tagjait 
kiközösitéssel sújtotta, s további fenállását csak ugy en-
gedte meg, ha teendői tisztán administrativ ügyekre szorít-
tatnak, azóta a zsinat nem keveredik ugyan többé ily 
ügyekbe ; de azért a kormány maga annál erőszakosabb s a 
baj a régi maradt. Ne ámittassuk magunkat : a schisma ke-
zet foghat ugyan a protestantismussal ; mert mind a kettő a 
katholicismusnak halálos ellensége, az utóbbi pedig csak 
üldözést s kiirtatását várhatja tőle ! 

IRODALOI. 
= Némethy Lajos. Nagy boldogasszonyról nevezett 

„Budapestvári főtemplom történelme". Második bővitett mun-
kálat, öt műmelléklettel. Esztergom, 1876. 8-r„ ára 3 frt. 
Kapható minden könyvkereskedésben és a szerzőnél, lakik 
Budapesten, II. k. bombatér 26 sz. 

E mű előleges ismertetésére szolgáljon annak tárgy-
mutatója : Bevezetés. I. Alapításától IV. Béla koráig. I I . 
IV. Bélától Nagy Lajosig. I I I . Nagy Lajostól Corvin Má-
tyásig. IV. Corvin Mátyástól a török uralomig. V. A török 
uralom alatt. VI. A jezsuiták birtokában. VII. Száz év a 
főtemplom történelméből (1773—1873.) VIII . A főtemplom 
ujjáépitése. Függelék. 

Míímellékletek : I. Nagyboldogasszony templomának 
alakja, az 1493 évből, a norinbergi krónika nyomán. I I . 
Ugyanaz, az 1686. évből Fontana Döme térképe után raj-
zolta Meggyész Vincze tanár. III . Ugyanaz, 1725—1841. 
évig, a természet után rajzolta Meggyész V. tanár. IV. 
ugyanaz, 1841—1873. évig, a természet után rajzolta Roch-
bock Lajos. V. Alaprajz. Készité Schuleck Frigyes tanár, a 
főtemplom épitésze. 

E munka, mely részletenkint a ,M. Sión' tavali év-
folyamában jelent meg ; jelenleg második bővitett átdolgo-
zásban fekszik előttünk, melyre t. olvasóink becses figyel-
mét ezennel azon megjegyzéssel hivjuk fel, hogy lapunk 
nem sokára azon kellemes helyzetben lesz, szakértő tollból 
folyó ismertetését hozni. 

-f-,ü7j Magyar Sión' szept. füz. Tartalom : Mária si-
ralmak, Békesy Emiltől. — A pantheismus rendszerei és a 
zsinat, Bépászky Józseftől. — Paray-le-Monial, Z. — A 
pannonhalmi templom felszenteltetése, Maszlaghy Ferencz-
től. — Cántabria földjén, Maszlaghy Ferencztől. — Galilei 
Galileo, G. K. — Irodalom és művészet. — Irodalmi dol-
gok. — Vegyesek. 

— ,Isten Igéje' szentbeszédekben, szerk. Fábián János. 
I. évf. 10. fűz. Tartalom: Pünköst utáni X V I I I — X X I I 
vasárnapra ; Mindszent ünnepén ; Hallottak napján. 

4- Egyházi beszéd, melyet ft. Szigvart lgnáez tamási-i 
esperes-plebános 50 éves áldozárságának ünnepén, 1874. 
okt. 20-án szerkesztett és mondott Sissovits János gyula-
jovánczai plébános. Remek beszéd, melyből, ha térünk en-
gedi, egyes részleteket közleni fogunk. 

= A Szent-István-Társulat egyik nagy vállalata, 
Cantu Caesar világtörténelmének tizenötödik kötetével sze-
rencsésen befejeztetett. A munkának magának kitűnő s a 
fordításának sikerült voltáról kár lenne szót vesztegetni. Az 
egész óriási munka összesen ugyan körülbelül ötven frtba 
kerül, de megéri, különben részletenkint is megszerezhető: 
egyegy 90 ives évfolyam 3 ft. 15 krért, mi, a mai könyvke-
reskedői árakat tekintve, valóban olcsó ! 

X Buza Sándor, ungvári róm.-kath. káplán ,Az élet 
titkai' czimü megjelent művére 25 krjával fogad megren-
deléseket. 

VEGYESEK. 
— A Szent-László-Társulat 1876. május 18-án Buda-

pesten tartott XI . rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből, 
mely e napokban küldetett be hozzánk, régebbi tudósítá-
sainkhoz pótlólag emiitjük meg, hogy 1874-iki nov. 11-étől 
1876. május 10-eig összesen 7275 ft. 07 kr. 2 db. arany, 5 
frank aranyban, 1 tal. 2 ez. frt. s 1 régi húszas folyt be a 
társulat pénztárába, mely összegből a keleti katholikusok 
segélyezésére 2950, hazai czélokra 2260, a kath. világegy-
ház közszükségeire 820 ft. fordíttatott. Az adakozók közt 
ugyanezen időszakban első helyen állanak Győr- s Kalocsa-
megye, amaz 1221 fttal s 1 db. aranynyal, ez 1220 fttal s 
szintén 1 db. aranynyal. 

— „A déézs-aknai egyház, mely a mult évben osko-
láját, tanitói lakát, minden jelentés nélkül, oda adta az ál-
lamoskolának ; s most miután az elöljáróság bizonyos felté-
telek teljesítése mellett beleegyezett a vásárba [sic] s az os-
kolát az állam beállította, kéri hogy az legyen megint fe-
lekezeti, mert ,igen drágán tanítanak benne': — kérésével 
[a déézsi ev. ref. egyházmegye közgyűlése által] vissza és 
rendre utasíttatott" — irja a nagyenyedi,Egyházi és Iskolai 
Szemle', miből nagy örömünkre azt következtetjük, hogy az 
,államoskola' ott sem kell valami nagyon. 

— Köszönettel vettük a munkácsi g.-e. püspöki me-
gyének 1876-ra szóló névtárát, mely számos becses adatot 
hoz a megye, s egyáltalában a magyarhoni görög-katholi-
kus egyház történelmére nézve. Van e megyében 7 kanonok, 
1 cz. apát, 7 főesperesi s 44 alesperesi kerület 376 plébánia 
s 5 zárda 42 szerzetessel. A hivek összszáma 409,245 ; az 
iskolát látogató gyermekeké 35,642. 

— Nagy feltűnést okozott, midőn a porosz kormány 
nem régen a Deharbe-féle kátét az iskolákból kitiltotta. A 
tilalom e napokban visszavonatott;— sem ennek, sem annak 
okát józan ember, talán maga a kormány sem tudja. 

— F. hó 9—13-ig az olasz katholikusoknak harmadik 
congressusa fog ülésezni Bolognában. — Rómában katholi-
kus körökben 1877-i január 25-én IV. Henrik canossai za-
rándoklásának nyolczszázadik évfordulóját készülnek meg-
ülni. — A párisi bibornok-érsek szept. 20-án hoszabb átira-
tott intézett a franczia ministerelnökhez, melyben felkéri, 
hogy a tábori lelkészek ügyét pártolná; remélhető, hogy a 
buzgó főpap nem hiába szólalt fel. — A pózeni választók 
Janiszewszki püspököt kínálták meg a jelöltséggel. A püs-
pök azonban megköszönte a benne helyzet bizalmat. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői tó ás,Budán 
Víziváros, főutca 221. hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HARMINCZATÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán 
a szerkesztőnél. Pes ten 
Kocsi Sándor nyomdai 
irodájában,országút 39-k 
szám alatt , hova a neta-
láni ,nyitot t levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, október 14. 31. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Majd bujdosó, majd elrejtett kincs. — Válasz „a Nogáll-féle káték árnyoldalai"-ra tett észrevételekre. — 
Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése Északamerikában. — Egyházi tudósitások : Pest. Valami a,tisztelt házból'. Szath-

már. Főpapi jótékonyság. — Irodalom. — Vegyesek. 

Majd bujdosó, majd elrejtett kincs. 
(Vége.) 

Megérkezett végre annak ideje is, hogy Nagy-
boldogasszony temploma jogos bir tokának élveze-
tébe visszahelyeztessék és visszanyerje azon kincseit, 
melyek a török bevonulás alkalmával csarnokaiból 
menekülni voltak kénytelenek, és mindekkoráig a 
pozsonyi káptalan őrzésére bizva, annál letéve lé-
teztek. Az első, ki ezen ügyet melegen felkarolta, 
ismét a nagylelkű Kollonich bibornok volt, ki Bu-
dán nyer t tudósitások folytán, 1699. decz. 14-én 
kézbesitett levelet ir t Pozsony város tanácsához, 
melytől bővebb u tmuta tás t kért , a mi készségesen 
meg is adatott . Ennek folytán Kollonich közvetité-
sére Lipót fejedelem az imént emiitett okmányai-
ban biztositotta a templomot, hogy kincseit vissza-
nyeri, midőn igy ir : „Bonisque et obventionibus 
quibuslibet, semper et ab antiquo ad i l lud spectan-
t ibus et pertinere debentibus : ut i et calicibus, cruci-
lus, infulis, casulis, aliisque clenodiis universis, vete-
rum libertal i tate in idem Templum collatis et nunc 
(uti ex certa relatione intelleximus) sub Capituli 
Posoniensis Canonicorum custodia asservatis, dan-
dum, donandum et dictae Societatis J E S U Funda-
tioni BUDENSI incorporandum duximus. I ly biz-
tositás folytán Buda város tanácsa megtette a kellő 
lépéseket ő felsége, az u jdon koronázott király, III . 
Károlynál , és a katonai pályáról egyházira lépett 
Keresztély Ágost szász fejdelmi herczegnél, ki Buda 
vára bevételénél bajnoki lag harczolt, Magyarország 
prímásánál , és keresete mindenüt t helybenhagya-
tott , és pedig a prímás 1712. év aug. 13-án meg-
hagyá a káptalannak a kincsek kiadását, ') I I I . Ká-
roly pedig ugyanazon káptalannak u. a. év aug. 

!) Acta Jesuit. Bud. 17. es. 67. sz. és 8. es. 1. sz. 

17-én kelt ha tározatában elrendeli, hogy a bibor-
nok prímás által kitűzendő módón tör tén jék meg 
az á tadás , 2 ) a minek következtében a kincsek átvé-
tele u. a. év aug. 27-én meg is történt . Buda városa 
részéről az átvevők voltak : Vanoss Ferencz Gáspár 
Kristóf jog tudor apostoli főjegyző, Buda főváros 
ügyésze és Wabler Ferencz budai tanácsnok, mind-
ketten Budavárosnak képviselői az akkor Pozsony-
ban ta r to t t országgyűlésen. A pozsonyi káptalan 
részéről az átadók voltak : Caprini János-örkano-
nok, Preiner J a k a b és Lipthay János mesterkano-
nokok. Mint tanuk szerepeltek Kiss János mogyo-
ródi apát, főesperes és esztergomi kanonok, Götzl 
Ferencz érseki t i tkár és apostoli jegyző, mint az 
érsek kiküldöttei , valamint Gosztonyi László főhar-
minczados és Pax i János pozsonyi tanácsnokok, 
mint Pozsony város kiküldöttei. Az átvétel a már 
általunk ismert lel tár szerint tör tént és amint az 
átvevők ál tal kiál l i tot t tér i tvény 3) eme szavaiból 
kitetszik: „Rite et per totum manibus nostris con-
signaverit et resti tuerit , exceptis nonnullis usu et 
vetustate temporum consumptis et non reperibili-
bus," minden tetemesebb hiány nélkül. Miller Nán-
dor álli tása 4) szerint a következő tárgyak hiányoz-
tak : a 10, 15 és 10. számú miseruhák, a 18. számú 
miseruhából szűz Mária melléről a zafirkő, a 19. 
számún az Üdvözitő oldalából a korall, továbbá 9 
vállkendő, 8 alba, 6 stóla, a 0. számú dalmat ikák-
ból 2 és a 2 Ï , 28 . számúak, valamint a 2 2 , 23 , 24 , 
25 , és 26 . számú vecsernyés köpeny, s 3 0 . számú 
ereklyetartóból a fehér kő, a 35 . számú püspöki 
lábbeliek és néhány apróbb ereklye. Ha ezen szá-
mokat a közlött le l tárban felüt jük, meggyőződhe-

2)U. o. 17. cs. 28. sz. és 8. es. 1. sz. — 3) U. o. 17. cs. 
27. sz. és 8. cs. 1. sz. — 4) Historiographia Ecclesiarum 
ect. 193.1. 

24 



242 

tünk róla, hogy a talán esetleg elveszett két drága 
kövön kivül a többi hiányzó tárgyak csekélyebb ér-
tékűek és már többnyire elhasznált állapotban vol-
tak, és méltányolnunk kell az örök lelkismeretes-
ségét, kiknek egyébiránt jogukban vol ta tárgyakat 
használni is, s igy nem csoda, ha 186 év alatt a 
felemiitett számú öltönyök a használat által el-
enyésztek. 

Miután azonban e kincsek Budára visszakerül-
tek, a jezsuita rendnek feltűnt, hogy azok a város 
tanácsa által nem adattak át Nagyboldogasszony 
templomának, melynek tulajdonát képezték, hanem 
magánházban 5) helyeztettek el : ..Revectus Bu-
dám sacer Thesaurus depositus est in privato cubi-
culo." Ilyetén eljárás ellen a jezsuita rend az ügyet 
felkarolta és III . Károly fejedelemhez a kincsek át-
adásának legkegyelmesb elrendelése iránt folyamo-
dott. III. Károly ennek folytán 1712. évdecz. 14-én 
meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy az ügy 
iránti közelebbi tájékozás végett, minden nála levő, 
a budai kincsekre vonatkozó okmányok másolatát 
terjeszsze fel, ennek a káptalan csakhamar eleget 
tett és 1713. év vizkei'eszt utáni 6. vasárnapra kö-
vetkező szerdán felterjesztette a kivánt okmányo-
kat. A jezsuiták ezen ügyet a primás előtt is szor-
galmazták, ki u. a. év aug. 24-én következő rende-
letet 6) bocsátott k i : 1. készíttessék a kincs felett 
leltár, 2. a kincs tétessék le a jezsuiták templomá-
nak evangelium oldalán levő sekrestyéjében, ebből 
azonban ne következzék, hogy a sekrestye a város 
tulajdona, vagy a kincs a rendé. 3. A ládák kettős 
zárral birjanak, melynek egyik kulcsa a plébános-
nál, a másik a város tanácsánál legyen, 4. a sz. ke-
reszt ereklyéje annak ünnepein tétessék ki köztisz-
teletre, 5. az egyházi öltönvök a használatban ki-

' O«/ «/ 
méltessenek, és 6. ezen rendelet a plébánia és város-
tanács pecsétével ellátva, mindkét félnek irányadá-
sul szolgáljon. Ezen primási rendelet folytán a kincs 
a magánházból ugyan nem a kitűzött helyre, ha-
nem a karmelitákhoz áthelyeztetett. Ugyanezen idő-
ben a város tanácsa folyamodott az érsekhez aziránt, 
miszerint engedtessék meg neki, hogy a városhá-
zán, a sz. kereszt és alamizsnás sz. János alexandriai 
püspök tiszteletére, kinek testét visszanyerni remé-
nyelte, irnolát készíthessen, ezen engedelem meg is 
adatott, a kápolna elkészült és 1715. év január 6-án 
Erber György rector által feláldatott és u. a. év 

5) A rendnek folyamodványa Mária Teréziához 1. §.4. 
p. Acta Jesuit, Bud. 17. es. 76. sz. — 6) Acta Jesuit. Bud. 
17. es. 57. sz. és 8. es. 1. sz. 

szeptember 20-án Natali Lukács érseksegéd és 
belgrádi felszentelt püspök által ünnepélyesen fel-
szenteltetett. Ezen kápolnába a sz. kereszt és ala-
mizsnás sz. János ereklyéin kivül még a főtemplom 
kincsét is ohajtá a város tanácsa elhelyezni, a mi 
iránt a priináshoz folyamodott és kivált a kincs 
ottani elhelyezését felette előnyösnek tüntette fel. 
A primás a felhozott okokat alaposaknak lenni vél-
vén, ahhoz 1715. év decz. 21-én beleegyezését adta. 
A kincsek tehát a nevezett kápolnában el is helyez-
tettek. A jezsuita rend ezen eljárásban a Nagybol-
dogasszony templomának birtokjogát veszélyeztetve 
látván, annak biztositása iránt a herczeg primást 
felkérte, ki a várostanácstól tér i tvényt 7 ) kért, mely-
ben az beismeri, hogy a kincs a Nagyboldogasszony plé-
bániatemplom tulajdonát képezi. Miután azonban a 
kincs szekrényeinek egyik kulcsát nem a rectornak 
mint plébánosnak, hanem egy karmelitának kézbe-
sítették, mibe ugyan a primás beleegyezett, 8) és 
mivel a plébános ezen kápolna felügyeletéből kizá-
ratott,9) továbbá mivel az egyházi öltönyökből hasz-
nálatra misem adatott, sőt azok oly karba sem he-
lyeztettek, hogy használhatók lettek volna, azonban 
az egyház kincsének némely darabja más templo-
moknak kölcsön adatott, ehhez járul t , hogy a neve-
zett kápolna csak egy ablakkal bírván, sötét, szűk 
és nem kellőleg szellőztethető volt, a felületes ke-
zelés által pedig az öltönyök igen sokat szenvedtek, 
sőt azokból több igaz gyöngy el is veszett, azért a 
jezsuita rend a várostanács ezen eljárása ellen 
Batthyán Lajos gróf és ország nádora, sőt ö Felsége, 
Mária Terézia királyné előtt is tiltakozott és szívós 
kitartással, a rend feloszlásáig Nagyboldogasszony 
plébániatemplomnak a kincsek iránti birtokjogát 
védte, és azok kiadását szorgalmazta. 

1785. év márczius 11-én II. József fejedelem 
titkos jelentést nyert Ivrutten József helytartósági 
jubilál t hivatalnoktól, melyben tudomására hoza-
tott, miszerint a budai városházon nagybecsű kincs 
rejtve őriztetik, mely valódi gyöngyökből készitett 
miseruhák, vecsernyés köpenyek, több kehely és 
egy igen nagy arany keresztből áll. A feladó jelen-
tését azzal indokolta, mert szerinte az állam java 
kivánja, miszerint nagy értékű kincsek halva ne 
heverjenek, hanem a közjóra fordittassanak, azért 

7) Acta Jesuit. Bud. 17. es. 64. sz. és 8. es, 1. sz. — 
8) Az 1756. évi márcz. 17-én kelt Considerationes de Paro-
chia S. J . in C astro Budensi 3. pontja. Acta Jesuit. Bud. 4. 
es. 29. sz. —- 9) A kánoni vizsgálónak 1755-ben adott elő-
leges tudósításokban, az első kápolnáról. Acta Jesuit. Bud. 
4. es. 26. sz. 
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reményié, hogy ezen feljelentés ő felségének jóváhagyásával 
fog találkozni. Erre u. a. év és hó 17-én ő felsége a helytar-
tóságnak azon utasítást adta, miszerint Buda tanácsánál a 
kincsek körüli bővebb tudakozások történjenek meg. 10) A 
helytartóság ezen megbízásnak april 5-én kelt (8568. számú) 
a várostanácshoz történt átirata által eleget tett, de egy-
szersmind ugyanazon keltezet alatt Zábráczky József vég-
liai cz. püspököt és egri kanonokot a kincsek körüli bővebb 
tudomásszerzésre kiküldte, ki april 8-án a budai városház-
kápolnát felkereste, a kincsek leltárát felvette és azok tör-
ténetét a tanácstól kikérte, melyhez a tanács april hó 10-én 
kelt kérelmét is hozzá csatolta. Ezen kérelemben kiemelte-
tik, hogy a tanács e kincset soha sem tartotta titkon, hanem 
1764-ben Mária Terézia és Ferenez fejedelmeknek, József 
római király, Lipót főherczeg, Mária Anna és Krisztina fő-
herczegasszonyoknak ; 1782-ben pedig Garampi bibornok 
és pápai követnek Budán lettükkor megmutatta, sőt bár-
mely előkelőbb vendégnek készséggel engedte megszemlélni 
és némely darabját, úgymint a sz. kereszt és sz. János erek-
lyéit nyilvános tiszteletül kitétette és igy titkos dolgot soha 
sem űzött e kincscsel. Továbbá már 1782-ben, midőn leg-
felsőbb rendelet folytán Buda plébániai szabályoztattak, a 
primás elé azon kérelemmel fordult, miszerint ezen kincs a 
vagyontalan főtemplom javára, a melynek anélkül is tulaj-
donát képezi, eladassék, ugy hogy az érte bevett összeg 
tökésitve, a templom jövedelmi alapját képezze. u ) A hely-
tartóság april 22-én tartott üléséből a város e kérelmét pár-
tolólag terjesztette fel ő felségének, mit az udvari kanczel-
lária 658. száinu jegyzőkönyvével szinte ajánlott, melyre ő 
felsége a következő, sajátkezüleg aláirott határozatot adta: 
„Bey dem Separat Protocoll Nro 658 bewillige Ich den 
angerathenen Verkauf dieser Kirchen-Preciosen und deren 
Verwendung für die Dotirung der Ofner Pfarrkirche in der 
Festung. Joseph m. p. Wien 10. Julius 1785. l a) Ezen leg-
felsőbb határozatról a tanács, a helytartóságnak aug. 8-án 
kelt (20. 875, 234. számú) leirata által tudósíttatott. Erre a 
kincs nov. 4-én Kojanitz János István és Ferenez Manó pesti 
aranyműves testvérek által megbecsültetett és értéke 9045 
frt. 10 krra tétetett. Az árverés helye maga a városház ta-
nácsterme, napja pedig u. a. évi november 15. és 16-a volt. 
Hogy az árverésről magának a helytartóság a leghitelesebb 

tudomást szerezhesse és azt ellenőriztesse, Ráth Ágostont, 7 ö ' 

mint biztost, nov. 15-én kelt rendelete által küldte ki. 
Reménylem, nem lesz minden érdek nélkül kedves ol-

vasóim előtt, ha az árverés tárgyait egyenként felsorolva, 
azok becsével is megismertetem. 

Az első tárgy egy vörös selyem miseruha volt, melyet 
a közlött leltárban 21. szám alatt leirtunk. 4 ftra volt be-
csülve. Hauptmann Döine bécsi kereskedő 8 ftórt vette meg. 

2. Vörös selyem miseruha, mely gazdag volt gyön-
gyökben és drágakövekben. A leltárban 17. sz. alatt fordul 
elő. Csak 120 ftra volt becsülve, azonban ugyanaz 240 ftot 
adott érte. 

3. Kék selyembársony miseruha, kereszt és szűz Mária 
alakjaival. A leltárban 13. szám. Becsára volt 220 ft. ugyanaz 
318 ft. 18 krért vette meg. 

10) A volt icagyar és erdélyi udvari kanczellária levéltárában 3042 ; 
785. sz. alatt. — n) U. o. 7702 ; 785. sz. alatt. — U. o. 8675 és 729 ; 
785. sz. alatt. 

4. Vörös bársony és aranyszövet miseruha 1524. év-
ből. Leltári száma 12. Becsülve 600 ftra volt. Rubitsch bé-
csi kereskedő 702 ftot adott érte. 

5. Fehér damasz miseruha, szűz Mária szokásos alak-
jával. Leltári száma 14. Becsára 1000 ft. Eladatott 1060 
ftért Ábrahám ó-budai kalmárnak. 

6. Aranyszövet miseruha, a felfeszitett Üdvözitő alak-
jával. Leltári száma 19. Becsára 250 frt. volt, azonban 
Mertzi bécsi kereskedő 380 ftért vette meg. 

7. Aranynyal átszőtt vörös bársony miseruha, több 
alakkal és a Corvinház czimerével 1485. évből. Leltári szá-
ma 20. Becsára volt 720 ft. Meyer bécsi kereskedőnő 900 
ftért vette meg. 

8. Vörös selyembársony miseruha, a Szeplőtelen alak-
jával, melynek mellét gyönyörű zafirkő diszité. 1487. évből. 
Leltári száma 9. Becsára 900 ft. Megvette Hradakovszky 
900 ft. 30 krért. 

9. Kék bársony miseruha, a kereszt, szűz Mária és a 
négy egyházatya alakjával és temérdek gyöngy és drágakő-
vel. Leltári száma 18. Becsértéke 1300 ft. volt. Mózes óbu-
dai kereskedő 1371 ftot adott érte. 

10. Egészen gyöngyökből készült, vecsernyés köpeny-
hez hasonló, harangalaku miseruha, több ábrával, melyek 
között magának az adományozónak, szalavári gróf, erdélyi 
vajdának ezüst pánczélos alakja, 1450. évszámmal. Melyről 
Révai Péter ezeket jegyezte fel:13) „Inter alia extat ca-
sula insignis artificii, mera gemmarum materia, in formám 
competentem Anno MCCCCL. erecta, cum imagine Resur-
rectionis Christi et effigie Comitis de Szalavár Voyvodae 
Transilvaniae." Mely kétségkívül Nagyboldogasszony kin-
csei között a legnagyobb értéket képviselte. Bőven leirtuk 
a leltárban 7. szám alatt. Értéke 3000 frtra becsültetett, 
Mertzi 3002 ftért vette meg. 

11. Két dolma fehér damaszból, a bold. Szűz alakjá-
val. Leltári számuk 6. Becsértékük 180 ft. Hauptmann bé-
csi kereskedő 264 ftot adott értük. 

12. Ismét két dolma vörös atlaszból, az evangélisták 
alakjaival. Leltári számuk 11. Becsáruk 200 ft. Megvette 
azokat Hauptmann Károly 500 ftért. 

13. Ismét két dolma kék bársonyból. Leltári számuk 8. 
Becsértékük 300 ft. Megvette őket Mertzi 330 ftért. 

14. Kilencz, gyöngyökben gazdag vállkendő. Leltári 
számuk 2. és 3. Becsáruk 200 frt. Megvette Hauptmann Jó-
zsef 221 forintért. 

15. Négy egyszerű vállkendő. Leltári számuk 1. Becs-
árnk 1 forint. 

16. Hét különféle stóla, leltári számuk 5. Beesáruk 2 
frt. Mindezekért Skoda kereskedő 12 ft. 6 krt adott. 

17. Egy püspöksüveg. Leltári száma 29. Becsára 80 
ft. Megvette Mayerné 180 ftért. 

18. Békecsókra nyújtani szokott ereklyetartó. Leltári 
száma 30. Becsértéke 19 ft. 30 kr. Hauptmann Károly 25 
forintot adott érte. 

19. Nyolcz kehely és hét kehelytányér aranyozott 
ezüstből. Becsértékük 255 ft. 16 kr. volt, Róth János Má-
tyás polgári aranyműves által nov. 16-kán tartott becslés 

13l De Monarchia et S. Corona Regni Hung. Centuria VI. Schwand-
nernél i. h II. k 711. 1. 

31 * 
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szerint. Hauptmann Károly 300 ftot adott értük. A leltár-
ban a 31. szám alatt tiz kehely említtetik, eladva azonban 
csak 8 lőn. Kettő ugyanis ki volt kölcsönözve 14) és vissza 
nem kéretett. Ennek köszönhetjük, hogy napjainkig, mint 
egyetlen maradványa Nagyboldogasszony temploma történelmi 
nevezetességű kincsének, e két kehely megőriztetett. Az egyik, a 
gótstylü kisebb 1458-ból, a sz. Jánosról nevezett szegények 
háza, most közkórház kápolnájában van. A nagyobb 1492. 
évbeli, mely kora renaissance stylben készült és sodronymű 
ékitésben gazdag, az újlaki plébánián őriztetik. 

20. Három rózsafüzér korallból. Leltári számuk 33 és 
34. Becsértékük 8 ft. 40 kr. Hauptmann Károly 13 ft. és 
30 krt adott értük. 

21. Sz. olajok ezüst szelenczéje, melyet 20 ft. becsárért 
ugyanaz vett meg. 

Az egész bevétel 10,747 ft. 24 krt tett. Nem kell azon 
csudálkoznunk, hogy a százezrekre becsült kincs ily valóban 
csekély árért adatott el, mert az árverés a legroszabb idő-
ben történt, midőn a feloszlatott szerzetek templomainak 
,készletei halmazonként voltak az államraktárakban letéve. 
Budán a kamara épületében létezett az egyházi készletek 
raktára, melyből, hogy a plébánosok vásárlásaikat eszkö-
zöljék, 1786. év jan. 17. a helytartóság (3377. számú) kör-
levele által felhivattak. Értékesebb egyházi tárgyakra ha-
zánkban ritkán akadt vevő, azért olyanok Bécsbe a zálog-
házba küldettek fel, hogy ott, a kültartományokból is érke-
zett vevők előtt elárvereztessenek. 

A budavári főtemplom kincseiért bevett összeget a 
város tanácsa egy ideig magánál tartotta, sőt az árverés le-
folytáról egyelőre jelentést sem tett, — holott Ráth Ágos-
ton a bureaucratia akkori pontosságával, még az árverés nap-
ján számot adott kiküldetése felől, — azért a tanácsa hely-
tartóság- által u. a. évi nov. 29-én felszólittatott, miszerint a 
bevett pénzt a kamarai hitelalapnál minden késedelem nél-
kül a főtemplom javára tegye le.45) Ezen meghagyás ellen 
a tanács deczember 5-dikén azt kérvényezte,16) miszerint 
eno-edtessék meg neki, hogy az összeget 4-es kamat mellett 
megtarthassa, mert a város majorja körüli telken a város-
hoz méltó mulató kertet óhajtana alakítani, a melyhez 
ép ily összegre volna szüksége. Erre azonban a helytar-
tóságnak deczember 27-én kélt végzése által tudósíttatott, 
miszerint a már kimondott rendelettől semmiféle eltérés 
nem engedhető. Ezen összeg 1786-ban még más eladott tár-
gyak árával szaporitva 11,961 ft. 311/2 krra emelkedett, és 
a kamara által kiállított kötelezvény mellett 2Va kamatra 
letétetett. 

V Á L A S Z 

„a Nogáll-féle káték árnyoldalai"-ra 
tett észrevételekre. 

(Vége.; 

De menjünk tovább egy lépéssel ! 
Bihari bünül rója fel, hogy a feldolgozásnál a paedago-

giára mertünk hivatkozni, melyet ő gúnyosan az egyház me-
u ) A budavári városházban létezett, sz. keresztről, máskép ala-

mizsnád sz. Jánosról czimzett kápolna, 1756. évi kánoni vizsgálat okmá-
nya mellé csatolt leltár szerint. Acta Jesuit Bud. 19. es. 1. sz. és a fővá-
rosi levéltárban ugyanazon kápolna okmánya között. — 15> A volt m. k. 
udvari kanczellária levéltárában. 35,969 ; 785. sz. alatt. — 16) U. o. 
38,610 ; 785. sz. alatt. 

thodikájával állit szembe. Nem kell azonban gondolni, hogy 
e kettő egymással ellentétben áll, s mint a fentebb előadot-
takból kitűnik, az egyház tanítóinak mindig finom paedago-
giai érzékük volt, melyet a népoktatásnál folyton érvényesítet-
tek. A kezdetleges hitoktatásnál épen ők érvényesítették 
legjobban, hogy taníts a kezdővel keveset, de amire tani-
tod, azzal ismertesd meg alaposan, hogy tiszta fogalmai 
legyenek; mig alaki tekintetben már az első századokban 
kísérletet tettek, mint lehetne az összes kinyilatkoztatást 
történeti egymásutánban annak kifejlődése szerint előadni. 
(Constit. Apóst. libr. VII . cap. 39.) Sz. Ágoston hírneves 
müve: „De catechisandis rudibus" szintén a történeti fejlő-
dés szerint adja elő a kinyilatkoztatást. 

A didactikai elvek szerinti feldolgozás nem csak nem 
változtatja meg a tárgyat, hanem érthetőbbé teszi azt a gyer-
mekeknek. Nem kell tehát annyira perhorrescálni a didacti-
kai elveket ; ellenkezőleg ki kell mutatni, hogy az egyhá-
ziak is bírnak paedagogiai érzékkel, s ők is hasznukra tud-
ják fordítani a tudomány haladását. Mi nem a szavakba 
nem a kifejezésekbe fektetjük a fősúlyt, mert ezek úgyis 
hamar elrepülnek ; hanem a fogalmakba, a tárgy megértésébe, 
és épen azért hivatkoztunk a paedagogiára, mivel ez tanítja, 
mint lehet 6— 12 éves gyermekkel valamit alaposan megértetni. 

Hogy a paedagogia elveire valóban figyelemmel kell 
lenni a tananyag feldolgozásánál, igazolják Hirschernek (i. 
m.116 1.) eme szavai: „Jeder Unterricht will aufgefasst 
werden und seine Früchte bringen. Da nun die Zöglinge auf-
fassen und würdigen nach dem Masse und den Gesetzen 
ihrer geistigen Kräfte, so kann ihnen nichts beigebracht 
und nahegelegt werden in einer anderen Ordnung und Ab-
folge, als welche jenem Masse und diesen Gesetzen ent-
spricht. Während also der Katechet einerseits die in und 
mit seinem Lehrstoffe objectiv gegebene Ordnung des Un-
terrichtes befolgt, muss er diese Ordnung zugleich mit O O D 
Rücksicht auf den katechetischen Zweck und die pädago-
gischen und didactischen Gesetze seiner Erreichbarkeit hand-
haben. Dies der höchste Grundsatz für die Disposition des 
katechetischen Unterrichtes in Ganzen und Einzelnen." 

Élesen megrója Bihari eljárásunkat, hogy czikksoro-
zatunk nem csak a Nogáll-kátékról szól, hanem feltünteti a 
Deharbe-féle káték hiányait is. — Ezt az igazság miatt tet-
tük, mert nem akartunk más mértékkel mérni egyiknek, 
mint a másiknak. Maga Bihari is bevallja, hogy a D.-féle 
kátéknak „ országszerte érzett és ezerszer felpanaszolt árnyol-
dalai vannak ;" illik tehát, hogy azokat feltüntessük, s a 
javításukra szolgáló módokat nyilvánosan megvitassuk. 
Németországban egész irodalmat képez már e tárgy, illik, 
hogy Dr. Nogáll apátkanonok uron kivül mások is elmond-
ják a kátéjavitásra czélzó nézeteiket, s a tudományos világ 
előtt azután győzzön a jobb. 

Legjobban neheztel azonban ránk B. azért, hogy a N. 
káték fölött a D.-féle kátéknak adtuk a relativ elsőséget, s 
ellene nyilatkoztunk a N.-féle káték behozatalának. „De-
rék ! — kiált fel ingerülten Bihari — szemben a : cum apro-
batione ordinariatus ! !" 

De hát mi összefüggés van itt a kettő között? A „cum 
approbatione" még nem jelenti, hogy tankönyvül is elő van-
nak irva, hanem egyszerűen azt, hogy egyházilag meg lettek 
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vizsgálva. És posito sed non concesso, a nagyváradin kivül 
még igen sok egyházmegye van, s a többiben mindenütt 
más káték vannak előirva. Yan-e B.-nak tudomása arról, 
hogy N. apát ur megküldé kátéit minden püspöknek, s itt 
ott még személyes befolyását is latba vetette, hogy művét 
tankönyvül elfogadják. Az ordinariatusok által megbízott 
recensensek azonban, kik talán B. előtt is illetékes tekintélyek 
leendnek, mindeddig nem Ítéltek a N.-féle káték javára, mert 
tudtunkkal sehol sincs tankönyvül előirvák, daczára bizo-
nyos nyilvános kérelmeknek. 

Jó lesz ezt annál is inkább figyelembe venni, mivel 
eddig csakis a munkatársak kardoskodtak a N.-féle káték 
mellett, s egyetlen független hang sem itélt azok előnyére. 
A ,Religio' szerkesztősége kezdetben igen tartozkodó állás-
pontot foglalt el, mig a,Népiskola' határozottan elitélte azokat. 
A többi szaklap, s a többi szaktekintély mindeddig hall-
gat. Ez igen sokat jelentő hallgatás ; mert bármily tudósok 
és bármily tapasztaltak legyenek is a N.-féle káték szerzői 
és munkatársai, kiknek kezéből e káték többszörös javitga-
tás után kikerültek, mégis csak meg kell engedni, hogy raj-
tok kivül is vannak e téren tekintélyek. Hogy ezek hall-
gatnak, történik talán azért, mivel előre látják, hogy a N . 
kátéknak nincs jövője; de történik ez, mint arról határozott 
nyilatkozat is van kezeinknél, azért is, mivel B. fellépése 
undorral töltötte el őket, s nem akarnak oly vitába még csak 
bele sem szólani, hol az ellenvéleményen levőknek mindjárt 
katholicismusát megtámadják, hol mindjárt a Concilium-
mal s egyházi átokkal fenyegetnek. 

De hallgatnak ezek még azért is, mivel a N. káték 
munkatársai, kik mindannyian szerelmes szemekkel nézik 
önszülöttüket, az ellenvéleményüeknél kétségbevonnak min-
den jó indulatot, minden szakértelmet, minden jó szándé-
kot. fMintha csak bérbevették volna a sajtót és a kátéügyet, 
ugy monopolisálják azt, és a czikkeinkre tett epés megjegy-
zések eléggé igazolják, hogy nem akarnak tűrni semmi 
ellenvéleményt. Sőt ennél is tovább mentek. Ahelyett, hogy 
a Herineneutica szabályai szerint figyelembe vették volna a 
scopust, contextust és parallel helyeket, s aszerint értelmez-
ték volna az egyes kifejezéseket, kikaptak itt-ott néhány szót, 
s azt félremagyarázva, olyasmiket fogtak ránk, amit mi soha 
nem mondottunk. Mellőzve a kisebb jelentőségű félrema-
gyarázásokat, nem hallgathatjuk el ama ráfogást, mintha 
mi azt mondottuk volna, hogy „Canisius, Deharbe és Schu-
sternek a kátéirodalom terén semmi értelme és semmi ér-
deme." — Mi nem ezekről, hanem a tudományos rendszerről 
mondottuk, hogy annak „az elemi iskolákban" semmi ér-
telme, semmi érdeme. Canisius, Deharbe és Schusterről 
ellenkezőleg a YI. czikk elején mindjárt ez áll: „C., D. és 
Sch. hallhatatlan érdemeket szereztek maguknak a kátéiro-
dalom terén." 

Még egy vádra kell megfelelnünk. 
B. és vele mások is, élesen megróják talán azon han-

got és modort, melyen czikkeink irva voltak. Azon kérdés-
sel fordulok ezekhez, mondják meg minő a szigorú kritika 
hangja?! Talán kérve, könyörögve, vagy épen habozva és 
szépítgetve szokta a kritika a hiányokat feltüntetni ? ! Ha 
már valaki a biráló nehéz szerepét vállalja magára és ki-
forrt elvekkel bir a kérdés alatti tárgyról, akkor kérlelhet-

lenül s leplezetlenül tárja fel a hiányokat. Nem változtat 
ezen azon körülmény sem, hogy talán valamely tudós vagy 
pedig dignitarius irta-e a művet. Midőn mi bírálunk, semmi 
dolgunk a szerzőnek egyéb jelességeivel és érdemeivel, melyek 
iránt itt is a legnagyobb elismeréssel adózunk, hanem mind-
ezektől eltekintve a művet veszszük bonczkés alá. Kik más-
képen járnak el, azok nem a művet, hanem a szerzőt bírál-
ják, pedig a kritikusnak azon régi maximából kell kiindulni: 
„non quaeritur quis, sed quid dicat? !" 

Nem reflectálva a kisebb fontosságú észrevételekre 
ezzel a vitát befejezettnek nyilvánítjuk. Az illetékes birák 
hallották s ismerik nézeteinket s azok indokolását ; hallot-
ták s ismerik az ellenvéleményen levőkét is; most rajtok a 
sor, ítéljenek. 

Mi az esetben is használni akartunk az ügynek, ha a 
harcz ellenünk dől el ; azért most is azt mondjuk : győzzön 
a jobb ! Keletéri. 

Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése 
Eszakamerikaban. 

„ . . . . Ha egyszer az amerikai congressusban a ka-
tholikusok többségre jutnának, ők nem fognák ugyazon tü-
relmet gyakorolni a protestánsok iránt, melyben most ők 
maguk részesülnek," igy irá e bölcs és mindenekfelett igaz 
szavakat t. Szász Károly ur nem régen a ,Budapesti Szemlé'-
ben ; — mert amit kálvinista ir, az országos kálvinista cli-
que ,támogatása' s hasonhitü Írónak szerkesztése mellett 
megjelenő egy folyóiratba, annak már csak bölcsnek kell 
lenni s igaznak, oly igaznak mint a protestáns ,tudomány'-
nak minden tétele, mely a katholicismusra vonatkozik ; — 
erről kár lenne, több szót vesztegetni. 

De bármily feltűnő legyen talán, hogy egy, az észak-
amerikai, egyházpolitikai viszonyokról szóló czikket, ezen 
szavakkal kezdjük, mégis tény, hogy épen ezek azok, me-
lyek amannak megírására késztettek, amennyiben annak fo-
lyama alatt több izben alkalmunk lesz kimutatni, miszerint 
Amerikában is csak ugy, mint Európában a katholicismus 
képviselte mindenha a szabadság eszméjét, mig a protestan-
tismus ott is a politikai s szellemi zsarnoksággal volt azonos 
s ebbeli tulajdonát, a hol Amerika függetlenségének ezen 
épen most lefolyt századában csak tehette, jelét adta s adja 
még most is. Ez az ok, amiért e czikksorozatnak kidolgo-
zására határoztuk magunkat, s e szempont az, melyet t. ol-
vasóinknak különös figyelmébe ajánljunk. 

Egyúttal pedig sem időszerűtlen dolgot nem vélünk 
tenni, midőn a következőket a ,Religio' hasábjain közzé 
teszszük ; mert az amerikai viszonyok' kérdése még koránt 
sincsen eldöntve köztünk; sem már elmondottak ismétlé-
sébe, sem, s pedig legkevésbbé, már csak azértis eredmény-
telen polémiába nem szándékozunk bocsátkozni ; mert gyak-
ran már kimondott s számtalan tények által igazolt meg-
győződésünk, hogy a közönséges fajtájú protestáns irónak 
nem lehet, nem szabad ily ügyekben a bár elismert igazság 
előtt is meghajolnia ; mert felekezetének vallási s társadal-
mi, következőleg egyházpolitikai alapelvei is csak a törté-
nelemnek folytonos s következetes meghamisítása s a katho-
licismusnak nyakas rágalmazása által tarthatók fenn s vé-
delmezhetők ; s a mély pillanatban ezt mégis tenné s meg-
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hajolna — katholikussá lesz mint Gförer, Hurter, Onno 
Klopp ; — már pedig a nálunk uralkodó kálvinista clique-
nek tollai, ha quondam tiszteletesek voltak is, még sem 
Hur t e r - ek . . . . 

De nem látszik korszerűtlennek dolgozatunk még azért 
sem ; mert tagadhatatlan, hogy amaz egyik egyházpolitikai 
áramlat vagy törekvés mellett, melynek czélja az egyház s 
állam közti viszonyt amúgy orosz módra ,rendezni', a másik 
is, mely e rendezést ,amerikai elvek' alapján kivánja figye-
lemre méltó szószólókat talál az államférfiak közt, a liberá-
lisok közt nem kevésbbé, mint a katholikusok s conserva-
tivek közt is, csakhogy az ,amerikai rendszer' a liberálisok 
felfogása szerint épen nem különbözik attól, melyet fentebb 
,orosz mód'-rxak neveztünk, mely szónak megmagyarázására 
a ,Religio' nem régen is jellemző adalékokat hozott, mig a 
conservativ-katholikusok ezalatt a viszonyoknak oly tisz-
teséges, becsületes alakulását értik, mely lehetővé teszi, 
hogy az emberiség mindenképeni fejlődésének ama két fon-
tos tényezője : az egyház és az állam, azon helyzetben legyen, 
pályájokat békésen megfutni, és czéljok elérésére erejöknek 
teljes s korlátlan kifejtése mellett törekedni, anélkül, hogy 
egyik a másiknak útjában álljon, egyik a másiknak ellen-
sége legyen. 

Jól tudjuk mi katholikusok, hogy azon állapotok, 
melyek az egyházpolitikai viszonyoknak amerikai módra 
való rendezésével köztünk is életbe lépnének, épen nem azok, 
melyek e viszonyok eszményképének mondhatók ; mert az 
egyháznak az államtóli, illetőleg ezt amattóli elválasztása, 
elszakasztása nem üdvös egyikre nézve sem, amennyiben e 
két tényezőknek mindegyike, természeténél fogva a másikra, 
mindketten a Gondviselés által egymásra utalva vannak. 
De ép oly igaz az is, hogy az egyházra átcsapó államomni-
potentia, a ,nemzeti egyházak' rendszere, a byzanti vagy 
orosz caesaropapismus még sokkal veszélyesebbek, s ezért 
katholikus szempontból még sokkal inkább kerülendők s 
visszautasitandók, mint még az egyháznak az államtóli oly-
féle elválasztása, minő Északamerika egyházpolitikai álla-
potaiban, legalább eddig még érvényben áll ; mert azon egy-
ház, mely isteni eredetének öntudatával bir, lemondhat 
ugyan az államnak támogatásától, ha kell barátságától is, de 
sohasem alacsonyíthatja le magát annyira, hogy annak, 
egyegy cultusministernek szeszélyei által igazgatott szolgá-
lójává sülyedjen. 

Ez azon elv, melyért a poroszhoni katholikus egyház 
küzdi a szemünk előtt lefolyó, nagyszerű küzdelmet ; mely-
ért számtalan, súlyos, napról napra még öregbedő áldozato-
kat hoz, azon, már oly férfiak, mint Ketteler és Windhorst 
által is hangoztatott meggyőződésben, miszerint a harcznak 
majdani lezajlása után, a béke csak amerikai alapon fog 
létrejöhetni. A kath. egyház fenn fog állani azután is, sőt a 
nevezetteknek meggyőződése szerint, megujult erővel s ket-
tőztetett fénynyel fel fog virágozni, de az akkori állam kény-
telen leend nem egy tekintetben a vallási eszmének közvet-
len támogatását nélkülözni ; — lássa ö . . . . mig talán száza-
dok, évtizedek múlva visszatérend az elhagyott édes anyához ; 
mert az emberi nem, reméljük, nem csak a roszban, de néha 
a jóban is körben forog ; — addig azonban e harcz folyni 
fog, talán —?— hozzánk is átcsapni, nyiltan — azért nem 

látszik felesleges fáradságnak, az Egyesült Államok egyház-
politikai viszonyainak s állapotainak történelmi fejlődését 
kissé részletesben tanulmányozni. 

A vallásszabadságnak s az egyház az államtóli elvá-
lasztásának elve, amint az jelenleg , az Egyesült Államok-
ban, eddig nagy következetességgel keresztülvive érvényesül, 
korántsem régi. Azon faj, mely Északamerikát gyarmatosit-
tatotta, a vallási kölcsönös türelemnek értékét nem ismerte, 
vagy csak igen kevésre becsülte ; sőt mondhatni, hogy Ame-
rikának legnagyobb része tisztán theoeratieus nézetek befo-
lyása alatt népesittetett be ; szem előtt tartva, hogy e bené-
pesítésnek valódi jelleme nem az első, elszórtan érkező te-
lepitvényesek történetéből ismerhető fel, kik mint ,enfants 
perdus' többnyire inkább nyughatatlan kalandorok s mi-
hasznák voltak ; hanem a későbbi korszakok tömeges be-
vándorlásainak történetéből, melyeknek egyes mozzanatait 
elegendő száma, hiteles okmányokban feljegyezve találjuk. 

Ezen tömeges bevándorlások, melyek körülbelül 1620-
ban vevék kezdetöket,s többnyire angolokat hoztak Amerika 
földére, két okból történtek: a bevándorlókat ugyanis ré-
szint kereskedelmi tekintetek, részint az anyaországnak val-
lási viszonyai birták annak elhagyására ; mire nézve meg-
jegyzendő, hogy mig amazok a mai Egyesült Államok déli 
részeiben, addig a vallási okokból átmenekültek az északi 
részekben telepedtek le, mi eltekintve az éghajlati viszonyok-
tól, kellőleg magyarázza meg azon mélyenható különbséget, 
mely az Uniónak déli s északi részei közt uralkodik ; mert 
ekként az északamerikai gyarmatok, mindjárt keletkezésük-
kor két nagy csoportra oszoltak, melyeknek egyikét, az észa-
kit, a puritán-irányu Uj-Anglia, a másikát, a délit az anglikán 
Virginia képezte, melytől későbben mindkét Carolina s Ge-
orgia államai váltak el. E két csoport közé szorultak New-
York, Pennsylvania s Maryland gyarmatai, melyeknek mind-
egyike külön népismei jelleget s jellemet tüntet fel. 

Kezdjük a legrégibb gyarmat : Virginia történetével. 
Az első gyarmatositási kísérleteket e tájon Erzsébet királyné 
korában történtek, Sir Raleigh Walter, angol lovag által, 
azonban nagyobb vagy épen semmi eredmény nélkül. Raleigh 
1618-ban, I. Jakab alatt kivégeztetvén, az általa Ameriká-
ban bírt területek a koronára szálltak, mely azt az u. n. 
London- és Plymouth-társulatoknak adta hűbérül, igen elő-
nyös feltételek mellett s azon felhatalmazással, hogy ott, „az 
ismeretlen tájakon" kereskedelmet s halászatot űzzenek s a 
földeket lehetőség szerint műveljék. E társulatok tehát nem 
arra nyertek engedélyt, hogy ottan külön gyarmatot, külön 
tartományt alapítsanak, hanem körülbelül oly viszonyban 
állottak az államhoz mint manap, például, egy vasffti rész-
vény-társulat, mely önálló igazgatással bir, s azt, mind-
addig, mig az állam törvényeibe nem ütközik, egészen tet-
szése szerint rendezheti be. Ekként gyarmatosittatott Vir-
ginia. A dohánytermesztés csakhamar fényes virágzásnak 
indult, mi époly hamar irigységet keltvén a koronában, a 
társulatok felszólittattak : mondjanak le jogaikról, s midőn 
azt tenni vonakodtak, Virginia röviden királyi tartomány-
nak nyilatkoztattatott ki, anélkül, hogy a társulatok, jogaik 
védelmére bármit is tehettek volna. 

Az ekként keletkezett Virginiát teljes joggal Kis-
Angliának nevezhetni. Anglia társadalmi erkölcsei, elvei s 
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előítéletei ott mintegy második, de hű kiadásban uralkodtak, 
annál is inkább, minthogy a vidék gyarmatositási viszonyai-
nál fogva csakhamar földbirtokos aristocratia is keletke-
zett, mely mindenben hasonlított az angolhoz. Ezért is Vir-
ginia valamennyi tartomány közt az utolsó volt, mely az 
angol köztársaságot elismerte, valamint viszont az első volt, 
mely Cromwellnek halála után a Stuart családhoz állott. 

Magától érthető, hogy ezen hasonlatosság Anglia s 
Virginia közt az egyházpolitikai viszonyokra is terjedt ki. 
Az első telepitvényesek, mint mondók, csak kereskedelmi 
okokból jöttek át, s nem sokat törődtek a vallással, s igy 
történt, hogy az anyaországnak anglikán egyháza itt is 
államegyházzá lőn, melynek költségei országos adókból fe-
deztettek, csakhogy külön püspököt nem kapott, mert a 
korona állhatatosan vonakodott olyant nevezni, minélfogva 
a papok egyenkint hivattak át Angolországból s egyházi 
tekintetben a londoni püspök alatt álltak. Hogy ily körül-
mények közt a papok száma igen csekély volt, magától ért-
hető dolog, mihez még az is járult, hogy Virginia, mely 
papjait dohánynyal fizette, nyakasan tiltakozott a papok-
nak rendes beiktatása ellen, miáltal azok javadalmaikra 
élethosziglani jogot nyertek volna. Hogy ily viszonyok mel-
lett a papok erkölcsi tekintetekben sem voltak valami ki-
tűnők, az sem csuda. Léteznek az 1677-i s 1698-i évből 
származó törvények, melyek az iszakosságot papoknál első 
izben a félévi jövedelemnek elvesztésével, másodízben pedig 
elbocsátással büntetik ; de nem olvassuk, hogy e törvények-
nek valami nagy eredményök leendett. E viszonyokkal kü-
lönben pedig mindenütt találkozunk a gyarmatokban, hol az 
anglikán egyház uralkodott ; — a dissenterek itt is, mint ott-
hon, üldöztettek, kemény büntetésekkel sújtattak s a polgári 
jogok gyakorlására képtelenek voltak ; mert ezt igy hozza 
magával — a protestáns türelem. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 13. V a l a m i a , t i s z t e l t h á z b ó l ' . Ki 

nem ismerné e kifejezést ,tisztelt ház' ? Ki nem tudná, hogy 
e kifejezés alatt nem más lappang, mint azon tisztes férfiak 
gyülekezete, kiket a nemzet azért küldött a Sándor-utczai 
palotába, hogy az ő anyagi, ugy mint szellemi jólétét, bol-
dogságát előmozdítsák, hogy nem csak minden jogtalanság-
nak útját állják, hanem, hogy se ne tegyenek, se ne indítvá-
nyozzanak bármit is, mi jogsérelmet foglalna magában, — 
szóval ki nem tudná, hogy e kifejezés ,tisztelt ház' egyér-
telmű evvel: országgyűlés. 

Ez a tisztelt ház, alias országgyűlés sok mindenféléről 
nevezetes ; nemcsak törvényhozó, hanem politikai testület is, 
ezenfelül pedig vádló és birói szerepet is visz, és mint ilyen 
valóságos törvényszéket képez, továbbá vallási testület is, 
és mint ilyen rendezni hivatva érzi magát a felekezetek bel-
és külügyeit, már t. i. secundum quid, nem lehet t. i. azt 
mondani, hogy egyedül csak kath. ügyeket rendezne, nem, 
ő rendelkezési körébe vonja a kath. ugy mint protestaas, a 
zsidó ugy mint a görögkeleti, vagy nazarenus ügyeket, 
hiszen mint vallási testület, okvetlenül kell, hogy mindezek-
hez értsen, azon ,csekély' különbséggel, hogy értelmi tehet-
ségét, mint az a mai liberális korszakban máskép nem is 
képzelhető, mindig a katholikusok hátrányára és a protes-

tánsok, zsidók, nazarénusok előnyére használja fel, exempla 
sunt odiosa, sed copiosa. 

Ha már a tisztelt ház ez utóbbi minőségében műkő-
dik, nagyon természetes, hogy nekünk is juttat itt-ott va-
lamit, mi feljegyzésre érdemes és a tisztelt ház, azt hiszszük, 
hogy nem panaszkodhatik ellenünk, mintha mi őt ignorálnók, 
habár,őszintén megvallva, jobb szeretnők vele vagy épen nem, 
vagy pedig más okból foglalkozni, mint minőkből ezt tenni 
rendesen késztetve vagyunk; mert alig emlékezünk esetre, mi-
dőn felekezeti ügyet tárgyalt, hogy abban a felvállalt kül-
detésnek megfelelt és legalább nekünk katholikusoknak O O 
örömünkre szolgált volna. 

Ugyanezt mondhatjuk az egyik, legközelebb tartott 
ülésről. Tisza Kálmán ő excjának azon ténye, hogy a bel-
ügyminisztérium kezelése alatt álló alapítványokról a költ-
ségvetést az országgyűlésnek beterjesztette, óhajtott ürü-
gyül szolgált a protestáns Zsedényi, és nem tudni miféle 
vallású Helfy honatyáknak, hogy a nméltóságu vallás- és 
közoktatásügyi minister úrtól szintén követeljék, miszerint 
az ő kezelése alatt álló alapítványokról a számadást ter-
jeszsze be az országgyűlésnek. Be kell vallanunk, és ezt szí-
vesen teszszük, hogy a felszólított minister ur, habár rövi-
den is, de ugy válaszolt, amint azt az igazság megkövetelte, 
szerinte és szerintünk is, a vallás- és közoktatásügyi minis-
terium kezelése alatt álló alapítványok, más természetűek, 
hogy sem azok az országgyűlés elé tartoznának, a felszólaló 
honatyák megérdemelték azon heves választ, melylyel ez 
nekik tudtukra adatott ; de megérdemelték volna azt is, 
hogy szemükre lobbantassék azon, hogy többet ne mond-
junk, illetlenség, melylyel nem szűnnek meg, mint protes-
tánsok folyton bolygatni a kath. egyházhoz tartozó ügyeket, 
holott még nem volt rá példa, hogy protestánsok iránt ka-
tholikusok ily módon jártak volna el, ilyesmit katholikus 
ember szégyenelne tenni, habár oka épen nem volna, mert 
csak a protestánsok által mutatott példát követné, és nem 
egy eset volna található a protestánsoknál, melyet alaposan 
lehetne országgyülésileg tárgyaltatni. 

Az első napi visszautasítás azonban, mint látszik, nem 
tette meg kellő hatását, s talán épen határozottságánál 
fogva, melyet mi helyeslünk, Helfy urat annyira felbőszí-
tette, hogy másnap formális inditványt tett aziránt, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi ministerium kezelése alatt lévő, 
tehát a vallási- és tanulmányi alapokról a költségvetés az 
országgyűlésnek évenkint beterjesztessék, azon helyesnek 
látszó indokolással, hogy az illető felekezetre nézve is elő-
nyösebb lenne, ha az országgyűlés az alapok kezelését ellen-
őrizné, és ez inditványt tárgyaltatni is kérte, még mielőtt a 
tisztelt ház szünetelését megkezdené. A tisztelt háznak 
azonban sürgősebb dolga is levén, azt határozta, hogy majd 
a szünetelés után fog afelett határozni, váljon tárgyaltassék-e 
az indítvány, vagy sem. 

Nem tudjuk ugyan egész határozottsággal, hogy mit 
fog az országgyűlés a szünet után a kérdéses indítvány 
ügyében határozni; de nagy valószínűséggel véljük mond-
hatni, hogy nem fog az indítványozó óhajának elégtétetni, 
azaz, a vallás- és közoktatásügyi ministerium kezelése alatt 
levő alapok jövőben sem fognak az országos költségvetés-
ben helyet foglalni. E reményt mi azon körülményből me-
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ritjük, mert az országgyűlés nem azt határozta, hogy a szü-
net után az inditványt tárgyalás alá fogja venni, hanem azt, 
hogy szünet után fogja eldönteni, váljon az indítvány egy-
általában tárgyaltassék-e vagy sem, ámbár nem tagadjuk, 
hogy legjobb lett volna már most e kérdésen tagadó-
lag túlesni. 

A tagadó válasz mellett szól ugyanis már maga az a 
tény, hogy az alapok jogi természetének megvizsgálása 
úgyis egy külön bizottságra van bizva ; előlegesen, e bizott-
ság és magának az országgyűlésnek végleges nyilatkozata 
előtt t. i. e javak természete felől, azokat az országos költ-
ségvetésbe befoglalni, annyit tenne, mint befolyásolni e bi-
zottság tagjait és pedig kedvezőtlenül a javaknak eddigi 
birtokosára, a kath. egyházra nézve; annyit jelentene, mint 
előzményes esetet alkotni, melyre a jövőben hivatkozni le-
hetne, melytől nehéz lenne viszszalépni ; de a tagadó válasz 
mellett szól azon nagyszerű munkálat is,melyet az alapítványi 
ügyész, méltóságos Hamar Pál e javak érdekében irt, melyet 
nem ismerni országgyűlési követnek lehetetlen, már pedig 
bizonyos, hogy e munkálat által az ügy oly annyira el van 
döntve, hogy ahhoz többé, sem országgyűlésen, sem azon ki-
vül szó nem fér, és világos, hogy azoknak, mint a kath. egy-
ház javai és alapitványainak, az országos költségvetésben 
helyük nincsen. Ami pedig azt illeti, hogy az inditvány léte-
sítése esetében az ellenőrzés is meg lenne, a hitünk szerint 
nem az országgyűlés, hanem az egyház dolga, ha tehát ily el-
lenőrzés az egyház részéről nem léteznék, ugy szorgalmazza 
azt az egyház, de ekkor is bizonyára nem az országgyűlést 
fogná ellenőrül felkérni, hanem maga kebeléből az illető com-
missiót kinevezni. Ha az országgyűlés az itt felhozott indo-
kokat figyelemre méltatja, ugy reményünk valószínűsége, 
bizonyossággá fog emelkedni és Helfy ur indítványa csütör-
tököt fog mondani, amint kell is, hogy mondjon. 

Szatfimár, oktober elején. F ő p a p i j ó t é k o n y -
s á g . T. szerkesztő ur ! Engedje meg, hogy megyénk nmlgu 
főpásztorának ujabb nemes tetteiről néhány sorban tudósít-
sam becses lapja olvasóit, ha mindjárt ő Excjának gyengéd 
szerénysége talán jobban szeretné is, hogy művei kegyeletes 
titokban tartassanak. Azonban azt mondá az U r : „Sic lu-
ceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra 
bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in coelis est" — s 
azért Isten nagyobb dicsőségére teszem, ha az itthelyi kirá-
lyi katholikus tanitóképezde nevében alázatos köszönetet 
mondok ő Nagyméltóságának azon kegyes indulatért, me-
lyet intézetünk irányában legújabban az által ismét tanúsí-
tani méltóztatott, hogy annak újbóli, czélszerü berendezte-
tésére s felszerelésére 3000 ftnál többet folyóvá tett. 

Nem szükséges ő Excjának a tanügy terén már ré-
gebben, részint mint gyakorlati tanférfiu, — mi, mint mon-
dani szokta, még ma is legnagyobb büszkeségét képezi ; — 
részint mint bőkezű maecenas szerzett érdemeit emlitenem 
s dicsérnem ; de annyit mondhatok, hogy az amugyis már 
sűrű koszorút ismét egy szép lombbal szaporitá, midőn ké-
pezdénkben oly intézetet szerzett s szervezett, mely a tan-
ügy leghaladottabb igényeinek eleget teszen, s következőleg 
az azt támogató egyháznak is csak diszére s hasznára lehet. 
A legjózanabb paedagogiai elvek szerint intézetünk benn-
lakó tanonczokat is fogad, valamint mind a négy tanár is a 
házban szállásoltatott el ; az intézetnek többi felszerelése 
pedig, a tantermeknek uj, igen czélszerü berendezése, s azon 
atyai gond, melyet ő Exja mindezeknek helyes keresztülvi-
telére fordított, azt mutatják, hogy érdemesült tanférfiu áll 
a szathmári püspöki megye élén, ki, mit hajdanta megsze-
retett, a tanügyet, ma is kiválólag kegyeli, támogatja s 
előmozdítja. 

A tisztelet s hála ezen csekély koszorújával akartam a 
nagylelkű főpapnak adózni, s most avval zárom be sorai-

mat, mit a szathmáriak egyhangúlag hangoztattak, midőn a 
holt kezek emez ujolagos tettét látták : „Éljen a mi derék 
püspökünk !u —? 

IRODALOM. 
= A Sz.-István-Társulat legújabb kiadványai : 1-ör. 

„Hasznos és kártékony állatainkról." Kézikönyv II. rész. Ha-
lak. Fametszetekkel. Irta Kriesch János. A fent czimzett 
kézikönyv I. része, mely gr. Lázár Kálmán tollából folyt, s 
az emlősökről, madarokról és hüllőkről szól, közkézen fo-
rog. A szerző halála után a Sz.-István-Társulat a munka 
folytatásával Kriesch János műegyetemi tanárt bizta meg, 
ki a természettudományok terén több jeles szakmunkáról 
ismeretes. A könyvet számos fametszet disziti. — A ,Házi 
könyvtár1 X X I I . füzetét képezi. Külön is kapható 50 krért. 

2-szor. „ VII. Pius pápasága.'1 Első rész. Igen érdekes, 
nagyfontosságú korszakot ölel fel, s csak kár, hogy folyta-
tása, illetőleg befejezése alighanem körülbelöl egy esztendeig 
késni fog. A becses monographia ezen első része, mely a 
,Házi könyvtár' X X X I I I . kötetét képezi, VII. Piusnak el-
fogatásáig terjed. 

3-szor. „Szent-István-Társulat naptára" 1877-ikévre, 
16-ik évi folyam. Ára 25 kr. „Olvasmányok" czim alatt ré-
szint szépirodalmi munkálatokat, részint hasznos tudniva-
lókat hoz. 

VEGYESEK. 
— A kalocsai érsek ő Excellentiája, ki, mint tudva 

van, a bécsi fogadalmi templomban alkalmazandó festett 
ablakok egyikének költségeit viseli, a kép tárgyául a kalo-
csai megyének alapítását választotta. 

— A váczi püspök ö Exja, mint a ,M. A.' irja, e napok-
ban Félegyházán bérmált; Szabó József püspök ő mlga pe-
dig, mint a hg.-primás Ő Eininentiájának helyettese, Szob-
bon osztogatta a bérmálás szentségét. 

— A ,Pr. E. s I. L.'-nak, mely e napokban oly siralmas 
énekre gyújtott, mivelhogy a szepesi püspök ő mlga Szepes-
Olasziban nagyszerű leányneveidét alapított, szolgáljon be-
cses tudomásul, miszerint Lőcsén is készül valami. Bővebb 
tudósítást tiszteletes K—r ur fog talán adhatni 

— A svajczi Pius-egyletnek Luzern városában ülé-
sező nagygyűlése hódoló sürgönyöket intézett a sz. atyához, 
Agnozzi volt pápai nuntiushoz a svajczi köztársaságnál és 
a püspöki karhoz, melyeknek mindegyikében vallási hűsé-
gét s kegyeletes ragaszkodását fejezi ki. 

— Bismarck ismét kis kudarczot vallott, midőn az an-
gol kormányt közös interventióra hivta fel Spanyolország-
ban, hol a protestantismust állítólag üldözik, mert a kor-
mány, támaszkodva a törvényre, nem tűri, hogy ott is forra-
dalmi propagandát csináljon a külföld érdekében. Az angol 
kormány ugyanis kijelentette, hogy az egészet spanyol bel-
ügynek tekinti, melybe avatkozni sem joga, sem oka nin-
csen. — A bolognai katholikus congressust az olasz kor-
mány feloszlatta ; mert a csőcselék a gyűlési helység előtt 
,tüntetett'. Oly korban, melyben a tulajdon sértés a tolvajra 
nézve s azért eltörlendő, miért ne lehetne, sőt kellene abban a 
becsületes emberek összejöveteleit is feloszlatni, midőn azok 
a csőcseléknek nem tetszenek ? 

— ,Égető hiányt pótolandó' Friedrich tanár suo tem-
pore ókatholikus imakönyvet irt ily czimmel : „Isten az én 
egyedüli reményem". A kiadó, minthogy e téren verseny-
társ nélkül állott, a könyv árát hallatlanul olcsóra szabta : 
két forintra, minek következménye lőn, hogy a kérdéses 
könyv oly roppant keletnek örvendett, hogy az egész kiadás 
— még ma is boltjának könyvállványait nyomja, s most da-
rabonkint 10, mondd tiz krajczárért kináltatik, azon meg-
jegyzéssel, hogy : „hátra egy tiszteletpéldány" 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szá m alatt. 
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BEATI PETRI CANISII 

SUMMA DOCTRINAE CHRISTIANAE" 
CONSONA CUM „CATECHISMO ROMANO" REDACTIONE 

USIBTJS SCHOLAPJBUS ET PRAES ENTIS AEVI INDIGENTIIS 
AOCOMMODATA.') 

Deus, qui ad tuendam catholicam fidem Beatum 
Petrum Confessorem tuum virtute ac do-
ctrina roborasti, concede propitius : ut 
eius exemplis et monitis errantium corda 
ad salutem resipiscant, et fidelium mentes 
in veritatis confessions perseverent. 

P. Ch. D. N. 
Orat. Eccl. Festő Ii. Petri 

Canisii. S. J. 

Arbi t ror ex sententia i l lustr ium theologorum, 
ad praecipua Ecclesiae sanctae decora referre, 
quod saluberriina quaeque inst i tuta reipublicae 
christianae auctores habeant nonmodo ingenio prae-
cellentes, sed et sanctitatis gloria conspicuos. Ta-
ceo Sanctos Leones et Gregorios aliosque summos 
eosdemque sanctissimos pontifices ; taceo Carolos 
Magnos, Stephanos, Ludovicos, caeterosque immor-
tales christ ianorum imperiorum et regnorum con-
ditores ; taceo Benedictos, Ignatios, Vincentios, cae-
terosque, qui acies bene ordinatas Ecclesiae mini-
stravere, religiosorum ordinum satores : duos tan-
tummodo iuvat appellare testes, sanctae iuxta atque 
salutiferae doctrinae antesignanos, quorum alter in 
sublimioris eruditionis athenaeis, alter in tradenda, 
quae populos iuvat, doctrina Christiana primas te-
net, puta Thomam Aquinatem, quem „angelum scho-
lae" veneramur, et Pet rum Canisium, qui 

„ . . . . opellâ 
Ex iguâ íidei grande reclusit opus." 
Quod igi tur in sanae philosophiae omnisque 

A nagyságos szerző urnák kívánatára közöljük fent-
czimü, a három rendbeli kátét magában foglaló munkájá-
nak előszavát. Szerk. 

salutiferae eruditionis incrementum cedat, iam ve-
stigia maioruin, a quibus nunquam recessisse opor-
tuit, in scholis catholicis repetita, iam Thomae 
Aquinatis auctori tatem in optimis quibusque colle-
giis es academiis catholicis revindicatain laeti 
conspicimus. 

Pari l is nobis de Petro Canisio causa agi tur . 
Sane vix ac ne vix quidem decet praestantissimum 
christianae i n s t i t u t i o n s magist rum, 

„quem stupuereolim curia, tempi a, scholae 
Pet rum Canisium inquam his cumprimis tempo-

ribus nostris, quum virum immortal ibus meritis 
i l lustrem gloriosis Beatorum fastis assertum et in 
al taribus nostris exa l ta tum gest.it Ecclesia de 
cathedra popularis institutionis, quam per tr ia et 
amplius saecula ornarat , detrusum, emerita sexcen-
tis documentis auctori tate exuere ! Quid, quod om-
nes, quiqui Canisii lacte melius quid populo chri-
stiaiio dare voluere, ancipiti t ramite dubiis in vesti-
giis t i tubare cernantur ? ! Etenim quae cernimus, 
vestigia terrent ! 

Quemadmodum verő qui aetate nostra Sancti 
Thomae vindicias agun t , in eo sunt, u t servata sy-
stematis integri tate increments intelligentiae in rem 
suam vértant caetera ad recentiores ac recentissi-
mos inferni assultus conterendos neo necesse nec 
consultum rati, aliam per artem aliis sub vexill is 
in aciem descendere : sic profecto B. Petr i Canisii 
„Summa Doctrinae Christianae - ' eá est, quae qui-
busvis aevi nostr i indigentiis apprime respondeat, 
nec nisi paucam, quae patr iam elocutionem potissi-
muin respiciat, inodificationem deposcat, caeterum 
prout ipso in systeinate religioni christianae ad 
amussim conformis, ita in singulis articulis aptis-
sima est ad alia aliaque vitae christianae docu-

32 



250 

menta, quae alia aliave aetate forte magis urgenda 
sunto, ampliori in luce locanda magisque inculcanda. 

Enimvero (ut systema B. Petri Canisii paucis 
edisseram,) Canisius noster per ipsum religionis 
christianae conceptum exorsus characterem appellat 
christianum, qui virtute sacri baptism atis in situs 
animis nostris, incorporatos Christo filios nos effe-
cit Ecclesiae suae sanctae, quive per triplex virtutum 
theologicarum vinculum „nos religat omnipotenti 
Deo" — quo posito fundamento continuo quae cum 
„fide spe et charitate" vadunt, dogmata religionis 
christianae prosequitur, denique per resultantia ex 
fide spe et charitate „officia iustitiae christianae" 
operi coronidem imponit. Quid vero, amabo, hoc 
Canisii systemate sive indigentiis aetatis nostrae 
magis opportunum, sive institutioni fidelis populi 
magis accomodum esse potest?! Quid, quod ipsum 
tradendae doctrinae christianae systema apposite 
respondeat Catechismo Romano ? Dum quippe Ca-
techismus Romanus opus redemptionis nostrae per 
iugem Redemptoris actionem in Ecclesia repraesen-
tat totamque salutis nostrae oeconomiam per tri-
plex Redemptoris munus, per inquam munus pro-
pheticum, sacerdotale et regium absolvit ; Canisius 
vero noster hoc ipsum redemptionis nostrae opus 
in fide spe et charitate constituit: quid aliud agit, 
quam ut consona cum Catechismo Romano redacti-
one continuo ad hoc triplex Christi munus reflectat, 
quatenus per fidem quidem munus Christi prophe-
ticum, per spem munus Christi sacerdotale, per 
charitatem munus Christi regium — reciprocam 
nostri cooperationem ac salvificum in nobis effectum 
sortiatur ? quid aliud agit, quam ut quod Catechis-
mus Romanus parochis docendum praecipit, idipsum 
Canisius noster populo fideli per fidem spem et cha-
ritatem amplectendum inculcet ? Quod unum discri-
men Catechismum Romanum inter et Canisium in-
tercedit, perfacili redactione tollitur. Apposite siqui-
dem Catechismus Romanus pro parochis inscriptus 
sacramenta ad munus Christi sacerdotale redegit, 
oratione ad sectionem quartam relegata; Canisius 
vicissim opportune „pro populo fideli" cumrefiexi-
one ad munus Christi sacerdotale spem et quae prae-
cipuum spei christianae exercitium est, orationem 
secunda in parte locavit, sacramentis ad sectionem 
quartam relegatis. Cum vero omnis doctrina de 
gratia sacrificio crucis parta adeoque quidquidspei 
christianae religio Christiana mortalibus praebet, 
omnino ad munus Christi sacerdotale respiciat; 
cum proinde ad hoc alterum doctrinae christianae 

caput, quod de spe Christiana agit, cumprimis ip-
sum iuge sacrificium pertineat, et per hoc ipsum 
sacrificiuin, (praecipuum muneris sacerdotalis mi-
nisterium !) omnia sacramenta, nec non sacramen-
talia et omnis oratio nostra vigorem et efficaciam 
sortiatur : arbi t rer Catechismum Romanum et Ca-
nisium facili labore ad consonam redactionem ad-
duci posse, nec incongrue omnem doctrinam chri-
stianam de sacramentis, sacramentalibus et orati-
one ad unum, quod de munere Christi sacerdotali 
agit, caput referri. 

Hac igitur redactione successit. immortale opus 
B. Petri Canisii ad consonam cum Catechismo Ro-
mano harmoniam adducere et ab immerita oblivi-
one revindicare, simulque moralibus aevi nostri 
indigentiis opportuna integritate et scientificis, 
qua aetas nostra fert, postulatis accomoda methodo 
instruere; licuit insdper praclarissimi, quem virtute 
meritisque Canisio comparem veneratur Ecclesia, 
Bellarinini ex catechetico opere in usum vertere, 
quaeque tum argumento tum methodo plurimum 
ad rem faciunt : quatenus quos data dextra dextrae 
ambos praeterita saecula in primis habuere, eosdem 
et praesentia et fu tura saecula gestiant dignissimos 
habere institutionis christianae magistros. 

Sed est porro, quod in exantlato isthocimmen-
sis laboribus opere recensendo nefas duxerim silen-
tio praeterire. Opus hoc secundum progressiva 
scholaris institutionis stadia tribus libris absolvi-
tur. Praetereo libellum primum, quem primordiis 
elementáris institutionis adtemperare oportuit. Li-
ber secundus aeque ac tertius duabus partibus 
constat; uterque in prima parte ea, quae fidei spei 
et charitatis sunt, continua doctrinae expositione 
latius latiusque tradit, in parte altera liber secun-
dus eandem fidei speique et charitatis materiem in 
liturgia Ecclesiae totoque cultus divini apparatu 
repraesentat; liber tertius históriám Ecclesiae ex-
hibet ilia libri secundi pars altera professionem 
fidei omnemque vitae christianae praxim per singu-
lis annos — haec libri tertii pars altera professio-
nem fidei et victricem fidei virtutem per omne tern-
pus ad finem usque saeculorum duraturam recenset. 
Quaerere forte lubet, quaenam fueri t huiusce acces-
s ions ratio ? aut certe qua deinum arte haec acces-
sio ad B. petri Canisii systema quadret ? Cau-
sam accessionis in opportunitate temporum, modum 
inserendae accessionis in ipso Canisii nostri syste-
mate reperio. Scilicet aetate nostra, qua post varios 
casus, post tot haeresum anfractus eo demum de-
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nientiae ventum est, ut unum Dominum et Salvatorem 
generis humani vacuis realitate mythis adnumerare licu-
erit unum est, quod maximopere ad rem facit, vide-
licet Christum ipsum viventem in saecula saeculorum inque 
Ecclesia sua praesentissimum oculis ut exhibeamus est ne-
cesse. Hoc est, in quo omnem omnino curam navandam cen-
sui, ut oculis conspicuum redderem Ecclesiam earn esse, per 
quam unus mediator Dei et hominum Christus Jesus nobis 
praesentissimus adest, in qua suum idem Deus et Salvator 
noster ,iuge magisterium ministerium et impérium' exercet 
— ut alii, quos apostolus ingemuit inimicos Christi, occur-
rentem sibi ubique Deum non possint declinare, alii, quos 
Ecclesia in Christo genuit filios Dei, tanto certiore gestiant 
fide infallibilia profiteri principia tantove audentiores per-
gant inviolabilia propugnare iura Ecclesiae, unain anhelan-
tes gloriam Ecclesiae, unam per ipsam et cum ipsa et in 
ipsa prospicientes animo salutem pro vita, quae praesens est 
et futura. Hoc in opere ex omnibus auctoribus, qui institu-
tion! catecheticae recentiori aetate operám navarant, nullum 
novi feliciore successu adlaborasse praeclarissimo apud Gal-
los Gaumio, cuius equidem „Catechisinus Perseverantiae" 
hoc in genere literaturae et volumine et rerum pertractan-
diirum dexteritate facile primas tenet. Sed vero cunctis, qui 
perennem redemptionis oeconomiam in Ecclesia accomoda 
populo fideli methodo demonstrare connitebantur, facem 
praetulit Canisius noster, dum viam monstravit methodum-
que illustravit, quam Ecclesia in erudiendis populis prose-
quitur. Dicente S. Coelestino I. „obsecrationum sacerdota-
lium sacramenta. . . in omni Ecclesia uniformiter celebran-
tur, ut legem credendi lex statuut supplieandi.1' Hanc legem 
sequitur catechisinus B. Petri Canisii, non ilium puta, qui a 
duobus fere lustris in libellis Canisio inscriptis per Impe-
rium Austriacum eoque longius latiusque passim circum-
ferebatur, sed ilium inquam, quem magister optimus ,Sum-
mam Doctrinae Christianae' inscriptam ipse luce publica 
donavit. Hoc in opere Canisius noster, posteaquam summam 
doctrinae christianae ex schemate symboli apostoliéi, ex 
schemate item orationis dominicae et salutationis angelicae, 
ex serie porro decalogi secundum praxes christianae chari-
tatis exposuit — ubi iam de sacramentis et praeceptis Ec-
clesiae agit, satis aperte demonstrat in liturgia Ecclesiae 
rem oinnem absolvi, ideoque concordem cum Ecclesia cele-
brutionem festorum sacrorumque rituum intelligentiam 
etiam etiamque urget. Hac igitnr praelucente face plurimuin 
ad rem facere et prorsus ex mente B. Petri Canisii fore 
duxi, si isthoc doctrinae christianae breviárium quod cate-
chismus vocari assolet, ad tria capita redactum, per ea, quae 
fidei, quae spei, quae charitatis sunt, in continua reflexione 
ad munus Christi propheticum sacerdotale et regium — 
Christum in Ecclesia praesentissimum sistat idque duabus 
in parti bus, duplici ex obtutu : una in parte prout unigeni-
tus aeterni Patris filius in Ecclesia sua nos vivae vocis ora-
culo instruit, in altera parte prout idem Dominus ac Re-
demptor noster in Ecclesia sua per continuain festorum 
omnemque sacrorum rituum seriem ad consonam fidei vitam 
nos exercet. Qua proinde methodo, quae inethodus est Ec-
clesiae, vestigia veterum magistrorum haudquamquam de-
relicta, et quem Ecclesia nuper dierum coelestis gloriae 

laurea insignivit, B. Petrus Canisius, dum in altaribus no-
stris praefulget in perpetuus aeternitates — in scholis quo-
que nostris et cathedris ad erudiendos populos erectis sua 
porro iura tenet ; hac ipsa modificatione demum isthoc do-
ctrinae christianae breviárium hoc sibi gloriae vindicare 
ausit, ut gloriosum B. Petri Canisii nomen in fronte gerat, 
tantisque sub auspieiis operam conferre pergat, quo „erran-
tiuin corda ad salutem resipiscant et fidelium mentes in ve-
ritatis confessione perseverent". Quod vero ad alteram libri 
tertii accessionem adtinet, vix opus fuerit hanc accessio-
nem, quam vei quotidianus cultus sanctorum probat, multis 
commendare, cum históriám iam Tullius testem temporum 
et magistram vitae appellant, nec quemquam latere possit, 
históriám Ecclesiae plurimum iuvare noamodo ad inimica 
Ecclesiae praeiudicia refellenda, sed et ad communem, quo 
omnes omnino gentes in unam Ecclesiam ferri oportet, amo-
rem — ad sanctiorem omni prof'ano nationalitatis amore 
patr iot ismum.. . . ad sacerimum Ecclesiae amorem confo-
vendum. Unam denique cum S. Hieronymo, sive vivimus 
sive morimur, profiteamur animi nosti sententiam: „Si quis 
cathedrae Petri iungitur, meus er it !" 

Magno-Yaradini, in Hungaria. 
Pesto B. Y. M. ad nives, M D C C C L X X Y I . 

Joannes Nogáll, 
Abbas B. V. M. de Valle, C. E. MY. Canonicus, 

Philosophiae et SS. Theologiae Doctor. 

Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése 
Eszakamerikaban-

(Folytatás.) 

Északi s déli Carolinának egyházpolitikai viszonyai 
mindenben hű lenyomata voltak azoknak, melyek Virginiá-
ban uralkodtak. E két, Virginiából kiszakasztott tarto-
mánynak területére, Coligny tanácsa folytán 1562 — 64 közt 
számos franczia protestáns vándorolt be, kik azt IX . Ká-
roly tiszteletére Carolinának nevezték ; de különféle okok-
nál fogva ott nem maradhattak. Másodizben e tartománynak 
bea'yarmatositása a 17. században kisértetett mes:, az ano-o-o J o o 
lok által. Heat Robert, királyi főügyész 1630-ban I. Károly-
tól hűbérül mind azon földeket kapta, melyek az északi szé-
lesség 36. fokától délfelé terjednek, s melyeknek az ekként 
megadományozott ujolag a Carolina vagy Carolana nevet 
adta. Azonban Heat sem lévén szerencsésb e területek gyar-
matosításában, az adományozás későbben semmisnek nyil-
váníttatott s visszavonatott. A harmadik kísérlet 1663-ban 
történt, mely évben II . Károly, udvarában levő kilencz fő-
embernek nagy területeket adományozott Virginia és Flo-
rida közt, mint tulajdont s örök időkre. Ezen ,lord-tulajdo-
nosok', mint neveztettek, Clarendon minister, Monk tábor-
nok, Shaftesbury, Claven s Berkely lordok, sir John Col-
leton s sir John Colleto, sir George Carteret és sir William 
Berkely. Ezen neki semmibe sem kerülő adományozást 
I I . Károly 1665-ben még jóval megtoldotta, ugy, hogy a 
mai, mindkét Carolinának, Georgia, Tenessee, Alabama, 
Mississippi, Louisiana, Arkansas államok egész területe, Flo-
rida, Missouri, Texas s Mexikónak pedig legnagyobb része 
jutott a lordtuhijdonosok souverain birtokába, — legalább 
azon a papiroson, a melyen II-dik Károlynak adományo-
zása állott. 
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Ezen rengeteg terjedésű s természetű territórium szá-
mára Shaftesbury lord s Locke, az ismeretes bölcsész, külön 
alkotmányt dolgoztak ki, mely ugyan az egész angol con-
stitutiót magában foglalta, ezenkívül pedig, majdnem gyer-
mekes játék módjára különféle haszontalan intézményt tar-
talmazott, palatinalis, őr- s határgrófokat rendelt, ezek fölé 
,kazik'-okat, lordokat s főlordokat sat., minek vége lőn, 
hogy az egész ,alkotmány' egy napig sem volt érvényben ; 
mert azon néhány földbirtokost, kik az akkor még legna-
gyobbrészt sűrű erdő lepte Carolinában a vadakkal vias-
kodtak, ily módon kormányozni sem nem kellett, sem nem 
lehetett. A lord-tulajdonosok ennélfogva kénytelenek vol-
tak, ,alkotmányukat', magas bölcseségök eme halva szüle-
tett gyermekét, már 1693-ban ünnepélyesen visszavonni s 
aztán egész ideiöket a telepitvényesek elleni perlekedésre 
szentelni, melyet végre annyira meguntak, hogy 1728-ban 
jogaikat az angol koronának adták el, mely aztán Carolina 
tartományát két részre : az északi s déli kerületre osztá, 
melyekből a mai, Észak- s Délcarolina államai keletkeztek. 

Tekintsük immár ezen gyarmatnak egyházpolitikai vi-
szonyait. Az 1663-i királyi Concessióban megengedtetett az 
adományosoknak, hogy vallási ügyekben türelmesek legye-
nek, s az u. n. Nonconformistákat területökön megtűrjék. 
Oka ezen engedélynek az volt, hogy a gyarmatot gyorsan 
benépesíteni akarták. Locke korlátlan vallási egyenjogúságot 
kivánt, de a lord-tulajdonosok ezt sokalván, csak türelmet 
Ígértek a dissidensek, zsidók és pogányok számára, de ezt is 
csak ugy, hogy a polgári jogokat csak az gyakorolhatta, ki 
nyiltan bevallotta, miszerint van Isten, kit nyilvánosan tisz-
telni kell, De még ez is csak puszta elmélet volt és maradt is ; 
mert tényleg csak a püspöki egyház ismertetett el nemzeti-
s igazhitűnek, valamint csakis ezen egyház tartatott fenn 
állami költségen, mire a szükséges összegek minden évben a 
parlament által megszavaztattak. Igy tehát Carolinának is 
megvolt a maga államegyháza, mely ezenfelül még nagyon 
is követelőleg lépett fel, a mennyiben elejénte oly esküre kö-
telezte a parlament tagjait, melyet csak saját kebelbeli hi-
vei tehettek le, miáltal a máshitüek eo ipso a képviselőtes-
tületből kizárva voltak. Minthogy pedig az anglikán egy-
ház akkor csak relativ többségben volt, ezen eskü ennél-
fogva a lakosságnak valódi, általános többségét minden kép-
viselői mandatumtól elütötte, azért az nem is tarthatta ma-
gát soká, ámbár a dissidenseknek még akkor sem sikerült, 
felekezeteik számára bizonyos anyagi államsegélyt kivivni, 
melyben mindig csak az anglikán egyház í'észesült. 

Georgia, mely a déli gyarmatok közül legkésőbben 
keletkezett, nem birt államegyházzal, mi annál feltűnőbb, 
mert épen Georgia az egyedüli terület, mely államilag, úgy-
szólván hivatalból gyarmatosittatott. Oglethorpe Jakab, 
parliamenti tag és tiszt a hadseregben, volt az első, ki 
azon tervvel lépett fel, oly gyarmatot alapítani, melyben 
mindazok telepedhetnének le, kik bármi oknál fogva Euró-
pát odahagyni kénytelenek, mint például szegények,fizetés-
képtelen adósok, s végre oly protestánsok, kiktől az uralkodó 
anglikán egyház odahaza a szabad vallásgyakorlatot meg-
tagadja. A terv helyeslést s erélyes támogatást talált, nem 
csak az angol nép, de a kormány részéről is, s II . György 
király, 1732. junius 9-éről kelt szabadságlevele a Savannah 

és Alabama közt fekvő területet jelölte ki e czélra, mely 
terület természetesen az ő neve után neveztetett el. Ogle-
thorp, ki a vállalat élére lépett, Savannah városát alapitá, 
csakhamar Zinzendorf vezetése alatt u. n. morva testvérek 
is érkeztek, valamint Salzburgból kivándorlott protestán-
sok. Miután a gyarmat különösen azon czélból alapíttatott, 
hogy a különféle üldözöttek menedékhelye legyen, azért, ter-
mészetesen, általános vallásszabadság is mondatott ki, mely-
ből csak egyetlen egv vallás vétetett ki, — a katholicismus, 
melytől a ,protestáns türelem' még ott is megtagadta a léte-
zési jogot, hova különben minden nyomort s nyomorúságot 
befogadott ; — ugy-e, hogy igazságszerető ember Szász 
Károly ő — méltósága ? . . . 

Ezek a főbb mozzanatok a déli csoport történelmében. 
Az ottani gyarmatok népesitésére jobbadán profántermé-
szetü okok: kereskedelmi tekintetek adák a főlendületet, 
amiértis az anyaországnak. Angol országnak vallási viszo-
nyai minden nagyobb nehézségek nélkül átszármaztak az 
uj világra is. 

Épen az ellenkezőt látjuk azon gyarmatok történeté-
ben, melyek összesen Uj-Anglia neve alatt ismeretesek, ugy 
mint Massachusetts, Maine, New-Hampshire, Connecticut, 
Vermont és Rhode-Island. Nem kereskedelmi, hanem val-
lási tekintetek valának, melyek e területek első európai lakóit 
arra birták, hogy odahagyva hazájokat, oly vidéken tele-
pedjenek le, mely sem Angliának természetes kincseivel, 
sem Virginia csábitó bájaival nem birt, hanem melynek 
durva éghajlata alatt és sűrű őserdőiben vad törzsek lak-
tak, melyek a gyarmatosítás arnugyis nehéz munkáját véres 
háborúvá tevék. 

Midőn Anglia királyai Rómától elszakadtak ; azért te-
vék azt, hogy ezentúl országaikban ők magok legyenek a 
pápák. Ezértis a kath. tan- s ritusból annyit tartottak meg, 
amennyi nekik tetszett, ugy hogy I. Jakab azt mondhatta, 
miszerint az anglikán isteni tisztelet semmi egyéb, mint ro-
szul elénekelt mise. A puritánusoknak pedig eszök ágában 
sem volt, a királyt egyszersmind vallási főnökül is ismerni 
el, hanem azt állitva, hogy vallási teendőik egyedüli zsi-
nórmértéke a biblia, köztársasági állapotokat honosítottak 
meg egyházi téren, azon feltevés mellett, hogy ugyanazok 
politikai téren is nem sokára honosulandanak meg. Igy ellen-
tétbe kerültek az uralkodó anglikán egyházzal s következő-
leg a koronával, melynek érdekei az egyházéival azonosak 
voltak, s mig addig vállvetve üldözik vala a katholikus 
egyházat, most az erősebbiknek, az anglikanismusnak nyo-
mása arra kényszerité a gyengébb puritánusokat, hogy a 
tengeren tul uj hazát keressenek magoknak. 

Az elsők, kik ezt tevék, Brown Róbertnek hivei voltak, 
az u. n. Independensek vagy Brownisták, kiket a magas 
egyház különösen üldözött, miértis eleinte Németalföldre 
menekültek. Oda érkezve, elhatározták Amerikába vándo-
rolni ki, minélfogva I. Jakabtól valami határozatlan igéret-
félét nyertek, hogy nem fognak bántalmaztatni s 1620-i 
szept. 17-én, ünnepélyes böjt után, számszerint százan el is 
indultak s ugyanezévi decz. 22-én New-Plymouthban partra 
szálltak. Kezdetben ugyan nem volt igen jó dolguk ; mert 
szabályul elfogadott communisticus életmódjuk következté-
ben majdnem az éhhalálnak estek áldozatul, s mindenféle 
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nyomorba siilyedtek ; midőn pedig az elfoglalt földeket 
aránvlagosan felosztották egymás közt, a telepitvény szép 
virágzásnak indult, mig 1692-ben Massachusettshez csa-
toltatott. 

Egy másik puritán gyarmat 1629-ben ugyancsak a 
Massachusetts-öbölben alapittatott.E második gyarmat igaz-
ságszolgáltatási s közigazgatási joghatóságot kért a király-
tól azon terület felett, melyet benépesitend, és 1629-i már-
czius 4-kén oly szabadságlevelet nyert I. Károlytól, mely a 
telepitvényeseket együtt véve nyilvános testületül ismerte 
el ugyan, egyúttal pedig azt követelte, hogy az u. n. supre-
matia-esküt tegyék le. A kivándorlók azonban, kik 1629-i 
jun. 16-án kötöttek ki a Massachusetts-öbölben, mitsem tö-
rődve a királyi iratnak ezen határozatával, egyházi ügyei-
ket egészen tetszésök szerint rendezték be; ünnepélyesen 
alakultak vallási testületté, papokat s seniorokat választot-
tak és kölcsönösen megigérék egymásnak, miszerint soha 
máshitüt nem fogadnak be a gyarmatba. 

I t t tehát épen ellenkezője történt annak, a mit Vir-
giniában láttunk. Virginia legott keletkezésekor állammá 

lett, Massachusetts vallási testületté. Az első években a 
kormányzati s igazságszolgáltatási rendszer mindenben a 
bibliához s a zsidó-birák eljárásához alkalmazkodott, s a 
nép nagyon meg volt elégedve ezzel. Későbben azonban fel-
szólalások történtek ezen rendszer ellen, különösen egyes 
későbben bevándorlottak részéről, minek következménye 
lőn, hogy a tegnap még üldözöttek ma üldözőkké lettek, s 
a felszólalóknak fejeit ugyanazon hajókon, a melyeken jöt-
tek, visszaküldötték Angliába; mert ugy tartották, hogy az 
uj igéret-földjének áldásaiban csak a tisztahitü puritánu-
soknak illik osztozkodniok. 

Ez volt a puritán türelmetlenségnek legelső példája, 
melyhez nem sokára még több is járult. 1636-ban a gyar-
matnak két főpredikátora, Cotton és Hooker összeveszvén, 
az utóbbi hiveit Connecticut völgyébe vezette, melyet 
azonban csak véres harczok után sikerült a bennszülöttek-
től elfoglalni. Két évvel későbben Davantport John prédi-
kátor és New-Haven Theophil, New-Haven neve alatt uj 
gyarmatot alapítottak, melyben szintén a biblia fogadtatott 
el mint a közigazgatás s igazságszolgáltatás alapja, a hit s 
az egyházi fegyelem tisztaságának fenntartása pedig jelen-
tetett ki a társadalom főfeladatául, amiértis polgári jogok-
kal csak az államegyháznak tagjai, azaz csak a puritán hi-
tűek ruháztattak fel. 

E két telepitvényt : Connecticut s New-Haven-t II . 
Károly későbben egy, Connecticut nevü gyarmattá egyesi-
te t te ; hasonlólag ama másik kettőt is az uj-plymouthi s 
a massachusettsi öbölben, melyek Massachusets-gyarmattá 
egyesittettek. 

Lássuk már most e két államnak egyházpolitikai 
viszonyait. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l*est, okt. 17. A , k e l e t i k é r d é s ' . Nem lehetne 

ugyan meglepő, ha ma, midőn minden ember egy-egy szü-
letett diplomata, politikus, a fentebbi czimhez mi is valami 
politikai értekezést csatolnánk ; de ne ijedjenek meg t. olva-
sóink ; mondjuk : ne ijedjenek meg, mert mi ilyen kinzást 

nem viszünk végbe rajtuk, sokkal emberiesebb érzelemmel 
viseltetünk ugyauis olvasóink iránt, hogy sem tetézni akar-
nók azon kinzó érzelmet melyet kontár politikusok, érdek-
hajhászó újságírók és e nemes fajnak számtalan ágazatu kép-
viselői úgyis elég magasra fokoznak. 

Biztositékul ismételjük, hogy nem fogunk politizálni, 
nem fogjuk találgatni, hogy Oroszország vagy mi kivel, 
vagy velünk ki kössön, vagy ne kössön szövetséget, vagy 
hogy egyáltalában köttessék e szövetség; nem fogjuk talál-
gatni a törökök-e a szerbeket vagy ezek azokat verték-e 
meg, közelfekvő okoknál fogva nem akarjuk eldönteni azt 
sem, váljon az-e a megvert fél aki szalad, vagy az aki sza-
laszt, ezt mind a magas, magasabb és legmagasabb, kicsiny, 
kisebb, legkisebb politikusok és diplomatáknak engedjük át, 
s ha mégis a ,keleti kérdés'-ről mi is szólunk, azt más indok 
és szempontból teszszük. 

Mióta a ,keleti kérdés' Európa nyugalmát felzavarta, 
egy hang volt folytonosan hallható, sőt mint mondják, épen 
e miatt hozatott mozgalomba kelet népessége, mely azóta 
egész Európa figyelmét, tevékenységét maga után vonta, és 
e hang nem más, mint hogy a keleten élő keresztény népek 
érdeke az ozmán elnyomatás ellen biztosittassék. Boznia és 
Herczegovina keresztény népei ez érdekek biztosítása miatt 
fogtak fegyvert a török ellen, a szerbek és montenegroiak 
ezen érdekeket hangoztatták, midőn Törökországnak hadat 
üzentek ; Oroszország ézen érdekből engedi meg, hogy kato-
nái ezrével menjenek Szerbiába, Andrássy jegyzéke, a ber-
lini memorandum, a reichstadti fejedelmi találkozás, az ar-
senálok lázas tevékenysége, mind csak a keresztények érde-
keinek biztosítása végett történt és történik még e pilla-
natban is. 

Boldog Európa ! ki hitte volna, hogy még a te földe-
den annyi keresztény diplomata legyen? Ki hitte volna, 
hogy a ,keresztény érdek' azt a diplomatiát, melyről már 
közönséges volt a meggyőződés, hogy a pogánynál is po-
gányabb, képes legyen oly mérvben érdekelni, hogy a kü-
lönben legnagyobb ellenségeket is barátokként fűzze össze, 
hogy ezek kölcsönösen tanácskozzanak, mikép lehetne kele-
ten a keresztény érdekeket megvédeni ? Azt halljuk napon-
kint emlegetni, kivált ultrainontán lapoktól, hogy az euró-
pai diplotnatia oly irányban halad, mely egyenesen a po-
gánysághoz vezeti a ker. műveltségű Európát, és iine alig, 
hogy a keresztény érdek megsértetik keleten, mint egy em-
ber áll fel, hogy tekintélyének súlyával megmentse a ve-
szélylyel fenyegetett keresztény érdeket. A pogánynak neve-
zett 19-ik század diplomatáit nem ugy kell-e tehát tekin-
tenünk, mint a középkor keresztes hadainak hőseit ? Amint 
ezeket, ugy azokat is csak a keresztények érdekeinek bizto-
sítása hevíti és részben már azt is lehet látni, hogy a kereszt 
jele alatt jelennek meg a csatatéren. Annyi tevékenység, 
lázas foglalatosság után, melyet az európai diplomatia né-
hány hónap óta kifejtett,keresztény érdekben', ki merészked-
nék még tagadni, hogy ő keresztény alapon áll ? ha ez nem 
keresztény diplomatia, ugy mi csuda? hiszen folyton hang-
súlyozza, hogy ő keresztény érdekben teszi a mit tesz. 

A magas diplomatia tiszteletreméltó kezelői nem fog-
nak reánk neheztelni, ha mi szokott ultramontán szemüve-
gen keresztül tekintve a dolgokat, nem hagyjuk magunkat 
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szólamok által tévútra vezettetni és kimondjuk a magyar 
közmondással, hogy nem mind arany ami fénylik. ,Canis a 
non canendo' jut eszünkbe, valahányszor halljuk, olvassuk, 
hogy az európai diplomatia a keresztény érdekeket akarja 
biztositani keleten. Keresztény szellem nélkül nincsen ke-
resztény diplomatia, hogy pedig az a keresztény szellem 
csakugyan nem létezik azon diplomata urak közt, kik kele-
ten a keresztény érdekek megvédéséről beszélnek és jegyzé-
keket bocsátanak a világba, az legjobban kitűnik abból, mi 
otthon történik és nem történik. Vagy nem sajátságos, hogy 
többet ne mondjunk, hogy azon diplomata urak, kiknek any-
nyira szivükön fekszik a kereszténység ügye keleten, ugyan-
azok otthon a keresztény érdekkel csak annyiban törődnek 
a mennyiben azt maguk is török módra, vagy a töröknél po-
gányabban elnyomják ? de hogy lehet akkor nekik arról be-
szélni, hogy ők a kereszténység érdekében conferentiáznak, 
diplomatiai jegyzeteket készítenek stb. ? Ha az európai di-
plomatiának komolyan szivén feküdnék a keresztény érdek, 
ugy azt első sorban saját államaikban kellene bebizonyí-
tani, mert mindaddig komolyan senki sem fog szavainak 
hinni. Az európai diplomatia feladta az „Isten kegyelmé-
ből" való királyság eszméjét, ami pedig alapja a keresztény 
diplomatiának ; ki fogná tehát neki hinni, hogy ő a keresz-
ténység védelméért buzog, melyet nem vall, és igy nem is 
tisztel ? Az európai diplomatiának nem kell az impérium és 
sacerdotium szövetsége, ő az egyház és állam elválasztásá-
ról beszél folyton a maga értelmében, ki hinné tehát, hogy 
őszintén beszél a keresztény érdekek védelméről keleten ? ha 
keleten kell a kereszténység, miért nem itthon is ? Valóban 
az európai diplomatia beszéde, midőn a keresztény érdekek 
megvédéséről beszél, ignotos fallit, notis est derisui ; ne be-
széljen annyit, hanem tegyen és pedig itthon. A 

A szombathelyi egyházmegyéből, október de-
rekán. V i s z h a n g a k á t é ü g y b e n . 

„Domus Dei eredendő fundatur, sperando 
erigitur, diligendo perficitur". 1. Aug. Ser. 
20. de Verb. Ap. 

A ,7leligio' ezidei II . félév 10. számából kezdve több 
számon át Keletéri úrtól „Válasz" czim alatt ismét kifogá-
sokat közöl a Noo-áll-féle káték ellen. Az egész kátémoz-o D 

galmat figyelemmel kisérve azon véleményben voltam, hogy 
a régi jó Canisius, ki elemi iskoláinkból most sincs egészen 
kiszoritva, repristinálva, és a mai didactikai igényekhez al-
kalmazva, az összes magyar kath. papság által a legnagyobb 
örömmel fog üdvözöltetni. Ezen feltevésemben nem is csa-
lódtam egészen. 

Fényoldalai ezen káténak még nincsenek ugyan mind 
elsorolva; különben is ezek sokszor inkább érezhetők mint 
leirhatók ; én sem vállalkozom jelenleg ezen egyébként nem 
hálátlan munkára. De az állítólagos árnyoldalok oly ma-
kacs szembeszöktetőjét, mint minő K. ur, bátorkodom a kö-
vetkezőkre figyelmeztetni. 

1) K. ur a katekizmust és katekesist összezavarja. A 
mit ő [négy évij ') kateketai tapasztalatai szerint óhajtott 
volna, hogy benn legyen a Nogáll-féle kátéban, azon, hogy 
nincs benne, sokan örülnek, azt mint nagy haladást öröm-
mel szemlélik. Erre nézve csak egy példát hozok fel. K. ur 

') Honnan tetszik ezt tudni ? Vagy talán szabad ebből jelen levél-
nek provenientiájára következtetni ' ? . . . . Szerk. 

Isten tulajdonságairól (talán helyesebben tökéletességeiről) 
szóltában kifogásolja, hogy ezek nincsenek külön kérdések-
ben fejtegetve. Melyik kateketa nem érzi már most, hogy 
pl. fölösleges ezen kérdés a kátéban : ,Mit tesz az : Isten 
örökkévaló'? Az Isten örökkévaló annyit tesz: ő mindig 
volt, van és lesz ; neki sein kezdete, sem vége." Ezen tökéle-
tesség egyszer megmagyarázva, örökre megmarad a gyer-
mek fejében. 

2) K. ur maga is bevallja, „hogy Radlinszki csaknem 
szóról szóra azt irja elő a kezdő hitelemzes tananyagául ta-
nítani, mit kérdéses czikkeiben ő sorolt el." Nem is ártott 
volna megkimélni a ,Religio' közönségét ily untató, legalább 
is nagyon fölösleges kateketikai praelectióktól, minőket 
minden jóravaló theologia pastoralis kézikönyvében amúgy 
is megolvashatnak az illetők.2) 

3) K. urnák ezen állitása : „hogy az elemi hitoktatás-
nak általában, és az I. és II. csapatnál különösen, nem lehet 
czélja a teljes hittani ismeretek közlése, hanem csak előké-
szítés a teljesebb ismeretek befogadására," csakugyan árnyé-
kot vet az ő kateketikai tudományára, amennyire én ezt 
felfogni képes vagyok. Mert a helyes kateketikai elv szerint 
az elemi hitoktatásnak első és legközelebb feladata annyi és 
oly hittani ismeretek közlése, amennyire s a minőkre a leg-
fiatalabb hitujonezoknak szükségök van, hogy a mennyei 
dicsőségnek Istentől nekik szánt fokát elérhessék, ha az is-
kolába járás ideje alatt kimúlnának. Csak második sorban 
feladata az elemi hitoktatásnak az alapvetés vagy K. ur 
szerint előkészítés teljesebb ismeretek befogadására. Mey 
„Vollstaendige Katechesen... Zugleich ein Beitrag zur 
Katechetik" e lapokban nagy dicsérettel kitüntetett és Esz-
tergomban magyarul is megjelent mü szerzője vallja ezen 
elvet, és csudálatos, a K. ur által sokszor hivatolt hirneves 
kateketikai tanárnak, Hirschernek nyomdokain járva K. 
úréval épen ellentétes eredményre jut. 

4) K. urnák nagyon üres a kifogása a Nogáll-féle káté 
tudományos rendszere, abstract előadása ellen. Csak jobb, 
i-endben végezni valamit, mint ide-oda kapkodni, innen is 
onnan is egy darabot kicsípni ! Abstract előadás ? Van-e 
concretabb előadás, mint midőn az szemléleti és szenttörté-
neti alapra van fektetve ? Ezt követeli Mey is Hirscher 
után, Nogáll pedig meg is teszi „Elemi képes-kátéjában." 

Már ezeknél fogva is megfoghatlan előttem K. urnák 
„pertinax animositása" a Nogáll-féle káté ellen, mely az 
előbb mondottak következtében bizonyára, midőn németre 
lesz leforditva, e haza határain tul is lelkesedéssel lesz fel-
karolva. Mennyivel inkább kell nekünk magyar hitoktatók-
nak örülnünk ezen magyar jeles termék feltüntén, kik már 

-') Amennyiben ezen kitérés voltaképen minket illet, szabad legyen 
megjegyeznünk, miszerint nézetünk szerint nem helyesen cselekednek, 
kik azt követelik, hogy ily ügyben, mint a fenforgó, az ellentétes vélemé-
nyüt szóhoz se engedjük jutni. Ha e vélemény tárgyilag s alakilag gyenge, 
annál jobb az illető ügy védőire nézve; mert az okadutolt s sikeresvéde-
lem mindig többet ér és használ, mint az egyszerű, ellenmondás nélküli 
magasztalás, főleg, ha az Arnobius eme szavát ju t ta t ja eszünkbe : „In-
terripere scripta et publicatam velle submergere lectionem, noil est Deos 
defendere, sed veritatis rectificationem timere". 

Egyébiránt biztosithatjuk a t. beküldőt, hogy vannak kezeink közt 
levelek, melyeknek irói viszont a káték mellett megjelent czikkektől kí-
vántak .megkíméltetni' ; — tehát : „Haue veniam damus, petimusque vi-
cissim", hogy pedig végre a ,Religio' Nogáll ő nagyságának őszinte tisz-
telői közé tartozik, tahin szükségtelen is mondanunk ; de ennek daczára 
vagy talán épen ezért a munkáira vonatkozó vitákat lapunkban jó időre 
befejezetteknek tekintjük. Szerk. 
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igen jól képesítve vagyunk a legczélszerübb vezérfonál 
után a kisdedeket, Istennek ezen legkedvesebb nyáját ok-
tatni a szentek tudományára, erudire iuventutem Spiritu 
intelligentiae ac pietatis. Egy kateketa. 

lióma. M a n c i n i i b i n i s t e r n e k r e n d e l e t e a 
s z e r z e t e s i u j o n c z o k ; P o r o s z o r s z á g n a k p a n a -
s z a i a Y a t i c á n e l l e n . Cultusministeriink csak ugy 
szórja az egyház elleni rendeleteket. Alig, hogy a szent kör-
meneteket megtiltotta, máris a zárdákra vonatkozólag Nico-O 7 O 
tera, belügyministerrel egyetértve (1. a ,R.' 26 sz. 208 1.) a zár-
dák ellen dühöng s a múltkor emiitett vizsgálatok alapján 
most a szerzetesi ujonczházakat oszlatja fel. A praefectusok 
hallomás szerint utasíttatni fognak, hogy az ujonczokat, szük-
ség esetében erőszakkal is távolítsák el a zárdákból s szál-
lítsák vissza családaikhoz. 

Hogy ezen szándék a szerzetes főnököket s a püspö-
köket is nagy rémületbe ejté, magától érthető; annál is in-
kább, minthogy alig van mód, a fenyegető csapást elhárí-
tani. A kormányhoz vagy a királyhoz folyamodni a mi kö-
rülményeink közt önlealacsonyitás lenne ; a főpapok ezért 
legjobbnak tartották, az ügyet a szentatyához terjeszteni 
fel, ki is legott tudtukra adá, miszerint gondja lesz rá, hogy 
az illető ujonczok, ha az olasz rendházakból csakugyan ki-
űzetnének, belga és franczia zárdákban találjanak alkalmat, 
tanulmányaikat és leendő hivatásukra való előkészületöket 
folytatni. Igy tehát most várjuk, hogy mit határoznak Ni-
cotera-Mancini urak. 

Egy itteni, igen magas állású, egyházi személyre vo-
natkozólag igen kellemetlen s sajnos hírek keringenek a 
városban; de minthogy bizonyosat még sem mondhatni, 
különben pedig nem a mi dolgunk, az ilyeneket, másokat 
csupa ujságirási viszketegből megelőzve, a nagy harangra 
kötni ; azért ezeket itt csak jelzem, a többit magánlevelem-
ben találja. 

Azt beszélik itt, hogy Keudall, a porosz nagykövet, 
Bismarcktól utasítást vett, hogy az itteni kormányt Ledo-
chowski bibornoknak magatartása miatt interpellálja. Mi-
csoda gyakorlati eredménynyel tehetné ezt Keudell, azt mi 
itt nem igen értjük. Ledochowski bibornok nem lakik a 
Yaticánban, hanem az u. n. Canonica di San Pietro-ban, 
mely nem esvén a ,garantia-törvény' alá, az ő ,magatartásá'-
ból sem lehet érvet kovácsolni ezen törvény ellen. Netáni 
nyilatkozatainak olasz lapokban való közzétételét a kormány 
megtilthatná ugyan ; de akkor van száz meg száz ultrámon-
tán lap Olaszországon kivül, mely azokat örömest közzé 
tenné s egyáltalán őrültség, a XIX. században bárminek 
is sajtó utján való közzétételét megtiltani; mert e tilalmat 
manap keresztülvinni többé nem lehet. Ledochowski ellen 
csak ugy lehetne fellépni, ha egyúttal a pápa ellen is tör-
ténnék valami, azaz, ha a ,garantia'-törvény tettleg eltöröl-
tetnék, ettől pedig még Mancini is, legalább most, a válasz-
tások előestéjén, óvakodni fog. A. P. 

Berlin. B i s m a r c k is ,G r ü n d e r' ? A M á r i a -
k é p e k ; v i l á g i v a l l á s t a n i t ó k ; F a l k v i s s z a l é -
p é s e sat. Ha nem minden jelek csalnak, oly botrány-per-
nek állunk előestején, mely az eddigi, ilynemű tüneménye-
ket s eseményeket messze túlszárnyalni készül, s máris a 
közfigyelmet annyira vonta magára, hogy mellette az egész 

keleti kérdés tökéletesen háttérbe szorult. Semmi kevesbről 
van ugyanis szó, mint arról, hogy ime: — Bismarck is a 
,gründer'-ek közt áll, ő, kinek,kormányzási modorát tekintve, 
mindenekelőtt legalább ,tisztakezü'-nek lennie illenék. Ter-
mészetes, hogy ezekre nézve ma még bizonyost senki sem 
mondhat; de tény, hogy az itt megjelenő ,Deutsche Reichs-
glocke1 czimü lap, melynek eléggé ismert összeköttetései 
vannak, legújabban megjelent egyik számában, Diest-Daber 
urnák ,Der sittliche Boden im Staatslehen' czimü munkája 
alapján Bismarck-ot azzal vádolja, hogy a porosz központi 
földhitelintézet alapitóitól egy millió tallér értékű részvé-
nyeket kapott, amiért ő aztán az intézetnek felvirágoztatá-
sát politikai befolyásával elősegítette ! . . . 

Hogy ezen ,leleplezés' nagy feltűnést okoz, szükségte-
len mondanom ; a nevezett lapnak szerkesztője, mint hal-
lom, már be is fogatott, mit nem értek ; mert ily esetben 
Bismarck csak mint magánember indíthatna, rágalmazás 
miatt pört, akkor pedig az előzetes fogságnak nincsen he-
lye, ámbár mi itt, Poroszországban már nagyon hozzá szok-
tunk, hogy törvényszékeink bizonyos személyiségek ked-
veért gyakran igen is gyanús kivételeket tesznek. Még 
nagyobb lenne a baj, ha Bismarck nem merne rágalmazási 
pert kezdeni, hanem egyszerűen ,személyes sértés' miatt in-
dítana keresetet a szerkesztő ellen ; mert ez annyit jelentene, 
hogy annak állítását megczáfolni nem tudja, minthogy ez 
utóbbi esetben a vádlottnak nem szabad állításának igazsá-
gát bebizonyítani, minelf történnie kell, vagy legalább kel-
lene, hahogy Bismarck eléggé tisztának tudja magát, csak-
ugyan rágalmazási pert indítani a ,Reichsglocke' ellen. Hogy 
ily körülmények közt közönségünk az ügyek további mene-
tét nagyra feszült kíváncsisággal várja, magától érthető, va-
lamint én sem fogom elmulasztani, önöket a további moz-
zanatokról lehetőleg gyorsan tudósítani. 

Legújabban a Mária-képek is lettek néhány tulbuzgó 
jculturharczos' által megtámadva; nevezetesen a jülichi iskola-
felügyelő, ugy látszik, azt remélte, hogy legalább is valami kis 
veres-sast kap a gomblyukába, hahogy az emlitett képeket a 
kath. iskolákból kitiltja; azonban az érintett tanitóks kath. 
községek nem hagyták a dolgot, hanem egészen a cultusmi-
nister elé vitték azt, ki most ekként határozott, hogy a ké-
pek maradhatnak, sőt az eltávolítottak visszahelyezendők. 

Furcsán járt Janiszewski püspök, a sokat zaklatott 
gneseni suffraganeus, midőn, Lengyelországból száműzetve, 
itt keresztül utazott. Egy napon ugyanis, itt tartózkodva, 
a Mátyás-templomban misézett, miért is ,tilos cselekedet és 
egyházi ténykedésnek illetéktelen elvégzése miatt' bevádol-
tatott az állami alügyész által, ki ugylátszik, ellent nem 
állhatott a viszketegnek, magát nevetségessé s ezáltal fölfelé 
kedvessé tenni. Ez talán sikerült is neki ; azonban a püspök 
még sem Ítéltetett el, s útját háboritlanul tovább folytathatta, 
miután a misézés bűntettét még egyszer elkövette volna. 

A tartományokból is csak igen különös hirek érkez-
nek. A hildesheimi püspök, annak daczára, hogy ebbeli bir-
tokjogait hitelesen kimutatta, mégis kiszorittatott a püs-
pöki palotából, s nov. 1-étől kénytelen leend, magánházban 
lakni. Ugyanott megtiltatott a gymn. tanulóknak naponkint 
szentmisét hallgatni. Az illető hatóság elégnek találja, ha a 
fiuk kétszer egy hétben mennek templomba. Ennek megfe-
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lelőleg a gymn. tanítók- s tanároknak megtiltatott, oly tár-
sulatokba lépni, vagy azokban, mint tagok, résztvenni, me-
lyek a ,katholikus' melléknevet viselik ; a tanárok remon-
stráltak a ministeriumhoz, kimutatva, miszerint az érintett 
társulatoknak egyike sem foglalkozik politikával, de hasz-
talanul ; azért éljen a porosz ,szabadság' ! Végre, ugyancsak 
ezen ékes szabadságnak még inkábbi feltüntetésére, mind 
azon lapok, melyek időről időre valamely .letett' püspök-
nek egyegy hivatalos nyilatkozatát közlik, mindannyiszor 
vád alá helyeztetnek „vétség elkövetésében való közremű-
ködés miatt". 

Szóval, Falk barátunk oly gyalázatos erélylyel mű-
ködik, hogy alig hitelt érdemlő az itteni ,Volksztgl azon 
híre, miszerint legközelebb a badeni Jolly sorsára jutván — 
menesztetni fog. Jelzem e hírt ; mert ki tudja, oda fenn, 
meddig tűrik meg e szomorú üzelmeket. o o 

IRODALOM. 
© Megjelent és beküldetett: Kleiner Katechismus in 

Wort und Bild. I. u. II. Lehrstufe von Dr. J. B. N. Buda-
pest, Druck des Franklin-Vereins. Dr. Nogáll János kano-
nok ur, Kis Képes-Ivátéjának vagyis a ,Summa Doctrinae 
Christianae' első könyvének fordítása. 

= Az esztergomi „Egyházirodalmi Iskola" előfize-
tési-e való felhívást bocsátott szét Viezer J . innsbrucki ta-
nár „Ember és Állat" czimü népszerű művére. E mű össze-
hasonlítást téve az ember és állat között, majd természettani 
alapigazságokkal, majd egyszerű észokokkal dönti meg s 
mutatja ki tarthatatlanságát a keresztényellenes elméletek-
nek, nem ritkán a legnevetségesebb oldalukról mutatván be 7 o o 
azokat. Irálya könnyed, folyékony, megnyerő ; az egész mű-
nek egyszerűen kellemes szerkezete mindenki számára ajánlja. 
A mű 8-rét alakban 11 —13 ivnyi terjedelemmel 1877. év 
elején fog megjelenni. Árát tömeges pártolás reményében 
60 krra szabták. A szives megrendeléseket november végéig o o o 
kérik beküldeni. 

Ezenkivül jelentik ugyanonnan, miszerint a ,Különcz' 
czimü regény, pártolás hiánya miatt nem fog megjelenni ; 
ellenben, hogy Dr. Schmitt Jakab „Elemi katekizmus ma-
gyarázata" czimü munkájának II. kiadása van sajtó alatt. 
Terjedelme nagy 8-adr. 248 1., ára 1 ft. 20 kr. 

VEGYESEK. 
— Soprony városában, mint a ,Rccht'-hen olvassuk, vi-

táskérdés volt, váljon az ottani plébános az összes képviselő-
ség, vagy annak csak katholikus része által választassék. 
Legújabban a vallás- s közoktatásügyi minister ő exja a 
vitát akként intézte el, hogy a választásban csak a katholi-
kus képviselők vehetnek részt. 

— Maassen tanár Bécsben legújabban egy, czime sze-
rint igen érdekes könyvet bocsátott ki: „Neun Kapitel über 
freie Kirche und Gewissensfreiheit1'. Az egyes fejezeteknek 
czimei : 1) Az egyháznak szabadsága ; 2) Az állami absolu-
tismusnak pogány eszméje s a keresztény lelkismeret; 3) A 
lelkismeret szabadsága ; 4) A római államegyház ; 5) Egy-
ház s állam a középkorban ; 6) Az evangelikus államok s a 
német birodalom ; 7) A fejedelmek mindenhatósága és a ka-
tholikus egyház ; 8) Az osztrák Concordatum s a későbbi 
törvénykezés; 9) A ,culturharcz'. Munkáját illetőleg maga 
szerző attól tart, „hogy minden pártot meg fog bántani" — 
mi annak teljes correctségét kissé gyanússá teszi. Talán 
visszatérünk rá. 

— A magas porta hallomás szerint egy concordatum-
félének tervezetét közölte volna a szentszékkel, mely sze-

rint jövőben a kath. örmények ügyeit rendezni szándékozik. 
A tervezet a szentszék helyeslését nyerte volna meg. Miután 
pedig másrészről azt olvassuk, hogy ugyancsak a török kor-
mány Kupeliánnak, a schismaticusok fejének megígérte 
volna, hogy .egyházának' nem lesz bántódása, jó lesz a ter-
vezetben, ha csakugyan létezik is, egyelőre csak a portának 
egyik ujabb kísérletét látni, katholikus alattvalóinak rokon-
szenvét biztosítani magának. — Október 4-én, mint Császár 
s ap. király ő felségének magas nevenapján Prágában a ka-
tholikus egyleteknek központi gyűlésterme szenteltetett be. 
— Mermillod püspök száműzetésében is 10000 frankot gyűj-
tött a svajczi vizkárosultak javára, s ezen összeget a szövet-
ségtanácshoz áttette. — Berlinben jelenleg 22000, keresz-
tény szülőktől származó gyermek van, mely nincsen meg-
keresztelve. — Nicotera, olasz belügyministernek, az egy-
házi körmeneteket tiltó rendelete ellen meglehetősen zajos 
meetingek készülnek Turin, Milánó, Velencze, Nápoly, Fi-
reneze s Róma városaiban, a kisebbeket nem is emlitve ; ezen-
kivül azon ügyvédek száma, kik az emiitett rendeletet tör-
vénytelennek s alkotmányellenesnek nyilvánították, már 
200-ig szaporodott, ugy hogy a minister ur alighanem egy 
kis kudarezot fog önkénykedésével vallani. — Ledochowski 
bibornok egy, Albánéból kelt levélben csatlakozott azon til-
takozáshoz, melyet a porosz püspökök az egyházi vagyon 
kezelését ,rendező' törvény ellen a kormányhoz benyújtottak. 

— A liberális-irányú ,Deutsche Volkswirtschaftliche 
Correspond.1, egyik legujabbi számában ezen felirat alatt : 
„Christlich-Sociales"' következő Ítéletet mond a katholikus 
munkások Bordeaux-ban nem régen tartott congressusa fe-
lett : „Mig a mi sajtónk, mint az evangeliumbeli Martha 
,igen sokban törődik', holott pedig,csak egy a szükséges', — 
addig a ,keresztény-socialis' propaganda körében igen sok 
olyan dolog megy végbe, mely nagyobb figyelmet érde-
melne, mint a mennyiben rendesen részesül." 

„A katholikus munkások nem régen Bordeauxban 
tartott congressusa oly resolutiókban állapodott meg, me-
lyeket kár lenne a szokott olcsó gúnynak, vagy legjobb 
esetben ama bizonyos, igen jól számító agyonhallgatásnak 
vetni oda zsákmányul A végből t. i., hogy a munkások közt 
a keresztény szellem ismét helyreálljon, a congressus a kö-
vetkezőket indítványozza : 1) a vasárnapnak megszentelé-
sét ; 2) a tisztátalan beszédek s istenkáromlások megbünte-
tését ; 3) külön műhelyek a nemek szerint s a családi szel-
lemnek ápolását ; 4) a mester s a legények közti atyai vi-
szonynak helyreállítását ; 5) becsületes munkavezetőknek 
választását és 6) a bérnek más napon, nem szombaton való 
kifizetését." 

Ezután a nevezett lap helyeslőleg méltányolja ezen in-
dítványokat, és a keresztény socialismus'-nak szép jövőt jó-
sol az u. n. állami és ama másik, a ,democraticus socialismus • 
sal szemben, mely utóvégre semmi egyéb, mint a zsidók s 
zsidószolgáknak egyik eszköze, melylyel az Ínséggel küzdő 
osztályoknak figyelmét a maga üzelmeitől elterelni iparkod-
nak ; — azonban lesz ennek is egyszer vége, s pedig ugy 
látszik nem sokára. 

— Az amerikai Egyesült-Államokban 1868-ik óta 17 
menház van a szegény aggastyánok számára, kik az úgyne-
vezett „Petites-Soeurs des Pauvres" — a szegények kis 
nővérei — gondviselése alatt készülnek amaz örökkévaló 
boldog hazába. F. é. márczius 7-én Brooklynban, hol össze-
sen 73 férfiú és 113 ily szegény nő talált menedéket, hajnal-
ban tüz ütvén ki a menházban, 20 aggastyán a lángok mar-
taléka lőn. A kár 125,000 frankra becsülteték. Denique itt 
a tüz, amott meg Bismarck — pusztit. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szá m alatt. 
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Egy ereklye viszontagságai.') 
Az 1715. évben Nagyboldogasszony temploma 

a kereszténység legőszintébb buzgalmából szár-
mazó ünnepélynek volt tanuja . A budai polgárság-
nak sikerült ugyanis XI. Kelemen pápától kiesz-
közölni, hogy alamizsnás sz. János, alexandriai patri-
árka ereklyéinek egy resze a pozsonyi sz. Márton 
templomából Budára visszahelyeztessék, a hol Má-
tyás király idejétől fogva a török foglalásig ke-
gyelettel tiszteltetett. Már 1712. év nov. 30-án ér-
tesítette Keresztély Ágoston szász herczegés bibor-
nok-primás a budai tanácsot, hogy kérelmének ö 
szentsége helyt adott és a szent testének egy tekin-
télyes része fog a budaiaknak átadatni , e czélból 
ezüst szekrénykével ellátva, amint a raggály meg-
szűntével az utak nyitva leendenek, küldötteik Po-
zsonyban megjelenhetnek. Azonban mindennemű 
akadályok csak 1515-ben engedték meg a rég óhaj-
tot t ereklye átvételét, mely végett u. a. évi junius 
6-án kelt városi megbizó levéllel ellátva Keppeler 
Rudiger Gáspár és Schmidt Mátyás budai tanács-
nokok Pozsonyban a bibornokprimás előtt megje-
lentek, ki u. a. hó 26-án, esti nyolcz óra tá jban, sz. 
Márton templomában, zárt a j tók mellett, az összes 
káptalan jelenlétében a szentnek testét felemelteié, 
és annak jobb lábáról a bokától lefelé való részt (te-
hát a lábtöt , középlábat és u jakat) a szárcsont nél-
kül lefejté és az üveg szekrénykébe, arany és se-
lyem szövetből készült vánkoskára elhelyezé és se-
lyem szalaggal lekötözé, melyet saját pecsétjével 

l) Mutatvány Némelhy Lajos „A Nagyboldogasszony-
ról nevezett budapestvárosi főtemplom történelme" czimü 
munkájából. L. 30. számunk irodalmi rovatát. Jelen közle-
mény kapcsolatban áll a ,Religio' 1857. I, 122 s k. 1. s dr. 
Zalka János, jelenlegi győri m. püspök ő exjának „Szentek 
Legendá"-jában I, 130 1. található közleménynyel. 

pecsételt le.2) A budai polgárok az átvet t kincscsel 
hajóra ültek és jul ius 1-én a buda-ujlaki dunapar-
ton szerencsésen kikötöttek. Ennek hirét vévén az 
új laki lelkész, nagy számú hiveivel kisietett a hajó-
hoz, hol az ereklyét felemelve, körmenetileg tem-
plomába átvit te és köztiszteletre kitette. Az inneni 
átvitel t a számára épitett városházi kápolnába a 
tanács nagy pompával kivánta eszközölni, azért a 
Budán és Pesten létező templomok lelkészeit és 
minden szerzetes rendet felkért az ünnepély kitel-
hető emelésére való közreműködés végett . 

Jun ius 7-e, vasárnap tüzetett ki az ünnepély 
napjául . Már reggeli hat órakor indult meg az új-
lakiak és ó-budaiakból álló körmenet. Az ereklyét 
négy növendékpap emelte vállain. A császárfiirdő-

2) Az ereklye hitelességét bizonyitó okmány szövege 
ez: „Nos Dei Gratia Christianus Augustus Vniversis 
et singulis praesentes nostras literas Inspecturis fidem faci-
mus et attestamur quod Nos ad maiorem D E I gloriam suo-
rumque Sanctorum Venerationem de speciali mandato et 
indulgentia SS. Dni nri Dni Clementis Papae XI. partem 
insignem reliquiarum, videlicet integrum pedem dexterum 
absque tamen tibia, Venerando ex corpore Sti Joannis Elee-
mosynarii in Collegiata Ecclesia nostra Posoniensi reveren-
ter asservato in praesentia et coram eiusdem Ecclesiae Ho-
norabili Caplo nro desumpserimus, atque super cussinum ex 
materia filis serieeis et argenteis texta posituin capsula 
partim lignea partim vitrea bene clausa et funiculo serico 
coloris rubri colligata sigilloque nostro signata consignave-
rimus liberae Regiaeq. Civitatis Budensis Ablegatis Rudi-
gero Casparo Keppeler et Mathiae Schmidt Viris ibidem 
Consularibus ad hoc cum speciali mandato ad Nos exmissis 
ad effectum, ut praefatae SS. Reliquiae in Civitatis eiusdem 
Ecclesia Parochiali vel in alia quacumque Ecclesia aut Ca-
pella ibidem Canonice erecta, consecrata seu benedicta pu-
blice fidelium venerationi exponi et collocari possint ac va-
leant. In quorum fidem has literas nostras testimoniales 
manu nra subscriptas, utroque sigillo munitas per infrascri-
ptum secretarium ntrurn expediri mandavimus. Posonii in 
Curia nra ArchiEppali die 2Ö-ta Junii Ao Dni 1715. L. S. 
Cardinalis de Saxonia m. p. Ad mandátum Eminentissimae 
Suae Serenitatis Francise. Götzl, Consil. et Secret, m. p. Az 
eredeti okmány létezik a fővárosi levéltárban: Acta Sacelli 
S. Crucis et S. Joannis Eleemosynarii in Curia Civicn. 
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nél voltak felállítva a többi körmenetek zászlóikkal 
és zenészeikkel. I t t óriási körmenet alakult, melyet 
Putanieh János, sz. Zsigmond prépostja vezetett, 
és mely a vizivároson végig haladva a vizikapunál, 
lépett a várba s ott Nagyboldogasszony templo-
mába, hol remek szónoklat és ünnepélyes sz. mise 
tartatott . Melynek végeztével a sz. ereklye a város-
ház kápolnájába helyeztetett át. 3) 

A városházán addig őrzött kincsnek, a ,Bel.' 
31. számában emiitett eladatása alkalmával, ala-
mizsnás sz. János, jobb lábának a plébániatem-
plomba a városházi kápolnából való áthelyezése, 
1786. évi aug. 22-én kelt legfelsőbb határozat4) 
szerint a kápolna végleges bezárása mellett, elren-
deltetett. Mindazáltal az ereklye ki nem adatott a 
főtemplom számára, hanem a városház volt kápol-
nájában visszatartatott, a hol azt 1805-ben Görgey 
Márton érseki helyettes, porral belepett üveg szek-
rényben feltalálta, — e pulveribus Curiae Civicae 
libertati et cultui publico asseruit — és illő pom-
pával Nagyboldogasszony templomába áthelyezte 
s egyszersmind 375 ft. 56' / a krnyi alapítványt tett', 
hogy a szentnek ünnepén kamatjai a szegények kö-
zött, alamizsna gyanánt, osztassanak ki. Sz. János 
ereklyéje Nagyboldogasszony templomában a ke-
reszt-oltárra helyeztetett, természetesen minden hi-
telességi okmány nélkül, mely elveszettnek tar-
tatott, melyet azonban e sorok olvasói már ismer-
nek. Ugyanazon oltáron volt az ereklye az 1822. év 
febr. 25. és 26-án, divék-ujfalusi Rudnay Sándor 
által tartott kánoni vizsgálat alkalmával is, ki, 
hogy az ereklye hitelességét constatálhassa, azt 
magával vitte Pozsonyba, hol a sz. Mártonról neve-
zett társaskáptalan egyházában, aug. 15-én, Nagy-
boldogasszony ünnepén, nagyinise után sz Jánosnak 
testét a szentélybe hozatta, kinyittatván koporsóját, 
a lábat hozzá illesztette, melynek tanúi voltak a 
pozsonyi társaskáptalan tagjai, asegédkedő papság 
és két sebész, kik mindnyájan, nemcsak azon okból, 
mivel a testből épen ezen láb hiányzik, hanem a 
kiszáradt hus egyformasága és szine, az átvágott 
izmok összeillése után Ítélve e jobb lábat alamizs-
nás sz. János jobblábának ismerték fel, minek kö-
vetkeztében a herczegprimás azt, mint hiteles erek-
lyét a keresztények illő tiszteletének tárgyául to-
vábbra is kitenni parancsolta. 5) 

3) Ugyanazon okmányok nyomán. 
4) A volt m. k. udvari kanczellária levéltárában, 13,868 ; 

786. sz. alatt. 
5) Az 1822. évi kánoni vizsgálat nyomán. 

II. József idejebeli templomdulás Budán. 
E szakasz a budavári főtemplom történelmé-

ből, melyre a következő sorok által a kedves olvasó 
figyelmét fordítani bátorkodom, a borúsan lealko-
nyodott XVIII. század utolsó negyedével kezdődött, 
midőn nemcsak a politika légmérőjének nyugtalan 
állapota, vészt jelezve, egész Európát izgatottság-
ban tartotta : hanem az egyház látkörét is, különö-
sen édes hazánk felett, sötét felhők burkolták, me-
lyekből villámok czikáztak alá és az egyház épüle-
tét alapjaiban megingatni látszó dörgés szárma-
zott. A templomok bezáratását, szerzetesrendek és 
jámbor társulatok eltörlését, egyházi szokások és 
ajtatosságok beszüntetését, sőt az egyházi vagyon-
nak világi czélokra fordítását stb. elrendelő paran-
csok igen is hasonlítottak a felháborodott termé-
szet villanyos tüneményeihez. Nagyboldogasszony 
temploma sem maradt érintetlenül, azonban viszon-
tagságai enyhébbek voltak, mint melyeknek a buda-
vár i többi templomok voltak alávetve, azok több-
nyire lelkészeiktől megfosztva minden időkre bezá-
rattak. A Nagyboldogasszony templomában lelkész-
kedő rend, a jezsuiták eltöröltettek. 

1773-ban ütött a collegium számára az utolsó 
óra. XIV. Kelemen pápa jul. 21. aláirt „Dominus 
ac Redemtor noster" kezdetű bullájával a jezsuita 
rendet eltörülte, mely bullát Mária Terézia királynő 
tartományaiban is érvényre hozni engedett. A bu-
dai collegiumra a sor u. a. évi Október 21-én, csü-
törtökön, sz. Orsolya napján került A collegium be-
szüntetésére felhatalmozott bizottság következő ki-
küldött tagokból á l lot t : A megyés érsek (sede va-
cante az egyetemes helynö k Galgóczy János) részé-
ről, Draveczki Ferencz esztergomi kanonok; a k. 
kamara részéről, Szlávy Pál, a királyi ügyek igaz-
gatója; a politikai hatóság részéről Varsány Ádám ; 
Pestvármegye részéről Laczkovich György. E bi-
zottság a collegiumban a tartományi főnök lakosz-
tályában foglalt helyet és a vári collegium, vala-
mint a vízivárosi residentia minden tagját , tehát a 
buda i jezsuitákat teljes számban, maga elé hivatta, 
kiknek az érseki biztos a bizottság érkezésének czél-
já t elmondta és felhatalmaztatása okmányát, a pápa 
beszüntető bul lá já t és ugyanannak aug. 13-án kelt 
brevéjét felolvastatta. Ezek után hangsúlyozta, 
hogy ő felsége a királynő a pápai bullát, az állam 
jogainak sértése nélkül, tartományaiban is fogana-
tosítani engedi és a beszüntetett rend tagjait ő fel-
sége iránti minden fogadalmuk alól felmentette. A 
többi biztosok szinte hangsúlyozták, miszerint ö 
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felsége a feloszlatott rend tagjait oltalmába fogadandja és 
vigasztalták a busongókat. Erre minden egyes rendtárs a 
rectortól kezdve kikérdeztetett, váljon mely egyházmegyébe 
óhajtaná magát felvétetni; mint lelkész vagy mint tanár 
akar-e működni, vagy nyugalomba akar-e lépni és hol 
óhajtja nyugdiját élvezni. Egyelőre, hogy Budán az egyházi 
ténykedés és tanitás félbe ne szakittassék, többnyire előb-
beni foglalkozásukban meghagyattak. Az eddigi rector, Re-
viczky Antal öt segéddel jeleltetett ki a plébánia ügyei ke-
zelésére. Ez után a királyi ügyek igazgatója a collegium 
vagyonát vette á t ; e végből minden összeiratott és leltároz-
tatott. A templom készleteiről és tőkepénzeiről szinte leltár 
vétetett fel. 

1784. év april 12-én Leidneker Döme plébános B it-
thyányi bibornok primástól azon egyenes megbízást nyerte, 
miszerint a megszüntetett klára-apaczák, sz. Margitról neve-
zett templomát profanálja. Az adott instructioban megem-
littetik, hogy a szentek ereklyéit az oltárokból emelje ki, 
ha pedig hordozható oltárokra (portatilia) akadna, őrköd-
jék, hogy a kiemelésnél meg ne sérüljenek. A falon látható 
felszentelés-! jeleket a vakolattal együtt fejtesse le és égesse 
el. A templom alatt levő kryptából a hullákat a város által 
emeltesse ki és a köztemetőbe helyeztesse át. Mindez aprilhó 
19-én teljesíttetett is. Még ugyanazon évben a templom a 
volt zárdával együtt a hétszemélyes táblának adatott át. 

Hasonló sors érte Budavárának még néhány egyházát 
és kápolnáját, igy a karmelitáknak sz. Józsefről czimzett tem-
plomát, melynek oltára és képei 1786. april 25-én kelt hely-
tartósági 17,501. számú legfelsőbb rendelet folytán áruba 
bocsáttattak. A templom ezután elkobozott s tiltott porté-
kák raktárául használtatott, mig u. a. évi aug. 23-án kelt 
legfelsőbb rendelet szerint6) a városnak színházul adatott át. 

A szűz Máriáról nevezett tartománybeli ferencziek 
evangelista sz. János temploma ugyan nem profanáltatott, 
hanem a gyászos emlékű Martinovich Ignácz József szász-
vári apát és királyi tanácsosnak 1795. év máj. 19-án egyházi 
méltósága és papi jellegéből történt kiavatása után véglege-
sen bezáratott, és ugy maradt 1817-ig, midőn estei Ferdi-
nand herczeg rendeletére a várőrségnek adatott át. 

A városházban volt sz. kereszt vagy alanúzsnás sz. Já-
nos kápolnája, mely 1786-ban bezáratott és profanáltatott. 
a tanács kérelmére 1824. év aug. 31-én (21,651. helytartó-
sági szám alatt) kelt legfelsőbb rendelet folytán a városi 
foglyok számára tartandó isteni szolgálatra átengedtetett, 
mely czélra 1826. évben az esperes által feláldatott. 1850 
körül a városi levéltár helyeztetett bele. 

Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése 
Eszakamerikaban. 

(Folytatás.) 

Connecticut s Massachusetts egyházpolitikai állapo-
tai, mint már az eddigiekből is kiderülhetett, kezdetben 
meglehetős theocraticus jellegűek voltak. Egy 1631-ben ho-
zott törvény azt rendelé, hogy a kormány vagy bármely 
hatóság, sőt az esküdtszékek tagjaivá is csak oly polgárok 
választhatók meg, kik az államegyháznak tagjai. Ezáltal 
Massachusettsben a lakosságnak két harmada fosztatott meg 

6) A főváro.i levéltárban, idézve Podliradczkynál i. 967. i. 

a polgári jogok gyakorlatától, mi természetesen hoszas 
vitákra, sőt kellemetlen súrlódásokra is szolgáltatott nem 
egyizben alkalmat, melyek azonban mindig az uralkodó 
államegyház javára döntettek el, amint, péld., 1646-ben töb-
ben, ki ezen gyűlöletes szabály eltörléseért folyamodtak, 
egyenkint 40—50 font sterlingnyi birsággal sújtattak. Hogy 
tehát valaki teljesjogu polgárrá lehessen Massachusettsben, 
szükséges volt, hogy az ottani államegyháznak is legyen 
tagja; oda pedig bevéttetni nem volt épen könnyű dolog. 
Szükséges volt, a ,megigazulás' pillanatát pontosan elta-
lálni, s aztán néha órákig tartó ,ajtatos' beszédeket tartani, 
melyek alkalmával egy kortársnak s szem- s fültanunak bi-
zonysága szerint: „oly vallomások követeltettek a felveen-
dőtől, férfiútól s nőtől egyaránt, hogy a lakosságnak három 
negyede inkább kívüle marad az egyháznak, s ha ezen fel-
vételi szokások még soká tartatnak fenn, a túlnyomó több-
ség keresztség nélkül fog élni s meghalni." [Lechford ; 
Plain dealing or Newes from New-England. North Ameri-O o 
can Review, 18i9. j Azonban 1662-ben győzött azon párt, 
mely a felvétel körüli eme szigorból annyiban engedett né-
mileg, amennyiben megengedte, hogy megkeresztelt szülők-
nék gyermekei szintén megkeresztelhetők, ha mindjárt a 
szülők nem tartoztak is a ,felébresztettek' közé, következő-
leg nem tartoztak az egyházhoz ; de hogy az ilyen megke-
resztelt egyén ebből valahogyan a polgári jogok gyakorlá-
sára igényt ne támaszthasson, e jogok a confirmatiótól té-
tettek függővé, mely aztán a ,fel nem ébresztett'-ektől egy-
szerűen megtagadtatott. Ekként különbség tétetett a,church', 
a voltaképeni egyház s a ,parish' vagy congregation', a köz-
ség közt. Ez utóbbihoz tartoztak az ugyan ,fel nem ébresz-
tettek', kik azonban a vasárnapi isteni tiszteleten rendesen 
megjelentek s az egyházi terheket is viselték. Ilyenek még 
egyházgondnoki hivatalt is viselhettek, vallási s kebelbeli 
ügyekben azonban nem birtak szavazattal. A prédikátoro-
kat a cliurch választotta s a congregation megerősítette. 

Ilyetén szigor mellett nem csudálkozhatunk ama többi, 
számtalan excentricitáson sem, melyek e puritán társadal-
makban napi renden voltak. Igy egészen természetes dolog-
nak tartjuk, s az uralkodó theoeraticus észjárással nagyonis 
megegyeztethetőnek, hahogy Massachusetts- s New-Haven-
ben a bünfenyitő törvénykezés szóral szóra a Exodus és 
Leviticus illető részeiből vétetett át. Bálványozásra, bűbá-
josságra, istenkáromlásra, árulás- s hamis bizonyságtételre, 
házasságtörésre s bizonyos esetekben a fiúnak súlyos enge-
detlenségére is halálbüntetés volt szabva, mert — ezt Mózes 
rendelte igy ; a tolvajlást ellenben, melyet az angol törvé-
nyek oly szigorúan büntetnek meg, a massachusettsi törvé-
nyek nem tárták súlyos vétségnek, mert — „a szentirás más 
nézetet vall e tekintetben". 

Miután a bibliának ezen részei ilyeténképen mint 
állami alaptörvények fogadtattak be, magától érthető volt> 
hogy a magánszemélyeknek erkölcsi magokviseletét is álla-
milag ellenőrizni kellett. Innen származott a magánéletre 
vonatkozó szabályoknak hoszu sora, melyek gyakran feltű-
nően szigorúak voltak s oly számosak, hogy alig volt bün, 
melyet a polgári hatóság hivatalból meg ne büntetett volna. 
A restség s iszákosság époly szigorúan fenyíttetett meg, 
mint, például, az állami ruha-rendnek megsértése, s a pol-

33* 



260 

gárok e tekintetben gyakran elviselhetlen ellenőrzés és 
kényszer alatt állottak. 

Igy képezék a puritánusoknak vallási nézetei azon 
alapot, melyre ezen gyarmatoknak társadalmi rendszere és 
élete fektettetett ; de épezért a vallási intolerantia azokban 
a végsőkig is fajult el, annyira, hogy az ,állam' mindenkit 
száműzött, ki az ő hivatalos hitét vallani vonakodott. A dis-
sidensek törvényen kivül állottak ; a quäkereket, adamitákat 
„s egyéb hirhedt eretnekeket" a helytartó s tanácsosainak ren-
deletére befogni, bebörtönözni s az országból kiűzni kellett. O " O 
Az angol kormány ugyan ismételten, igaz, hogy csak az angli-
kán egyház érdekében szólalt fel; de itt is eredmény nélkül. 

A puritánusoknak ezen intolerantiája különben más 
gyarmatok alapítására szolgáltatott alkalmat. Igy New-
Hampshire és Maine legnagyobbrészt, Rhode-Island pedig 
egészen oly kivándorlók által alapíttattak és népesittettek 
be, kik résziut Connecticut-, részint Massachusettsből kiván-
doroltak ; csakhogy New-Hampshire- s Maineben puritá-
nusok is telepedvén le, a vallási türelmetlenség csakhamar 
itt is emelte fejét, és pedig elég bőséges eredménynyel. New-
Hampshire későbben királyi tartománynyá lett; Maine 
felett pedig Massachusetts gyakorolta a fenhatóságot, kö-
rülbelül oly módon, mint régebben Bern Wallis felett, mig 
végre egészen beleolvadt. A lelkismeret szabadságának ügye 
azonban mégis némileg jobban állott New-Hampshire- s 
Maineben, mint az anya-gyarmatokban, amennyiben általá-
nos vallásszabadság uralkodott, egyetlenegy kivétellel : — a 
katholikusok nem türettek meg ! 

Fontosabb és érdekesebb Rhode-Island története. Mi-
dőn a Massachusetts-öböl melletti gyarmatban a kormány-
zati rendszer a puritán eszmék szerint szerveztetnék, egy 
Salem városában működő fiatal pap a lelkismeret sérthetet-
lenségének nevében általános vallásszabadságot követelt, O O ' 

mely vakmerőségnek következtében kiközösittetvén, a vad 
indiánok közé kényszerült menekülni, kik, mivelhogy min-
dig barátságosnak mutatta volt magát irányokban, szivesen 
fogadák őt, sőt megengedték, hogy területökön 1636. évben 
Providence nevü várost épitsen, melyet minden, lelkismerete 
miatt üldözöttnek menhelyéül szentelt, s mely ennélfogva 
csakhamar sűrűen benépesittetett is, minthogy a puritánu-
sok intolerantiája az üldözöttek s elégedetlenek száraát min-
denütt igen szaporitá. 

Ugyanazon évben, 1636-ban a massachusettsi antino-
mianusok, kiknek élén Hutchison Anna nevü asszony állott, 
komoly zavarokat idéztek elő ugyancsak Massachusettsben 
az által, hogy Kálvinnak, a puszta hit általi megigazulásról 
szóló tanczikkelyét egész a végletekig hnjtván, mindenféle 
hittani vitákat s a közéletbe is átmenő súrlódásokat idéztek 
elő, mignem Hutchisonné is száműzetve, követőivel Rliode-
Islandbe, Williams Rogernek szomszédságába vonult. E kis 
gyarmat aztán szintén az ószövetségi bibliai törvénykezést 
tevé álladalmi szerkezetének alapjául, s Coddington-1 a 
,prophetissa' leghevesebb s legbuzgóbb tanítványainak egyi-
két választá az uj Izrael birájává, három seniort adván, ta-
nácsosokul melléje. Azonban minden ószövetségi rendszer 
mellett mégis alapelvül az mondatott ki, hogy hite miatt 
senkit sem szabad bántani, s hogy a legkorlátlanabb lelkis-
mereti szabadság mindenha érvényben maradjon. Ez okból 

az állam czimerévé egy köteg nyil választatott, ezen jel-
mondattal : „Amor vincit omnia." 

Az elveknek ezen hasonlatosságánál fogva természe-o o 
tes volt, hogy a kis telepitvény csakhamar Williams Roger-
nek nagyobb gyarmatába beleolvadt, mindkettőnek, melyek 
egyesülten is Rhode-Island nevét viselték, pedig elkesere-
dett ellenségei támadtak Massachusetts puritánusaiban, kik-
nek támadásai egyre fokozódván, Hutchisonné is az indiánok 
közé kénytelenült menekülni, hol nemsokára meg is halt, 
mig Williams 1643-ban Európába utazott, hogy a parliament 
közbenjárását, illetőleg védelmét kérelmezze, mi is annyi-
ban sikerült neki, hogy a parliament olyértelmü határoza-
tot hozott, mely szabad s független kormányzatot biztositott 
Rhode-Island számára. Ezen határozatot II. Károly 1663. 
helybenhagyta, megerősítette, sőt számos kedvezménynyel 
meg is toldotta, a teljes vallásszabadság biztosítását pedig is-
mételte; — az okmánynak idevonatkozó helye igy hangzik: 

„Hódolatteljes feliratában kijelenté ön, miszerint szán-
déka vagyon, fényes példában megmutatni, hogy angol nem-
zetiségű alattvalóink közt virágzó állam fog fenállhatni, ha O O O 7 

mindjárt vallási dolgokban tökéletes szabadság uralkodik 
is, s hogy az evangéliumra támaszkodó igazi jámborság 
egyúttal legjobb biztosíték is a királyságra nézve, valamint 
leginkább képes a valódi loyalitás érzelmeit mélyen becse-
pegtetni a halandók szivébe." 

Ennélfogva, mivelhogy erős szándékunk van, szeretett, 
loyalis alattvalóinknak, a legszebb eredményekkel kecseg-
tető eme vállalatát előmozditani, számukra polgári s val-
lási jogaik szabad gyakorlatát s szabad élvezetét biztosí-
tani, s ama vallásszabadságot, melyet annyi fáradsággal, 
szelídséggel s hűséggel kiküzdöttek maguknak fenntartani ; s O O öo O ' 

mivelhogy tekintettel vagyunk arra, miszerint a gyarmat-
ban oly egyének is vannak, kik meggyőződésök szerint nein 
alkalmazkodnak azon vallási gyakorlatokhoz, melyek az an-
gol egyháznak szertartása szerint kötelezők, sem az ezekre 
vonatkozó esküt le nem tehetik, az illető czikkelyeket alá 
nem írhatják; — tekintve végre, miszerint a nagy távolság-
nál fogva, nincs okunk attól tartani, mintha jelen kivételes 
engedmény csorbát ejthetne azon egyformaságon, mely ki-
rályságunkban létezik és fentartatik ; — rendeljük: 

„Miszerint nevezett gyarmatban ezentúl senki, vallási 
dolgokra vonatkozó bármi eltérés miatt ne terheltessék) 
meg ne büntettessék, s törvény elé ne idéztessék, hanem 
hogy ellenkezőleg mindenki lelkismerete teljes szabadságát 
élvezze, s e tekintetben teljességgel független legyen, ha 
csak békésen viseli magát s e szabadságot nem féktelen-ed o 
séggé vagy szentségtöréssé, avagy polgártársainak zaklatá-
sává vagy egyébkénti bántalmazásává fajulni engedi." 

Mi birta rá II. Károlyt ezen fenkelt hangú nyilatko-
zatra, váljon csak a puritánusok elleni gyűlölete, vagy más 
okok is, nem tudni; tény, hogy e rendszabály Rhode-Island-
ben igen üdvösnek bizonyult. De azért a puritánusok ezen-
túl is nagy ellenségei voltak e szerény kis gyarmatnak s 
még 1695-ben Colton ezt irta róla: „Ezen gyarmat semmi 
egyéb, mint az antinomianusok, socinianusok, quakerek, ana-
baptisták, arminianusok, antisabbatariusok, fainilistak, ana-
baptistak s szellemidézők, szóval minden rosz keresztények 
söpredékének nagy halmaza; ha valaki egyszer hitét elvesz-
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tené, Rhode-Island valamely falujában bizonyára megta-
lálná : bona terra, mala gens. [Warden Descriptions des 
Etats-Unis; I, 519.] Annál jobban érezte magát ellenben 
maga a gyarmat, melyben II. Károlynak szabadságlevele, 
leszámítva az 1686—88-i rövid időközt, egészen 1842-ig 
érvényben maradt. 

Ez Rhode-Island, az Unió legkisebb államának törté-
nete, mely arról nevezetes, hogy Maryland-et kivéve egye-
dül ő volt az, mely határait a katholikusok előtt is meg-
nyitotta. E két államot kivéve, a katholikusok mindenünnen 
ki voltak zárva, sőt a protestáns türelmetlenségnek sötét szel-
leme gyakran még tovább is ment. 

Ekként fejlődtek Uj-Angliának egyházpolitikai viszo-
nyai, Rhode-Island kivételével mindenütt puritán eszmék 
szerint, amiért is állami rendszerök a vallás s politikának 
legfonákabb összekeverésében állott, mely állapot, ha ma-
nap ép ellenkezőjévé változott is, egyes mozzanatokban, 
például a vasárnap mikénti megülését illetőleg máig is 
fennáll. (Folyt, köv.) 

Szent-István-Társulat. 
A nyári szünidő elteltével f. hó 12-kén tartá a Szent-

István-Társulat első havi ülését Tarkányi Béla apát-kano-
nok elnöklete alatt, ki azt a tagok szívélyes üdvözlésével 
megnyitván, számot adott az igazgatóságnak a szünidő alatti 
működéséről, különösen kiemelvén az iskolakönyvek nagy-
mérvű kiállítását, hogy lelkismeretesen teljesítve a nagy-
fontosságú feladatot, melylyel a nmélt. püspöki kar meg-
bízta, s a szükséges könyvekkel és tanszerekkel idején ellát-
hassa magyarországi kath. népiskoláinkat, mely feladatának 
az igazgatóság mindeddig pontosan igyekezett megfelelni. 

Ezután bemutatta az 1876-i tag illetmény ül sajtó alól 
kikerült s a tagoknak már nagyrészben szétküldött könyve-
ket, névszerint az 1877-ik évre szóló Naptárt és a ,Házi 
könyvtár' 23-ik füzetét, mely VII. Pius pápasága történe-
tének első részét adja, ebben s a novemberi ülésig1) megjele-
nendő második, befejező részben a világi és lelki hatalom 
közötti harcznak nagyszerű képét tárván szemeink elé, bá-
torításul vigasztalásul s gazdag tanulságul, főleg napjainkra 
vonatkozólag, midőn egyházunk s annak rendithetlen jelle-
mű szentséges feje hasonló szozongattatások közt lankadat-
lanul küzd a rája zudult ellenséges hatalmakkal, teljes biza-
lommal nézvén eléje a diadalnak, melyet isteni alapitója 
egyházának megígért, oly kőszálra alapitván azt, melyen a 
pokol kapui sem vesznek erőt. 

Ismert derék kath. költőnk, Mindszenty Gedeon, ,Leg-
újabb költeményeit' kiadás végett a társulatnak ajánlván, a 
választmány elfogadta az ajánlatot, s a mű szabályszerű 
megbirálására az egyházi censoron kivül, az erre legilleté-
kesebb Tárkányi Béla alelnököt kérte fel. 

A társulat uj tagjaivá lettek a juliusi ülés óta: Apá-
thy Viktor, joghallgató Budapesten, Oldal Jenő, Zelenék 
János, Piácsek Béla, Kovács Mátyás, Bóta Ernő, Riesz Jó-
zsef, Szalay Gyula, Fullajtár Sándor egri növendékpapok, 

') Felette örvendünk, hogy múltkori feltevésünkkel, miszerint e 
becses munkának II része csak esztendőre, mint tagdíj fogna megjelenni, 
tévedtünk, amennyiben most legújabban illetékes helyről akként világo-
sit tattunk fel, miszerint már az utolsó iv, a tárgymutatóval együtt sajtó-
készen áll, s ekként a II. kötetnek megjelenése s szétküldetése is legköze-
lebb várható. Szerk. 

Dráveczky Adolf váczmegyei áldozár, Pulai János Kecske-
méten, Brühl József esztergom-szent-annai lelkész, és végre 
a római collegium ge manico-hungaricum magyar növendék-
papjai, kik magok közt magyar egyházirodalmi örkt alakí-
tottak. Nemes törekvésöket a választmány azáltal kivánta 
jutalmazni, hogy kiadványaiból részökre nagyobb számú 
ajándékkönyveket rendelt küldetni. 

A ,Civiltà Cattolica' czimü nagybecsű folyóirat eddigi 
összes évfolyamait 1850-től kezdve, antiquariusi uton a tár-
sulati könyvtár számára megszerezvén az alelnök, a választ-
mány helyesléssel fogadta az intézkedést s a becses mű foly-
tatólagos megszerzését elrendelé. O Ö 

Az egri főmegyéből néhai Kőváry János, apát, tari volt 
pleb. 100 ftot, Vosits Frigyes, erdőtelki v. pleb. 20 ftot, Szi-
korszlcy János, görömbölyi v. pleb. 5 ftot; a csanádi egyház-
megyéből Mikosevics József, volt kevermesi pleb. 280 frtot 
hagyományozván a társulatnak, — kegyeletes tudomásul 
vétetett az esetről tett jelentés. 

Több intézetek, gymnasiumok könyvtárai s elemi isko-
lák szegény tanulói részére ajándékkönyveket adván az igaz-
gatóság, — a választmány ez intézkedést helybenhagyta. 

A pénztárnok jelentése szerint f. évi január 1-től a 
jelen ülés napjáig a társulat bevétele 49,952 ft. 58 kr., ki-
adása 49,329 ft. 98 kr., pénztári maradvány 622 ft. 60 kr. 

Az ügynökségben jul., aug., szept. hónapok alatt el-
adatott 156,405 példány könyv, 3200 szentkép, készpénzben 
bejött 10,451 ft. 76 kr. 

Ezek örvendetes tudomásul vétele után a jegyzőkönyv 
hitelesítésére lláth József apát és Bornemisza Antal kir. 
tábl. biró felkéretvén, az ülés befejeztetett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, okt. 20. L u t h e r a n u s e g y e t e m e s g y ű -

lés . A szent írás szavai szerint : est tempus tacendi, est 
tempus loquendi. E szavakat a liberális sajtó gyakorlatban 
ugy szokta alkalmazni, hogy az első részt mindig akkor tel-
jesiti, midőn kath. ügyről kellene a közönséget értesiteni, 
ekkor érvényesiti az agyonhallgatás rendszerét, vagy pedig 
a legfontosabb eseményről is oly röviden, oly irányzatosan 
ir, hogy bár inkább hallgatna ; ellenben a másik részt még 
a legcsekélyebb jelentőségű eseménynél is alkalmazza, ha az 
protestáns részről történik, ekkor mind ez országos érdekű, 
a nemzeti szabadság megmentesitésére irányzott törekvés, 
s a lapok hasábjait alig képes az ember áthatni, mert azok 
mind telve vannak azon ,érdekes' és ,fontos' események köz-
lésével, melyek a protestáns gyűlésekben befolynak. 

Néhány nap óta épen ily rengeteg hasábolvasásnak 
vagyunk martyrja. A lutheránusok tartják egyetemes gyű-
lésüket Budapesten, nap nap után közlik a lapok a tudósí-
tásokat az ott történtek felől, melyekből ha más nem is, de 
annyi bizonyosan kitűnik, hogy az atyafiak tudnak saját 
ügyük mellett buzogni és hogy természetüket meg ne ta-
gadják, juttatnak nekünk katholikusoknak is olyan részt, 
melyből nem kivánunk. 

A budapesti lutheránus egyetemes gyűlés valóban 
ugy viselte magát, mintha kivüle Magyarországon épen 
senki és semmi más nem léteznék, — léteznie szabad nem 
lenne. Az állam ugy mint a katholikusok neki csak bliktri, 
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előtte mindkettő semmi, ha csak azon czélból nem valami, 
hogy neki szolgáljon és ugy tánczoljon amint épen a nagy-
tekintetü lutheránus egyetemes gyűlésnek húzni tetszik, vagy 
pedig, ha engedelmeskedni egyik sem akar, ugy az engedet-
len felet megperli. Nagyon kár, hogy Szász Károly nem 
lutheránus, mert mint ilyen fúltanuja lehetett volna, — de 
talán ugy is tudja, — hogy mily ,türelmesek' a protestán-
sok, ha egyszer hatalomra jutnak, mint itt Magyarországban. 

Hogy a vezérszerepet e gyűlésen is a buzgó lutherá-
nus Zsedényi vitte és pedig a kormány ellen, az, ha nem is 
meglepő, de bizonyára mégis érdekes. Ha katholikus ember 
a kormány ellen oly keserűen kifakadna, mint ezt Zsedényi 
ur tette, legalább is az alkotmány ellen elkövetett vétség-
ben marasztalnák el ; Zsedényinek, mint lutheránus pápának 
pedig szabad magát expectorálni a protestáns Magyaror-
szágban, szabad remenységét oly modorban kifejezni a jövő 
országgyűlési tárgyalások sikere iránt, hogy egy, már szen-
tesitett törvényt szerencsétlennek' nevezzen hivatalos állá-
sában ! Zsedényi urat ugyanis sodrából nagyon kihozta, 
azon körülmény, hogy az eperjesi collegiumban létező jog-
akadémia beszüntettetett, a vallás és közoktatásügyi minis-
ternek azon szabályrendelete folytán, hogy az négyévi tan-
folyammal és nyolcz megnevezett szakbeli tanszékkel lá-
tandó el ; és gúnyosan felemliti, miszerint ez az akadémia, 
„mely még Thun alatt is fentarthatta magát ; a parlamenta-
ris minister alatt, a műveltség előhaladása érdekében, ez 
annyira hangoztatott culturállam nevében eltöröltetett ; 
mert tanácsadói azt hirdetik, hogy felekezeti iskolákban a 
tanárok kisebb száma miatt, a tantárgyakat helyesen fel-
osztani nem lehet és hogy ezen kevés tanárok oly csekély 
fizetéssel láttatnak el, miszerint jobbadán csak készületlen 
és járatlan tanárokra tehetni szert. Kik ily kép tagadják el 
a valódi tényeket, oly tegezből lövöldöznek, melynek nyilai 
önfejűkre pattannak vissza." 

Már ezen nyilatkozat önmagában sem érdektelen, de 
még érdekesebb ami ezután épen az eperjesi collegiumra vo-
natkozólag történt. Bánó ur ugyanis egy adomát beszélt 
el, melyről tudomással bizonyosan csak ő bir, de a történet 
előtt ismeretlen, és igy mesének is beillik. Ezen furcsa 
adoma pedig a következő lenne. Az eperjesi collegium ós 
akadémia egykor vagyonos volt, de azok a furfangos jezsui-
ták cselszövénynyel kivitték, hogy az akadémia vagyona 
nekik adatott, most pedig a fundus stndiorum ki tudja mi-
féle gonosz ultramontánt hizlal vele, az adomának a vége 
most Bánó ur bölcs eszélye szerint az lenne, hogy adja vissza 
a fundus azt ami nem az övé. Kérdjük, nem ügyes dolog-e 
ez? Nem tudjuk, honnan szedte Bánó ur e ,történetet', de 
annyi előttünk bizonyos, hogy aki Hamar Pál munkálatát 
a tanulmányi alap jogi természetéről átolvasta, az meglehet 
győződve, hogy az emiitett alapban a protestánsoknak egy 
krajczárjuk sincsen, valamint, hogy a katholikusok soha 
sem szokták kiterjeszteni kezüket protestáns vagyonra, sőt 
báró Baldácsi legújabb esete is amellett tanúskodik, hogy, 
szerintünk ugyan helytelenül — katholikus főurak saját 
egyházuk mellőzésével, a protestantismusra pazarolják va-
gyonukat. Különben még ha a mondott mese valóság volna 
is, a katholikusok és protestánsok közti egyezkedés az 
1790/1-ik országgyűlés 26 tv.-czikke által egyszer minden-

korra be van fejezve, nincsen mit követelniök tőlünk ; más-
részt pedig nagyon sajátságos taktikát is követ a t. egyete-
mes gyűlés, ignorálva az emiitett országgyűlésnek a va-
gyonra vonatkozó határozatát, ellenben mindannyiszor hi-
vatkozva ugyanazon országgyűlés határozatára, valahány-
szor csak az autonomia tolatik a lutheránus urak által elő-
térbe, ugyanannyira, hogy épen e gyűlésen is, a mondott or-
szággyűlésen nyert autonomiára hivatkozva, védetett a su-
perintendens urnák olynemü joga, melynél fogva egyes ta-
nulókat a görög nyelv hallgatásától felmenthet. Csak igazság-
urak és következetesség, ezek illenek oly tekintélyes testü-
lethez,mint minő mainap Magyarországon valamely luthe-
ránus egyetemes gyűlés. 

Az atyafiak gyűlése a mondottakban még távolról sin-
csen kimerítve, nem csak az állammal, mely őket folyton 
kedves gyermekeiként pártolja, elégedetlenek, nemcsak ka-
tholikus vagyonra áhítoznak, hanem hogy kitűnjék, mily jó 
dolguk van a négy folyamu hazában, katholikus-üldözési 
vágyuknak is kifejezést adtak, amennyiben Geduly superin-
t ended ur kifejezést adva azon sérelmeknek, melyek ké-
sőbb ,törvénysértés'-nek qualificáltattak, melyeket a protes-
tánsok a kath. lelkipásztoroktól a vegyesházasságból szár-
mazott gyermekek megkereszteltése körül tűrni állítólag 
kénytelenek, Péchy Tamás minister ő excja indítványára el-
határoztatott, hogy a cultusminister ur felkéressék a bűnös 
kath. lelkipásztorok megbüntetésére, ha pedig erre hatalom-
mal nem bir, ugy terjeszszen ilynemű törvényjavaslatot a t. 
ház elé, vagyis, kezdessék meg az üldözés a katholikusok 
ellen in optima forma. Nekünk ugy látszik, hogy Péchy ő 
excja indítványával meg akarta hálálni a tiszai kerület fel-
ügyelői állására történt megválasztatását, hogy azonban 
mivel fogja a cultusminister e excja meghálálni collegájá-
nak tapintatos eljárását, ezt még be kell várni. Egyet azon-
ban ez indítványhoz meg kell jegyeznünk és ez az, högy 
Péchy ő excja nem fejtette ki részletesen, hogy minő bün-
tetési módozatot hozzon javaslatba ő excja a cultusminister 
ur ; hogy az olyan legyen, melyre a protestánsok lelkisme-
retesen rászavaznának, váljon kerékbe törés, megnyuzás, 
megpörkölés, vagy a fülek és orrok lemetélése legyen-e és 
váljon óhajtja e mindezeket a tiszteletes urakra is alkal-
maztatni, vagy pedig a jogegyenlőség nagyobb dicsőségére, 
hasonló szelid eszközöket csak a ,pápista' papokra akar-e al-
kalmaztatni? nem tudni, de ez utóbbi a gyűlésen nyilatko-
zott szellemmel mindenesetre legjobban megegyez. De ezek-
kel eleget is tettünk arra nézve, hogy megismertessük olva-
sóinkkal, mi az a lutheránus egyetemes gyűlés, azokra a sérel-
mekre nézve pedig a lutheránus urakat Szász Károly úrhoz 
utasítjuk, ő már elmondta e tekintetben egyszer nézetét a 
,Prot. E. I. L.'-ban, reményijük, hogy a szóbeli felvilágosí-
tást sem fogja megtagadni. A 

Bécs, okt. 15. Azon tudósítások kiegészítéséül, me-
lyeket a baseli száműzött püspöknek, a jurabeli papság ügyét 
oly lelkesen felkaroló, Misiin Jakab praelatushoz intézett 
leveleiből már néhányszor közölni, magamat indittatva ére-
zém1); több, a ,Religio' tisztelt olvasói előtt nem épen érdek-
telen tárgynak megérintésével, ismét ilyféle sorok kivona-
tának közléseért esedezem. 

') 1. 1875.1, 45. sz., 357 1. és 1876. I, 31. sz, 247 1. 
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Miután az imént tisztelt főpásztor magasztalólag s há-
lás köszönettel emlité fel azon adományokat, melyekben 
nyomorra] küzdő papsága nem egyszer Bibornok-Érsekünk, 
főmegyénk s legutóbb dr. Blümelhuber Ferencz esztergomi 
kanonok kegyéből részesült, igy nyilatkozik : 

„A jurai állapotok viszonylag az elhagyatottság ugyan-
azon képét mutatják, melyet az üldözés kezdete óta nyer-
tek. A templomaitól megrabolt kath. népnek isteni szolgá-
latát még mindig pajtákban végeznie, s a papságnak min-
den anyagi segélyt nélkülöznie kell ; sikerült ugyan az 
egyes községekben segélyezési társulatokat alkotnom, de 
ezek mély gyöker-et még nem verhettek, s a szükség nagy 
volta miatt, a fennlévő bajokon keveset is lendithetnek. 
Másrészről a külföldi segélyezés forrása is apadozni kezd, s 
előre látom, hogy a mit eddig csak távolból tevék, rövid 
idő múlva személyesen házról házra keilend majd papjaim 
számára alamizsnát koldulnom. 

De abból mégis nagy vigaszt meritünk, hogy a sza-
kadás Jura vidékén le van győzve, s a végdiadal kilátásban 
áll ; a jurai nép hű maradt a pápához. Az ókatholicismus 
haldoklik, s a hithagyó Hersog nem az a férfiú, hogy beléje 
uj életet öntsön. 

A berni kormány gonosz tetteinek súlya alatt görnye-
dez. A vallott kudarczon kivül közmegvetést is aratván, 
maga ellen igazságtalanságai- és gazságaival az ősrégi can-
tonban nagy felháborodást okozott. — Egy helyütt a nép 
megmenté szavazatával a kath. templom elkobzását. Lu-
zernben az ujan alakult Pius-egylet még sohasem volt any-
nyira látogatott, mint a mult héten. Ezek vigasztalásaink ' 
De mennyi még a tenni való ? Mennyi gyomot kell még 
kiirtanunk ?" 

Ezek után áttér Misiin Jakab praelatusnak második, 
bővitett és átdolgozott kiadásban megjelent ,Les saints Lieux' 
czimü jeles művére, melynek ismertetését egyházi lapjaink 
valamelyikében, hogy olvastam volna, nem emlékezem. Le-
gyen elég, Lachat nyilatkozatából csak ennyit kölcsönözni : 

„A szentséges atyának kedves fia — Misiin Jakabhoz 
intézett irata tehát az ön magasztos művének homlokán tün-
dököl. Mily nagy jutalom és elismerés önre nézve Krisztus 
Urunk helytartójától. Műve főjelességeinek hosszú sorában 
a teljes hasonlatosság azon vonásai leptek meg leginkább, 
melyek mesteri tolla által a hajdanból tárgyalás alá vett s 
legközelebb szemeink előtt lefolyó események közt oly vi-
lágosan észlelhetők." 

© 
Őszentsége irata pedig igy hangzik: „Dilecte Fili, 

Salutem et Apostolicam Benedictionem. Gaudemus, Dilecte 
Fili, te novas impendisse diligentioresque curas explicando, 
augendo, illustrando operi a te alias edito de Locis Sanctis. 
Nullum enim monumentum cuivis, qui christiano nomine 
censeatur, maioris momenti potest esse monumentis et tra-
ditionibus illius regionis, in qua Verbum caro factum est, 
et ubi, novi foederis lege et doctrina nuntiata innumerisque 
confirmata prodigiis, passus pro nobis est et sepultus. Id 
vero non opportunum dumtaxat, sed necessario quodam-
modo factum fuerat ab illorum arrogantia et impudentia, 
qui inanem ventosamque iactantes sapientiam, omnes mentis 
nervös intenderant ad rerum veritatem subvertendam, ad 
offundendas históriáé et traditioni tenebras, ad commenta 

fingenda, quae narrationem evangelicam ad fabulas aman-
darent. Quamobrem eum tu, uti asseris, id praesertim in 
hac nova tuae lucubrationis editione spectaveris, ut sacra 
loca et facta ab iisdern commemorata a tanta vindicares in-
iuria; perutilem certe et sacro ministerio tuo plane dignum 
suscepisti laborem. Quamobrem, etsi nondum. gravissimis 
occupati negotiis Ecclesiae, volumina Nobis oblata lustrare 
potuerimus; nequimus tarnen non probare summopere pro-
posituin tuum, et eam non commendare constantiam, qua 
iterum iterumque sacra obire loca voluisti, accuratiores 
semper in eadem instituturus inquisitiones, innumerosque 
versare libros et inter se conferre, ut rerum certitudo, repe-
tito simul examine et crebro confirmata doctorum virorum 
testimonio, nitidius eluceret. Gratulamur itaque tibi, eum-
que nobiletn operi tuo fructum ominamur, quem tu ipse illi 
proposuisti. Huius autem fausti exitus auspicem et pater-
nae Nostrae benevolentiae pignus Apostolicam Benedicti-
onem tibi, Dilecte Fili, peramanter impertimus. Datum Ro-
mae apud S. Petrum die 22. maii anno 1876. Pontificatus 
nostri anno tricesimo. Pius PP. IX." 

A tudós püspöknek emiitettem szavai, és ő Szentsége 
iratának tartalma felmentenek attól, hogy a jelés mű mél-
tánylásához, melynek gyarapodását, befejezését örömmel 
szemléltem, magamtól csak egy betűt is ragaszszak ; ily te-
kintélyek után bárki részéről is vakmerény volna, a kritika 
tisztét bitorolni. S. A. 

Missiói tudositások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 54. A poklosok kórházában, Cocoritban (Trinidad) 
a betegek száma 112—115 közt váltakozik. 1875-ben 8 fel-
nőtt és 14 gyermek vevé fel a sz. keresztséget. Az év foly-
tán 16 költözött az örökkévalóságba, kik közöl 4 ohajtá fel-
venni a keresztséget. Ezek egyike, Filep, egészen áthatva 
levén a megszentelő malaszt ereje által halála előtt folyto-
nosan e szavakat ismétlé: „Most már minden, minden jól 
van ; minden bűneim megbocsáttattak, lemosattak ; megha-
lok, Istenhez megyek, jól van, jól." — Manelli Mária élte 
végóráiban egyre csak arra kérte a körülállókat, hogy szűz 
Mária énekeit énekeljék mellette. — Mária Joanna élte vég-
napjaiban folyton igy fohászkodott: „Jézusom,keresztre fe-
szitett Jézusom !" Ez kiválóan szerette a sz. olvasót, s ép 
oly buzgó látogatója volt a kenyérszinben elrejtett Isten-
embernek. Pedig nyavalyája következtében csak térdén 
csúszva birt a kápolnába menni. Január havában a poklo-
sok közöl (1876.) 47 vevé fel a bérmálás szentségét. 

55. Ft. Sohier, nyugoti Cosinsina ap. helynöke 1875. 
év végén ir ja: 

„Az én missio-területen majd három tartományt foglal 
magában, u..m. a thüa-thiemit, a koang-tuit és koang-bin-O 7

 ' ~ O 
hinek két harmadát, melyek egyes áldozárok mintegy ales-
peresek felügyelete alá vannak helyezve. 

„Pontvianne ur a koang-binhi tartomány felügyelője, 
kinek kormánya alatt 6 benszülött áldozár és két nőzárda 
áll; a keresztények száma 7255, kik közöl 741 őt szorosan 
lelkészének vallja. 

„Pineau ur két nagy kerületnek felügyelője; kormá-
nya alatt 8 benszülött áldozár működik ; továbbá ő gondoz 
egy nőzárdát, ő viseli gondját 7000 kereszténynek, kik kö-
zöl 500 az ő szorosan vett joghatósága alá tartozik. 
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„Bonin szintén két népes kerületnek felügyelője, me-
lyekben 8 benszülött áldozár végzi a teendőket ; felügyelete 
alatt áll egyszersmind két nőzárda és 7424 keresztény, kik 
közöl 1022 különösen az ő kezére van bizva. 

„Dangelzer ur egy 614 hivőtől álló plébániát kormá-
nyoz, valamint lelki vezetése alatt áll két zárda és a kim-
lougi árvaház, s azonfelül mint provicarius az apóst, vica-
riussal együtt felügyel 6041 hivőre. 

„Renauld úrra vannak bizva a majorok, melyekben a 
sz. gyermekség-társulatának legfőbb intézetei vannak. 

„Mathey ur a collegium igazgatója. 
„Egy-két kisebb állomást kivéve minden plébániának 

meg van saját kápolnája — habár mindannyi elég szegény 
állapotban sínylődik. 

„Ez évben 3 benszülött áldozárunkat ragadá el a ha-
lál. Rövid idő múlva hetet fogok áldozópapokká felszentelni. 

„A megkeresztelt felnőttek száma jelentéktelen." Folyt.) 

IRODALOM. 
— Kerestetnek megvételre a ,Religio' 1867, 68, 

69, 70, 71 s 72-i teljes évfolyamai egyénkint vagy összesen, 
kötve vagy kötetlenül. Netaláni szives ajánlatok levelező 
lapon kéretnek a szerkesztőséghez. 

= Az ,Egri Egyházm. Közlöny'-bői a következő meg-
rendelési felhívás veszszük át, ily czimü pályanyenes mun-
kára: „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség", vagy: ,Mi a 
szabadkőművesség alapelve, czélja, kiviteli eszközei, ered-
ménye és veszélye az államra és egyházra ?' Irta Sullay Istv. 
„Szabadság, egyenlőség, testvériség" e nagyhangzásu és ma-
gas értelmű szavakat irta zászlajára azon titkos egylet, mely-
nek nyilvános neve : szabadkőművesség. E titkos társulat át-
karolja immár az egész polgárosult világot, s az 1867-iki 
kiegyezés óta magyar hazánkban is számos páholy által van 
képviselve. Ezen köztudomásu tény a társadalmi körökben 
majdnem naponkint feleleveníti ama nagyérdekü, de legtöbb 
esetben megfejthetlennek itélt kérdést: hogyan értelmezi 
jelszavát a szabadkőművesség ? hogyan igyekszik a szabad-
ság, egyenlőség és testvériség magas eszméit gyakorlatilag 
megoldani ? és mily eredményeket képes ez ideig külföldön 
és hazánkban felmutatni? A közérdeknek vélek tehát szol-
gálatot tenni, midőn a művelt közönség elé bocsátom jelen 
pályanyertes művemet, mely a fentebbi kérdésre nézve hite-
les kútfőkből meritett s eredeti szabadkőműves okmányok-
kal igazolt tárgyilagos felvilágosítást nynjt és elfogulatlan 
Ítéletet mond a szabadkőművesség veszélyessége s veszély-
telensége fölött egyszersmind pedig fényt vet ugy korunk 
,kulturharczára', mint politikai és vallási állapotainkra. E 
mű 10—12 iven azonnal fog megjelenni, mihelyt a nyomdai 
költségek a megrendelések és előfizetések által fedezve lesz-
nek. Előfizetési ára 1 ft. (Bolti ára 1 ft. 20 kr. leend.) Tiz 
egyszerre megrendelt példány után egy tiszteletpéldánynyal 
kedveskedem. A t. előfizetők a munkát bérmentve, a meg-
rendelők pedig utánvét mellett fogják megkapni. Az előfi-
zetési pénzeket vagy megrendelési iveket kérem november 
hó 15-ig Egerbe a lyceumi nyomdába bérmentesen bekül-
deni. Kelt Egerben, szept. hó 18-án 1876. A szerző. 

X ,Társulati Értesítő' mint Jézus sz. Szivének Hír-
nöke. Tartalom : Oktoberhavi általános szándék. — Általá-
nos szándék oktoberhóra. — Jézus szentséges szive apostol-
sága. (Folyt.) — Gyakorlati utmutatások papok és nép szá-
mára. — Jézus szent szive tiszteletének terjesztése iránt. 
(Vége.) — Jézus szent szivéről az oltári szentségben. Sze-
mennyei Mihálytól. — Részletes jó szándékok oktoberhóra. 
— Tudósítások — Megrendelési felhívás. — Melléklet; „A 

tökéletességnek és ker. erényeknek gyakorlása." Szerzé t. 
P. Rodriguez Alfonz, Jézus-társaságabeli áldozár. Jáky F. 
II. kötet 27. ív. 

VEGYESEK. 
— Az erdélyi m. püspök ő exja, mint az ,E. egyházm. 

Értesítő'-ben olvassuk, a kolozsdobokai esperesi kerület lá-
togatása alkalmával meghűlvén, Déésen több napig betegen 
feküdt. E miatt főpásztori körútját a megállapított terv 
szerint nem folytathatta, hanem október 7-én, amint beteg-
sége enyhülete engedé, dr. Élites Károly kanonok urnák ki-
séretében székhelyére visszatért. Most, biztos orvosi gyógy-
kezelés mellett állapota annyira javult, kogy nem sokára 
teljes felgyógyulása is remélhető, miért nem is szűnünk forró 
imában esedezni az ég Urához. 

Ugyancsak ő nagyméltósága az erdélym. nyujtódi 
róm. kath. hitközségnek iskolája felépítésére 100 ftot ado-
mányozni kegyeskedett. 

— Jesuitica ! A következő eset épen most nagy feltű-
nést okoz Belgiumnak nem csak ultramontán, hanem ,libe-
rális' köreiben is. A bruxellesi királyi tudós társaság, sept. 
24-én tartott ünnepélyes nagygyűlésében, azon nemzetközi 
dijt ítélte oda, melyet egy orchestralis nagymiseért kitűzött 
volt. Tizenkét pályamunka közül a dij a ,Cuntabo Domino' 
jeligéjűnek Ítéltetett oda, s midőn a jeligés levél felbonta-
tott, kitűnt, hogy annak szerzője — van Dosz, jézustársa-
sági atya. 

— A franczia ministertanács e napokban az u. n. 
,polgári' temetkezésekkel foglalkozott. Dávid esete (1. a 
,Rel.' 23 sz. 184 1.) nagy lármát keltett a vörösök közt, 
melynek engedvén, a kormány elhatározta, hogy ezentúl a 
katonai tisztelet mindig csak a halottas háznál végeztessék 
el, s a katonaság ezentúl sehol sem fogja a menetet nyilvá-
nosan kisérni. — Decazes, franczia külügyminister, mint a 
lapok irjálc, ,gyengéden' értésére adta volna mgr. Meglia, a 
párisi nuntiusnak, miszerint a kormány nézete szerint, ő 
szentsége ,kissé különösen' választotta meg az alkalmat s 
időt, hogy a török kormánynzal ,concordatumot' kössön, 
mire a nuntius egyszerűen és nyiltan azt felelte, miszerint a 
szentszék kénytelen, a hogy tud, segiteni magán, nem lehet-
vén tekintettel más államok viszonyaira, melyek akárhány-
szor már cserben hagyták őt. — A spanyol jogtudósok leghi-
resebbike, Alonso Martinez, volt igazságminister, okadatolt 
véleményes jelentésben fejtegeté s bebizonyitá, miszerint a 
spanyol kormány egészen a fenálló törtények értelmében 
járt el a protestánsok iránt.— A maga nemében ,nagy jogtu-
dós' lehet az a neustadti államügyész is, (Boroszló mellett) 
ki a katholikus körmenetek ellen ,Nagy' Frigyesnek vala-
mely 1764-ben kiadott rendeletére hivatkozik, mely az or-
szág határain kivül fekvő helyekre történő bucsujáratokra 
vonatkozik, illetőleg azokat megtiltja, rendelvén miszerint 
„minden polgár vagy paraszt, ki eme rendeletünk ellen 
cselekszik, ha vagyonos, 50—100 aranyig terjedő birságban 
marasztaltassék el ; ha pedig ezen birság által nagyon elsze-
gényülne, (ugy hogy aztán adóját becsületesen megfizetni 
nem tudná) akkor négyheti várfogságra Ítéltessék." A mai 
porosz törvénykezéshez legillőbb volna, ha a katholikusok 
ellen brevi manu az orosz kancsuka alkalmaztatnék. — Nem 
rosz élez lenne, ha megvalósulna, mit némely porosz lap ir, 
hogy Kiesel, leutheni kath. plébános porosz Siléziában, a 
legutóbbi ókatholikus congressuson a katholikus egyház el-
len mondott rágalmak miatt, becsületsértési pert szándé-
kozik indítani Reinkens ellen. 

Szerkesztői üzenetek. 
Róma : B. B. Sept. 14-éről kelt levelemet meg tetszett-e kapni ? 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szá m alatt. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői lakás.Budán 
viziváros,főutca 2'iíl.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

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

HARMIiXCZÓTÖDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Bndán 
a szerkesztőnél. Pesten 
Ivocsi Sándor nyomdai 
irodájában,országút ü9-k 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitottlevélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, október 25. 34. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése Eszakamerikában. — Egyházi 
tudósítások: Pest. „Ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes." A Csanádi egylimből. Az iskolanénék egy ujabb zárdája. 
Svajcz. Az ókatholicismusnak felvirágzása. Olaszország. Az olasz katholikusoknak III . congressusa. — Irodalom. Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
Innen onnan esztendeje lesz, hogy a hitszónok-

latról bátorkodtam a ,Beligiol t. olvasóinak néhány 
eszmével alkalmatlankodni, (1875, II. 48. sz.) me-
lyek nem annyira az enyéim, mint régen már Isten-
bennyugvó, jó öreg principálisoméi voltak, ki ta lán 
megbocsátja azt a kegyeletes plágiumot, melyet 
gondolatain elkövettem, ha ugyan plagium, midőn 
a hálás taní tvány még sok évek múlván is, hajdani 
szeretett praeceptorának thesiseit hirdetni s az utó-
kornak javára értékesíteni iparkodik. Ma azonban 
néhány oly sorral jelenek meg, melyek az akkoriak-
nak folytatásául vagy kiegészítéséül tekinthetők, 
amennyiben röviden a hitszónoklat népszerűségéről 
értekezni szándékozom. 

Dupanloup püspöknek van a sok jeles közt 
egy igen kitiinö munkája , melynek franczia czime 
igy szól : ,Entretiens sur la predication populaire• — 
Gondolatok, vagy Eszmecsere a népszerű hitszónok-
la t ró l ; e könyvet szeretném fiatal pályatársaimnak 
kiváló figyelmökbe a jánlani s jelen két czikkem 
rendeltetése, hogy azt némileg meg is ismertessem 
velők, amiért mellesleg megjegyzem, hogy német 
fordításban is, s pedig 1867-ben, Herdernél jelent 
meg; — ilyeneket is fordí thatnának if jaink, s azt 
hiszem,hogy ez kedvesebb s hasznosabb munka lenne, 
mint nem egy mélységes tudományu munkának 
igy a hogy átmagyari tása vagy épenséggel átdol-
gozása, melynek kellő felfogására a fiatal, nagyra-
törekvő elmék még sem birnak elégséges előkép-
zettséggel. 

No de ez voltaképen nem is tartozik ide, de 
talán rám sem. Ha az illető papneveidei elöljárósá-
gok, melyeknek mégis csak, ugy hiszem, befolyásuk 
s beleszólásuk van abba, mit választanak az i f jak 

feldolgozandó tárgyul , paedagogice előnyösnek lát-
ják, hogy a fiuk olyasmin tör jék fejőket s töltsék 
idejöket, mi tekintve a tudományokban való hala-
dott.-, vagy talán jobban mondva, — sit venia 
verbo : még nem haladottvoltukat , rá jok nézve ta-
gadhata t lanul nehéz, néha oly nehéz, hogy nem is 
birnak vele ; akkor a magamféle öreg ember ma-
gába száll, s meghajolva a tekintélyek előtt, legfe-
lebb azt sajnál ja , hogy miér t nem született hatvan 
évvel későbben, oly korban, midőn már a fiatalok 
is oly tudósok, minőknek a magam idejében gyak-
ran még az öregek sem merték volna tar tani magu-
kat, s akkor aztán előveszek egyegy jó, még le nem 
fordí tot t könyvet s szorgalmasan olvasgatok benne : 
— hát ha még sikerülne halálom előtt tudomány 
dolgában papnövendékeinket is u tó ié rn i? 

Egy ilyen alkalommal tovább szőve a tavali, s 
az ez idei évfolyam I. félévének 35. számában meg-
szakasztott. filumot, elővettem a hires, nagynevű 
franczia főpapnak fentemiitett munká já t s nem ok 
nélkül, mintegy lelki felüditésül azon részletet kez-
dém tanulmányozni abban, mely a hitszónoklati 
fellépés egyszerű-, népszerűségéről szól. Ime, mit ott 
találtam, azzal állok elő, ha talán tetszik a t. szer-
kesztőségnek azt szivesen befogadni. 

Mi tehát ez a népszerűség? — Isten igéjének, 
alaki tekintetben, minden esetre egyik fő-, ha nem 
leglényegesebb jellemvonása. Csak a népszerű ige 
hat, csak annak van eredménye; mert csak arról 
mondhatni, hogy igazán élő, megragadó, gyümöl-
csöző De mi ez a ,népszerű ige' ? Talán a kö-
zönséges, bárdolatlan, pórias, talán mely a külalak 
bizonyos nyegle durvasága által azokhoz iparkodik 
leereszkedni, kiknek összletét a ,köznép' elnevezése 
alatt é r t jük ? Aligha, sőt azt merem mondani : 
bizonyára nem ! Nem ezt értem a népszerű szó, a 
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népszerű modor alatt, hanem egészen más valamit; 
— értem alatta azt a szót, mely a néphez fordul, 
annak szól, azt iparkodik oktatni, felvilágosítani, 
megnyerni Igen ám, de mit értsünk a .nép' 
a la t t? azt-e, mit az ókori római a plebs, a görög a 
d'ifws alatt ér te t t? Nem! Keresztény, azaz katho-
likus ember szájában e szó sokkal többet jelent, ér-
teménye sokkal nemesebb, sokkal szentebb ! 

Krisztus Urunk e földöni, testben való megje-
lenése óta létezik keresztény nép. A mint hajdanta 
Rómában mondák : Senatus Populusque Romanus, 
ugy mi, sokkal magasztosabb értelemben hangoz-
ta t juk e szót: Populus christianus. Ehhez a szegények 
és ügyefogyottak csak ugy tartoznak, mint a na-
gyok, gazdagok és hatalmasak ; mindnyájan együtt 
véve képezik a gens sancta-t, populum acquisitio-
nis, — azt a keresztény népet, melyért Krisztus vére 
ontatott s mely épezért Regale Sacerdotium is 
Ez ama nép, melyhez a pap szól, a szent gyüleke-
zetnek összlete. E szót mindenki köteles hallgatni, 
mert mindnyájok számára közös forrásból szárma-
zik s mindnyáját ugyanazon szellemi magaslatra 
emelni iparkodik, hogy csak egy család legyen, egy 
pásztor s egy akol, s abban mindnyájan egyenlők 
Isten előtt. 

Ezért kell, hogy a papnak, mint hitszónoknak 
szava népszerű, azaz az atyának, a pásztornak szava 
legyen. Szivböl kell, hogy fakadjon, szivböl jöjjön, 
hogy viszont a hallgatók szivéhez találja az utat, 
különbség nélkül ; hogy mindnyájára hasson, mind-
nyájá t nyerje, mindnyáját hóditsa meg. ,Népszerű1 

tehát, az én csekély felfogásom szerint, nem épen 
csak, s bizonyára nem mindig az a modor, mely alak 
s tárgy dolgában a népnek alsóbb rétegeit tar t ja 
szem előtt, hanem az, mely az egész nyájhoz, az 
összes keresztény néphez fordul ; mely czélul tiizi 
ki magának, valamennyi szellemet felvilágosítani, 
valamennyi szivet az isteni tudalom és szeretet 
égő tüzével melegiteni fel. Igy veszem a ,népszerű' 
szót legnemesebb értelmében ; igy veszszük külön-
ben is a közéletben. „Ez az ember népszerű az or-
szágban" nem annyit jelent, — vagy legalább nem 
illenék, hogy csak annyit jelentsen, mint : ez az em-
ber az alsóbb, tudatlan osztályoknak választottja, 

— hanem annyit : mindenki az országban ismeri, 
tiszteli, becsüli, szereti öt, méltányolja, helyesli 
működését. 

Ez az a népszerűség, mely a hitszónoklatot 
megkülönbözteti az u. n. akademicus beszédtől, 
mely azt egyenes ellentétbe helyzi azzal, mit közön-

ségesen declamatiónak nevezni szoktunk. A hitszó-
nok szava a családjához szóló atyának szava, ki 
azt akarja, hogy gyermekei megértsék. Ennek te-
hát semmi tekintetben, semmi irányban sem sza-
bad egyoldalúnak lenni; nem szabad sem szögletes 
durvává fajulnia, sem holmi túlságos finomságot 
negélyeznie, nehogy egyiket vagy másikat boszantsa ; 
egyik vagy másik előtt érthetetlennek maradjon. 
Van oly modor is, mely senkivel sem tudja magát 
megkedveltetni, mely tehát a szónak teljes értelmé-
ben haszontalan ; az igazi apostoli szó ellenben 
olyan, melyet a műveletlen ért, de melyet azért a 
müveit is méltányolni kénytelen, s igy viszhangra 
talál mindkettő szivében. 

Ez az igazi népszerűségnek lényege ; ebből 
folynak aztán további tulajdonai. Ilyen először is 
a világosság. Igen nagy baj, ha a szónok a hallgatók 
fejei mellett vagy felett halad el. Azután az élénkség, 
mely egyenesen feléje tart a kitűzött czélnak, egye-
nesen ostromolja a lelkeket, s mely nem is képzel-
hető bizonyos emelkedett hangulat, bizonyos meleg-
ség nélkül, melyben lélek szól a lélekhez, sziv a 
szivhez. Továbbá az egyszerűség, úgyszólván a csa-
ládiasság, melynek azonban mindig méltóságteljes-
nek kell lennie s nem szabad soha póriassággá fa-
julnia. Távol legyen a plirázis, a mesterkélt, s bár-
milyen hangzatos, de üres szószaporítás. A népszerű 
beszéd legyen „ad rem" mondva, „ad hominem" 
intézve; csinos legyen czikornya nélkül, velős, de 
nem tultömött. A mely szó a dolgot a maga igazi 
nevén nevezi, azt használja, s ha néha napján, ta-
lán a világosság s mélyebb benyomás kedveért 
egyegy oly szót koczkáztatna is, mely felett a szi-
gorú nyelvész vagy nyelvőr talán szabálydus fejét 
csóválja, mondjuk szent Ágostonnal: „Melius est, 
nos reprehendant grammatici, quam non intelligant 
populi. — Quid ad nos, quid grammatici velint ? 
Melius in barbarismo nostro vos intelligitis, quam 
in nostra dissertitudine vos deserti eritis. — Quid 
prodest clavis aurea, si aperire quod volo non po-
test, aut quid obest lignea, si hoc potest ?•• 

Azonban ismétlem : semmi trivialitas, semmi 
u. n. póriasság! Azt mondom „úgynevezett" pó-
riasság ; mert ne tessék ám azt hinni, tisztelt vá-
rosi olvasóim, hogy a falu népe ezt kivánja vagy 
épen gyönyörködik benne ! Sőt ellenkezőleg, még a 
legalsóbb osztályú ember is ugy akarja, hogy az ö 
papja, főleg az egyházi szószéken, jobban beszéljen, 
mint ö maga; triviális szók s szójárások által pedig 
megsért jük hallgatóinkat, mert azt ér tet jük meg 
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velők, hogy magát a predikacziót nem sokra veszszük, a hall-
gatókat pedig épen nem felette tiszteljük. Azután az egy-
házi szónoknak egyik feladata az is, hogy hallgatóit magá-
hoz felemelje, nem pedig, hogy ily illetlen módon ereszked-
jék le hozzájuk; kell tehát, hogy a szónoklat e tekintetben 
magasabban álljon a hallgatóknál, s bennrejlő méltóságát 
az által is tüntesse fel, hogy közönségesen megérthető ugyan, 
de azért korántsem alantjáró legyen. 

Mert igazán „méltóságos" dolog ám az egyházi hitszó-
noklat ! A hitszónok „dictor est magnarum rerum; omnia 
enim magna, quae dicimus." (S.Aug., De doctr. christ. I. 4.) 

Az ekként felfogott népszerűségnek egyik főkelléke 
az, mit a rhetorok ,taetus auditorum'-nak neveznek : a hallga-
tóimmal való azon szellemi érintkezés, közlekedés, összeköt-
tetés, melynél fogva az ö leikökben keresem s találom a 
szót, mely aztán általam hangoztatva, kedves viszhangot 
kelt szivökben, megragadja, megnyeri őket. „Szivemből 
szólt" —jellemző kifejezés, melynek im ez psychologiai ma-
gyarázata. Ez a szellemi érintkezés pedig sok tényezőtől 
függ, melyek az idők s a körülmények szerint váltakoznak, 
azért mindig- kellőleg feltalálni magát, s a hallgatók szivében 

O G D " O 

a megérintendő hurt, — ez a tapintat dolga Szerkesztő 
ur, mint exegeta, megbocsátja, ha szent Pá l eme szavát : 
„insta opportune," itt ily értelemben veszem : idő- s alka-
lomszerű legyen a beszéd, ha népszerű ak ar lenni ; s hogy 
ez lehessen, szükséges a hallgatóknak nézeteit, törekvéseit, 
örömeit, bajait, szóval jelenlegi dispositiójokat ismerni ; 
mert már Cicero mondá: (De orat. I, 5) „ . . . omnis vis ra-
tioque dicendi in eorum, qui andiunt, mentibus aut sedan-
dis aut excitandis expromenda est." Ez az igazán népszerű 
szónokoknak fő- s egyedüli titkok, s ebben különböznek az 
akademicus rhetortól, ki eszméit csak önmagában keresi, 
mert minden áron tündökölni akar, mint a tűzijáték, mely 
világit, vakithat is, de nem melegit, mig a népszerű szónok 
mintegy hallgatóinak sziveiből merit, ott éleszti azon szik-
rát, melyet melengető, jótékony tűzzé ápolni igyekszik. A 
rhetor felmondja a maga dolgát ; a népszerű szónok azon 
meggyőződésre birja hallgatóit, hogy ők mindezt már ré-
gen, ha mindjárt csak implicite is, tudták és hitték. 

A népszerű szónoklat példányképét nem egy ókori 
remekíróban találjuk ; csak egyet emlitek : Demosthenest. 
Az egyházi népszerű szónoklatnak példányképeit a szent-
atyák közt kereshetjük, s könnyen s feles számmal találand-
juk is, ha nem tetszik, még magasabban nézni: az aposto 
lókra s végre magára az Istenemberre. Az emberre lett 
Isten Igéje itt is legfőbb, legragyogóbb példányképünk. E 
földön három évig járván az emberek közt, naponta szóno-
kolt, s ha modorát a sz. evangéliumok nyomán tanulmányoz-
zuk, azt találjuk, hogy soha szónok nem volt népszerűbb. A 
néphez fordul, e szónak legszélesebb értelmében : a phari-
zaeusok-, Írástudók- s törvénytanítókhoz nem kevésbbé, 
mint a földművelők- s kézművesekhez, az aggastyánok- s 
asszonyokhoz, senkit sem feled, senkit sem mellőz, s mind-
ezek előtt a legmagasztosb igazságokat egyszerűen, világo-
san s közérthetően, de egyúttal tüzes, élénk s nemes modor-
ban is fejtegeti, magyarázgatja, bebizonyítja. Mennyire nem 
tud szavaiban, fordulataiban, példaiban s képleteiben le-
ereszkedni azokhoz, a kiknek szól, eszméik-, érzelmeik-, szük-

ségleteikhez, s mégis : minden szava, minden mondata az 
Istenembernek egyegy nyilatkozata ! Oly dolgokról beszél, 
melyek hallgatóit érdeklik, oly példákat hoz fel, melyek 
mindennapi körülményeikből meritvék s im' ezeknek fo-
nalán a legfenségesebb titkok megértését közvetiti nekik. 
Oktató szónoklata mindig élénk, élet- s érzésteljes, válto-
zatos, majd magyarázat, majd fejtegetés, majd párbeszéd, 
majd egyenes megszólitás, majd példa, aszerint, amint 
a körülmények szükségessé tevék Ilyen volt az isteni 
Megváltónak legszentebb szava, s ennek, bár gyenge, után-
zata legyen a hitszónoknak szava is ! 

E , Verbum Divinum' még egyszer anyagot adand ne-
kem egy további czikkre, ma pedig egy kérdéssel végzem : 
Hol fakad a népszerű szónak fo r rása? . . . s a felelet erre : 
magának a szonoknak szivében, azon szeretetben, melylyel 
hallgatóihoz viseltetik ! Hogy igazán népszerűekké lehes-
sünk, szeretnünk kell azokat, kikhez szólunk, szeretni hal-
hatatlan leiköket, melyet minden áron megmenteni aka-
runk. A jó pásztornak nyájához való szent szeretete, ez 
ama mester, ki az igazi népszerűség titkaiba beavat. De ez 
a szeretet könnyűvé teendi aztán ama munkát s fáradságot 
is, melybe a valódi népszerűség gyakran kerül, épazért, mert 
sok lélektani gyakorlatot s a tárgynak teljes s mély átérzé-
sét követeli. E szempontból joggal mondhatni, hogy a mely 
beszéd kevés fáradságot okozott a szónoknak, gyakran an-
nál többet okoz a hallgatónak. A mi kevésbe került, gyak-
ran nem is ér azokat ; de ha dolgoztunk a mint illik, mond-
hatjuk szent Ágostonnal: „Magno laboré quaesita et in-
venta sunt, magno labore nuntiata et disputata sunt : sit 
labor noster fructuosus vobis, et benedicet anima nostra 
Do ininum." (Enarr. in Ps. 103., serm. IV.) 

Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése 
Eszakamerikaban. 

(Folytatás.) 

Eddig végeztünk volna a puritánusokkal, illetőleg az 
nj-angol gyarmatokkal. Átmegyünk immár azokra, melyek 
Uj-Anglia és Virginia közt terülnek el. 

I t t először is Neiv- York ötlik szemünkbe. Ott, ahol 
ma az uj világ Velenczéje feszeleg, eredetileg németalföldi 
kereskedők telepedtek le, kik azonban telepitvényöket meg-
lehetősen szerencsétlenül szervezvén, magok akadályozák 
meg annak felvirágzását. Csakhamar azonban kétfelől kez-
dődött a bevándorlás New-Amsterdamba, amint e helyet a 
németalföldi uralom alatt hittak : egyfelől Európából, más-
felől pedig az északi puritánus államokból. Európából val-
lási szökevények jöttek, legnagyobbrészt franczia huguenot-
ták, kiknek a New-Amsterdamot alapított kereskedelmi 
társulat szabad áthozatalt s a tengeren tul biztos menhelyet 
biztositott ; az északi gyarmatokból azonban zsidók s puri-
tánusok özönlettek be, oly számban, hogy az angol elem a 
hollandit csakhamar túlszárnyalta, mely körülmény, te-
kintve, hogy Anglia a németalföldieknek itteni letelepedé-
sét kezdettől fogva kancsal szemmel nézte, folytonos súrló-
dásokra adott alkalmat e két kormány közt, melyek 1664-ben 
arra vezettek, hogy az angol kormány Uj-Belgiumot. — 
igy hitták e tartományt, melynek Uj-Amsterdam fővárosa 
volt, — a yorki herczegnek New- York neve alatt hűbérül 
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adta, ki angol hajókkal jelenvén meg a város előtt, azt elfog-
lalta s székhelyét ott felütötte, egyúttal általános vallás-
szabadságot hirdetvén, miáltal a németalföldi reformált egy-
házat is védelme alá fogadta. Az ügyeknek ezen állapota az 
1667-i bredai békekötés által megerősíttetett, és a yorki 
herczeg mindaddig kormányozta a gyarmatot, mignem az 
angol trónra lépett. Az 1688-i forradalom következtében 
New-York királyi tartománvnyá lőn, melynek élén a király 
által kinevezett kormányzó, ennek oldala pedig egy, a na-
gyobb földbirtokosokból választott,tanácskozó testület állott. 

Vallási tekintetben New-York államegyházat nem 
ismert. Első telepitvényesei tarka keveréket képeztek, ugy 
hogy az általános vallásszabadság mintegy magától érthető 
törvény volt, azzal az egy, ismeretes kivétellel, hogy t. i. ka-
tholikusnak nem volt szabad a gyarmat területén tartózkodnia. 
Különösen Szász Károly ő méltóságának kedvéért, hogy 
hadd tanuljon valamit, igtatom ide egy, erre vonatkozólag 
1700-ban hozott törvénynek szövegét: „Minden katholikus 
pap, ki az országban tartozkodik, mint gyújtogató s gyil-
kos, mint békebontó s a közrend felforgatója, mint a ke-
resztény vallás ellensége, élethosziglani börtönnel büntetendő 
me» : — ha megszökik és ismét elfogatik, akkor halálra O ' Ö D ' 

Ítélendő." Egyúttal kimondatott, hogy a ki katholikus pa-
pot házába fogad, 200 fontnyi birságot fizet, képtelensége 
esetében 3 napig pellengérre állittatik ; — ezek voltak New-
York államának egyházügyi törvényei ; — ma kath. bibor-
nok-érsek igazgatja az ottani egyházat ! 

A volt Uj-Belgium, melyet II. Károly ekként testvé-
rének, a yorki herczegnek engedett át, nagyobb területtel 
birt, mint a későbbi New-York állama, amennyiben a Dela-
ware folyóig terjedt, ugy hogy későbben egyes részeiből 
New-Yersey, Delaware és Pennsylvánia államai is kelet-
keztek. Midőn t. i. a herczeg a Hudson s Delaware folyók 
közti területet Berkely lord és Sir Carteretnek átengedte, 
alkalmat adott New-Yerseynek alapítására, úgyszintén a 
Delaware és Maryland közti területnek átengedése által 
arra, hogy Pennsylvania keletkezzék. 

New- Yerseyben eredetileg svéd és németalföldi beván-
dorlottak telepedtek volt le, midőn a fentnevezett két angol 
főúr a területet elfoglalta s legott szabad vallásgyakorla-
tott biztosított a lakosoknak, miáltal a bevándorlást elő-
mozdíthatni remélték, s főleg Uj-Angliából tettleg előmoz-
dították is. De ez a szabad vallásgyakorlat egy kivétellel 
birt : — a katholikusokra nem terjedt ki !... 

Térjünk immár Eszakamerika két legérdekesb gyar-
matára : Pennsylvániára és Marylandre. Amazt egy quacker 
alapította, ezt katholikus ember, — mindkettőnek neve mél-
tán dicsértetik. 

Pennsylvánia, mint mindenki tudja, Penn AVilliamnek 
köszöni létét, ki 1644-ben Londonban születvén s iskoláit 
Oxfordban végezvén, hite miatt már kora ifjúságában ül-
döztetést szenvedett. Atyjának halála után, II . Károlytól, 
1681-i márczius 4-én, mint a koronának hitelezője, a Mary-
land és a Delaware-folyó közti területet kapta „szabad bir-
tokul", azon feltétel által, hogy esztendőnkint két hódbőrt 
fizessen hűbérül. Penn 1682-i oktober havában 1000, több-
nyire quacker-vallásu kivándorló kíséretében érkezett bir-
tokára és legelőbb is a Leni-Lenape indian-törzszsel bo-

csátkozott tárgyalásokba, kik eddig e vidékeken laktak, 
mely tárgyalásoknak, illetőleg alkudozásoknak czélja volt, 
ezen ősbirtokosokat annak békességes átengedésére birni, 
mi is sikerült. Azután közönséges gyűlésre hiván össze a te-
lepitvényeseket, felszólitá őket, hogy alkotmányt adjanak 
magoknak, mit igen szabadelvű alapon tevének is, a vallási 
ügyeket illetőleg a következőket határozván: „Hogy meg-
gátoltassák, miszerint egyik felekezet a másik fölé emelked-
jék, bizonyos nyilvános hivatalok, javadalmak vagy fizeté-
sek miatt, melyek utóvégre is a közpénztárból folynak, 
mely viszont a lakosok valláskülönbség nélkül beszedett 
adóiból keletkezik ; — azért nem fog oly székes- vagy fő-
egyház , vagy bármiféle gyülekezet alapíttatni, melynek 
vagy melyeknek vagy szolgáinak el- s fenntartásához bárki 
is köteles lenne hozzájárulni, (quacker stylus, nem tehetek 
róla !) S hogy mindenki élvezhesse azon lelkismeretszabad-
ságot, mely az halandónak egyik vele született joga, s mely 
oly nagyon illik a békés s békeszerető ember jelleméhez ; 
azért nem csak azt határozzuk, hogy senkit sem szabad 
kényszeríteni, bármiféle nyilvános vallásgyakorlaton jelen 
lenni, hanem egyszersmind mindenkinek szabad akaratára 
bizzuk, vallását ugy, ahogy akarja, gyakorolni ; olyképen, 
hogy senkinek se kelljen akadályoztatástól vagy bármiféle 
háboritástól tartania, hacsak azt vallja, hogy van egy örök-
kévaló s mindenható Isten, e világnak teremtője, fentar-
tója s kormányzója, s ha a polgári társadalomnak minden 
kötelességót teljesiti, melyeket az ember, polgártársainak 
irányában teljesíteni köteles." 

Ezen czikk kizárt minden államegyházat, s teljes vallás-
szabadságot nyújtott, ámbár a quackeroknak erkölcsi tekin-
tetekbeni tulszigora a tánczmulatságokat, álczás bohózato-
kat, színházakat, kártya- s koczkajátékot megtiltá, s a gyil-
kosság esetét kivéve, a halálbüntetést is eltörülte, tehát a 

túlsúlyt mégis csak némileg a quacker elemnek biztosította, 
mit azonban minden gáncs nélkül említek. 

A lakosság létszáma igen gyorsan s szép arányokban 
szaporodott, főleg Angliából és Németországból, az utóbbi-
ból annyira, hogy a német elem már 1750-ben majdnem a 
többséget képezte. Penn maga a gyarmatnak megalapítása 
után visszatért Angliába, hol későbben II . Jakabnak udva-
ránál igen befolyásos szerepet játszott, melyet mindig csak 
üdvös s nemes irányban érvényesített, annyira, hogy mivel 
a vallási s politikai szabadságot a katholikusokra is kiter-
jesztetni kivánta, kénytelen volt még azon váddal is szem-
beszállni, miszerint — titkos jezsuita ! Sálig, hogy 1718-ban 
kimúlt, máris egy királyi rendelet akként határozott: „A 
nyugalom fentartása tekintetéből s az episcopalis egyház-
nak biztosítására a katholicismus Pennsylvaniából lcizáratik" ! 

Igy tehát, a kis Rhode-Islandet kivéve, ismét nem volt 
hely egész Északamerikában, hol a katholikus ember fejét 
nyugalomra hajthatta volna; pedig ott akkor csakugyan a 
protestantismus uralkodott, mindenféle torzalakzataival, me-
lyek mindnyájan türettek, mindnyájan polgári jogokat s a 
törvények védelmét élvezték, csak a katholicismus nem ; sőt 
még azon gyarmatban is elnyomatott, melyet maga alapi-
tott, mihelyt ott a protestantismus túlsúlyra vergődött, amint 
ezt legott Maryland történetében látandjuk, mely a protes-
táns türelmetlenségnek s nemtelen háladatlanságnak oly 
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kirívó példája, hogy e tartomány nevének egyszerű emle-
getése elég lehetne arra, minden tisztességes protestáns 
embert elhallgattatni, ha netán a katholikus ,intolerantiá'-
val hozakodnék elő ; azonban meg vagyok győződve, hogy 
Szász Károly ő méltósága többi közt Marylandról sem hal-
lott soka egyetlenegy árva szót sem ! (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, oktober 24. „ H a a k a r o m v e m h e s , — h a 

a k ar o m n e m v e m h e s." A liberális kormányok, és igy 
a mienk is, sok mindenhez hozzá szoktatták már az embere-
ket, ugy annyira, hogy az emberiség egy jó nagy része előtt 
még a legkiáltóbb igazságtalanságok sem tűnnek fel, annál 
kevésbé tűnik fel pedig, ha a liberális kormányok kétféle 
mértékkel mérnek, tetszésük szerint alkalmazván, vagy mel-
lőzvén szentesitett törvényeket. Mi ezekhez nem számítjuk 
magunkat, hanem egyaránt követelünk igazságot, követel-
jük, hogy a törvény egyaránt érvényesíttessék minden irány-
ban, minden személyválogatás és érdekkülönbség nélkül. 

E szempontból kiindulva, méltán feltűnő volt előttünk, 
midőn azt olvastuk, hogy a belügyminister ur, hivatkozva az 
1848-ki törvényekre, betiltotta elárusitását a ,Talmud-Zsidó' 
czimü műnek, mely, mint mondatik, a zsidóság ellen lázitja 
a kedélyeket. Meglepő lehet talán nyilatkozatunk, hogy mi 
feltűnőnek találjuk a minister ur rendeletét, holott fentebb 
magunk mondtuk, hogy mi igazságot követelünk mindenki 
részére ; meglepő lehet, hogy mi, a törvényesség védői, kifo-
gást teszünk a ministeri rendelet ellen épen akkor, midőn ő a 
törvényt alkalmazza, — de értsük meg a dolgot. 

Sohasem szólaltunk volna fel egy betűvel sem a bel-
ügyminiszter ur rendelete ellen, valamint hogy tulajdonké-
pen most sem az ellen szólalunk fel, hogy ő törvényt alkal-
maz oly esetre, mely nézete szerint a törvénybe ütközik, 
neki nem csak joga, hanem kötelessége is a törvényt alkal-
mazni, hanem az ok, amiért jelenleg felszólalunk az, hogy a 
miniszter ur, mint a jelen eset bizonyítja, jól tudva azt, 
hogy létezik törvény, mely tiltja bármily törvényesen be-
vett felekezetnek sajtó utjáni megsértését, vagy az izgatást 
bármily felekezet ellen, törvényismeretét nem alkalmazza 
minden egyes esetre, hanem mintha a törvény csak a zsidók 
érdekében hozatott volna, vagy mintha Magyarországon 
a zsidón kivül semmiféle más, nevezetesen pedig kath. egy-
ház nem is léteznék, a törvény csakis akkor ju t eszébe, 
midőn az ő nézete szerint valamely könyvben sértés foglal-
tatik a zsidó vallás ellen.1) 

Ezt nekünk szó nélkül hagynunk az igazság érdekében 
nem lehet. A pártatlan igazságszeretet, a törvény tisztelete 
egyáltalán megköveteli, hogy az ne részrehajlólag, hanem 
részrehajlatlanul alkalmaztassék. J a j azon országnak, hol a 
törvény alkalmazása nem terjesztetik ki az igazság követel-
ménye szerint mindenkire, mert ez által a törvény tekintélye 
szenved és mindenki aszerint tartja, vagy nem tart ja meg 
azt, amint épen szeszélye magával hozza, vagy amint látja, 

') Ha az eltiltás csakugyan tény, s Rohling-nak munkájára vonat-
kozik, akkor nézetünk szerint csak téves informatiónak következtébeii 
történhetett meg ; mert az emiitett munka egyebet sem tesz, mint hogy 
a Talmud-ból vett, megczáfolhatlan idézetekkel fejtegeti s bebizonyítja 
annak s híveinek társadalom-ellenes nézeteit s törekvéseit ; tehát épen 
nem tartozik azon irodalmi termékek közé, melyek ,izgatnak' vagy .sér-
tenek' ; mert tartalma egy szóig tiszta igazság. Szerk. 

hogy mikép tartják, vagy meg nem tartják a törvényt épen 
azok, kik annak őrei. 

S ki mondhatja, ki állíthatja azt, hogy liberális kor-
mányaink akár a mai aera előtt, akár alatta a belügymi-
niszter ur által hivatolt törvényt részrehajlatlanul alkal-
mazták volna ? Ki állithatja azt, hogy a hivatolt törvény a 
katholikus vallást nem védelmezi épen ugy, mint a zsidót, 
protestánst, görög-keletit stb.? Ki mondhatja, hogy az al-
kotmányos korszakban a katholikus vallás oly tiszteletre 
méltó bánásmódban részesült volna, mint azt megérdemeli ? 
vagy nem épen a legotrombább megtámadásoknak, kifaka-
dásoknak, gúnynak, rágalomnak volt-e kitéve és van még 
most is, ugy hirlapi czikkek, mint röpiratok alakjában, va-
lamint az egyház, ugy annak feje, a pápa, vagy egyes tanai ? 
és mégis, a mindennapi méltatlan megtámadások közepette, 
jutott-e csak egyetlen egyszer is eszébe a kormánynak, hogy 
létezik egy törvényczikk, melyet a megtámadott kath. val-
lás érdekében joga és kötelessége annak támadói ellen alkal-
mazni ? Nem ! Nyolcz millió kath. polgár vallási érdeke nem 
juttat ta egyszer sem eszébe a kormánynak azon törvény lé-
tezését, melynek létezéséről néhány százezer zsidó érdeké-
ben magának tudomást szerzett, és azt nagy sietve, ő tudja 
legjobban miért? alkalmazta is. Midőn zsidót állítólag bán-
tanak, akkor van törvény védelmére, midőn a katholikusok-
kal ugyanez történik, akkor a törvény — holt, betü. 

Tőlünk, mint katholikusoktól, bizonyára távol van 
minden legkisebb gondolat, hogy pártoljunk, vagy előmoz-
dítsunk bármily mozgalmat, mely oda irányulna, hogy a 
dolgok kellő felvilágosítása helyett, gyűlöletet szítson bár-
mily felekezet ellen; de ugyanakkor jogunk van követelni 
azt is, hogy ne tiiressék semmi, ami a kath. vallást sérti, 
jogunk van követelni, hogy a zsidókkal a törvény előtt leg-
alább is eo-vrano-uaknak tekintessünk, nem is tekintve arra, 

CS./ O ' ' 

hogy mik a katholikusok és mik a zsidók az országra nézve; 
pedig erről nem lenne szabad megfeledkezni semmiféle ma-
gyar államférfiunak, tehát Tisza Kálmán ő excjának sem , 
valamint arról sem, hogy ugyanazon 1848-ban, melynek 
törvényei a katholikus vallást nem védelmezik, vagy leg-
alább annak védelmére nem alkalmaztatnak, a kath. egyház 
a nemzetnek óriási áldozatot hozott, mig ellenben a zsidó-
ságról, melyet pedig e törvények tényleg védelmeznek, a 
történelem semmit sem tud, hogy ugyanoly áldozatot hozott 
volna ; ha csak talán most nem készül az ezévi liberális de-
ficitet kifizetni (?) ; majd meglátjuk, azaz, dehogy látjuk meg, 
ők igyis, úgyis urak, mig a liberális kormányzás tart. Q 

A Csanádi egyházmegyéből, október elején. A z 
i s k o l a n é n é k e g y u j a b b z á r d á j a . Mulatságosnak 
mondanám, ha nem volna egyúttal oly komolyan tanulsá-
gos az a harcz, melyet a ,Religio' pesti leveleinek szerzője 
hol a fővárosi, hol a debreczeni protestáns lap íróival csak-
nem szakadatlanul kénytelen folytatni. Nem tagadom, ér-
deklődéssel kisérem e folytonfolyó csatározást ; nem mintha 
protestáns atyánkfiainak e tekintetben nyilvánuló megve-
tendő taktikáját, mely tudvalevőleg a hazudozás és rágal-
mazás sötét műhelyeiből szokta tompa fegyvereit szedni, 
nem ismerném ; sem azért, mintha csak egy pillanatra is ké-
telkedni tndnék abban, hogy a pesti levelek derék Írójának 
valami nehéz munkába kerülne az ily alaptalan vádakat a 
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maguk való értékére leszállítani, s a nemtelen megtámadá-
sokat érdemök szerint visszatorolni : de azért méltatom 
figyelmemre e harczot, mert általa protestáns feleink aka-
ratuk ellenére is mindegyre concretebb bizonyítékokat 
szolgáltatnak nekünk katholikusoknak abbeli állitásunk ö 
megerősítésére s meggyőződésünk beigazolására, hogy ők, a 
tanítványok, mesterökhöz hivek maradván, nolentes-volentes 
polemizálnak: mert polémia szülte, polémia nevelte, s polé-
mia tartja fenn őket. Ok maguk váltig bizonyítják, hogy az 
akaratos czivódás az ő elemök, s szidalmazást, hazudozást s 
ráfogást sem vetik meg, mert Credójuk : calumniare audacter, 
semper aliquid haeret. Nyilván tudják s érzik ők, hogy mi-
helyt e nem irigylendő talajt elhagynák, nyomban léteivök 
megsemmisülne s létképességökre befellegzett volna. Szomo-
ritó is e jelenség egyúttal, az igaz ; mert nyilván a megis-
mert igazság elleni tusakodás bélyegét árulja el ; de hogy 
ha protestáns feleink épen minden áron szünetlenül igazság-
talan harczot akarnak ellenünk folytatni, arról mi nem te-
hetünk, s az elénk dobott keztyüt fel kell vennünk. Részünk-
ről azonban bátorit a remény, hogy eljövend az idő, midőn 
ők is Saulokból Pálokká fognak változni; mert hisz áll: 
durum est contra stimulum calcitrare. 

No de hisz nem is e harczhoz akarok én jelen soraim-
mal commentárt irni; ilyesmire az nem szorult. El nem 
mulaszthatom azonban még abbeli fájdalmas tapasztalásom-
nak kifejezést adni, hogy már-már valósul protestáns atyánk-
fiainál is, persze nem az ő javukra, a kissé triviális de találó 
axiom : amilyenek a kolomposok, olyan a nyáj. Czivakodó 
újságíróik „tiszta evangyéliuinok" fényével (!) elvakítják a 
hiveket is, s ezek elemévé is a czivakodás s hazuo- ráfosrás o o 
válik. Exempla sunt odiosa. Vannak ugyan ritka kivételek, 
nem tagadom ; de épen ezek erősitik meg az általános sza-
bályt. Jelen soraimmal csupán ujabb adattal akarok szol-
gálni arra nézve, hogy pesti és debreczeni konok ellenfele-
ink agyarkodása s ildomtalan megrohanásai daczára is ka-
tholikus Főpásztoraink távolról sem engedik magukat szent 
meggyőződésökben, s itt in specie a vallás-erkölcsös neve-
lést illetve, megingattatni. Különben sokkal tiszteltebb fér-
fiak ők és sokkal magasabb tekintélynek örvendenek, hogy 
sem az ily szánandó pygmeusok keserves erőlködéseit csak 
futólagos mosolyra is méltatnák. A katholikusok közmeg-
győződésének adott kifejezést a pesti levelek írója eme so-
raival : „Folytassák (a protestánsok) különben tovább is, 
nem bánjuk ; ez biztos jel, hogy jó uton járunk, és mi annál 
inkább törekedni fogunk (zárdaszüzek vezetése alatt) leány-
iskolákat emelni, minél inkább tapasztaljuk, hogy az ott a 
túloldalon nem tetszik." 

Már közel két évtizede, hogy a Mi-Asszonyunkról ne-
vezett iskolanénék a Csanádi egyházmegyében tanitói s ne-
velői üdvös müködésöket a legáldásosabb sikerrel folytat-
ják. Es ebbeli önfeláldozó hivatásuk- s törekvésökben leg-
hathatósabb atyai támogatójuk megyénk nagynevű s jóté-
konyságában kifogyhatlan lelkes Főpásztora, Bonnaz Sán-
dor ő Excja. 0 Excja által a nénék Lúgoson 1874-ben tele-
píttettek ineg, s miután ott két évig ideiglenesen bérházban 
laktak és tanitottak, ugyancsak ő Exja bőkezűségéből im-
már saját lakházat és iskola-épületet is nyertek, mely a je-
len év nyarán tökéletesen elkészülvén és mindennemű szük-

ségesekkel felszereltetvén, f. hó l-jén, u. m. a Bold. Szűz ol-
vasó-ünnepén ft. Dr. Guttmann József prépost-kanonok urő 
nga által ünnepélyesen megáldatott, mely alkalomból Lúgos 
községi elöljárósága ő felségeik, apostoli koronás királyunk 
és királynénk, s ő fenségeik, Rudolf koronaherczeg és Mária 
Valeria főherczegnő olajfestményü képeit ajándékozá az 
intézetnek. A diszes épület, mely ha nagyságra nem is, de 
szépségre a nénék legelső intézete megyénkben, a terjedel-
mes telekkel és berendezéssel együtt kegyelmes Főpászto-
runknak több mint 60,000 forintjába került ; a közpiacz 
zajától félre egy csendes mellékutczában, de a plebánia-tem-
plomtól nem messzire fekszik, emeletes, magas imponáló 
külsővel bir, s három oldalról széles kert által van keritve. 
Ha e kert díszesen be leend rendezve, virágokkal s fákkal 
beültetve, kedves szórakoztatóhelyül szolgáland az intézet 
lakóinak. A f. tanévben 485 leánytanuló látogatja az intéze-
tet, kiknek majdnem fele nemkatholikus vallású. No hisz, 
ha még protestáns is találna köztük lenni, pedig vannak 
köztük, a pesti es debreczeni protestáns lapok türelmes (!) 
szerkesztőinek ugyan keservesen eshetik ! Csuda lesz, ha 
hitfeleiket azonnal nem reclamálják az intézetből a közép-
kori sötétség e tanyájából (!), hol szegényeket azok a fanati-
kus apáczák merőben elbutítják ? Szegény apáczák, azaz 
hogy szegény szerkesztők ! akarám mondani. „A meddig az 
anyák vallásosak és jámborok lesznek, a keresztény hit el 
nem pusztulhat. A meddig az anyák gyermekeik szivében 
Jézus és Mária iránt a szeretet szent tüzét élesztik, az evan-
gélium fénye ki nem oltathatik. Mig az anyák egy sz. Mo-
nika könyeit sirják és egy sz. Blanka szavaival tanítanak, 
az Ur szentélye nem fog elárvulni !" Igy szól Kist „Amerika-
nisches" czimü munkájában (544. lap.), s mivel mi katholi-
kusok e megdönthetetlen io-azsàgot a modern felvilágosult-

o o o o 
ság ezernemü tévelyei által megtámadva és veszélyeztetve 
látjuk, és meg vagyunk győződve, hogy csakis a vallás-
erkölcsös nevelés képes a halálra beteg társadalmat megorvo-
solni és megmenteni, azért az ifjúság, a jövő reményeinek 
oktatását s nevelését olyanok kezeiben óhajtjuk látni, kik 
nekünk eziránt biztos garantiát képesek nyújtani. S ilye-
nekül ismerjük az iskolanénéket. Azért tehát csak hadd 
gyarapodjanak az ő áldásos intézeteik! mi önzetlen műkö-
désöknek lelkünkből örvendünk — nem csupán egyházunk, 
de jelesül hazánk érdekében is ! —szg— 

Svajcz. Az ó k a t h o l i c i s m u s n a k f e l v i r á g -
z á s a oly különös alakot ölt a berni juravidéken, hogy nem 
régen a kormány kénytelen volt, a franczia javitó intézetek-
ből behozott ,állami plébánosok" közül kettőt nem csak brevi 
manu elbocsátani, hanem még az országból is kitolonczoz-
tatni, mivelhogy igen ,szabadelvűén' viselik vala magokat. 
E kitűnő férfiaknak ,becsületes' nevei Camerle és Bissey. 
Camerle uratn már most a ,Pays' hasábjain nyiltlevelet in-
téz a berni cultusigazgatóhoz, Teuscherhez, melyben felpa-
naszolja, hogy minden vizsgálat s bírói Ítélet nélkül kerget-
tetett el, hogy a berni kormánynak bizonyos creaturái ma-
gánleveleit lopták el tőle oly czélból, hogy ezekkel őt, az 
immár feleslegest, sőt alkalmatlant compromittálhassák s 
félre tolhassák. „Tekintve ezen eljárást" — folytatja Ca-
merle uram ,szent' elkeseredettségében — „tekintve az el-
követett csalásokat, sőt jobban mondva gazságokat, melye-
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ket bizonyos, a liberális párthoz tartozó urak elkövettek, 
kénytelen vagyok, az egész mozgalomra, melyet ön pártfo-
gása alá vett, a hazugság s igazságtalanság bélyegét sütni. 
Ön idegen papokat hivott az országba, s azzal bizta meg 
őket, hogy a jurai népnek hitét elcsenjék, s most, mivel 
látja, hogy ebbeli vállalata a népnek legyőzhetlen ellentál-
lásán hajótörést szenvedett ; most, mint egyik barátja nem 
régen kifecsegte, a behivottakat ismét egyiket a másik után 
ki akarja űzni, rájok háritván az ön által elkövetett erősza-
kot s egyéb gyalázatosságokat Hogy legújabban valami 
püspök-félét szereztek maguknak, mitsem változtat tervein ; 
mert ezzel csak azt akarták elérni, hogy az a mű, melyet 
az erőszak kezdeményezett, s a hazugság s tettetés folyta-
tott, s mely ekként menthetetlenül a közmegvetés áldoza-
tává lett, valamivel több fénynyel temettessék el." 

Láthatni ebből, hogy Camerle ur, bárminő egyén le-
gyen is különben, legalább azon két jeles tulajdonnal bir, 
hogy egyrészt a svajczi ókatholicismust kellőleg méltányolni, 
s másrészt nézetét liberális irályban előadni tudja. Egy má-
sik nyilt leveléből a következő részletet emelem ki, mely a 
berni gazdálkodást különös, azonban már egyéb mozzana-
tokból is ismert világításban tünteti fel: „Kérdés Bodenhei-
mer kormánytanácsos úrhoz: „Hogy van az, hogy ama 
500 frank, melyet ön akkor küldött nekem Lambertbe, mi-
dőn először kellett volna a Jurába jönnem, s melyeket én 
visszaküldtem önnek, mégis az én terhemre ott vannak a 
legújabb állami költségvetésben ? ! Talán az én egeszségemre 
itta el ön ? Szives választ kérek." 

Bodenheimer bevándorlott, kikeresztelkedett zsidónak 
fia, ki gyermekeit protestáns módon nevelteti s e mellett az 
ókatholicismusnak nagy protectora ; csakugyan diszes egy 
társaság az, mely a liberális felvilágosodottság szekerét 
tólja Svajczban ! Hogy ennek a liberalismusnak mindenütt 
tolvajláson kell végződnie ! 

Olaszország. A z o l a s z k a t h o l i k u s o k n a k 
III . c o n g r e s s u s a f. hó 9-én nyittatott meg az érseknek, 
Morichini bibornoknak t. elnöksége alatt, több püspöknek, 
a kath. sajtó képviselőinek s körülbelül 600 papi s világi 
tagnak jelenlétében. Vezénylő elnökké ez alkalommal is 
Salviati herczeg választatott Rómából, alelnökökké pedig: 
Bourbon del Monte őrgróf Firenczéből, de Castéllaneta hg. 
Nápolyból, d'Ondes Reggio báró Palermoból, Melzi gróf 
Milánóból, Pisani gróf Velenczéből, mgr. Rovere Bologná-
ból, Scoti hg. Milánóból. Az első ülés több üdvözlő beszéd 
s egy pápai brevének felolvasása mellett folyt le ; délután 
az egyes osztályok zárt üléseket tartottak. Már akkor a 
csőcselék kezdett a gyűlési terem előtt gyülekezni, s a ta-
gokat fütyülés s szidalmak által bántalmazni ; az utczasar-
kok on pedig falragaszok ,liberális' ellentüntetésre hivtak 
fel a ,népet', estve pedig ordítozó csapatok vonultak végig 
a városon, bántalmazva minden papot, kivel találkoz-
tak. Az érsek palotája s a congressus egyéb kitűnőbb tag-
jainak lakása előtt különösen rendetlenkedtek. 

Eközben Salviati herczeg a praefectust kereste fel, 
hogy a hatóságok méltatlan eljárása ellen tiltakozzék, me-
lyek a főpapok s több száz kitűnő katholikus s jó polgár 
ellen irányzott bántalmazásokat nyugton nézik. A praefec-
tus azzal mentegette magát, hogy a törvény praeventiv 

rendszabályokat nem enged meg, ellenben ő személyesen 
kész a személyek biztonságáért jót állani. Későbben ugyan-
csak a praefectusnál a tüntető csőcseléknek egy küldöttsége 
jelent meg, mely kijelenté, hogy a rendetlenkedések még 
sokkal nagyobb mérveket fognak ölteni, hahogy a congres-
sus folytattatik. A praefectus ahelyett, hogy e vakmerőket 
rögtön befogatta volna, alkudozni kezdett velők, nevezete-
sen megígérte nekik, hogy a fütyülést s ordítozást megen-
gedni fogja, minek fejében a csőcselék igérje, hogy tettle-
ges bántalmazásoktól tartozkodni fog. Ez utóbbira a tisz-
telt utczai csavargók rá nem állván, a praefectus végre Ni-
coterának táviratozott, ki szintigy válaszolva, egy zászlóalj 
katonaságot rendelt a congressus védelmére, miről a praefectus 
titkára értesítvén Salviati herczeget, ez utóbbi megjegyzé, 
miszerint ily tüntetésszerü rendszabályt teljességgel felesle-
gesnek tart, minthogy mindössze egy csapat inas s utczai 
gyerköcz okozza a zavart, ha mindjárt igaz is, hogy azok-
nak háta megett az ismeretes ,liberális' vezérférfiak állanak. 
Továbbá ő, a herczeg, nem vállalja el a netaláni vérontás-
érti felelősséget. Ezek után a herczeg éjfélkor a praefectus-
nak egy rendeletét vette, mely a congressust feloszlatta, s 
mely rendelet másnap reggel az utczasarkokra s a bibornok 
érsek palotájára is függesztetett fel. A herczeg még ugyan-
azon éjjel erélyesen tiltakozott békés, törvénytisztelő pol-
gárokon, a csőcselék kedveért elkövetett ezen erőszak ellen, 
egyúttal pedig, engedelmeskedve a fenálló hatalomnak, kör-
levelet intézett a congressus tagjaihoz, melyben annak fel-
oszlatásáról tudositotta őket. Ezzel azonban az utczai za-
vargások még korántsem érték végöket. A csőcselék még O D D O 
több napig rakonczátlankodott az utczákon, s minden neki 
nem tetsző egyént, főleg pedig a papokat durván bántal-
mazta, anélkül, hogy a hatóság szükségesnek látta volna 
közbelépni. 

Bármily szomorúak legyenek is e tények már magok-
ban véve, még szomoruabb érzéssel tölt el azon gondolat : 
minő kell lenni e népnek, mely ilyenekre felhasználtatja 
magát ? Bizonyára a német kormányok is szivesen vették 
volna, ha egyegy kath. congressust feloszlathatták, de még 
eddig nem találtak szolgálatkész csöcseléket ; — s ime 
Olaszország ! . . . 

IRODALOM. 
Gyanús könyvek kedvelőinek a következőket 

ajánlhatjuk : l) 
— Die Sittenlehre des Talmud und der zerstörende 

Einfluss des Judenthums im deutschen Reiche, Berlin, Nien-
dorf, 1875, 2 mark. 

— Rede des Hr. v. Niedermayer-Schönrade (u. n.,Ju-
denrede') und die Entstellung derselben durch die Presse ; 
ugyanott 60 pf. 

— Constantin Frantz: Nationalliberalismus uud Ju-
denherrschaft, München, 1874, Huttier, 1 m. (Ebből a ,Rel.' 
1874-ben bő kivonatot hozott.) 

— Rebbert: Blicke in's Talmud'sche Judenthum, 60pf. 
Dr. Martin paderborni püspöknek hasonczimü, a ,Kath.Vier-

') Rohling : .Der Tal inudjude' czimíi magyarul (s totul?) is 
megjelent munkájáról csak annyit mondhatunk, hogy az a mily rövid s 
velős, époly'tudományos. Eddig nem sikerült egyetlenegy állítását sem 
megczáfolni, ámbár az ,irodalmi' zsidóhad s annak szolgái tengernyi röp-
iratokban erőlködtek ellene. Már öt kiadást ért. Szerte. 
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teljahresschrift für Kunst u.Wissenschafi'-ban már 1848-ban 
megjelent értekezése alapján. Méltán állhat Rohling mellé, 
sőt sokkal népszerűbb annál, amiért is nem csekélyebb düh-
hel támadtatik meg a zsidók s egyéb ,liberálisok' által. 

— Ugyanattól : Christenschutz, nicht Judenhatz, 15 pf. 
— Pawlikowski : Der Talmud, Rgsb. 1866. 
— Die Aera jB/ei'c/ircirfer-Delbrück-Camphausen, Ber-

lin, Niendorf, 1876, 1 m. 20 pf. 
— Wilmanns, kgl. Stadtgerichtsrath in Berlin : Die 

goldene Internationale. (Szerző nem kath. pap, nem ultra-
rnontán, nem is katholikus, de még barátja sem a katholi-
kusoknak ; könyve azonban oly irányban van tartva, hogy a 
német zsidóság ismételten megkisérlette azt rendőrileg le-
foglaltatni s az államügyész által perbe fogatni, mi azonban 
nem sikerült.) 

— Glagau: Der Börsen- und Gründungsschwindel in 
Berlin. Külön lenyomat a ,Gartcnlaube'-hó\ (!) Lipcse, Froh-
berg, 1876, 5 m. 

— Wuttke: Die deutschen Zeitschriften, und die Ent-
stehung d. öff. Meinung sat Lipcse 1875, melyből a,Religio' 
tavai egyes részleteket hozott. Ez utóbbi művek a zsidóság 
űzelmeire igen különös fényt deritenek, amiértis a liberális 
sajtó által részint igen hevesen megtámadtattak, részint pe-
dig, ahol ez nem használt, agyonhallgattattak. 

Kaphatók e könyvek Ürge László, kath. könyvkeres-
kedése által is; Pesten, városháztér. 

VEGYESEK. 
— A debreczeni ,Ev. Prot. Lap.' is felszólal az ,Iska-

rióth' czimü szomorújáték ellen. „Iskarioth czim alatt", irja 
42. számában — adtak Pesten a szinházban egy szomorú-
játékot. A bibliai történelem aknáztatik benne ki természe-
tesen költői, önczélu s alappal nem biró toldalékokkal. Az 
ismert adatokkal ellenkező, s igy elferdített művek sok te-
kintetben károsak s a népre zavaró hatással vannak. Kimél-
jék meg Íróink legalább az apostolok körét. A ,Vasárnapi 
Újság' szini tudósítója szerint, a felfogás s alapeszme a da-
rabban nem uj, nem szerencsés; Göthe és Czakó kivihetlen-
nek tartották Júdást tragoediahőssé dolgozni fel. A ,Rel.' 
(27. sz.) nem helyesli, hogy az áruló ugy tüntettessék fel 
mint nemes eszme vértanuja, bűne pedig mint dicsőitett; az 
lenne a szomorú játék, ha ily darabok a nemzedéket ha-
sonló ,dicső tett' elkövetésére lelkesítenék. — Legjobb az uj 
darabot meg nem nézni." 

Bizony jó lenne, ha körültekintő kormányunk az or-
szágnak keresztén]) közérzületével legalább is annyit törőd-
nék, mint a zsidók azon kényességével, melynél fogva nem 
szeretik, lia valaki rólok az igazat mondja vagy kiirja. 

— Mily rettenetes emberek ezek a katholikus papok, 
arról a nagyenyedi ,Egyh. s Isk. Szemle' tud ám hajmeresztő 
dolgokat mesélni. Igy nem régen valahol a bajor Rajnamel-
lékben protestáns papnak kelle egy kimúlt katholikus em-
bert eltemetni ; mert a pápista papok vonakodtak ezt tenni, 
minthogy a meghalálozottnak leánya néhány héttel előbb 
protestáns emberhez ment nőül, sat. sat. pedig a megholt, 
mint az ilyen esetekben rendesen történni szokott, „általá-
nosan tisztelt, vallásos és egyházias érzületű férfi volt s egész 
családjával együtt a római kath. egyházhoz tartozott, hű 
tagja volt, Kempis Tamás ,Imitatio Jusu Christi' (sic) czimü 
hires művét szorgalmasan olvasta, s bibliában is jártas 
v o l t " , Már ha a ,Szemle' t. szerkesztőjének leendettünk, 
ez utóbbit nem teszszük ki, mert eszünkbe jutott volna, 
hogy a protestáns conventio szerint pápistának nem szabad 
a bibliában jártasnak lenni. Különben pedig collegialis tiszte-
lettel figyelmeztetjük az urakat, hogy efféle, meszünnen im-

portált adomákkal nem istápolják Péchy ő exjának kegye-
letes szándéklatait a mint illenék: hanem e czélból jó lesz 
à la Bánó a honi pápistákon gyakorolni költői tehetségöket ; 
— csak rajta, hiszen a szerepek már ki vannak osztva, s a 
főrendező is készen áll, megindulhat a komédia ! 

— Dr. Rebbert, a ,Blicke in's Talmudische Judenthum' 
czimü munkának szerzője, művének első részében az elko-
boztatás eshetőségéről értekezvén, ennek lehetetlenségét igen 
helyesen ekként fejtegeti: 

„Hol van az a porosz jogász, ha e nevet méltóan viseli, 
a ki engemet tehetne felelőssé arról, mit a zsidó Talmud ta-
nit ? Igenis, ha én irtam volna azokat, a Talmudban előfor-
duló helyeket, melyek jelen műben szóról szóra idéztetnek, 
akkor ugyancsak megérdemelném, hogy legott vád alá he-
lyezzenek, hogy a polgári jogoktól megfoszszanak, sőt az 
államból is utasítsanak ki, mig viszont csak elismerésre 
méltó tettet követne el, ki a közjó érdekében leálezázna s a 
törvényszék elé állitana. Azonban miféle igazságszolgáltatás 
lenne, ha a képzelt esetben helyettem az üldöztetnék s meg-
büntettetnék, a ki az én felforgató tanaimat napvilágra 
hozta? Ez annyit tenne, mint a dolgot egyszerűen fejére 
állítani. Azt hiszem, még a legbutább zsidó is beláthatná ezt." 

„Vagy más példát mondjunk. Éjjel tanulva virrasz-
tok, mig a város polgárai nyugodtan alusznak. Egyszerre 
kinézve az ablakon azt látom, hogy tűz támadt, mely a vá-
rost s annak lakóit, ezeknek birtokait s vagyonát végve-
szélylyel fenyegeti. Elkiáltom magam, ahogy csak birom : 
„Tüzvan!!" s felkeltem a gondtalanul alvókat, kik aztán 
nagy sietséggel elnyomják a dühöngő elemet Hogy 
volna aztán, ha polgártársaimnak tett ezen szolgálatért mint 
a közbéke zavaróját s gyujtogatót adnának fel, s azt köve-
telnék a rendőrségtől, hogy büntessen meg? Váljon mit gon-
dolna még a legbárgyubb zsidó is az ilyen igazságszolgál-
tatásról?..." 

— Poroszországban jelenleg 4580 iskolamesteri, taní-
tói s tanári hely részint nincsen kellőleg betöltve, részint 
egészen üres, mi leginkább a ,culturharcz'-nak következmé-
nye. Ekként csakugyan teljesül Bismarcknak eme kivánata: 
„Inkább semmiféle iskola, mintsem katholikus !" — Né-
hány ,spanyol protestáns' követségben járt Derby lordnál, 
s keservesen felpanaszlá azon rémitő üldöztetéseket, melye-
ket ,odahaza' elviselniük kénytelenek. A lord erre azt fe-
lelte, hogy meg fogja gondolni a dolgot ; de sem ő, sem a 
panaszttevők egy perczig sem estek ki a szerepből, hanem 
mindvégig komoly képeket vágtak. Ez azonban az augurok 
üzletéhez tartozik; de hogy lármáznának épen ezek az au-
gurok, ha például az elnyomott lengyel katholikusok vala-
mely külföldi katholikus hatalomhoz fordulnának ? Igaz, 
hogy nehéz lenne, meghatározni, hova forduljanak; de az is 
igaz, hogy a külhatalmakkali conspiratio önhazájuk ellen 
soha sem tartozott a katholikusok ,erkölcsi' eszközei közé. 

— Mily kegyeletes tisztelettel viseltetnek néha még a 
liberálisok is bizonyos ,ereklyék' iránt, mutatja a bruxellesi 
,arbre de la liberté' mulattató esete. Ezen ,Szabadság fája, 
anno 1830-ban ültettetett a királyi palota elé, az akkori for-
radalom emlékére s intő jelül a király számára, hogy dy-
nastiája csak ,a nép akaratából' ül a trónon. Minthogy pe-
dig minden véges dolognak egyszer vége vagyon, e dicső 
fa is egyik szép reggelen abivit viam omnium arborum, s 
kiszáradt. A szabadságnak ezen megrokkant symbolumát 
azonban csak nem lehetett közönséges fa gyanánt tűzre 
vetni, amiért is Bruxelles városának circumspectusai elha-
tározák, hogy az 18000 különféle nagyságú darabra vágas-
sék fel s minden darab, a város pecsétjével láttatván ol nagy-
ságához megfelelő áron adassék el. S igy lőn. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szá m alatt. 
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Pesten, október 28. 35. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Rectificatiók Keletéri .Árnyoldalaira' nézve. — Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése Északamerikában. 
— Egyházi tudósítások : Pest. A pénzügyi bizottság tárgyalása. Róma. A spanyolok fogadtatása. Hasonló zarándoklatok-

nak ezentuli megtiltása. Berlin. A ,missio canonica' világi vallástanitók számára sat. — Vegyesek. 

Rectificatiók Keletéri,Árny oldalaira' 
nézve.1) 

Biztositom a t. olvasót, hogy nem fogom sza-
porítani a szót. 

,Keletéri' hét szakaszban, a ,.Religio- több-több 
számain keresztül, védelmére kel ,árnyoldalaidnak-
Két szakaszban, illetve három számban mindenek-
előtt elmondja, hogy miért , minő szándékból ir ; 
ezt, gondolom, hagyhatnók szó nélkül. Azután iga-
zolja magát azokra nézve, amiket a , tananyag' te-
kintetében ,kifogásolt' vala ; az egészből csakugyan 
kisül, hogy Ngll egyetmást nem hoz fel ,ott', ahol 
— s egyetmást ,más alakban' hoz fel, mint ahogy 
azt K. „ohaj tot ta volna." Ez mindössze sem nagy 
baj . Mások ugy talál ták, hogy Ngll mindent ,ott' és 
,ugy' tárgyal t , ahol és ahogy rendén van. A tan-
anyag iránti differentiát Ngll és D. közt időközben 
Buzárovics ,Irod. JtVí.'-je kiváló szakértelemmel tár-
gyalta, melyre refiectálván bizonyos K. L. a ,M. A.' 
irodalmi rovatában constatálta, hogy a differentia 
Ngll előnyére vall, amennyiben Ngll már az ,Iinma-
culatá '-ról, az oltáriszentség látogatásáról stb., sőt 
már a vatikáni zsinat határozatairól szóló tanága-
zatokat is t á rgya l ja és constatálhatta volna, hogy 
helylyel-közzel utasi tást is szolgáltat az egyház 
korunkbeli labarumának, az Ur Jézus szentséges 
szive iránti kegyeletnek élesztésére, az egyháznak 
ezen providentionalis intézkedésére vonatkozólag. 
Azonban K. nem tági t egykönnyen ; ,óhajtásait ' 
szoritja, nevezetesen négy vádpontba foglal ja : hogy 
tudnil l ik Ngll nem hangsúlyozta 1) Krisztus „köz-
vetlen" actióját az egyházban; 2) nem az Isten 
igéje hallgatását , sem 3) a szentségekről szóló tan 

') T. olvasóink méltányolni fogják eljárásunkat, ha az 
itt felszólalónak felvilágositó nyilatkozatra szívesen tért nyi-
tunk lapunkban, miután az ellene irányuló czikkeket is be-
fogadtuk. Szerk. 

gyakorlat i részét, s 4) u j l ag kifogásolja több- több 
kérdés hosszaságát. Felelek érte. Az 1-söre. Krisz-
tus megváltói actióját az egyház ekkép va l l j a : „Ut 
gregem tuum, pastor aeterne, non deseras, sed per 
beatos apostolos tuos continua protectione custo-
dias, u t iisdem rectoribus gubernetur , quos operis 
tui vicarios eidem contulisti praeesse pastores." 
Másfélét is akar Keletéri ? Gondolom, hogy nem, 
mert hisz' amit szorgalmaz, azzal Ngll ugyancsak 
nem marad t adós ; azért csak figyelmeztetem K.-t, 
hogy vigyázzon, nehogy „közvetlen" actiójával va-
lamely methodista inspiratiók vagy pietista ,Erweck-
ung'-ok gyanú jába essék. A 2-dikra. ,Isten igéje 
hallgatásának szükségességét stb.' Ngll igenis „ki-
emelte és hangsúlyozta, mint senki más" ; idézni 
helyet nem kellett, mert (az egyház tanmódjára 
valló 2) vezérkérdéséhez képest) az ,egész' káté ta-
núskodik róla ; ha K. nem észlelte, talán észlelni 
fogja idővel, ha majd érkezése lesz jobbacskán 
megismerkedni az egyház methodikája alapeszméi-
vel, 3) meglehet, hogy idővel talán épen sajá t sar-
kalatos kívánalmához képest meg is talál még ba-
rátkozni Ngll kettős (elméleti és gyakorlat i) vá-
gányban induló kátéjával. Jó is lenne kellő tanul-
mányozással rá jönnie Ngll kátéjának nyi t já ra . Ha 
ezt megteszi vala, alkalmasint a 3-dikra is megta-
lálta volna benne, amit ,óhajtott volna', észlelte 
volna már a ,kis képes-káté'-ban a tanfokozatszerii 
utasí tásokat és a ,közép-káté' (essentialis !) máso-
dik felében felismerte volna a ,gyakorlati részt' je-
lesül a szentségekre s ál talában az egész ker. hit-
életre nézve. A 4-dikre magából a felhozott példá-

2) Az uj kiadásban -j- jegygyei különösen szembeszök-
tetett . . . —- 3) V. ö. Nogáll : ,Ker. Hitrendsz.' I. 4. §. és III . 
15. §. jelesül az egyház 1-ső parancsolatjáról. L. Francellin 
,de div. traditione et script.' jelesül a ,praedicatio ecclesi-
astica'-ra vonatkozólag. 
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ból láthatta az olvasó, hogy egy (már a 4-dik tan-
fokozatnak szóló !) kérdésre a felelet csakugyan 
nem több négy sornál, a többi magyarázatnak jár ja . 
Különben hagyján.4) Némely feleletek hosszaságára 
már megfelelt Riesz Gáspár. Részemről csak annyit 
mondok, hogy ily kérdések vannak, még hosszab-
bak is vannak Deharbenál is. Erre K. meglehet azt 
talál ja felelni, hogy elég rosz, 1). erre nézve is, mint 
sok egyébre nézve roszabb Ngll-nál; amiből én azt 
következtetem, hogy tehát Ngll erre nézve is, mint 
sok egyébre nézve mégis csak jobb D.-nál. 

Keletéri ezen első szakaszának conclusiójában 
panaszkodik, hogy Bihari öt „ostobaságáról , „ká-
romkodásáról , „infamiáa-ról, „confusus'fö"-ről stb. 
vádolta. Felelet. Az 1-söre, — nem vádoltam, ha 
macára értette, nem tehetek r ó l a . . . ostobaságról O ' o 
nem vádoltam, csak felemiitettem, hogy Ngll már 
egyszer késznek nyilatkozott D. védelmére kelni 
szemben bizonyos „haszontalan kifogásokkal", me-
lyek szerinte „elég ostobául" történtek. (V.ö. ,Arny-
old.' 9. 1.) A 2-dikra, — nem vádoltam, csak figyel-
meztettem, hogy ,ne káromkodjék', gondolja meg, 
hogy ,ki' difiniálta az Istent igy, hogy a „mi men-
nyei Atyánk" ; ,ne káromkodjék' az „Ur imádsága" 
fejtegetésének helytelenségével az ,E. kis K.' és 
,KIv.'-ban. És ezzel ujolag figyelmeztetem, hogy ,ne 
káromkodjék' az irgalmas samaritanus példabeszé-
dére nézve, ne mondja „naiv" (!) állitásnak, ha 
Ngll a bérmálás krizmáját a samaritanus olajával 
hozza párhuzamba, és ezzel szemléltetőleg magya-
rázza meg az isteni malaszt mivoltát. Avagy akar-
ja-e, hogy rá ja olvassuk a szent-atyák nyilatkoza-
tait, a kath. hermenevtica Cornelius a Lapide-féle 
óriásainak magyarázatait , vagy csak a ,Cat. Rnus' 
és Canisius ,samaritanus noster'-re emlékeztető vo-
natkozásait? Olvassa el Keletéri Ngll remek expo-
sitióját (,Hitrendsz.' II. R. 4. s köv. 1.) vagy Wise-
man tárgyalását (,Vegyes iratai'-ban a győri kis-
papok magyar iskolája által,) vagy figyelje meg az 
egyház szertartásait, midőn a püspök nagyhéten 
olajat szentel, és ha majd csakúgy mint az .Ecce 
l ignum crucis'-ra, ugy a szent olajokra is térdet 
fejet haj tva azt fogja mondani: „Ave, sanctum ol-
eum!", „Ave, sanctum chrysma!" emlékezzék meg 
lelkében, hogy mikép gúnyolódott Ngll illustratió-
jával, és ekkor igenis helyén lesz Kempis Tamás-

4) Dato non concesso, ha valaki máskép nézi, lehet ; 
azt mindenesetre kiki láthatja, hogy az ily kérdések és fele-
letek már ily szembeszökő és tanszerü összeállítással mily 
világosak, mily könnyük, s hogy mily jól beválnak az illető 
tanfokozatba 

nak (nem tudományos argumentumnak való, de 
különben édes mindnyájunkra nagyon ránk férő) 
aspiratiója: „Cupio magis sentire conpunctionein 
quam scire eius definitionem." A 3-dikra — nem 
vádoltam, legalább nem ,én' vádoltam ,infamiá'-ról, 
hanem figyelmeztettem, hogy azon iszonyatos be-
szédekre, melyekkel bizonyos „verklizés" és „szaj-
kóztatásról" emlékezet t . . . és azokra,melyeket nem 
csak Ngll, nemcsak Deharbe, hanem minden eddig-
elé használatban volt káték tanalakjára vonatkozó-
lag ejtett, midőn ezt a „valláserkölcsi képzésre ká-
ros "-nak s „az életre haszontalan "-nak mondo t t a . . . 
figyelmeztettem, hogy az ilyféle beszédre „a ma-
gyar püspöki kar ( !) nevezetszerint a pécsi püspök 
1775-ben azt mondá, hogy már ez . . . „infamia!" 
(,Arnyold.' 16. 1.) Azóta Keletéri megolvashatta 
ujabban Ngll-nak, jelzett fényes remonstratio fölött 
irt, egyháztörténelmi tanulmányában (V. ö. ,Rel.' 
1876.11. 8. s köv. sz.) s megérthette belőle, hogy az 
olyféle beszédre (Keletériéknél valamivel nagyobb 
tekintélylyel szemben !) még a pécsi püspök Ítéle-
ténél is keményebb kifejezésekkel éltek a magyar 
egyház nagyjai, hogy ,szemtelen rágalom, éretlen 
és esetlen beszéd, gyalázatos criminatio'-féle szóla-
mokat használnak. Mihezképest figyelmeztetem Ke-
letérit, hogy ne velem szemben engedje felgerjedni 
magában az „undort", ne engem (ne Biharit vagy 
Nogállt) leczkézze és oktassa ,socialis-culturá'-ra, 
hanem szálljon hát szembe a pécsi püspökkel, az 
esztergomi helynökkel, a kalocsai érsekkel, a nagy-
váradi püspökkel; ne nekünk, hanem a magyar püs-
pöki kar (!) dicső őseinek lobbantsa szemökre a 
„szellemi szegénységet", melylyel modern irodalmi 
fenegyerekek módjára oly gyönyörűségesen rendel-
kezik . . . A 4-dikre megvallom, igaz, hogy ,confu-
sus fő'-nek mondottam, okát is adtam, mert hát 
„összezavarja a katekezist a katekizmussal", most 
is csak annak mondhatom, amint megtetszik a kö-
vetkezőkből. 

K. ,válasza' 3-ik s köv. szakaszaiban (,jReZ.' II. 
19. 22. 23. 24. 25. 28. 29. sz.) nevezetszerint adja 
elő, hogy ö mit és mikép ,óhajtotta' volna a dol-
got. Tárgyalásának iránya, ugy látom, hogy két, 
illetőleg három dologra te r jed : 1) Ellenkezésbe 
akarja hozni Ngllt a ,Cat. Rnus'-sal, Canisiussal, 
másokkal, jelesül Hoványival. 2) Beszél — már 
annak módjára, kitől „a bor árát kérték", beszél s 
elég terjedelmes (sőt más alkalomra nem is hely-
telen) praelectiókat tar t a kateketikából. 3) Végül 
egy-két digressióval zárja. 
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Az 1-sőre megfelelt magáról Ngll, részint, mi-
dőn ,Kat. Különlegességei'első ezikksorozatában fé-
nyes deductióval jelezte a ,Cat. Rnus' belszerkeze-
tét, Krisztus három tiszte, a ,munus Christi pro-
phetieum, sacerdotale és regium' alapján, részint 
legközelebb kátéja hármas könyvének (tudtomra 
csak kevés példányban megjelent) diszkiadásához 
irt és a ,Rel.1 II. 32. számban is közzétett előszavá-
ban, részint (jelesül tekintettel Hoványira) minap 
,Kat. Különlegességei' ujabban megkezdett ezikk-
sorozatában, illetve a magyar püspöki kar 1775-iki 
remonstratiója fölött irt egyháztörténelmi tanul-
mányában. Ezekbe tehát nem is bocsátkozom ; ré-
szemről csak kettőt mondok. Először azt, hogy K. 
hiába ,tagadja', mégis ugy van, Ngll minden osz-
tály számára csakugyan „azt ölelte fel tananyagul, 
ami a ,Cat. Rnus' utasitása folytán minden káténak 
múlhatatlan ingredientiája", amennyiben csakugyan 
a ,Cat. Rnus' (hozzá meg Canisius !) vezérfénye sze-
rint azon tanczikkeket ölelte fel, melyek a keresz-
tény hitrendszer magvelejét képezik, értem az apos-
toli hitvallást, a miatyánkot, tízparancsolatot stb. 
stb., csakugyan ezen rubrikák szerint tárgyalván 
jelzett tanczikkeket, melyeket kis ,képes-kátéja' 46. 
lapjának utasitása szerint imádságok alakjában 
ugy akar betanultatni, mint az ,egyszeregyet.' Ez 
egy. Más az, hogy K. argumentatiója folytában 
néha az idézetek hűségével feszes viszonyba jő. 
Meglehet különben csak optikai csalódásból tör-
tént, hogy — egyebeket ezúttal mellőzve, K. azt a 
bolondot mondatja velem, miszerint a ,Cat. Rnus' 
„egyenesen meghagyja", hogy „a szentségek elvont 
definitiók alapján ismertessenek." K. ugyanis állitá, 
hogy „fölösleges okát adni a szentségek heted szá-
mának11 ; erre annak idejében kérdésképen azt felel-
tem : „Fölösleges, amit a ,Cat. Rnus' egyenest meg-
hagyot t?!" (,Árnyold.' 23. 1.) Az optikai csaló-
dás világos. 

A 2-ikra K. kateketikai praelectiói hosszú lán-
czolatát képezik a tanúságoknak, hogy ö csakugyan 
confundálja a katekizmust a katekezissel és confun-
dálja nagyban a ,tanfokozatok' sorját. Különben pe-
dig constatálom, ami egyébiránt már ,Árnyoldalad-
ból is világos vala, hogy K. nem annyira Ngll, ha-
nem általában minden eleddig divott káték ellen 
támad, melyek mindössze (magát a D.-félét sem 
véve ki) szerinte „nincsenek tekintettel az elemi 
iskolák feladata és viszonyaira." Mi kegyelettelvol-
tunk a mult munkásai iránt, kiméletes tartózko-
dással szóltunk jelesül D. kátéjáról, mely az ötve-

nes években szükségből hamarjában készült és ak-
korban nagy hézagot pótolt, mihezképest forditói-
nak érdemeiből egy szálat sem szeretnénk levonni ; 
ha K. hosszát végét nem találja jelzett káték, jele-
sül D. tankönyve fogyatkozásainak ,leplezetlen' tár-
gyalásában: mi öt ezen térre nem követjük. Ezek 
kapcsában constatálom, hogy K. gyökerestül más 
kátét akarna meghonositani, hogy minőt, azt ,Árny-
oldalaidban gyanittatja. Ngll kinyilatkoztatta, hogy 
a Fröhlich-féle ,Entwurf alapján készült kátéval 
szóba nem áll. Jó l is fogja tenni. Részünkről, tudni-
illik Bihari és országszerte sokan ,agmine longo' O 7 o o 
(miután volt módom tudomást szerezni azon orszá-
gos correspondentiáról, melyet Ngll öt éve az or-
szág minden, de minden vidékével folytat,) részünk-
ről a kisérletet egy Frőlich-féle kátéval hagyjuk — 
a német irodalomnak, szerintünk nem lévén nekünk 
arra sem időnk, sem terünk. A tényálladékhoz ké-
pest nálunk csakis Deharbe vagy Nogall tanköny-
véről lehet szó. A szakértők aligha tisztába nem 
hozták már a dolgot, és részünkről — tekintettel a 
Ngll kátéja mellett kelt irodalomra, ha csak Riesz 
Gáspár ,Tükördarabjait ' és ,Aphorizmáit' veszszük 
is, és szemmel tar t juk Ngllnak a magyar püspöki 
kar 1775-diki remonstratiója fölötti értekezését és 
legközelebb a díszpéldányokhoz irt latin prológu-
sát — teljes bizalommal rakjuk le kérelmünket s 
reményünket az „illetékes tekintélyek" lábaihoz. 

A 3-dikra. Záradékos digressiójára, melyben a 
,'Religio'- olvasóinak (vagy csak Ngllnak ?) értésére 
adja, hogy „a paedagogia elveire valóban figyelem-
mel kell lenni a tananyag feldolgozásában," s ezen-
túl még azt is hangsúlyozza, hogy neki mily fontos 
szerep ju to t t Ngllal szemközt— mellőzve (vagy ha 
ugy tetszik, egyelőre csak elhalasztva!) a különféle 
,rect.ifikálnivaló' specialitásokat, jelennen csak annyi 
mondanivalóm volna, hogy dicsérem az eszét érte, 
hogy nem ijed meg valamely Nogáll-féle „tudós 
vagy dignitarius" árnyékától ; mert hát szép tőle, 
hogy oly .derék legény'. Amennyiben pedig panaszt 
tesz, hogy az ö beszédét roszul értelmezték, meg-
vallom, hogy csak most látom be, mily jól történt, 
hogy K. ,Árnyoldalai' B. glossáival egyszerre lát-
tak napvilágot — külön füzetben. Ezen füzet még 
pár példányban kapható akár Pesten Tettey Nán-
dor, akár Nagyváradon Hügel Ottó könyvkereske-
désében. Ha kinek kedve volna meggyőződni B. her-
menevtikája igazságtalan (? !) voltáról, legjobb lesz 
megvennie azt a füzetet, hogy maga lássa, kinek 
mennyiben van igaza. Részemről bizvást hagyom 
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magam a szíves olvasó ítéletére. S ezzel — már 
csakugyan hadd legyen elég ebből ennyi. 

Nagyvárad, 1876. október 19-én. 
Bihari P. T. R. 

Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése 
Északamerikaban. 

(Folytatás.) 

Maryland története a katholicismus történetének egyik 
legszebb részlete, valamint egyúttal a háladatlanság s türel-
metlenség letörölhetlen szégyenbélyegét süti a puritán pro-
testantismus homlokára. E gyarmatnak alapitója egy az 
egyház kebelébe visszatért angol főúr, Calvert György, 
mint felsőházi tag : lord Baltimore, a kir. titkos tanácsnak 
tagja. Midőn az angol katholikusokmik — n. b. Szász Ká-
roly ur ő mlgának kegyes engedelmével legyen mondva : 
az uralkodó protestantismus általi elnyomatását tovább nem 
nézhette, sem maga tovább el nem viselhette, arra határzá 
el magát, hogy Amerikában uj hazát keresend magának, 
melyben a katholikusnak is szabad lesz Istenét egyháza tör-
vényei szerint tisztelhetni. Uj-Angliában az ottani zord ég-
hajlat miatt le nem telepedhetvén, Virginiára veté szemét ; 
de ott, mint katholikust az uralkodó protestantismus be nem 
fogadta ; ugy hogy végre kénytelen volt II. Károlytól en-
gedélyt kérni arra, hogy a Potomak-folyónak partján gyar-
matot alapithasson, mit meg is nyert. Ebbeli jogai fiára, 
Caeciliusra is szálltak, ki 1632-i juniushó 20-án Marylan-
det a legkedvezőbb feltételek, t. i. azon kötelezettség mel-
lett nyerte, hogy a netalán felfedezendő aranynak s ezüst-
nek egv ötödét s esztendőnként két indianus nyilat szolgál-
tasson Londonban. Egy évvel későbben fia, Calvert Lénárt-
nak vezetése alatt, kit a tartomány helytartójává nevezett, 
200, többnyire jómódú katholikus család indult Marylandije, 
két jezsuitát, White és Altham atyákat vivén magokkal. Az 
uj világba érkezve, a kivándorlók keresztet állítottak fel, s 
imával ajkaikon foglalák el a kijelölt területet. A Potomák 
partjain akkor indiánusok laktak, kiktől az elfoglalt terüle-
tet becsületes vétel utján szerezték s oly barátságot kötöt-
tek velők, hogy későbben is csak igen ritkán volt okuk, 
bennszülött szomszédaikra panaszkodni. 

Megjegyzendő, hogy Maryland katholikus telepitvé-
nycsei voltak az elsők, kik földbirtokukat ily módon szerez-
ték, valamint az elsők voltak, kik területükön a teljes val-
lásszabadságot kihirdették és érvényesítették. Williams 
Hoger, ki Providence-városát 1636-ban s Penn, ki Pennsyl-
vaniát 1682-ben alapította, oly irányzatosan magasztalt sza-
bndelvüségökkel csak a marylandi katholikusok példáját 
követték ! 

Abban is elsők voltak a marylandi katholikusok, hogy 
gyarmatukat a legszélesebb alapú democratia elvei szerint 
igazgatták, mig Virginia valamint az uj-angol államok 
igen soká kiváltságos testületek által kormányoztattak. 

Minden tekintetben tehát a katholikusok voltak az el-
sők, kik Amerika földjén az igazi, vallási s politikai szabad-
ságnak magasztos szózatát hangoztaták. Mig az elaggott o o D o o o 

Európában a kölcsönös türelem jóformán ismeretlen dolog 
volt, addig e gyarmatnak helytartója, melyet oly katholi-
kusok alapítottak és laktak, kiket a protestáns intolerantia 

űzött ki Európából, kik Virginia és Uj-Anglia protestáns 
államai szomszédságában telepedtek le, melyek a magok ha-
tárain belül katholikust nem tűrtek, — addig mondjuk e 
katholikus gyarmatnak helytartója a következő esküt tette 
le: „Megígérem, hogy vallási okok vagy érdekekből soha 
senkit, ki Jézus Krisztusban hisz, sem közvetlenül sem köz-
vetve, sem magam háborgatni, sem mások által háborgat-
tatni nem fogok" S 1649-ben Maryland katholikus, 
közvetlen választásokból keletkezett parliamentje azon hires 
határozatot hozta, miszerint: „tekintve, hogy a valláson el-
követett erőszak igen gyakran felette vészes következménye-
ket vont maga után azon országokra nézve, melyek azt 
gyakorolták, s azon czélból, hogy a mi országunk számára 
mennél nyugodtabb kormányzati rendszert biztosítsunk s a 
lakosság közti szeretetet és egyességet annál inkább fen-
tartsuk, azért határozzuk, hogy tartományunkban senki val-
lása gyakorlatában, feltéve, hogy Krisztust vallja, ne zavar-
tassék, liáborittassék, vagy arra kényszeríttessék, hogy sa-
ját akarata ellenére valamely vallást kövessen vagy gyako-
roljon, — ha esak a lordmayor iránti hűséget megtartja s 
az állam törvényei ellen nem vét." 

Ezen vallásszabadság tehát tisztán keresztény alapo-
kon nyugodott s abban állott, hogy mindenki Krisztust 
ugy tisztelhette, amint azt vallásának szabályai rendelték ; 
ellenben pedig tilos volt ennélfogva, a kereszténységnek 
alapigazságait tagadni, valamint ugyanezen parliamenti ha-
tározat a Szentháromság tagadására a halál s vagyonel-
kobzás büntetését szabta. 

Ez azonban miben sem csökkenti a marylandi katho-
likusoknak dicsőségét; mert nekünk csak a keresztény \ ilág-
nézlet kell, ha ez mindjárt a zsidóknak s zsidószolgáknak 
nem tetszik is. Mire ment Williams Roger az ő elméletileg o o 
fellengző rendszerével a korlátlan ,szabadság'-ról ? Hogy 
végre Harris ellen, a ki még ,szabadelvűbb' volt, — kor-
bácshoz nyúlt, mint ezt szép czikornyás körülirással Horváth 
Mihály beszéli — .Williams Roger, sat. 1868 ; 80. 1. — A 
vallásszabadság nem fajulhat teljes indifferentismussá, vagy 
épen a vallástalanság uralmává: sőt,a marylandi katholiku-
sok még ezen józan, igazán keresztényi szabadelvüségökért 
is igen súlyosan lakoltak; ámbár azért sem sajnáljuk, hogy 
igy cselekedtek amint tevének ; mert nem az én bűnöm, sem 
nekem nem szolgál gyalázatomra, ha jótéteményeimmel va-
laki visszaél. 

Ez pedig Maryland katholikus polgárain a követ-
kező módon történt meg : 

A Marylandben minden keresztények számára kimon-
dott vallásszabadság természetesen számos puritánt csalt a 
tartományba Virginiából, anglikanust Uj-Angliából s egyéb 
protestánsokat Németországból. Amint ezek csak valaho-
gyan érezni kezdek magokat azon országban, mely őket ke-
resztény felebaráti szeretetből befogadta, legott, amúgy 
protestáns modor szerint megtámadni, szidni s gyalázni 
kezdék egymást is, de különösen s vállvetve a katholikuso-
kat, s a disputaczióknak nem lőn sem hossza sem vége. 
Még roszabbá váltak a dolgok, midőn Cromwell alatt a pu-
ritánusok szerfelett felülkerekedtek s hatalmukat a gyarma-
tokkal is éreztetni kezdék. Puritánfelekezetü kormánybiz-
tosok fegyveres kézzel rontottak Marylandre, feloszlatták a 
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katholikus parliamentet, s puritán-irányut igtattak helyébe, 
melynek első teendője az volt, hogy a katholikusokat a tör-
vényen hívül helyezze. Ez tolt tehát a puritán-protestáns tü-
relemnek első nyilatkozata, melynek gyűlöletes voltát még 
maga Cromwell is sokalta, olyannyira, hogy rájok irván a 
biztosokra, meghagyá nekik, hogy a vallási ügyeket ne boly-
gassák, ekként Marylandet még egyszer kis időre minden, 
vallásuk miatt üldözöttek közös menhelyévé téve. 

De a béke csak Calvert Cacciliusnak, 1675-ben bekö-
vetkezett haláláig tartott. Károly fia atyjának sem eszével, 
sem jóakaratával, de még, s pedig épezért, tekintélyével 
sem birt. E körülményeket az anglikán prédikátorokat leg-
ott kizsákmányolni kezdék. Hoszadalmas gravaminalis irat-
tal fordulván a canterburyi érsekhez, melyben Marylandet 
„az igazságtalanság hazájának s minden szellemi pestis kór-
házának" mondák, felpanaszolták mindenek előtt, hogy a 
katholikus papok földbirtokkal bírnak s követelék, hogy az 
anglikán egyház itt is államegyházzá emeltetvén, minden 
polgár köteles legyen, annak fentartására adózni. Kérelmök 
természetesen teljesíttetett ; mert a protestantismus, Szász 
Károlynak felfedezése szerint mindig szabadelvű, ahol ural-
kodik ; — s pedig teljesíttetett akként, hogy a katholiku-
sok épen akkor kényszerittettek az anglikán cultusczélokra 
adózni, midőn (az 1681. évben,) másrészt külön törvény ál-
tal minden közhivatalból kizárattak. Ezt még Baltimore lord, 
(a fentebb emiitett Calvert Károly) is sokalta, minek vége 
az lőn, hogy a .protestáns szabadelvüség' szokott eszközei-
vel ellene is fordulván, mint „bálványozó, pápista s jezsuita" 
— ki ne ismerné e műszókat ? ! — bevádoltatott III. Vil-
mosnál, ki őt csakugyan helytartói tisztétől meg is fosztotta. 
De most már neki rohant a fékvesztett protestáns intoleran-
tia: 1704-ben törvény ál tala katholikus papoknak szigo-
rúan megtiltatott misézni vagy bármiféle egyházi tényke-
dést végezni ; katholikus embernek nem volt szabad ezentnl 
iskolát nyitni vagy bármily módon az ifjúság oktatásá-
val foglalkozni. A katholikusok megfosztattak a polgári 
jogoktól, kettős adó vettetett ki rájok, a bevándorló katholi-
kus irhoniak ugyanazon letelepedési dijt kénytelenittettek 
fizetni, amennyi az áru gyanánt behozott négerek után fizet-
tetni szokott ; a katholikusoknak nem volt szabad a szebb 
városrészekben lakniok, gyermekeik elszedettek tőlök, „hogy 
a szülők veszedelmes befolyása alól kiragadtassanak" s 
végre ama gyalázatos törvény honosíttatott meg Maryland-
ben is, mely által az ó-angol protestantismus gyászos szé-
gyenbélyeget sütött homlokára, hogy t. i. azon esetre, ha 
a gyermek a protestáns hitre tér, az apa köteles örökségét 
még éltében kiadni. 

Ily borzasztó nyomás alatt maradtak Maryland katho-
likusai egészen a függetlenségi harczig, de helyzetöket oly 
nemes önmegtagadással viselék, hogy még Bancroft is, az 
amerikai diplomata s történetíró kénytelen igy nyilatkozni 
felölök: „A katholikusok sehol sem találtak támaszt vagy 
segítséget, s csak ők képezék a magasegyház intolerantiájá-
nak s polgártársaik igazságtalanságának áldozatait. Heloták 
voltak ők, s csakis ők, azon országban, melyet igazi katholi-
kus szabadelvüséggel menhelyül alapítottak volt, nem csak a 
magok, hanem minden üldözött felekezetnek számára, s ive-
dig már régen még mielőtt Locke a vallási türelem mellett fel-

szólalt s Penn azt gyakorlatilag érvénycsitette volna" — ugy, 
hogy ebből is kitűnik, mily alaptalan és felesleges hízelgés-
sel a protestáns ,testvérek' iránt mondja Horváth Mihály, 
fentidézett, eredetileg szintén a,Budapesti Szemle' hasábjain 
megjelent essay-jében, miszerint "Williams Roger volt az 
első, ki a vallásszabadság elvét hangoztatta volna ; nem csak 
Amerikában, hanem az egész v i l á g o n — ! 7 o ö 

Megjegyzendő, hogy az ekként protestantizált Mary-
landben minden más felekezet türetett, csak a katholicismus 
nem. Még a Calvert-család is visszanyerte jogait; de csak 
miután Calvert Benedek 1715-ben anglikán hitre tért. Ez 
Maryland története, melyet azok tanulmányozhatnának, kik 
bornirtságukban mindig csak katholikus intolerantia és 
protestáns türelemről álmodoznak ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, oktober 27. A p é n z ü g y i b i z o t t s á g t á r -

g y a l á s a i . A minden évben előforduló pénzügyi tárgyalá-
sok közben majd a kormány, majd egyes bizottsági tagok 
által elejtett nyilatkozatok lehetetlen, hogy magukra ne von-
nák a figyelmet és pedig nem csak általános országos, ha-
nem specificus katholikus érdek szempontjából is. Az állam 
és egyház közt hazánkban egyszer létezett benső viszony 
maradványai még ma is szemlélhetők a pénzügyi tárgyalá-
sok alkalmával és hogy meddig lesznek még szemlélhetők, 
azt halandó ember előre megmondani képtelen. Nem azért 
tűnik ez nekünk fel, mintha mi az egyház és állam közti 
benső jó viszonynak ellenségei volnánk, legkevésbé sem, el-
lenkezőleg, mi mindig védői voltunk és leszünk e két hata-
lom összeköttetésének, de megköveteljük, hogy e viszony 
őszinte, az egyháznak minden hátránya nélkül legyen. 

Az ez évi pénzügyi tárgyalások alkalmával történt 
nyilatkozatok is eléggé bizonyitják ugyan, hogy daczára a 
kimondott felekezetnélküli állam létének megvan az össze-
köttetés az egyház és állam közt, de azt egyáltalában nem 
ugy tüntetik fel, melyben meg is lehetne nyugodni a katholi-
kusoknak. Azon erőszakoskodás, melylyel a pénzügyi bizott-
ság egyes tagjai, a vallás és közoktatásügyi ministerium ke-
zelése alatt levő katholikus alapok felől a számadást minden 
áron az országgyűlés elé terjesztetni követelik ; a kormány 
részéről tett nyilatkozatok, bizonyos tanodáknak, bizonyos 
alapból leendő épitése ügyében, lehetetlen, hogy megnyug-
tassák, illetőleg, hogy gondolkodóba ne ejtsék a katholikuso-
kat a felől : hogy tulajdonképen minő is ez a viszony, mely 
a magyar-állam és a kath. egyház közt létezik ? 

A nm. vallás és közoktatásügyi minister ur, a kezelése 
alatt álló alapokra vonatkozólag csak nem oly régen ugy 
nyilatkozott az országgyűlés előtt, hogy azok más termé-
szetűek, hogysem az országgyűlés elé tartoznának. E nyi-
latkozattal bizonyára nem értette ezt, hogy azok oly ala-
pok, melyekkel a kormány korlátlanul, azaz nemcsak az or-
szággyűlés, hanem azon egyház tudta nélkül is rendelkez-
hetik, mely azon alapokat mindezidőig háboritlanul birto-
kolta, hanem bizonyára azt értette, hogy azok oly alapok, 
melyek, mint ,más természetűek', természetükkel megegye-
zőleg, csakis katholikus czélokra fordíthatók. Annál megle-
pőbb lehetett tehát azon nyilatkozatot olvasni, hogy a kor-
mány a pénzügyi bizottság tárgyalásai alkalmával, nem 
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egyszer hivatkozott a tanulmányi alapra, mint melyből oly 
iskolákat szándékozik épittetni, melyeknek a nevezett alap-
pal épen semmi közük nincsen. Nem szólunk mi az ellen, ha 
a kormány, gazdálkodási szempontból, nehogy évenkint 
bérletkép nagy összegeket kelljen fizetnie, rendes iskolahá-
zakat emel, csak az ellen emeljük szavunkat, hogy ezen is-
kolák a tanulmányi alapból emeltessenek. Ez ellen igen hat-
hatós okkal birunk. Nevezett alap ugyanis, még kath. tanul-
mányi czélokra is elégtelen, mit nem tudnánk, ha nyilvánvaló 
nem lenne azon körülményből,, hogy a nm. ministerium, a 
nm. püspöki kart most már másodizben adóztatja meg há-
rom-három évre a mondott alap javára és hogy ugyanezen 
alap javára foglalta le a nagy-váradi litterarium stallumot, 
mikép elégtelen azonban az alap kath. czélokra, midőn más 
iskolára is jut, vagy mikép juthat mégis más iskolára belőle, 
midőn kath. czélra elégtelen, ezt mi felfogni nem tudjuk; 
de annyit mégis értünk belőle, hogy aggodalmakat táplál-
hatunk a tanulmányi alap iránt és kinyilvánítsuk, hogy ha 
ugyan már nem késő, bizonyára itt az idő, gondolkodni a 
mód felől, melyei a tanulmányi alapot a kath. egyház ré-
szére megmentsük, mert különben annyi rajztanár- és min-
den másféle képezdét fognak belőle épiteni, hogy az alap 
minden bizottsági és országgyűlési határozat nélkül is meg-
változtatja természetét, akkor pedig alig hiszszük, hogy akár 
Tisza, akár Lónyay, akár Zsedényi ő exeiáik alapítványt 
tegyenek kath. iskolai czélokra, mint azt legközelebb pro-
testáns czélokra a katholikus Baldácsy tette. 

A tegnapról mára, tehát oly gyorsan megváltoztatott 
— mint látszik — nézet a tanulmányi alap természetéről, 
méltán meglephetett bennünket, azért mondtuk, hogy a pénz-
ügyi bizottság tárgyalása katholikus érdekből is kell, hogy 
figyelmünket magára vonja. De valóságos bámulatba ment 
át meglepetésünk, midőn olvastuk azokat, mik a nevezett 
bizottságban az erdélyi kath. Theresianumra vonatkozólag 
történtek. Az előzmények után, melyek e kérdést oda fej-
lesztették, hogy a vallás és közoktatási — ugy mint a pénz-
ügyminister ur meggyőződtek az erdélyi katholikusok 
követelményeinek jogosultságáról, minek következtében a 
kettős ministerium a katholikusok sérelmének megszünte-
tése végett törvényjavaslatot is terjesztett a ház elé, igenis, 
ezen előzmények után már-már hinni kezdtük, hogy a ka-
tholikusok még nincsenek egészen a heloták sorsára kár-
hoztatva. 

De fájdalmasan kell e hitünkből felébredni a bizott-
ság tárgyalása alkalmából. A katholikusok Magyarországon 
nem oly könnyen juthatnak jogukhoz, ha ugyan juthat-
nak, mint a zsidók és protestánsok. Ha a katholikusok köve-
telnek valamit, hasztalan mondja még két miniszter is, hogy 
a követelés jogosult ; miért léteznék Csengery Antal a vilá-
gon, ha nem azért, hogy legalább elodázza azt, amit talán 
nem lehet mos megsemmisíteni, ugy gondolkozván, qui ha-
bet tempus, habet vitám ? miért lenne a bizottságban Kautz 
egyetemi jogtanár ur, Horváth, Simonyi és Szontágh, ha 
nem azért, hogy Csengery nézetét védve, a nyomorult nép-
szerűség arany borjújának hódoljanak akkor, mikor a ka-
tholikusok jogos követeléséről van szó ? Ezek az urak az 
országgyűlés jogi bizottságához utasíttatják az emiitett 
kérdést, holott már a háznak a törvényjavaslat is benyújtva, 

miért e húzás habozás? miért nem indítványozták ugyanezt 
akkor midőn a törvényjavaslat benyuj tátott? vagy talán 
féltek, hogy a vizsgálat eredménye kedvezöleg ütvén ki, 
többé nem lesz mód, ad graecas calendas elhalasztani a ka-
tholikus árvák kielégittetését ? igy pedig, egy netalán köz-
bejövendő ministeri változás ismét szükségessé tevén a kér-
dés tanulmányozását, a tisztelt bizottság tagjai azon elég-
tételben részesülnek, hogy mig ők dus asztaloknál lakmá-
roznak, a kath. árvák éheznek ? Midőn a bizottság tagjai-
nak eljárását megrójjuk, nem adjuk fel a reményt, hogy e 
kérdésnek kedvezöleg kell eldőlnie, nem adjuk fel azért, 
mert e kérdésben, most már nem csak a katholikusok, hanem 
a pártot foglalt két miniszter is érdekelve van, azért re-
ményijük, hogy e kérdés nemsokára el fog döntetni, mert 
most már a minister uraknak is érdekükben van bebizonyí-
tani, hogy ők helyesen fogták fel a kérdést, a jogügyi taná-
csosok pedig majd megteszik a minisztereknek azt, amit ta-
lán in hac iniquitate temporum a katholikusoknak meg nem 
tennének. Ugy legyen. A 

Róma. A s p a n y o l o k f o g a d t a t á s a . H a s o n l ó 
z a r á n d o k l a t o k n a k e z e n t u l i m e g t i l t á s a . A 
spanyol nagyszerű zarándoksereg tehát csakugyan teljes 
számban érkezett ide ; 6200-an vannak, tehát oly számmal, 
mely még a fényes vallási tüntetésekhez szokott órómai előtt 
is tekintélyes. E számuk okozá egyszersmind, hogy ő szent-
sége nem is a Yaticánban fogadhatta, hanem nyilvánosan 
kellett őket, sz. Péter templomában fogadni. E czélra f. hó 
16-a tüzetett ki, mely napon a zarándokok s a külön be-
lépti jegyekkel ellátott rómaiak déli 12 órára gyülekeztek. 
Valamivel 12 óra után jött ő szentsége is, nagy kísérettel, 
fogadtatva Borromeo bibornok, mint a basilikának archi-
presbytere s a káptalan által. Legelőször is az Oltáriszent-
ség kápolnájába vonult, s ott néhány perczet ajtatos imá-
dásban töltött, ezután pedig azon mellékkápolnán át, mely-
ben a vaticáni zsinatnak eddigi ülései tartattak, a főhajóba 
érkezett, melyben, tüzetesen a sz. Simon s Taddaeus ap. 
tisztelére szentelt oltárnál számára diszes trónmennyezet 
állott. Ámbár a zarándokoknak meghagyatott, hogy zajos 
tüntetéstől tartózkodjanak, ezt mégsem lehete elfojtani ; 
mert a szent lelkesedés erőt vett a jámborokon, kik nem 
csak annak örültek, hogy IX. Piust, Péter utódainak e leg-
nagyobbikát szinről szinre láthatták, hanem kellőleg meg 
tudták becsülni azon rendkivüli kivételt, melyet ő szent-
sége miattok tett, midőn hat év óta először nyilvánosan je-
lent meg sz. Péter templomában, hogy szeretett spanyol 
fiait ott megáldja. 

A meglehetősen hoszu üdvözlő beszédet a granadai 
érsek tartotta, ki ő szentségét Spanyolhon megingathatlan 
ragaszkodásáról biztositá, s a pápa világi hatalmának 
szükségesvoltát nyomatékosan hangsulyozá. Ö szentsége 
fényes beszédben válaszolt, melynek főbb vonásai a követ-
kezők : A forradalom ugyan megfosztá Péter székét világi 
hatalmától, de azért az isteni Gondviselés szemmellátható-
lag támogatja. Spanyolországban s másutt is a forradalom 
nem kevésbbé erőlködik, de nem fog sikerülni neki, a népe-
ket hitetlenekké tenni ; ezt bizonyítják magok ezen nagy-
szerű zarándoklatok sz. Péter székéhez, melyeknek naponta 
szemtanúi vagyunk. Az egyház, nem csak hogy veszteni 
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nem fog a jelenlegi üldözések által, mint inkább még gya-
rapodni is fog erőben s tekintélyben. Örömét fejezte ki 
minden felett, mit a spanyolok a hitegység fentartására tet-
tek s még folyvást tesznek. Azért csak bízzanak, higyenek 
és küzdjenek. 

Beszédének befejezése után ő szentsége a zarándokok 
tömegén végig haladva tért vissza a Vaticánba. Minthogy 
ismételve felszólittattak, hogy minden hangos nyilatkozat-
tól tartózkodjanak, ezúttal csak kendőiket lobogtatták ; de 
azért a svajczi s a nemes testőrség alig tudott egy kis utat 
kiküzdeni ő szentsége számára ; annyira iparkodott min-
denki az ő közelébe jutni, ruháját érinteni, szinről szinre 
láthatni őt. 

Hogy ily fényes események liberálisainknak nem tet-
szenek, magától érthető, aminthogy nem is mondhatnám, 
hogy oktober 16-ának egészen nyugodtan néztünk eléje. Az 
itteni lapok már jóval előbb oly hangon kezdtek irni, mint 
legújabban a bolognaiak, midőn az ottani páholy a katholi-
kus congressusnak feloszlatását elhatározta. Ugy látszott, 
mintha az ünnepélyes fogadtatást lehetleniteni akarnák ; 
sőt annyira vetemedtek, hogy a hus s kenyér árának egy-
szeri felszökését épen a spanyolok ittlétének tulajdonítot-
ták, hogy ezáltal a köznépet is azok ellen izgassák ; csak-
hogy a mi népünk igen jól tudja, miszerint Róma hajdani 
jólétét épen csak azon idegeneknek köszöné, kiket a pápai 
kormány alatti rend s közbiztonság, valamint a megbe-
csülhetlen műkincsek vonzottak ide, s a jelenlegi aerának 
egyik nagy csapása épen az, hogy az idegeneknek a buzzur-
rik Rómája nem kell. Mindezekből, valamint azon ostenta-
tióból, melylyel a kormány egy ezred sorkatonasággal sza-
poritá a helyőrséget s a csendőröknek számát is tetemesen 
növeszté, meglátszik, hogy az uralkodó páholy épen nem 
bánta volna, hahogy a fogadtatást bármily okból megaka-
dályozni lehetett, valamint aligha csalódnak, kik azt hi-
szik, hogy kormányunk annak daczára is, hogy minden a 
legszebb rendben történt, mégis ürügyet keres, ha talán 
jövőre ily ünnepélyeket lehetlenithetne. Hagyjuk őket, — 
hoc est tempus vestrum et potestas tenebrarum ; — a spa-
nyolok pedig ismét egyszer tősgyökeres katholikus nemzet-
nek mutatták magokat s ez azon örvendetes tanulság, me-
lyet mi katholikusok itteni megjelenésökből vonunk. 

Berlin. A , m i s s i o c a n o n i c a' v i l á g i v a l l á s -
t a n i t ó k s z á m á r a ; k ü l ö n ö s i g a z s á g s z o l g á l -
t a t á s i e s e t e k ; u l t r a m o n t á n n y a k a s s á g ; az 
a p o s t a t á k s z á m a , sat. Azon alázatos felterjesztésre, 
melyet a münsteri megyének 19 alesperese a szentatyához 
intézett, s melyben arra nézve kértek utasitást, váljon az 
államilag kinevezendő világi vallástanitók- s tanítónőknek 
adassék-e s mily alakban valamely missio eanonica, e na-
pokban leérkezett a döntő válasz, melynek főbb pontjai a 
következők : Szükséges, hogy oly világi tanító vagy taní-
tónő, ki vallásoktatással is foglalkozik, erre missio canonica 
által felhatalmazva legyen ; 2) e missio, mig a jelenlegi 
helyzet tart, a helybeli plébános által adatik s pedig szóbe-
lileg ; 3) a missio csak oly egyéneknek adható, kik megígé-
rik, hogy a vallásoktatást az egyház szellemében adandják, 
s kiknek különbeni magokviselete elégséges biztosítékot 
nyújt arról, miszerint szavokat tartandják is; 4) a kik 

a missio nélkül merészelnek vallásoktatással foglalkozni, 
megintendők, s ha ez nem használ, a szentségektől tiltan-
dók el ; 5) oly egyénektől, melyek a már nyert missióra 
méltatlanokká lettek, a missio ismét elvonandó ; a püspök 
jóváhagyásával bevett káté ugyancsak a főpásztor hozzájá-
rulása nélkül nem cserélhető fel más tankönyvvel ; 7) a pa-
poknak nem szabad püspökük engedélye nélkül iskolafel-
ügyelői, vagy bármily más hivatalt vállalni. 

Ekként a szentszék egy kényes kérdést szokott böl-
cseségével oldott meg, s csak azt kivánjuk, hogy az állam 
ismert irányzatosságával ne hiúsítsa meg az egyháznak 
ebbeli törekvéseit, hiveik vallási oktatásáról, a maga körén 
belül gondoskodni. Pedig arra aligha van kilátás, ha ugyanis 
szem előtt tartjuk a következő esetet, mely a boroszlói me-
gyében előfordult. Ott ugyanis egyik plébános egy újonnan 
érkezett világi tanitót arra szólította fel, hogy előtte a tri-
enti hitvallást letegye, minélkül vallásoktatásra való felha-
talmazást nem adhat neki. Ezen, írásban foglalt felszólítást 
a helyi iskolafelügyelő beküldte az oppelni iskolatanácshoz, 
mely az illető plébánost f. hó 17-éről kelt levélben arra 
figyelmeztette, miszerint a tridenti hitvallásnak letétele ma-
gánügy ugyan, melyhez a tanácsnak semmi köze, hogy azon-
ban a vallásoktatás adhatásának ettőli függővé tétele azért 
nem engedhető meg ; mert először a plébános nem helyi is-
kolafelügyelő többé, tehát nem határozhatja meg, mi szük-
séges arra, mi nem, hogy valaki az elemi iskolában vallás-
oktatást vállalhasson, továbbá pedig a tanitók a képezdében 
, kellőleg' képeztetnek, minden tantárgynak előadására, mely 
az elemi iskolában előadatik ; tehát a vallástanbeli okta-
tásra is, akként hogy ezen szempontból sincs szükség to-
vábbi minősitésre. Miről a tanács valamennyi plébánost 
körlevél utján értesiteni rendelte. Ekként tehát már ebben 
is sikerült volna a súrlódásokra való anyagot és ürügyet 
találni, s félő, hogy ,az állam' ezt is szokása szerint kizsák-
mányolni fogja. — Miben álljon e mellett „a vallásoktatás-
nak az illető egyház általi vezetése és ellenőrzése," melyet a 
törvény emleget; hogy a tanszabadságról ne is szóljuk, mely 
mint minden egyéb igazi szabadság gyűlöletes a liberalis-
mus előtt : mert érzi, hogy csak azon szellemi rabság mellett 
állhat fenn, melyhez az emberi nemet az ő iskolái által 
köti ; azon szellemi vadság, s bárgyú eloldaluság által, me-
lyet azoknak segítségével terjeszt. 

igazságszolgáltatási mozzanatok' czim alatt a ,(?.' nem 
régen érdekes párthuzamokat vont több törvénykézési eset 
közt, melyek ujabban is bizonyitják, hogy nálunk már na-
gyon is s egészen nyiltan kétféle mértékkel mérnek, mással a 
katholikusoknak, mással a minden néven nevezendő liberá-
lis hadnak. Az ,Oberschlei. AnzJ czimü liberális zuglap egyik 
czikkében Jézus sz. szive tiszteletét a lehetőleg legdurvább 
modorban gyalázta; a rosz szándék s a hazugság két forum 
által elismertetett, a czikk írója azonban mégis felmente-
tett ; mert a bonni ókatholikus ,hittani kar', melyhez a tör-
vényszék a sokkal közelebb eső boroszlóinak mellőzésével 
fordult, olyatén szakférfiúi véleményt adott, miszerint az 
illető tisztelet nem egyházi szokás, hanem csak olyan, mely 
az egyház&aw létezik, következőleg gyalázása nem illeti a 
kath. egyházat. A tvszék akart ily véleményt hallani ; mert 
különben, ha az igazságot akarta volna megtudni, ott volt a 
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boroszlói hittani kar, melynek véleménye bizonyára máskép 
hangzik vala. Ellenben Scheeben tanár Kölnben az általa 
szerkesztett ,Pastoralblatt'-ban egészen tárgyilagosan tar-
tott czikket közölt az ohlaui esetről, melyet a ,Rel.' is maga 
idején két izben emiitett, (43. sz.) midőn t. i. a kerületi főnök 
zsandárok által törette fel a tabernaculumot s ugyanazok 
által a szentostyákat is puszta tenyerökön elhozatta magá-
hoz ; — ennek egyszerű elmondása által az illető hivatal-
nok és zsandárok megsértve érezték magokat, s Scheeben 
tanár elitéltetett. 

Egy másik, igen furcsa felmentési eset a következő. 
Pedzinski, poseni prépost-plébános arról vádoltatott, hogy 
— egyes hiveit a böjttől dispensálta — ! Ebben a bölcs 
államügyész „püspöki jogok illetéktelen gyakorlatát" s kö-
vetkezőleg a májusi törvények illető pontjainak áthágását 
látta. A tárgyalás f. hó 9-én volt, a plébános pedig felmen-
tetett, mi ugyan eléggé váratlanul történt; de még ennél is 
különösebb a felmentő Ítéletnek okadatolása. A törvényszék 
ugyanis hivatalból constatálta, miszerint a szentatya a ,volt' 
posen-gneseni érseknek 1871-i februárhóban öt évre szóló 
felhatalmazást adott, különféle böjt alóli dispensatiókra ; 
miután pedig az öt év már letelt, Pedzinski nem püspöki, 
hanem pápai jogokat gyakorolt, mi nem esik a májusi tör-
vények alá, következőleg nem képezi büntetés tárgyát.Vád-
lott ugyan azon szempontból védelmezte magát, hogy, mint 
liguori sz. Alfonz is tanitja, a plébános is egyes esetekben 
illetékes hiveit a böjt alól felmenteni ; de a törvényszék ezen 
érvelést elvetette; mert — Hinschius tanár az ellenkező 
nézetet vallja. 

Ilyenek azok az ultramontánok, még felmentetni sem 
akarnak azon okból, melyet a tettes tvszék felhozni jónak 
látja, s ilyenek birodalomszerte. Keserves nótát énekelt erre 
nézve nem régen a nagyon félhivatalos ,Nordd. Alig. Ztg.', 
melynek egyik münsteri levelezője, valamely odaszakadt 
protestáns hivatalnok, ekként jajveszékel : „Westphália tar-
tományában a .culturharcz' egyre foly. de ennek oka egyes-
egyedül a kath. hierarchiának Rómából szitott s ápolt da-
czos engedetlensége. A történelem s a jog Ítélőszéke előtt a 
legkisebb kétség sem lehet az iránt, hogy ez az u. n, cultur-
harcz semmi egyéb, mint az óporosz szellemnek reactiója az 
egyháznak hallatlan túlkapásai ellen, valamint az u. n. má-
jusi törvénykezés semmi egyéb, mint a régebbi törvényes 
állapotoknak helyreállítása. (Más szóval : a protestáns tü-
relmetlenség, mely egy ideig jónak látta félrevonulni, bizo-
nyos események után vérszemet kapja, ismét előbujt. Szerk.) 
A hazátlan ultramontán sajtó eléggé vakmerő volt, azt állí-
tani, hogy illetlen a sedani napot, mint a mely szerinte „a 
vérontás s gyilkolás napja" nemzeti ünnepélynek megülni. 
Münster városában a papság az által, hogy a püspöki levél-
tárt jókor elhordatta, a megyének állami igazgatását majd-
nem lehetlenitette. A népnek fanatismusa annyira megy, 
hogy az állami biztos nem tudott az egész városban lakást 
kapni, amiért a cultusminister kénytelen volt őt a püspöki 
lakba beszállásolni. Azon biztosokat viszont, kik a kiürített 
zárdák ügyeit kezelik, tengernyi ultramontán hitelező ül-
dözi, kiknek mindegyikének telekkönyvileg bekebelezett 
követelése van a zárda ellen. Münster városa egészen rend-
szeresen kerületekre van felosztva, hogy a népnek a papság 
általi felizgattatása annál összhangzatosban történjék sat. 

Természetes, hogy ily tapasztalások mellett liberáli-
saink néha napján jobban szeretnék: bárha ezt az egész 
,culturharcz'-ot sohase kezdték volna; mert annak vége 
mégis csak igen csúfos ,Canossa' lesz ; mely szomorú sejtel-
met még csak növeszt azon tudat, hogy alig sikerült egy 
pár, amugyis gyanús jellemű papot ,megnyerni', annak da-

czára, hogy az ,állam' minden kitelhetőt követett el, miáltal 
holmi eltévedt juhokat magához átcsalni remélhetett. Ek-
ként, hogy csak egy példát hozzak fel, van a boroszlói me-
gyében 1173 pap, kik közül 21 jelentkezett ,állambarát'-
nak, az arány tehát ugy áll, mint 1 az 51-hez ! Azután tud-
nivaló dolog, hogy ezek az urak kivétel nélkül olyanok, ki-
ket népök megvet ós kerül, ugy hogy a mindenható állam e 
téren is méltán elmondhatja: ,Uram, óvj meg barátaimtól.' 

H i v a t a l o s 
Vallás- és közokatási magyar miniszterem előterjesz-

tésére Mikulka György, korponai lelkész, alesperes és czim-
zetes apátot a beszterczebányai székeskáptalani mesterka-
nonokságtól saját kérelmére felmentvén, ezen kanonokságot 
Kamaszy Mátyás, breznobányai lelkész, alesperes és tiszte-
letbeli kanonoknak adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1876. évi októberhó 8-kán. 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-

tése folytán dr. Mayer Lörinez, udvari és várlaki lelkészem-
nek a Sz.-Egyedről nevezett sümegi czimzetes apátságot díj-
mentesen adományozom. 

Kelt Budapesten, 1876. évi októberhó 19-én. 
FERENCZ .TÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
= A pesti m. kir. tudományegyetem hittani kara e 

tanévi első ülésében elhatározta, miszerint a Horváth-féle 
alapítvány értelmében minden negyedik évben az ezen idő-
szak alatt megjelent legjobb kath. hittudományi munkának 
kiadandó dijat ez idén is folyóvá teendi. 

— A svajczi katholikusok azon szándékkal viseltet-
nek, Freiburgban magasabb katholikus tanintézetet állí-
tani, illetőleg az ottani hittan-bölcsészeti s a luczerni hit-
tani tanintézeteket kellőleg kibővíteni, hogy egy leendő 
katholikus egyetemnek szolgálhassanak alapul. Scherer gróf, 
az ismeretes kath. vezérférfiu ez ügyben már Lachat püs-
pökhez fordult, ki a tervet, ugy látszik, nem ellenzi, egye-
lőre pedig a kezdeményezést a svajczi Pius-egylet elnöksé-
g-ének engedi át. 

— A porosz kormány ismét egy püspöknek ,letevesén' 
fáradozik; nevezetesen a limburgi püspök az, kire a sor 
jött, s kit a nassaui tartománynak elnöke legközelebb hiva-
tala letevésére szólított fel, miből aztán a többi, szokott mó-
don, következik. — Beszélik, hogy a német császár születése 
nem sokára bekövetkezendő 80. évfordulóján terjedelmes 
amnestiát adand ; kíváncsiak vagyunk, váljon ő felsége atyai 
érzülete meg fog-e emlékezni a ,culturharcz' áldozatairól is. 

— A berlini egyházügyi törvényszéknek legközelebb 
furcsa tárgyalása volt egy protestáns prédikátor ellen. E 
tiszteletreméltó férfiú ugyanis, nevezetszerint Böcker, sett-
mershauseni pástor f. évi jul 25-én 28 éves leányát nyitott 
ablak mellett pofon ütötte, s nem tudni mi okból keletke-
zett, apai neheztelésének egyáltalában oly hangos kifeje-
zést adott, hogy az országos consistorium kénytelen volt őt 
az e miatt a községben támadt botrány következtében hiva-
talától megfosztani. A consistorium előtt az érdemes apa 
ugy védelmezte magát, hogy tette csak atyai kötelességei-
nek öntudatából folyt házi fenyités és minden tekintetben 
„a szellemi-e is jótékonyan ható cselekedet" vala, elitélte-
tése után azonban a fentnevezett tvszékhez fordult s ott azt 
állította, miszerint az executio pillanatában „mulandó elme-
háborodottságban" szenvedett. Az egyházügyi törvényszék 
azonban a consistoriumnak Ítéletét jóváhagyta. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szá m alatt. 
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Pesten, november 1. 36. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Havi szemle. — Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése Északamerikában. — Egyházi tudósitások : Pest. 
A dunamelléki reform, egyházkerület közgyűlése. Esztergom. Az esztergomi székesegyház csarnoka. Modor. Templomszen-

telés. Mainz. A hesseni ,culturharcz'. Missiói tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Ha valamely kérdésnek számtalan kisebb na-

gyobb röpiratokban, czikkekben, s szónoklatokban 
tör tént megbeszélése magában véve elegendő lenne 
annak tisztázására s megoldására, s az azzal össze-
függő viszonyoknak rendezésére, akkor kétségtelen, 
hogy a katholikus egyháznak viszonya az u j állam-
hoz már régen, igy vagy ugy rendezve lenne, s mi 
katholikusok ma legalább azt tudnók, kivel á l lunk 
szemben, ki bará tunk, ki ellenünk, kihez legyünk 
bizalommal s kitől óvakodjunk, mert ellenségünk. 

Ha ama sok, illetékes s illetéktelen helyről 
származott nyilatkozat közel egy évtized óta csak 
lépésnyit is lenditene ügyünkön, akkor ta lán si-
kerül t volna legalább a kiinduló pontot felfedezni, 
melyből biztos, szabatos s határozott viszonyok al-
kotására megtehetnők az első lépést ; akkor talán 
felfedeztük volna a ta la j t , melyen lábunkat meg-
vessük, hogy az előbb utóbb kikerülhetlen harcz-
ban jogainkat azon határozottsággal védelmezzük, 
melyet azoknak szentsége és a mi kötelességünk 
tőlünk követel 

Azonban tengernyi beszéd után ma is csak ott 
állunk, hogy t ud juk ugyan, érezzük, lá t juk, tapasz-
ta l juk mindennap, miszerint ügyeink rohamos ha-
nyatlásnak indul tak; de nem tud juk , miként kell-
jen e bajon segiteni anélkül, hogy oly eszközöket 
ne alkalmazzunk, melyek talán még roszabb követ-
kezményeket vonnak magok után ; sőt annyira va-
gyunk, hogy elleneinknek egyik kedvencz, s mind-
eddig kellő sikerrel alkalmazott fogása épen az, 
hogy ép ezen „még roszabb" következményekkel 
fenyegetnek bennünket azon esetre, hahogy vona-
kodunk csendesen elviselni mindazt, mit antikatho-
likus machiavellismusok r a j t unk elkövetni jó-
nak lát. 

Pedig épen nem szükséges pessimistának lenni, 
hogy belássuk, miszerint az egyházra nézve roszabb 
valami talán nem is következhetik már azon álla-
potnál, melyben azt jelenleg nem egy modern állam-
ban lá t juk . Iskoláink, hol erőszakkal, hol álnok fo-
gások segi tségévelelragadtatnak tőlünk ; vallásunk 
nem egy sarkalatos tétele kijátszva oly törvényke-
zések által, melyek ugyan minden egyéb felekezet-
nek alázatos, kész szolgái, de a katholicismusnak ha-
tározott ellenségei, végre pedig az egyháznak — 
mely szó alatt e helyen épen nem csak a tüzetesen 
egyházi személyek, a clerus összletét ér t jük, — 
egyházunknak tu la jdonjoga nem csak a legcseké-
lyebb tiszteletben, nem csak semmi törvényes vé-
delemben nem részesül; hanem egyenesen res nul-
lius-nak, vagy ha tetszik bonum commune gyanánt 
tekintetik, azon furcsa különbséggel, hogy abból 
mindenkinek ju t , csak annak nem, a kit egyedül 
illetne ; mert az övé ; — hogy mig minden felekezet 
sa já t vagyonát függet lenül kezeli, s ebbeli függet-
lensége felett jogos s helyes féltékenységgel őrkö-
dik ; addig a kath. egyház nem csak egy fillérrel 
sem rendelkezik abból a mi az övé, nem csak kény-
telen, legégetőbb szükségleteinek fedezésére sa já t já-
ból koldulni ; hanem mindennap még ezenfelül ta-
pasztalhatja, nyil t kigunyolásával miként fordi t ta-
tik az, mit a kegyeletes ősök katholikus czélokra ala-
pítottak, egyenesen arra, hogy ellenségeit táplál-
ják, istápolják, sinecurákkal lássák el; kénytelen 
tapasztalni, miként i rányul minden csak oda, hogy 
a katholicismus gyengítésének s az antikatholikus 
elemek megerősítésének munká ja épen a katholi-
cismusnak vagyonával mozdittassék elé. 

Ez az egyháznak sorsa, ez helyzete egész Euró-
pában, közel egy század óta, s annak megfejtése, 
miként van az, hogy a kath. egyházzal szemben az 
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igazságosság és a tulajdonjog fogalma kiveszettnek 
látszik a modern államférfiak fejéből s szivéből — 
ennek megfejtése valóságos lélektani talányt ké-
pezne, ha nem tudnók, hogy az anyagi megcson-
kításnak voltaképeni czélja is csak a szellemi meg-
bénítás ; mert a ki a katholicismus alapitványait 
elkobozza, az voltaképen iskoláit nyomja el, ke-
gyeletes s tudományos intézeteit zárja be s tem-
plomait teszi szegényekké, s hogy továbbá igen 
olcsó egy bátorság az, mely olyannal szemben nyi-
latkozik, kiről tudjuk, h o g y legszentebb jogainak 
védelmében is az erőszakhoz nem fordul soha. 

Igy tétetett szegénynyé az egyház Franczia-
országban, igy fosztatott meg jogos birtokától Spa-
nyol*, igy raboltatott ki Olaszországban, ugyan ezt 
teszi vele ma Bismarck, és — menjünk-e tovább? 
mindenütt azt tapasztalták, hogy az ekként eljárt 
államok ez által nem csak hogy gazdagabbakká 
nem lettek, mint inkább a végbukás széléig jutot-
tak ; ámbár másrészt mindenütt az éretett el, mi a 
fosztogatásnak egyik, ha nem főczélja volt : hogy a 
katholicismusnak szellemi befolyása is évtizedekre 
terjedő csökkenést szenvedett; ha mindjárt igaz is, 
hogy azután, ismét megerősödve s mintegy a tűz-
próbán megtisztulva, hatványozott belerővel indult 
u j s szép virágzásnak, mint ezt ma Francziaország-
ban látjuk. 

Ezekből világos, hogy a forradalmi állam 
mindenütt oly álláspontra helyezkedett a katholi-
kus egyházzal szemben, mely ez utóbbinak kifosz-
togatására, s ezzel együtt legalább ideiglenes el-
nyomására vezet, hogy következőleg igazi béke e 
két tényező közt nem lehet; a harcz mindenütt ki-
tört, előbb utóbb ; mert két oly hadakozó fél ez, 
melyek közt az érdekek kiegyenlittetéséröl már 
csak azért sem lehet szó ; mivel az egyik, a modern 
állam, engedményekkel, bármily messzire terjedje-
nek is azok, nem éri be, hanem egyenesen a másik-
nak, az egyháznak vesztére tör, törnie kell, ha fen-
állását biztosítani akarja, melynek az igazság leg-
főbb s legveszélyesebb ellensége. I t t tehát nem 
arról lehet szó, hogy ellenségünkkel egyezkedjünk, 
vagy hogy hallgatag türelmünk által végre még is 
csak velünk kibékitsiik, hanem csak arról : váljon 
akkor vegyük-e fel az elénk dobott keztyiit, keljünk 
jogaink védelmére, mikor még némi erő vagyon 
bennünk, avagy csak akkor, midőn — már ké-
sőn lesz ? ! 

Érdekes látvány, miként tudja a forradalmi 
állam e harcz közepette is magát a katholicismust 

a maga hasznára s annak sa já t kárára kizsákmá-
nyolni. Hol azzal hitegetnek, hogy csak legyünk 
türelemmel; lám, forrongásban van az egész világ, 
mi csuda tehát, ha a közbajnak egyik része ránk is 
nehezedik, — majd jobb idők beálltával az egyház 
is visszanyerendi az öt megillető helyet, csak ne 
öregbítsük a helyzetnek nehézségeit még mi is az 
által, hogy a száz- meg ezerféle okokból amugyis 
elégedetlenekhez állunk hol még utánozhatlan 
komolysággal olyformán mentegetik eljárásukat, 
hogy az utóvégre fenyegetésnek is beillik, mond-
ván, hogy ők voltaképen nem ellenségeink, sőt bi-
zonyos tekintetben barátaink is, kik amúgy titok-
ban, — ut catholici videant sed calvinistae non intelli-
gant — néha napján meg is védelmeznek bennün-
ket, sőt bizonyos, hogy ha ők nem lennének, Isten 
tudja, ki lenne helyökön, s Isten tudja mi történt 
volna már azóta, s mi történnék rögtön, amint ve-
lök meg nem elégedni bá to rkodunk . . . . 

S mi jámborok mind ezt elhiszszük egy szóig, 
s mig ekként békeszeretetünkre, sőt hazafiságunkra 
is hivatkoznak, voltaképen pedig csak gyávaságunk-
kal élnek vissza; addig mi nem veszszük észre, hogy 
azt a ,kényes helyzet'-et, melyet emlegetnek, csak 
ők csinálják; hogy a ,nehézségek'-et, melyekkel 
mentegetődzenek, ők gördítik elé, hogy azt a ,pres-
sio'-t, mely alatt állitólag állanak, valahányszor 
egyegy csapást mérnek ránk, voltaképen ők rende-
lik meg magoknak ; — nem veszszük észre, hogy 
hitegetéseik igazi czélja csak az, addig tartani min-
ket szóval, mig későn lesz ; mert ma talán volna 
még némi erő bennünk, holnap pedig bizonyos, hogy 
nem lesz; hisz' .barátaink' gondoskodnak róla,vég-
telen nyájassággal, sőt néha gyengéd erőszakkal is 
karunkba kapaszkodván, nehogy — kardot ránt-
hassunk ; — nem is akarok a Boa Constrictor öle-
léseiről szólni, ámbár mindezeknek előrelátható 
eredménye talán feljogosítana ily képlet használa-
tára is ! 

A minden rendii s rangú államférfiak közül 
legroszabbak a ,mérsékeltek', mert ,mérsékelt' vol-
tuk rendesen vagy az őszinteség vagy a meggyőző-
dés hiányából származik. E tétel annyival igazabb 
ma, midőn az ellentétek oly élesekké fajultak, hogy 
kiegyezésről többé nem, legfelebb, hogy Bismarck-
nak egyik röpke szavával é l jünk: ,dilatorius' alku-
dozásokról lehet szó, melyeknek czélja s eredmé-
nye, hogy a ravaszabb fél időt nyerjen a másik 
ellen, mignem a ,helyzetet' kellőleg elkészítenie si-
kerül t ; — ha választásunkra lenne adva, inkább 



283 

egy határozott Bismarck kellene nekünk, mint holmi sima 
s hajlékony X. vagy Y. mert bármennyi kárt tett legyen is 
az, bármennyire megsértette legyen is az egyház legszentebb 
joo-ait és érdekeit, annyi igaz, hogy épen neki s modorának 
köszönhetjük, ha a német katholicismus el nem rothadt, s ez-
zel meg van adva a lehetőség, mindent visszanyerni, mit az 
egyház e tájakon vesztett ; mert önmaga iránt kétségbe 
nem esett, maga magát fel nem adta, s a leghevesebb küz-
delem közepette ellenségeit is arra kényszerité, hogy hősies 
bátorságát elismerjék, becsüljék, tiszteljék. 

Ezért talán nem fognak túlzásról vádolhatni, ha azt 
mondjuk: a mai helyzet tűrhetetlen, s ,mérsékelt' voltunk 
csak egyet biztosit nekünk : a káron kivül a kinevettetést s 
gúnyt azok részéről, kikkel ravaszság tekintetében egyszer 
mindenkorra nem versenyezhetünk ; már csak azért sem 
mert katholikusok vagyunk ; — igy tehát csak e kettő közt 
van választásunk: vagy elrothad ink, vagy sorakozva s fér-
fiasan küzdve utat törünk magunknak egy jobb, mert tisz-
teségesebb jövőbe. 

Az egyházpolitikai viszonyoknak fejlődése 
Észak amerikaban. 

(Vége.) 

Eddig az egyes gyarmatok történetének vázlata. Ha 
a mondottakat röviden összefoglalni akarjuk, azon tényt kell 
mindenek előtt figyelembe vennünk, miszerint az egyes gyar-
matok, bármily kiilönbözőleg legyenek is eredetileg egy-
házi s politikai tekintetben szerezve, az anyaország befo-
lyása alatt lassankint mindinkább hasonlóbbak lettek egy-
máshoz. Politikai tekintetben eredetileg három rendszert s 
e szerint a gyarmatokban háromféle kormányzatot külön-
böztethetünk meg. Az első osztályt az u. n. ,szabadságlevél-
kormányok' (Charter governments) képezték, minő Massa-
chusetts-, Connecticut- s Ehode-Islandben fennállott ; ezek 
az illető terület határain belül törvénykezési s adókivetési 
joggal birtak ; a második osztályhoz az úgynevezett »tulaj-
donosi kormányok' tartoztak, oly területeken t. i., hol az an-
gol kormány az illető tulajdonosokra, mint péld. a Balti-
more lordokra Marylandre, vagy Pennre Pennsylvániára 
vonatkozólag tetemes jogokat ruházott; végre a harmadik 
osztály az u. n. ,tartományi kormányok'-é volt (provinciai 
establishment) New-Hampshire, New-York, New-Yersey, 
Virginia, Északi s Délcarolina s Georgiában, melyek királyi 
helytartók igazgatása alatt állottak ; ámbár idővel ezen 
egyes területeknek belpolitikai viszonyai, mint fentebb 
mondók, mindinkább jobban egymáshoz simultak, ugy hogy 
az eredetileg fennállott különbségek lassankint elmosódtak. 

Még inkább történt ez egyházi s vallási tekintetben. 
Bármily, gyűlöletes exclusivitással rendezték legyen is be a 
maguk egyházait akár Massachusetts s Connecticut puritá-
nusai, akár Virginia vagy Északi- s Délcarolina anglikánu-
sai, e viszonyok idővel mégis annyira megváltoztak, az ese-
mények hatása s' az anyaországnak befolyása oly erős volt, 
hogy csakhamar mindenütt az államegyház mellett dissen-
terek is türettek, kivévén természetesen mindenütt a katholi-
kusokat; ezért a katholikus Marylandet csak ezen jellegétől 
meg kellett fosztani, — mit az uralkodó protestantismus, 
amint alkalmát látta, tett is ; — hogy az északamerikai 

gyarmatok ebben is mindnyájan egymáshoz hasonlók le-
gyenek, hogy t. i. a lcatholicism us sehol sem tiiretett, a kis 
Rkode-Islandet kivéve, s hogy a katholicismusnak helyzete 
mindenben ahhoz hasonlítson, mely az uralkodó protestantis-
musnak zsarnoki nyomása alatt Ó-Angliában is nehezedett rá. 

Ez volt az üldöztetés korszaka, midőn az északamerikai 
kath. egyház csak a katakombákban virágzott. A hivek 
a törvényen kivül állottak, a papok nem csak minden tény-
kedéstől eltiltva, hanem halálra itélve, a hol megfogattak. 
Akkor senki sem merte volna megjósolni, miszerint ez az 
elnyomott, üldözött egyház alig egy század múlva oly fé-
nyes virágzásnak fog örvendeni, mint azt ma csudálva ta-
pasztaljuk. 1786-ban csak 15000 katholikus volt a mai 
Unió területén, Pennsylvaniát s Mnrylandet kivéve, szét-
szórva s mint az akkori körülményekből könnyen megért-
hető, többnyire pásztor nélküli nyáj. 

Nagyszerű volt azonban a fordulat, melyet az 1773— 
1786-ig tartott függetlenségi harcz e viszonyokon is okozott. 
A szabadságérti fiatal lelkesedésben, mely az akkori ameri-
kaiakat óriási áldozatokra s a leghősiesebb elszántsággal o OO 
végig küzdött, nehéz harczokra villanyozá fel ; — e nemes ér-
zület hatása alatt szégyenkeztek azok, kik az Unió alapját 
letevék, újonnan született szabadságukat bárminő kivételes 
törvények által bemocskolni, s ezert a vallási társulatok 
előtt megnyitva a tért, valamennyit egyenlően szabadnak 
nyilvánították. A függetlenségi nyilatkozatnak élén azon 
tétel állott, hogy Isten az embereket egyenjoguaknak terem-
tette, különösen : hogy bizonyos elidegenithetlen jogokat 
ruházott rájok, minők az élet, a szabadság s a jólét utáni 
törekvés s azért nem jutott eszébe senkinek, s a kinek ju-
tott, az nem merte megemlíteni, miszerint talán jó lenne a 
protestáns uralom gyűlöletes törvényeit megújítani, midőn a 
polgárok, felekezeti különbség nélkül, egyenlő hősiességgel 
s egyenlő önfeláldozással harczoltak volt a közszabadságért. 

Azonban meg kell vallani, hogy huzamosb időbe ke-
rült, mig a magában véve helyes eszme számára a legjobb 
külső alakot megtalálni, a jó elméletet megfelelő gyakorlat 
által érvényesíteni sikerült. Az 1778-i szövetségi czikkelyek 
által az egyes államok egyedül arra kötelezték magokat, 
hogy minden támadást, mely vallási indokból ellenök, akár 
valamennyi, akár egyesek ellen intéztetnék, közös erővel 
utasitandnak vissza. Tovább ment az 1781-i julius 13-áról, 
kelt, hires határozat, melynek első czikkelye ekként hang-
zott : „Nem fog senki azon mód miatt, melyen istenét tisz-
teli, vagy vallási nézetei miatt háborgattatni, ha csak becsü-
letesen s békésen viseli magát" : — végre az 1787-i szept. 
17-én kihirdetett szövetségi alkotmány VI. czikkelyének 3. 
§-a ekként rendelkezik: „A polgári jogoknak az Unió tör-
vényeinek értelmében gyakorlatát nem szabad a hitvallás-
tól függővé tenni" ; mihez egy jobbitmány csatoltatott, mely 
határozza, miszerint: „A congressus nem hozhat semmiféle 
oly törvényt, mely valamely vallásnak behozatalát vagy sza-
bad gyakorlatának tilalmát foglalná magában." 

Könnyen belátható, miszerint ezen törvényeknek leg-
első következménye az volt, hogy az anglikán egyház 
kiváltságos helyzetétől Virginiában, Maryland- s mindkét 
Carolinában elesett, mi annál gyorsabban s gyökeresben 
történt, minthogy ez egyháznak papsága saját hitfeleinél a 
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legkisebb rokonszenvet sem élvezte, s a függetlenségi harez 
tartama alatt is mind Anglia részén állott. A puritán irányú 
tartományokban hasonló változások történtek ; mert a más-
hitüek ott is egyenjogositást követeltek az államegyház 
tagjaival, melyet a közvélemény nyomása alatt megtagadni 
tőlök nem lehetett. 

Azonban, ha egyfelől igaz is, hogy épen e közvélemény-
nek hatása alatt általánosságban a teljes vallásszabadság 
elve fogadtatott el, ugy másrészt szintigy tagadhatlan, hogy 
azok, kik ezen elvet legelőször hirdették, e lépésnek hord-
ereje iránt nem voltak egészen tisztában magokkal s hogy 
annak gyakorlati kivitele is csak lassan s mintegy habozva 
történt ; mert a két, egymással szemben álló párt közül az 
u. n. democraticus époly határozottan működött az ujitás 
mellett, amily tartózkodólag viselte magát annak irányában 
a foederalisticus ; nem is emlitve, hogy az uj rendszernek 
keresztülvitele az anglikánusokkal szemben sokkal könnyebb 
volt, mint Uj-Anglia puritán államaiban. 

Legelső volt Virginia, mely a dolgok uj rendjéhez al-
kalmazkodott. Már 1785-i decz. 16-án egy Jefferson által 
fogalmazott törvény lépett életbe, mely az anglikán állam-
egyházat eltörölte s teljes vallásszabadságot hirdetett. Még 
tovább is ment az 1802-i januárhó 12-éről kelt törvény, 
mely elvül kimondta, miszerint a volt (anglikán) államegy-
háznak vagyona, amint a néptől származott, ugy annak el-
törlése után ismét a népre szállt ; csakhogy^ Virginiábanjaz 
egyházi javaknak ezen confiscatióját annyiban méltányo-
sabban hajtották végre, mint Európában, amennyiben a kü-
lönféle kegyeletes és egyházi magánalapítványokat sértetle-
nül hagyták. Különben Virginiának ebbeli példája utánzás 
nélkül maradt. 

Más államok kevésbbé határozottan jártak el. Északi 
Carolinának 1776-ban kihirdetett alkotmánya a teljes val-
lásszabadságot annyiban megkorlátolá, amennyiben ki-
mondá, miszerint hivatalt senki sem viselhet, a ki Isten lé-
tét, vagy a protestáns (csak 1836 óta a keresztény) vallásnak 
igaz voltát vagy az ó s uj szövetségnek isteni tekintélyét 
tagadja, vagy egyáltalában oly nézeteket vall, melyek az 
állam bizton- s szabadságával meg nem egyeztethetők. Ha-
sonló viszonyok uralkodtak New-Yersey, Délcarolina s Ge-
orgia államaiban, melyekben igen soká csak protestánsok 
viselhettek nyilvános hivatalt, valamint, Pennsylvaniában 
még ma is oly személyek, melyek Isten létét, s egy túlvilági 
létnek büntetéseit vagy jutalmait tagadják, közhivatalt 
nem nyerhetnek el. 

Még lassabban ment a dolog az uj-angol állomokban. 
Rhode-Islandben ugyan már régen uralkodott a teljes val-
lásszabadság rendszere, ott tehát semmit sem kellett változ-
tatni a közügyeken, Vermont államában az 1793-i juliushó 
3-án elfogadott alkotmány teljes vallásszabadságot biztosí-
tott a polgároknak s a polgári jogoknak gyakorlatát a val-
lástól egészeu függetlenitette, csak azon ,óhaj'-nak adván 
kifejezést, hogy a vasárnap keresztény módon tartassék meg. 
Connecticut valamennyi ,keresztény denominatio'-t csak 
1818-ban egyenjogositá ; mig ellenben az 1780-i massa-
chusettsi alkotmány eltiltá ugyan minden, bármiféle hábo-
rittatását azoknak, „kik bizonyos, meghatározott időkben a 
legfelsőbb lénynek nyilvánosan szolgálnak", azonban mégis 

megengedte, vagy legalább nyitva tartotta a lehetőséget 
arra, hogy oly testületek vagy községek ellen, melyek kellő 
protestáns istenitiszteletet nem tartanak, vagy oly egyének 
ellen, kik e tisztelet látogatását elmulasztják, pénzbírságok 
hozassanak alkalmazásba ; sőt tapasztaltuk, hogy e téren a 
hatósági gyakorlat igen gyakran még szigorúbb volt az 
alkotmány elméleténél, mig az 1833-i év itt is rendesebb 
kerékvágásba terelte az ügyeket. Leglassabban járt el az 
egyháznak az államtóli elválasztásában New-IIampshire, 
melynek 1788-i alkotmánya hangsúlyozza ugyan az ember-
nek ebbeli jogát, hogy istenét saját meggyőződése szerint 
szolgálhassa, s ennek minden megcsorbítását szigorúan ti-
lalmazza, mindazonáltal csak azt igéri, hogy valamennyi 
denominatio egyformán fog a törvény védelmében része-
sülni, különben pedig protestáns papoknak állami költsé-
gén való alkalmazását engedélyezi s magasabb állami hiva-
talokra is csak protestáns embereket képesit ; — ugy hogy 
ama hírhedt ,protestáns szabadelvüség' még Amerikában 
is nem egy foltot mutat. 

Befejezzük jelenlegi, az ,amerikai viszonyok' törté-
nelmi fejlődésére vonatkozó tanulmányunkat azon szándék-
kal, hogy Amerikának legujabbi, társadalmi s egyházpoli-
tikai helyzetére egy külön czikksorozatban térendünk vissza, 
melynek czélja leend röviden feltüntetni; mit remélhet az 
egyház ott, vagy, bizonyos körülménynek közt, mitől ke-
lend tartania. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 31. A d u n a m el lé k i r e f o r m , e g y -

h á z k e r ü l e t k ö z g y ű l é s e . Ismét és ismét protestáns 
ügy képezi a pesti levél tárgyát, mondhatná talán valaki t. 
olvasóink közül. Ugyvan, ismét és ismét, és hogy mikor lesz 
vége, azt tulajdonképen magunk sem mondhatjuk meg, de 
mégis, akkor t. i. midőn megszűnik a szükségesség, hogy 
tájékozzuk magunkat öntevékenységünk iránya végett a fö-
lött, ami az ellentáborban történik. Szükséges ismernünk 
azt, amit ellenfeleink tesznek, hogy tudjuk mikép tegyünk 
mi is, szükséges tudnunk, hogy mi történik másutt, hogy 
kellő időben az adandó felelettel adósok ne maradjunk. Ez-
ért érdekel bennünket mind az, ami protestáns téren törté-
nik, ezért foglalunk el több helyet mostanában a protestáns 
ügyekkel, e szempontból érdekel bennünket a ,dunamelléki 
reform, egyházkerület közgyűlése' is. 

Három tárgy az, mire a közgyűlés folyamata szerint 
figyelmünket ez alkalommal különösen kiterjesztjük, mert 
mind a három közelről érdekel bennünket. Az első azon ese-
mény, hogy ,az országos protestáns pesti főiskola ügye' e 
közgyűlésen, mint azt az ,Evangyéliomi Prot. Lap' meg-
jegyzi, a történelemé lett. Az ötvenes években ugyanis a re-
formátusok és lutheránusok egyesülten Pesten prot. főisko-
lát alapitottak ; de a testvéri szeretet az intézet megalapí-
tása után néhány évvel lazulni kezdett, amennyiben a luthe-
ránusok visszavonultak, sőt alapítványaikat is visszaköve-
telték. E követelésnek csak a most említett közgyűlés tett 
eleget és igy az országos prot. pesti főiskola megbukottnak 
tekinthető. Nem mondhatjuk, hogy e tudósítás olvasásánál 
káröröm fogott volna el bennünket, mert ha nem mondhat-
juk is, hogy valami különös örömet éreznénk, látva, hogy 
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emelkednek prot. főtanodák az országban, a jelen esetben 
még sem mondhatjuk, hogy örömre hangoltattunk volna a 
már egyszer létezett prot. főiskola végleges bukása felett. 
Nem örvendtünk pedig különösen e bankerott fölött, az idő 
miatt, melyben élünk, melynek szelleme nagyon is oda irá-
nyul, hogy a katholikusok örökségökből vagy ,: kizavartas-
sanak egészen, vagy legalább megosztozásra erőszakoltassa-
nak, A budapesti katholikus egyetem nagyon közel esik a 
Kálvin-téri protestáns intézethez és az idő szelleme szerint, 
nagyon könnyen megtörténhetik, hogy a már eddig is raj-
ként toluló protestáns ,tudós' urakat egy egész protestáns 
theologiai facultas beözönlése fogja követni a budapesti 
kath. egyetembe. E könnyen beállliató eseménynek félelmé-
ben mondjuk mi ismételten, hogy, ha már épen örvendeni 
lehet, jobban örvendtünk volna, ha azt olvassuk, hogy az az 
országos prot. főtanoda létrejött, mint azt, hogy megbukott; 
de ha már igy van a dolog, ugy véljük, kétszeresen kell őr-
ködni a felett, nehogy az, amit itt sejtelemként jeleztünk, a 
valóságban is megtörténjék. 

A második tárgy, ami a reform, közgyűlés folyamá-
ban figyelmünket magára vonja, azon esemény, hogy „nagy 
örömmel és közhelyesléssel fogadtatott a debx-eczeni te3t-
vérsuperintendentia azon határozata, mely az európai hirü 
és kiterjedésű Gusztáv-Adolf-egylethez való csatlakozást 
közgyűlési végzésben minden egyház község részére elren-
delte", mely határozathoz a közgyűlés is hozzájárul. Nem 
vagyunk oly szükkeblüek, hogy fennakadnánk azon, hogy 
protestánsok — protestánsokat segélyeznek ; de a név, mely-
hez az egylet fűzve van, nem mondhatjuk, hogy aggoda-
lomra nem ad okot, ha megfontoljuk, hogy már most a de-
breczeni prot. lap azt ajánlja, hogy, „az ügy a reformatio 
ünnepével kapcsolatba hozva, s a lelkészek lelkes előzetes 
informatiója, s épen predikácziója után sikeresen volna 
megindítható," nagyon tartani lehet ugyanis attól, hogy a 
fanatismusnak igen-igen tág tér fog engedtetni Gusztáv 
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Adolf kimaradhatlan magasztalása alkalmával, ami a fele-
kezeti békére hogy hasznos lenne, bátrak vagyunk kétségbe 
vonni. Ez a szervezkedés, vagy csatlakozás különben ke?l-
vező alkalmul szolgál, hogy felemlítsük, mennyi méltatlan 
támadásnak voltak a katholikusok kitéve, midőn, az egyház 
feje birtokaitól megraboltatva, öt péterfilléreikkel segélyezni 
kezdték ! nem tudjuk váljon ez alkalommal eszökbe fog-e 
jutni a liberális lapoknak a prot. közgyűlést megtámadni, 
mint megtámadták a katholikusokat, „mert a pénzt az or-
szágból a külföldre küldik," alig hiszszük, hogy a liberális lo-
gika idáig terjed, pedig a dolog egy és ugyanaz, hanem hiába, 
azt péterfillérnek — ezt pedig Gusztáv-Adolf-fillérnek hívják. 

Yan még egy tárgy, melyről meg kell emlékeznünk 
és ez az Edinburgban jövő évben megtartandó prot. világ-
zsinat. Az angol presbyterianusok ugyanis felszólították a ma-
gyar országi egyetemes reform, egyházat, hogy a jövő évben 
tartandó világ-zsinaton képviseltetné magát, mely meghívás 
el is fogadtatott. Érdekes lesz mindenesetre, látni a vati-o ' 
káni zsinat utánzását, érdekes lesz majd annak idején a 
kettő közt összehasonlitást tenni ; ami azonban jelenleg ben-
nünket főleg érdekel, abban központosul, fognak-e, és ha 
igen, mit fognak szólani ami híres liberális lapjaink e prot. 
világ-zsinathoz, melyek tudvalevőleg vad szenvedélylyel 

támadták meg a vatikáni zsinatot, mielőtt még összegyűlt 
volna ? érdekel bennünket tudni, fog-e az akkori magyar 
kormány előlegesen is vetőt mondani bizonyos határoza-
tokra? megfogja-e idézni valamelyik superintendenst ad 
audiendum verbum regium, ha ennek elég bátorsága találna 
lenni a tilalom daczára a hozott határozatot hiveivel kö-
zölni ? szóval érdekelne tudni, váljon a kormány a protes-
tánsok iránt épen ugy járand-e el, mint eljárt a katholikusok 
iránt? ha ezt megteszi, akkor elhiszszük, hogy van hazánk-
ban jogegyenlőség nem csak a papiroson, hanem a valóság-
ban is, de addig nem. £ 

Esztergom. A z e s z t e r g o m i s z é k e s e g y h á z 
c s a r n o k a nevezetes szobrászati művekkel gazdagodott. 
Két év előtt illesztetett be a négy prímás czitnere, kik épí-
tették a főtemplomot, t. i. Rudnay, Kopácsy, Scitovszky, 
Simor másfélöles czimerei : ezen classikus feliratokkal : 
COEPIT, CONTINUAVIT, CONSECRAVIT, CONSU-
MAVIT. Életteli angyalfejek, arabeszkek köriték a tulaj-
donképeni czimereket, melyek a homlokfal négy mezejét 
tökéletesen betöltik. Készítette Lippert rajzai után Hutterer 
bécsi szobrász. Az utolsó czimeren, erre járván mikor be-
illesztették Jókai, szintén tett egynehány kalapácsütést. — 
A napokban pedig felállitattak „Hunyady János" és „Széchy 
Dénes" érsek szobrai ugyancsak az előcsarnok fülkéiben. 
Készítette szintén Hutterer, de ezek oly pompásan sikerül-
tek, hogy valódi lelkesedés szállja meg a nézőt, főleg ha 
Hunyady szemléletébe merül. A költségek, mint halljuk 
csak ötezer frtra mennek. A müvek széleskuti kőből véset-
tek, (melyből valaha faragták a speyeri dom szobrait) de 
szinte sajnálat fog el, mért nem inkább márványból ? Egyéb-
iránt a csarnokban, az időjárás viszontagságaitól mentve lé-
vén, a véset finom árnyalatai, a szóló arczvonások nem fog-
nak kárt szenvedni. Most már élet és történelem sugárzik 
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vissza a csarnok falairól. Hunyady János diszes magyar 
hadi öltönyben van előállitva, s a rajzoló, mint látszik, ta-
nulmányozta is a korabeli magyar viseletet. Jobbjában kor-
mánybotot tart, lábánál török zászlóvég hever, s nyugodt 
gondolkodás van történetileg hü arczában kifejezve. Mintha 
megnyert ütközet után, a holttestekkel fedett csatainezőt 
szemlélné. — Magasztos hazafiúi gondolat volt 'Hunyady 
Jánosnak a magyar kereszténység ezen dicső hősének az or-
szág első templomának csarnokában szobrot állítani ; nem 
csak azért, mert a htusai bányában még nem találkozott 
kő, mely oszlopául emeltetnék, szobor, mely dicsőségével 
arányban lenne, hanem azért is, mert magyar szenteink után, 
soha magyar annyira meg nem érdemelte, mint Hunyady Já-
nos, hogy emlékét egy ker. templom oszlopos ivei őrizzék. 
Ő nyerte a diadalokat, melyekre korának szüksége volt, ő 
védte meg a keresztet hazánkban, s tette félelmessé a ma-
magyart ellenségei előtt; azért ha a római szent Péter csar-
nokában Konstantin szobra áll, ugyanazon joggal foglal he-
lyet Esztergomban Hunyady Jánosé. Egyházunk és hazánk 
géniuszai egyaránt örvendenek az Isten trónjánál, hogy a 
dicső férfiú alakja ott áll, hol életében is leginkább szeretett 
időzni. Hozzájárul, hogy az utolsó nagy templomot, mely a 
magyar Sión ormán állt, valaha Széchy Dénes Hunyady Já-
nos segélyével építette s fölszentelvén azt 1453-ban, az or-
szág nagyjaival jelen volt. — Széchy Dénes főpapi diszben 
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van előállítva, ép ugy mint márvány síremlékén, mely ha-
lála után készült (s így hihetőleg arczkép,) s mely a főtem-
plom katakombáiban őriztetik. Pásztorbotot s alapitási ok-
mányt tart kezeiben, melyekkel három magyar királyt ko-
ronázott. Az egyház és haza iránti szent lelkesedés szülte 
0 Emja az ország biboros főpapjában az elhatározást, hogy 
e főnkéit nemes lelkeknek szobrot emeljen, adja Isten, hogy 
e szent érzelmeket mindenha táplálja e két emlék hazánk 
minden lakosában ; s hogy ha nem is a jelen nemzedék, 
legalább utódaink lássák az impérium és sacerdotium azon 
kölcsönös kapcsát, rokon szövetségét, melynek örökre pél-
dányszerü képviselői voltak. ( ,Magyar Sión'.) 

Modor. T e m p l o m s z e n t e l é s . Folyó hó 22-kén 
szentelte fel az ország bibornok-herczegprimása az újonnan 
épült modori róm. kath. templomot. A fényes ünnepélyre az 
érseki székvárosból többen rándultak ki nevezett városba 
annál is inkább, mert e felvidéki derék város katholikus 
közönsége, midőn annyi áldozattal Istennek dicsőségére fé-
nyes egyházat emelt, magát minden tekintetben elismerésre 
tette méltóvá. Oly hely ez, melyen protestáns atyánkfiai is 
két diszes templommal birnak s számra jóval felülmúlják a 
kath. hitközséget. Méltó volt, hogy a régi egyszerű kis 
templom helyett, egy a kath. hitélet tevékenységét hirdető 
diszes egyház emeltessék, s hogy ez által a példa hasson. A 
templom, Feigler, pozsonyi épitész műve s ritka csinnal, s 
fölötte czélszerüen van épitve. A fő- s mellékoltárok képeit 
Jakobey Károly fővárosi ismert, kitűnő s közbecsülésben 
álló egyházi festő készité ; melyek közöl a főoltár képe, sz. 
Istvánt első magyar királyt ábrázolja, kiválóan sikerült. 

Ő Eminentiája előtte való napon szombaton délután 
érkezett meg kiséretével a város falai közé. A sendriczi 
állomásnál nagyszámú fényes bandérium várta. Megérkezte 
után, a diszes plébánia épületben, melyet ezen ünnepélyes 
alkalomra a város áldozatkész kath. statusa nagy ízléssel 
diszite fel, a tisztelgőket- fogadta. Ugyanaz napon este fé-
nyes fáklyásmenet rendeztetett ; a helybeli tűzoltók s a da-
lárda tagjainak közreműködése mellett. Mikula képezdei 
tanár kitűnő beszédet mondott ezen alkalommal, kiemelvén 
az ország biboros főpapjának főpásztori, hazafiúi érdemeit, 
kiváltképen pedig ama határt nem ismerő bőkezűségét a sze-
gények és ügyefogyottak iránt, melyet széles e hazában „fü-
vek és kövek" hirdetnek. Ö Eminentiája a tisztelgőknek 
következőleg válaszolt: „Modor sz. kir. városába a köte-
lesség vezetett. Többször láttam annak falait. Hallottam, 
hogy annak becsületes, fürge népe az iparban, kiválóan pe-
dig a szőlőmivelésben nagy szorgalmat tanusit. Kivánom 
azért, hogy e nép erkölcsei oly tiszták legyenek, mint a he-
gyeiről alácsörgedező viz, melyről a monda beszéli, hogy 
még a szeplőt is lemossa az arczról ; kivánom, hogy hazafi-
sága legyen oly erős, mint az üde halmain tenyésző bor ; 
kivánom, hogy vallásossága legyen oly szilárd, mint a tölgy, 
mely bérczein diszlik. Köszönetemet fejezem ki Modor szab. 
kir. városának az irányomban tanusitott őszinte hódolatárt 
s kivánom, hogy Modor szab. kir. város polgárai éljenek!" 
E szavakat viharos éljenzés követte. A roppant népösszeg a 
plébániaiak elől csak lassankint oszlott szét. A kis városban 
az ünnepies élénkség késő estig tartott. 

Másnap kezdődött az ünnepélyes sz. ténykedés. O Emi-

nentiája mellett ténykedtek Boltizár József, félsz, püspök s 
nagyszombati érseki helynök, Szájbély Henrik cz. püspök, 
Jur iga János, Markus Gyula esztergomi kanonok; Grón 
Lajos nagyszombati kanonok, Olhauser Mihály cz. kano-
nok s az egész messze környéknek ez ünnepélyre összejött 
esperesei, plébánosai, a nagyszombati érseki növelde taná-
rai, derék igazgatójuk Graeffel Jánossal élükön s több más 
világi honoratiorok jelenlétében. A megható sz. működés 
után Ö Eminentiája a szószékre lépett s szivhez szép egy-
házi beszédet mondott magyarul, utóbb tót nyelven is a 
jelenvolt köznép iránti tekintetből. Az ünnepélyes szent-
mise alatt a helybeli, ugy a pozsonyi s bazini egyházi zene-
kar működött. 

Az egyházi ünnepély után Ö Eminentiája a papság s 
városi elöljáróság kiséretében visszatért a plébániaiakba, — 
hol kevéssel utóbb a díszebéd következett. A hely szűke 
miatt a vendégek legnagyobb része számára a nagy fogadó-
ban adott díszebédet a város kath. statusa. Az ebéd alatt ö 
Eminentiája poharat emelt Modor szab. kir. városának de-
rék kath. elöljáróságára, utóbb a templom kitűnő építészére. 
Viszont egyszerűen nemes szavakban mondott köszönetet a 
városi polgármester ama kitüntetésért, melynek Ö Eminen-
tiája megjelenésével osztályrészese lett. A város derék kath. 
statusa bizonyára megérdemelte eme kitüntetést, mert ki-
váltképen ama korban tőn vallásos buzgalmáról fényes con-
testation melyben annak érdeme kétszeres. Isten áldása 
nem is fog elmaradni oly várostól, melynek csendes falai 
között máig is virul a már korunkban oly ritka tisztes pol-
gári erény, hivatali becsületesség, s gyümölcsöző vallásosság. 

Ö Eminentiája kiséretével még az nap délután Nagy-
szombatba rándult, megtekintendő az általa atyai bőkezű-
séggel létrehozott, s immár életbe lépett gyermeksemi-
nariumot. 

Maincz. A h e s s e n i , c u l t u r h a r c z ' nem igen akar 
sikerülni, ámbár a mi liberálisaink a kitelhetőt megteszik. 
Ha valamely idézet egy multszázadbeli iróból felségsértési 
perbe bonyolíthatja az idézőt, mint ez nem régen nálunk 
tdVtónt valakivel, akkor ugyan nyilvánvaló dolog, hogy a 
liberális s culturharczi denunciatio nálunk hatalmasan vi-
rágzik, ha pedig aztán a biróban van annyi ész és becsület, 
hogy az ekként feladottat felmentse, akkor képzelhetni li-
berálisaink elkeseredettségét ; mert e kudarcz csakugyan 
érte őket, pedig a buzgó államügyész — n. b. a liberális 
államügyészek mindenütt buzgók a katholikusok ellen ; — a 
buzgó államügyész tehát hat havi börtönt kért volt vádlott-
nak szegény árva fejére, ki azonban ezúttal még átcsúszott s 
szabad lábon maradva, existentiájának ténye által feladóit 
naponta boszantja. 

Vagy nem vérlázitó látvány az is, hogy püspökünk is 
még mindig szabadon jár-kel Maincz utczáin, sőt az egész 
nagyherczegségben s annak szűk határain tul is, ámbár az 
igazán felvilágosodottak hő kívánalmai szerint már régen 
illenék, hogy befogva legyen, s aztán a Martinok, Melcher-
sek s Ledochowskiak sorsára jusson ? ! Mily szép pert 
akasztottak nyakába a casteli kápláni állomás miatt ; 
— de ez a per ! sem akar haladni. Elsőben az illetékes 
törvényszék hónapokig ,tanulmányozta' azon fontos s mi 
több, egészen uj, egyházjogi kérdést: szabad-e a káplán-
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nak, plébánosa halála után is tovább működnie ? . . . Végre, 
hoszas tanulmányozás után a tettes tvszék ugy találja, hogy : 
nem, s ennek alapján elitéli a püspököt. Ez természetesen 
appellál. A főtörvényszék ismét ,tanulmányozza' a kérdést, s 
mikor már ,majdnem' Ítéletet hozna, akkor a püspöknek 
furfangos ügyvédje egyet gondol, s bebizonyítja a bölcs 
uraknak, miszerint Hessen-Darmstadtban van egy törvény, 
mely szerint a rendes törvényszék nem illetékes ez ügyben ! 
Igy tehát az eddigi kettős tanulmányozás mind kárba 
veszett s most ismét azt az előzetes kérdést kell tanulmá-
nyozni'és eldönteni : váljon, ki Ítéljen voltaképen az egész 
causa felett. Hogy a ,culturharcz'-nak ezen lassú tempója 
nem elégiti ki a telivér liberálisokat, az magától érthető. 

Azonban, ne busuljanak ! Vannak azért a ,culturharcz'-
nak a maga gyönyörűséges gyümölcsei. Ilyen például az, 
hogy legújabban, majdnem ugyanazon napon két protestáns 
tanitó akasztotta fel magát ; az egyik, mert tolvajlás miatt 
fegyházra Ítéltetett, a másik, inert botrányos magaviselete 
miatt elbocsáttatott. Ilyen az is, hogy a hungeni törvény-
szék nem régen kénytelen volt, három fiút, kik közül egyik 
sem több 13 évesnél, súlyos erkölcsi vétségek miatt elitélni. 
Mind a hárman az uj ,továbbképző' iskolának tanítványai, 
melynek tanitói mindig csak halálos félelemmel mennek az 
előadásokra, olyan ,fegyelem' uralkodik ott. Ennek követ-
keztében a ,testi büntetések' behozatalát kezdik pengetni ; 
egyelőre ugyan csak halkan, de mégis furcsa dolog lenne, ha 
a sok ,haladás' végre a dóiban lyukadna ki ; — pedig alig-
ha nem igy lesz ; mert addig nem térnek észre, hova vezet 
rendszerök, mignem annak borzasztó következményeit, az 
általános elvadulást, magok előtt látják. 

M i ss tói tudositások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 57. Le a kalappal ! Egy külsőleg chinai, belsőleg 
pedig román stylben épült uj, csakis in. é. jan. 14-én beszen-
telt, hunani templom előtt állunk, melyet a hunani (China) 
ap. helynök coadjutora Semprini Özséb-Mária minorita atya, 
tipériopolisi pk. i. p. i. tervezett, épitett és sajátkezüleg 
gyönyörűen kifestett. A templom sz. Mihály főangyal tisz-
teletére van szentelve. Mellette a hittéritők lakhelye, a ca-
techumenusok szállodája és a szolgai személyzet szobái lát-
hatók. Került pedig e nagyszerű templom a melléképüle-
tekkel együtt 5—6000 tallérba, mely összeg közadakozás 
utján folyt be részint némi csekély mérvben Olaszország-
ból, részint pedig s leginkább Manillából és a Filippi szi-
getekről. A templom láttára több előkelő chinai kath. köny-
veket kért, hogy a ker. hitet tanulmányozzák. 

58. Landanából (Kongo, Nyug. Afrika) tudósit Du-
parquet atya, hogy két árvaházukban 40 gyermeket nevel-
nek, kikből ma-holnap benszülött tanítókat, catechistákat, 
áldozárokat szándékoznak képezni. Az árvák részint mula-
tok, részint vásárolt négerek, kiket a mboai piaczon 70 — 
80 frankjával vesznek meg. Vásárolnak ezeken kívül felnőtt 
rabszolgákat is — 25-öt 1500 frankon. — kik egy újonnan 
alakított faluba gyűjtve magvát képezik azon keresztény 
egyháznak, mely rövid idő múlva saját benszülött tanitói 
és papjainak vezetése alatt hatalmas gátul szolgáland a 
protestantimusnak, melynek ügynökei, mint a protestánsok 
mondani szokták, Délafrikában találtak paradicsomot. Ámde 
mennyi pénz kell még ehhez ! 

59. Ft. Lavigerie algíri érsek és saharai ap. praefectus 
a mult év végén 3 hittéritőt küldött Sudanba (Afrika) s je-
lesül e tartománynak Tumbuktu nevű fővárosába, t. i. Bou-
chand Péter, Paulmier Mária-Alfréd és Ménoret Filep fran-
czia áldozárokat, kik útközben kalauzukkal egy müzülman 
arabssal együtt megölettek. A három áldozár tetemei Sahara 
déli részének szomszédságban találtattak egymásra borulva 
és fejüktől megfosztva; a kalauz pedig— ki alkalmasint 
védte magát,—sebekkel terhelten halt meg melletök. Char-
metant áldozár, ki a tudósitást közli, igy végzi sorait: „Si-
ratom testvéreimet és irigylem szerencséjüket kérvén Istent, 
hogy egykor én is hasonló módon halhassak meg!" 

60. Wallrath crescent-cityi (Egy. Áll.) hittérítő í r ja: 
„ Catechumenusaim közt volt egy 13 éves indián leányka. 
Nancy Moore-nak hitták. Anyját kisded korában elveszt-
vén s atyjától elhagyatván, egy hitetlen fogadá őt házába, 
ki ha csak papot látott is, dühbe jött. Ha neje a metho-
disták imáiban részt vett, azt még csak elnézte, azt azonban 
sehogy sem engedte meg, hogy kath. templomba járjon. 
Nancy, a hitetlen férfiú minden ellenkezése dacaára szorgal-
masan járt sz. misére és tanításokra, Betegségbe esvén a 
leányka, meglátogatáin őt azon szándékkal, hogy megke-
reszteljem. Szándékomról értesülvén a férfiú, módfelett 
megharagudott. A leányka azonban addig-addig könyör-
gött, mig végre beegyezését nyilvánitá. A sz. keresztségben 
Mária-Magdolna nevnt nyert a leányka. A következő héten 
sulyosbulván a beteg állapota, a végszentségekkel akarám 
őt ellátni. A háziúr erre több protestáns jelenlétében hatá-
rozottan kijelenté, hogy ez egyszer ugyan nem fog engedni. 
Hasztalan kérém őt a vallásszabadság nevében; sikertele-
nül emlegetém előtte a haldoklók végső óhajai iránt való 
tiszteletet is, — nem akart tágítani. Ekkor a leány egy 
éneket kezdett énekelni. Az ének végén szilárd han-
gon mondá e szavakat : „S mégis én mint katholikus ha-
lok meg!" — A körülállók könyeztek; de a háziúr szive 
meg nem indult. Most a protestánsok kezdék őt kérni s 
igy sikerült is őt végre engedékenyebbé tenni. A leányka 
felvevé a haldoklók szentségeit s pár óra múlva kiadá lel-
két. A háziúr nem akadályozta, hogy kath. módon temet-
tessék el ; sőt ma már nejének is megengedi, hogy kath. 
templomba járhasson". (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= Megjelent s beküldetett: „A kegyes-tanitó-rend 

nyitrai gymnasiumának történeti vázlata; a nemes-szivü jói-
tevők áldott emlékezetének szenteli Csősz Imre k. t. r. pap, 
hittudor, főgymn. igazgató sat. Nyitrán 1876 ; 8 r. 277 1. A 
nyitrai k.-t.-rendi gymnasium alapításának hetedik negyed-
százados évfordulójára emlékül. 

Jézus anyaszentegyházának az emberi nemre árasz-
tott egyik kiváló tündöklő áldása az életfontosságú növelés-
oktatás, ez és minden emberibb fejlődés, kivált honunkban, 
az igaz kereszténységből vette kiindulását, valamint ter-
jedését is. 

Es mégis sokan, azt feledvén, nem csak benső hálával 
meg nem hajolnak a kath. egyház előtt, mely hévvel sze-
rető édes anyaként, az igazságok fényözönében, csalhatatlan 
utakon, bizton kalauzolja hü gyermekeit a valódi műveltség 
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ama diszfokára, mely egyedül illeti meg a nemesebb emberi-
séget ; hanem azt hitbuzgó oltárszolgáival, fölszentelt pap-
jaival együtt, borura-derűre, elfogultság- s romlottságból 
meg-megtámadják. 

Mit többször megszívlelvén alulirott, arra érezte ma-
gát indíttatva, hogy sokszerü elfoglaltságai mellett megta-
karitgatott perczeiben, a nyitrai kegyesrendi gymnasiumnak, 
melyben kezdettől fogva az egyházé a főszerepvitel, 175. 
esztendőt meghaladott életfolyamlását, bár rövideden, ösz-
szeállitsa és kiadja. 

Nincs más czélja, mint Istennek nagyobb dicsőítésére, 
föltüntetni a tanintézet eredete és hatásában a fő mozgató 
erőt — a kath. egyház üdvszellemét, melynek, és a hazához 
rendületlenül hű főpapoknak, köszöni nemzeti műveltségünk 
lételét és fönmaradását. 

A ki tudja, s ki ne tudná? -— mennyi része volt szer-
zeteseinknek, s ezek közt nem utolsó helyen a kegyes-tamtó-
rend buzgó s művelt tagjainak e hon szellemi felvirágozta-
tásában, az velünk együtt, amint feszült érdekeltséggel 
kezébe vette, ugy a szerző iránti őszinte elismeréssel le is 
fogja tenni e becses monographiát, mely hazánk egyházi 
nem kevésbé mint profán történetére nem egy becses adalé-
kot nyújt, s azon felül minden lapon a gyakorlati tanférfiut 
árulja el, kit pályája s rende iránti szeretete birt emű meg-
írására, melynek nagyobb ajánlására szabad legyen tarta-
lomjegyzékét röviden ide igtatni : 1) Tájékozás; 2) Kai. sz. 
József és a kegyes-tanitó-rendnek eredete; 3) A k.r . nyitrai 
gymnasium alapitója, alapításának kora és módja ; 4) A k. r. 
nyitrai tápnövelde keletkezése és megnyitása ; 5) A gymna-
siumnak hat osztályúvá kiegészülése ; 6) Kai. sz. Józsefnek 
szentté avattatásának emlékünnepélye Nyitrán, 1769-ben 
7) A tanodai pecsét ; 8) A gymn. tantárgyak s azok előadási 
köre 1701 —1876-ig (felette érdekes egy részlet!) 9) Törté-
neti adatok 1777. esztendőtől fogva. 10) A tanintézetnek 
nyolcz osztályúvá kialakulása ; 11) A felnőttek oktatása; 
12) A gymn. épület s tanhelyiségei ; 13) Az ösztöndijak, 
jutalmak és segélyezések ; 14) Történet-statistikai visszate-
kintés az intézet tanerőire és tanulóira, 1701—1876; 15) A tan-
szerelvények, segédeszközök és egyletek. 16) Visszapillantás. 

= Pázmány Péternek a szentekről mondott s néhány 
ünnepi egyházi beszédei. Szószéki használatra átdolgozta és 
kiadta Burger lgnácz sz.-fehérmegyei áldozó pap. Pótfüzet 
az első évfolyamhoz. 113 1. ára 50 kr. Eger, 1816; lyceumi 
nyomda. E füzet tartalmát kilencz beszéd képezi, ugy mint 
a bold. Szűz szeplőtlen fogantatása, sz. János ev., sz. Adal-
bert, sz. Márk, kettő sz. Péter s Pál, sz. Magdolna, kereszt 
feltalálása s végre szent Márton püspök napjára. 

Az egész első évfolyam öt fton még folyvást kapható 
szerzőnél, Duna-Bogdányban. 

X , Vj Magyar Sión1. Októberi fűzet. Tartalom : Az 
ismereteknek bizonyosság-fokozat szerinti osztályozása, 
Cseh Ferencztől. — Mária-siralmak, Békesy Emiltől. — Pa-
ray le monial, Z. J. — Egy szentírási hely megfejtése, S. 
— Amerika eddig és ezután, Szentimrey Mártontól. — E r -
délyi lgnácz magyar hitküldér levele Kinából. — Stella 
Maris, Fenyvesi Gábortól. Irodalom és művészet. Vegyesek. 

A szerkesztői ,Mondanivalók'-ból értesülünk, hogy ft. 
Maszlaghy ur, a ,Sww'-nak (de a ,Religio'-nak is) fáradhat-
lan s széptollu munkatársa jövő évben is nagy művel fog 
szerepelni a Sionban ; minden számra igért egy nyomatott 
ivet, mit nem minden irigység nélkül olvassuk. 

VEGYESEK. 
— Biztos forrásból Írhatjuk, hogy az iskolai uj tör-

vény tárgyalásainak elejtett fonala a nmélt. magyar püspöki 

kar részéről jövő hóban, és pedig nov. 17 én a Budán meg-
tartandó püspöki értekezleten fog újból felvétetni. 

— Esztergomban az iskolai uj törvény fölötti egyházi 
tanácskozmányok már megkezdettek. E tanácskozmányban 
a magyar püspöki kar megbízottjaiként részt vesznek : Ma-
jer István praelatus és esztergomi kanonok, Kubinszky Mi-
hály félsz, püspök kalocsai, Zsendovics egri, Nóvák szath-
mári kanonok urak s Mócsy Antal a kalocsai képezde ta-
nára. — Az esztergomi főkáptalan Deák Ferencz szobrára 
400 ftot adományozott. 

— Köszönettel vettük a magyarhoni sz. Ferencz-rend 
a B. Sz.-ről nevezett tartományának 1877-re szóló névköny-
vét ily czim alat t : „Schematismus Provinciáé hungariae re-
formatae nunc Sanetae Mariae nuncupatae Ordinis Minor am 
S. Francisci ad ann. Chr. com. 1877. Posonii typis C. An-
germayer, 84 1. igen szép kiállítás. A tartománynak jelen-
legi 140-ik főnöke A.R.T. Farmady Martinián ; megválasztva 
1875. aug. 15-én; az összes rendnek általános főnöke Rssmus 
P . Bernardinus a Portu Romatino, protectora Amat bibor-
nok, praenestei püspök. A rendnek személyzetét 172 fel-
szentelt pap képezi, 28 növendék s 85 laicus testvér, neve-
zetes, hogy összesen kilencz tartománybeli rendtag van, kik 
professione jubilaei; ezek közül ketten 14, ketten 12, egy 8, 
egy 3, ketten 1 évvel haladták még a fogadtatástételnek 
ötvenedik évét ; a kilenczedik laicus, jubilaeus in annum 
2-um; látszik ebből, quia non tantum sancte et pie, sed et 
salubriter vivitur sub regula S. Francisci ! 

E tartomány hatósága alatt áll az ,Alumneum Bos-
nense' is Esztergomban, melynek növendékei, összesen 22-en, 
az ottani érseki főtanintézetbe járnak. A tartomány jelen-
leg 20 icndliRZcit fóliái rndgábcínj É rsekujvárt pedig algym-
nasiumot tart. A névtárt igen helyesen a tartománynak rö-
vid története és az eddigi tartományi főnököknek névsora 
előzi meg. 

— Hogy mikép értelmezik nálunk a felekezetnélküli, 
azaz közösiskola fogalmát akkor, mikor a proíestans iskolá-
ról van szó, azt bőségesen megmagyarázza az ,Evang. Prot. 
Lap' 40-ik számának pályázati hirdetése, mely elmondva, 
hogy Tiszaföldváron felekezetnélküli iskola nyittatik meg, 
hozzáteszi, hogy „pályázatra, csak a két protestáns helv. 
vagy ágost. hitv. ev. vallást követő okievet tanitók fogad-
tatnak el. " Eddig azt hittük, hogy a felekezetnélküli tano-
dák oly iskolák, melyben tanitók lehetnek katholikusok is, 
most már azonban világos, hogy oly felekezetnélküli iskola 
nincsen, oda csak protestánsok válnak be, legfőképen pedig 
akkor, ha az a közös iskola protestánsból lett azzá. Csak 
azt szeretnénk tudni, hogy ily hirdetések, hogy láthatnak 
napvilágot akkor, mikor a felekezetnélküli iskolák egyene-
sen alá vannak rendelve az állami tanfelügyelőnek, vagy 
talán ezeknek is instructiójuk van oly irányban, hogy a pro-
testáns iskolák, mint minden a világon, a mi a protestantis-
must érinti, kivételt szenvednek az általános törvény alól? — 
Ausztriában a kormány, ugylátszik, hogy határt akar szabni 
a már kiállhatatlan zsidó zsarolásnak, legalább ennek akar-
juk betudni, hogy törvény készül ugy az iszákosság, mint 
az uzsoráskodás ellen. Nálunk ugylátszik, még van mit ki-
zsarolni, mert még törvényről nem gondoskodnak. 

— A salzburgi herczeg-érsek f. hó 22-én egy bibor-
nok-érsek, nyolcz püspök és 14 benczés apátnak jelenlété-
ben szenteltetett fel. 24-én volt a palliumnak átvétele és az 
inthronizatio. Az uj érsek tudvalevőleg 1857 óta a salz-
burgi, szent Péterről nevezett ősi benczés háznak 80-ik 
apátja volt. Az egyházi ténykedések a hivek sürü részvéte 
mellett mentek végbe; az alkalmi szónoklatot a linczi püs-
pök tartotta. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szá m alatt. 
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Pesten, november 4. 37. II. Félév, 1876. 
Tartalom. Szent István nemzetéhez. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. — Egyházi tudósitások: Pest. A Bal-
dácsy-féle alapítvány. Znyóvdralja. Rosz haladás. Róma. Indítvány jövő május 21-ére. Marpingen. A porosz rémuralom. 

Irodalom. — Vegyesek. 

Szent István nemzetéhez ! 
A kegyelem és vigasztalás Istene a kath. egy-

háznak, melyet isteni szerelme egész féltékenységé-
vel őriz, vezérel, vigasztal és bátori t , — ismét egy 
rendkívüli ünnepet a jándékoz; ez ünnep IX. Pius 
püspökségének arany ünnepe. 

Ötvenedik éve fordul jövő év májushó 21-én, 
hogy a szent Péter bilincseiről — Sancti Petr i in 
vinculis — nevezett basil ikában egy életerős, ma-
gasszellemi áldozár, gróf Mastai-Ferrett i János, a 
püspöki szenteltetés által teljességét nyeré az egy-
házi rendnek, és egy küzdelemteljes kor bajnokává 
avattatot t . Crux de cruce ! 

ü n n e p e ez ama gondviselésszerű férfiúnak, ki-
nek neve, mint egykor a nagy Athanázé — egy 
egész korszak küzdelmét kifejezi ; s innét az ö örö-
me az egyház megvigasztalása, az ö ünnepe az igaz-
ság győzelme, az ö erkölcsi vívmánya az emberiség 
jobbfelének diadala. 

Annálinkább, mert eme rendithetlen szent ag-
gastyánban az igazság haj thata t lan erejével a ma-
gas erények dicsfénye, és legkivált a szeretet sze-
lídsége egyesül; kiről, ha joggal elmondhatni a 
pogány költőnek, korát és önmagát felülmúló énekét : 

„Justum et tenacem propositi virum 
Non civium ardor prava iubentium, 
Non vultus instantis tyranni 
Mente quasit solida . . . . 
Si fractus illabatur orbis 
Impavidum ferient ruinae, —" 

ugy legtalálóbban jellemezhető az Üdvözítő 
édes eme szavaival is : „Boldogok a szelídek; mert ők 
bírják a földet. " 

Nem csuda tehát, ha ez ünnep elé milliók szive 
dobban meg; ha a tisztelet a szeretettel száll ver-
senyre ; ha a római hü nemesség alkalmi felhívása 

az Alpeseken innen és tul, el egész az Andesekig 
visszhangot kelt. 

Váljon ezen szózat nálunk mily hangula t ra 
talál t ? — Mint kath. közlönyeinkből érthetni , még 
eddig nyi l t kérdés, hogy „a kath. Magyarország vál-
jon mi által fogja magát kitüntetni?u (,Bel.' f. 24. sz.) 
és még csak a puszta óhaj tás igy szól: ,,Beméljük, 
hazánkban is fognak történni e részben méltó intézkedé-
sek(,Magyar Állam1.) 

Nem ok nélkül vélhetni, hogy ennek oka kelet 
égő kérdésében is található : „Proximus enim ardet 
Ucalegon." 

Ámde ugyan e kérdés arra is int, hogy a vész 
napjain ott keressük a segélyt és az erőt, ahol va-
lóban feltalálható, t. i. a szabadító Isten szent egy-
házánál ; nem mint Okhoziás, kinek feddöleg igy 
szólt a seregek u r a : ,,Talán nem volt Isten Izrael-
ben ? azért küldesz tanácsot kérdeni Akkaron Iste-
nétől ? . . .« 

Ma a katholikus nemzetek a vész napja iban 
egy benső meggyőződés, egy hatalmas vonzerő á l ta l 
indít tatnak egységünk és erőnk székéhez, Krisztus 
Jézus helytartójához, mint ezt IX. Pius október 
elején is a francziákhoz tar to t t beszédében ki-
emelte „ questo stesso grande movimento di continui 
pellegnnaggi, mi dà un indizio sicuro deli unitá, che 
régna nei figli di Gesà Cristo e délia chiesa cattolica" — 
magában ama nagy mozgalomban, mely folytonos 
zarándoklatokban nyilvánul, biztos jelét látom azon 
egységnek, mely Krisztus s a kath. anyaszentegy-
ház fiai közt uralkodik. 

Van-e nekünk magyaroknak — kérdem — in-
dokunk, hogy a hivő nemzetek eme nagyszerű ka-
rában mint nemzet részt vegyünk ? Kétségkívül! — 
Felhív erre egyrészt dicső multunk, megzsibbadt 
erkölcsi életünk és veszélylyel fenyegető jövőnk. 

37 
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Először multunk, mely történelmünk tanúsága 
szerint addig volt dicső, mig az egyháznak hü fiai 
voltunk. 

Előttem lebeg első, dicső királyunk megszentelt 
alakja, ki áldott élete véghatárán, mint lenyugvó 
nap vetett e haza népére bucsu tekintetet s látva e 
nagyrakelt, de ezer vészszel fenyegetett, testvérte-
len nemzetet felzokogott: „Istenem, kire bizzam e 
nemzetet? Kire másra, mint a római kath. egy-
házra? Boldog Asszony anyám, vedd e népet kiváló 
ótalmadba !" 

Nyolczszáz esztendő feleljen róla, ha megfe-
lelt-e a római kath. egyház e bizalomnak ? ha nem 
őrzötte-e hiven egy haldokló király drága öröksé-
gét ? ha az egyház feje nem viselte-e ugy gondját , 
mint egy hitbizománynak, mint szemefényének ? 

Méltó kérdés történetbölcseink mély tanul-
mánya és elfogulatlan tollára ; emlékeztessenek 
azonban erre jelenleg csupán azon intézetek, me-
lyeknek itt Rómában birtokában voltunk és szóljon 
egy-két adat ama zarándoklásokból, melyek nemze-
tünk eleven hitét és Rómához való ragaszkodását 
ékesen szólón tanusit ják. 

Rómában a magyaroknak négy templomuk, te-
metőjük, káptalanuk, zarándokházuk, szent Péter-
ben magyar gyónószékük, két pálos kolostoruk, egy 
önálló és egyetemi gradusokra felhatalmazott tiszta 
magyar collegiumuk volt, mely később a német 
collegiummal egyesittetett és máig fenáll, ide szá-
mitható az illir-magyar collegium is, mely Zágrábba 
lön általtéve ; vegyük hozzá időnkint a magyar kö-
vetek és egyes magyar főpapok lakát, mint p. o. 
Széchy Dénes bibornok palotáját, melynek ma her-
czeg Doria birtokosa ; egészitsiik ki mindezt zarán-
dokaink eleven képleteivel, kikről p. o. Villani egy-
korú krónikájában az 13 5 0 - k i jubilaeum alkalmá-
val ekképen i r : „I. Tedeschi e gli Ungheri ingregge 
e a turme grandissime stavano la nőtte a campo, 
stressi insieme per lo freddo aitandosi con grandi 
fuochi. A németek és magyarok temérdek csapatok-
ban egész éjjel állottak, egymáshoz szorulva a sza-
bad ég alatt, nagy tüzek által segitvén magokon a 
hideg miatt." Hasonlólag Manetti az 1450-ben tar-
tot t jubileum zarándokai között első helyen említi 
a magyarok csapatait; gondoljunk Nagy Lajosra, a 
magyar lovagkor legfényesebb alakjára, ki serege 
élén nyú j t j a a keresztény világnak a mély alázat és 
eleven buzgalom megindító példáját, — V-ik Lász-
lóra, ki V-ik Miklós pápa consistoriumában, a nem-
zetünket kiválóan szerető Piccolomini bibornokkal, 

(ki később magyar nuntius, majd II. Pius néven 
pápa lett) együtt tartott hazánk érdekében nagy-
hatású beszédet; gondoljunk Bakács Tamás és Páz-
mán Péter követségeire stb., és könnyen rájövünk, 
hogy itt hajdan a magyarra más élet ragyogott, 
és hogy más élet volt ugyanakkor oda haza is. 

Ép ezen dicső mult nyomán int másodszor a 
jelen, hogy Rómával, az örök várossal, az egyház-
zal, melynek napja alkonyatot nem ismer, a pápá-
val, ki a múltban leghívebb és érdeknélküli szö-
vetségesünk. legnagyobb jótevőnk és gyámatyánk 
volt, ma is mentől szorosabban egyesüljünk. 

Felnyílt ugyan előttünk ismét a politikai pá-
lyatér, ma érvényesíthetjük, hogy a magyar nem 
volt, de lesz, — feltéve, hogy feltaláltuk ismét magas 
hivatásunk fonalát; de kérdem, van-e azután hozzá 
elég erkölcsi erőnk? Nem hanyatlottunk-e meg a 
hitben, mely egyedül adhat bizalmat és erőt ? Vál-
jon egy nemzedék óta nem lazult-e meg a magyar 
ősi erkölcse? mely nélkül Augustus Rómája is meg-
dőlt s rabigába görnyedt ! A szentírás szerint : „Mi-
seros faeit populos peccatum, et iustitia elevat gentes 

Ezen kérdésekre felelni, nem engemet illet. 
En csak annyit tudok, hogy szent Pál igy irt 

a rómaiakhoz: „...Árva vagyon: hogy sok nemzetek 
atyává rendeltelek téged az Isten előtt ki a holtakat 
feleleveníti és elészólitja.... a mik nincsenek ugy, mint 
a mik vannak(IV. fej. 17. vers.) 

En in spe contra spem arra gondolok, amit 
egy franczia iró mond: „A nemzetek felgyógyitha-
tók" ; igen, de egyedül csak az által, kinek joga volt 
ekként szólani: „Én vagyok a feltámadás és az élet." 
Az által, ki a beteg világ orvosául helytartóját ren-
delte : „et tu conversus confirma fratres" ; ki hatalmat 
adott Péternek ezen igéket mondani: Tliabita khumi! 

Végül harmadszor a Rómával való szoros egye-
sülésre int a jövő közel veszélye. 

Erős okok vannak arra, hogy elhigyjük, mi-
szerint, ha még talán sikerülne a keletről jövő fer-
geteget a diplomatia villámhárítóival egyidőre ár-
talmatlanná tenni, sokáig húzni annak fegyverszü-
netét alig lehetséges. o © 

Nem oly incidens ez, melyet egy-két áldozat-
tal kiengesztelni lehetséges ; ez a modern elveknek Ö O 7 

érvényesítése, ez a világ-forradalom egyik evolu-
tiója, melynek szövőszéke Nagy Péter ácsmüve, mely-
nek szálait a titkos társulatok — a szabadkőműves 
czég és az omladina — szövik, mint ezt legközelebb 
az angol ktilügyér ünnepélyesen kimondotta, hol 
Milos, Miklós fejedelmek csak a szövőszék vetélői ; 
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és a szövedék, u r a i m t u d j á k - e m i ? A leg i t imi tás , a 
t ö r t é n e t i j o g szemí'edele, és vele a m a g y a r b i roda-
lomnak , — melynek a l a p j a szent I s t v á n megszen-
t e l t k o r o n á j a — ha lá l i t é l e t e ! E b b e n l á t t a az ihle-
t e t t k ö l t ő : „Észak rémes árnyaitEnnek szemlé le tén 
t ö r t ki : „ Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű ha-
lál." E n n e k At lasz t e rhé t viselve örült meg Szé fheny i . 

És v á l j o n ezen vész ellen, hová f o r d u l n a k ál-
l ambölcse ink ? A l ibe ra l i smushoz ! Az o rosz lány 
ellen, az o rosz lány b a r l a n g j á b a menekü lnek . Ki két-
kedhe t ik haza sze r e t e tük rő l ? Ki v o n h a t j a ké t ségbe 
j ó a k a r a t u k a t ? Á m d e ez a hazaszere te t hason ló a m a 
gó lyához , ki, h o g y fé szké t befejezé, b a l g á n tüzes 
g a l y a t v i t t kész lakára . Vá l j on a j ö v ő e l fogad ja -e 
ezt egysze rű t évedésnek ? 

U r a i m ! l egyen a n n y i l e lkünk , h o g y e l fogula t -
l anu l be lás suk és t ek in te t n é l k ü l beva l l j uk , h o g y 
m a a t ö r t é n e t i j o g n a k csupán egy a g g a s t y á n vé-
dője, és él az I s t en ! h o g y m e g is men tő je . Ez az 
a g g a s t y á n a r end i the t l en IX. P ius . 

Fe l t ehá t nemze tem a hit , e rkölcs és a j o g 
eme hőséhez ! 

A t i sz te le t és szerete t h ó d o l a t á n k i v ü l u j j i t s u k 
m e g ezen p r ó f é t á n á l h i t ü n k e t , ezen f ő p a p n á l erköl-
csünket , ezen k i r á l y n á l j o g é r z e t ü n k e t ! 

T u d o m , nem engem i l le te t t e szózat, de m e r t 
l á tom nemzetem el lenségei t ; m e r t l á tom i t t Rómá-
b a n menekü lésének egye t len m ó d j á t , e rőszakosan 
o ldám m e g szavam, m i n t ama néma gye rmek , ki 
m e g é r t v é n az összeesküvők szándoká t , igy k i á l t o t t 
a t y j á n a k : „Szülém, mentsd meg drága életed !" In ore 
i n f a n t i u m et l a c t en t i um per fec is t i l audem p r o p t e r 
in imicos tuos . (Zsolt .) 

Róma , 1876. okt . 15. Bogyai Bartalos Gyula, 
egri áldozár. 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
IV. A katholicismus iránti ellenséges törekvésekről. 

Az úgynevezett humanisticus kőmüvesség, mely mint 
mondtuk — eddig figyelmünk tárgyát képezte, a keresz-
ténységgel ellenséges lábon áll. Az atheisták módjára elveti 
Krisztus istenségét. E tannal együtt az egész kereszténység 
megdől. Az emberi nem megváltásáról a bűn kötelékei alól, 
hitbeni csalhatatlan tekintélyről, Isten igéje, természetfe-
letti segélyről akkor többé szó sem lehet. Akkor a ker. re-
ligio emberi vallás niveau-jára alacsonyittatik le. Maga a 
„názárethi bölcs" jelleme — a hogy a páholytestvérek ma-
gukat kifejezni szokták — sem védhető többé. Jézus Kr. 
ki magát mint az alázatosság példáját tüntette fel,1) nem 
más mint hizelgő és csaló, mivel magának isteni sajátságo-
kat tulajdonított, magát az Ítélőszék előtt Istenfiának ne-

i) Máté, 11. 29. 

vezte ; ' ) s e vallomásért meghalt, s ez egyedüli oka annak 
hogy kezdve a tanítványoktól egész napjainkig ezeren ál-
dozták fel életük és vérüket a Felfeszitett istenséo-ébeni hi-O 
tért, hogy e hit minden hivők ereje, reménye s vigasza 
élet s halálban; hogy e hit vált 18 század óta minden mű-
veltség központjává. IIa e tan hamis, ugy a kereszténység 
egész történelme hazugság, mely egy más hazugság, a po-
gány bálvány imádásnak lépett a helyébe. 

Ezen, Krisztus és az ő országa elleni harczban a páho-
lyok a kath. egyház, főkép az apóst, székben legelhatározot-
tabb ellenfélre találtak. A jelvényes kőmüvesség alapítása óta 
(1717) majd 20 év folyt le, ekkor emelte fel szavát X I I . 
Kelemen az ő híres „In eminenti" (1738) rendelményében. 
Ezen ismertető jelek, melyekkel ő e titkos összeköttetést 
már 138 év előtt megjelezte, mainapig is állnak.3) Társu-
latnak nevezi őket, melyben minden vallású s felekezetű 
egyének, kik egy természeti erkölcsösség látszatjával meg-
elégesznek, megközelithetlen frigyre lépnek, másodszor 
felemlíti, hogy ők titkon működnek s harmadszor, hogy 
igen súlyos, a bibliára tett eskü, és túlzott fegybüntetés ál-
tal, legszigorúbb hallgatásra vannak kötelezve. Ezen elkez-
dett magatartáshoz az apóst, szék minden időben hű ma-
radt. Már 1751-ben következett XIV. Benedek ,Providas' 
czimü rendelménye s korunkban a pápák 7-ik Pius (Eccle-
siam 1821) 12-ik Leo (Quo graviora 1825,) 16-ik Gergely 
(Mirari vos 1892) IX. Pius (Multiplices inter 1865)4) a tit-
kos társulatokat egymás után, különösen pedig a kőműves 
társulatot elvetették, s tagjaikat kiközösitették. Azért ismeri 
fel a szakadkőmüvesség, mint a híres olasz kőműves Franchi 
Antal, páholyértesitvényében megjegyzi — „a pápában az ő 
természetes és halálos ellenségét." 

A pápák határozott fellépése még sem az egyedüli oka 
ezen halálos ellenségeskedésnek. Ez valami természetes, a 
dolog lényegében rejlő. A sz. János testvérek ösztönszerű-
leg érzik, hogy a kath. egyház mellett nem marad semmi 
hely a páholyok részére, hogy az egyik intézmény a másik-
nak engedni kénytelen. 

A kőmüvesség könnyebben egyességre lép a szabad 
bibliakutatás protestáns elvével, s a protestantismusnak, 
mely ezen elv következményeitől nem tud szabadulni, ne-
hezére esik ezen páholyrendszer ellen küzdeni. Egy példát 
hozunk fel azon híres viszályból, melyet az ötvenes években 
IIeno-3tenberg tanár a szabadkőművesség ellen inditott. U O O ö 
ki akarta mutatni, hogy az evang. egyház már az előbbi 
században kedvezőtlen véleménynyel volt a rend felől. E l -
lenében a berlini országos nagy páholy védelmezője, némi 
győzelmi öntudattal jegyzi meg: „Habár ő (Hengstenberg) 
még egy tuczat ilyféle idézetet hozna is fel, az még mindig 
nem bizonyítana egyebet, mint hogy ő előtte a mult század-
ban már több ily Hengstenberg-féle egyének voltak, kik-
nek Ítélete ép oly kevéssé tartható az evang. egyház ítéletéül, 
valamint — tisztelet s becsület dr. Hengstenberg éles esze és 

*) Máté, 20. 64. — 3) In quibus (societatibus) cuiuscumque rel. et 
sectae homines affectata quadam contenti honestatis naturalis specie, 
arcto aeque ac iniquo foedere secundum leges et statuta sibi condita 
invicem sociantur ; quaeque simul clam operantur, tum districto iureiu-
itando ad sacra biblia interposito, tum gravium poenarum exaggeratione 
inviolabili silentio obtegere adstringuntur. — 4) „A pápa és a mod. esz-
mék IV. fűz. A sz. szék és a kőművesek." Bécs 1866 , hol az összes okmá-
nyok össze vannak gyűjtve. 
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theol. tndományának — ő sem követelheti, hogy nyilatko-
zata az evang. egyh. nyilatkozata gyanánt elfogadtassák. Az 
e v a n g . egyházban semmikor sem tarthat egyes ember — 
foglaljon el abban bármily nagy állást, — oly tekintélyre 
igényt, mint a pápa a kath, egyházban a kath. tan szerint. 
Azért egy pápa Ítéletével a szabadkőművesség felől egé-
szen máskép vagyunk... Csakugyan a dolog természeté-
ben fekszik, hogy a pápai Curia a kőműveseket kényte-
len elitélni." 

A kereszténység, mint Hengstenberg felfogta, ellentét-
ben állhat a szabadkőművességgel. De ennek kereszténysége 
nem a valódi kereszténység. A protestáns szabadkőműves is 
igénybe veszi a szabad bibliavizsgálati jogot s feljogosítva 
érzi magát, hogy a bibliában oly kereszténységet találjon 
fel, mely a páholy elveivel összeegyezik A szabadkőműves-
ség igen összefér a mai protestantismussal. A szabadkőmű-
vesek igen szívesen beszélnek társulatuknak ezen közeli vi-
szonyáról a protestantizmushoz. Stiehling testvér szerint: a 
kőművesi eszmék képezik a nagy szellemi fejlődési folya-
mat tetőpontját, mely a hitújítással kezdődve, arra törek-
szik, hogy a középkor szellemét az ókorral kibékítse, mind-
kettőt alaposan megtisztítsa, s egyesülésükből a fejlődés-
ben egy uj magasabb változást idézzen elő. Ugyanezen ro-
konságot Findel röviden igy fejezi ki: „A mi a protestantis-
mus részben, az a szabadkőművesség egészben." A protes-
tantismus minél jobban a rationalisták rendszere felé hajol, 
annálinkább áttér a szabadkőművesség a tiszta naturalis-
musba ; mert ugyan azon Findel szerint „a valódi kőműves 
társulat, valódi egyháza a humanismusnak." 

Továbbá a protestantismussal azért áll a páholy ke-
vésbé ellenséges lábon, mert az többé kevésbé protestáns 
intézmény. Angliában, protestáns országban támadott, 3-an 
alapitói közül protestánsok voltak, a két legjelentékenyebb 
hozzá még prot. pap t. i. Desaguliers és Anderson. Az első-
ről annyit tudunk, hogy mint franczia menekült buzgó pro-
testáns volt, e körülmény őt arra inditá, hogy a szerköny-
vet „katholikus hangoktól" megtisztítsa, és evangelikus 
alakba öltöztesse. Protestáns országokban a páholyrendszer 
leginkább el van terjedve. Findel a világ páholyainak szá-
mát 7300-ra teszi. Ebből magára az északamerikai Egye-
sült Államokra 4000, Angliára 2175, Némethonra 314 pá-
holy esik. Ezek közül legnagyobb rész a protestáns északra 
esik. Közép- és Délnémethonban a legtöbb páholy protes-
táns városokban van. 5) A protestáns országok igen erősen 
vannak képviselve: Holland 66,Svajcz 27, Dán- és Svédhon 
33 páholylyal. Megfordítva kath. országokban a kőmüves-
ség nem igen virágzik. Egyedül Francziország — hol tudva-
levőleg a férfi népesség a nagy forradalom óta, feltűnően 

5) „Aránylag" irja az 1872-iki Bauhütte, legjobban növekszik az 
ujabb korban a bayreuthi „Nap" cziraü nagypáholy, legkevésbbé pedig a 
berlini „Három földgolyó" cz. nemzetinagy anyapáholy ; ezt abból lehet 
megmagyarázni, hogy Északnémethon jobban el van látva páholyokkal, 
mint a déli ; Délnémethon az ő túlnyomó kath. népességével nagy aka-
dályul szolgál a szabadkőművesség terjedésére, s ha az északnémethoni 
páholyok tagjainak névjegyzékét átnézzük, azonnal felismerjük mily ré-
mítő kevés abban a müveit egyének száma. Igy például egy nagyvidéki 
város páholya 156 tagot számlál, s azok közül belföldi csak 45, 111-eu 
többnyire távol laknak, ki\- ritkán vagy sohasem jönnek, az odavaló ta-
gok közül 16-ot lehet tud. és müveit egyénnek mondani, pedig e nagy 
vidéki város sok tudományos és művészi erőt képes felmutatni, hason-
lók a viszonyok sok páholyhelyeken ; nálunk is még elég hely van a pá-
holyokban." 

elidegenült a kereszténységtől — képez kivételt. Az utóbbi 
háború előtt, Francziaországban és azonkivül a párisi két 
nagypáholy joghatósága alatt 380 páholy állt. Ausztriában 
nem létezett páholy, Magyarországban is csak a legújabb 
időben alapíttatott. Portugal s Spanyolhonban a páholy ke-
vés tagot számlál.6) Olaszhonban — mely még jobban 
küzdtere a legszélsőbb politikai pártoskodás és vallástalan 
dühöngéseknek, mint a másik két ország — sem talál a kő-
müvesség, mint exoticus növény oly elterjedésre, mint pro-
testáns országokban, Ez kitűnik az évi páholyjegyzékből, 
hol uj városnevekkel találkozunk, mig az előbbiek eltűnnek. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, nov. 3. A B a l d á c s y - f é l e a l a p í t v á n y . 

Annak idejében, ami nem is esik tőlünk oly nagyon távol, 
mert a kiegyezési korszak kezdetében történt, sokat beszél-
tek arról, hogy az akkori közoktatásügyi minister ur Eöt-
vös báró, a mostani ministerelnök Tisza Kálmán ur ő excja 
olyforma megjegyzésére, mely irigyelni látszott a kath. egy-
ház vagyonát, azt felelte, hogy nem bánom tehát, cserél-
jünk, már t. i. a prot. egyház vagyonával. Tisza Kálmán ő 
excja, mint azt az eredmény tanúsítja, a felajánlott cserét 
nem fogadta el; ma pedig bizonyára még kevésbbé fogadná el. 

Amit ugyanis a ,Pester Lloyd' már hetekkel ezelőtt 
közölt, mielőtt azt még valamely protestáns lap felemiitette 
volna, hogy egy főúr, aki ugyan nem protestáns, vagy aki, 
mint irta, legalább közéjük nem tartozik, a protestánsok ré-
szére nagyszerű alapítványt készül tenni, illetőleg ebbeli 
szándékát a protestánsoknak már be is jelentette, az ma már 
bevégzett tény, s azért nem hiszszük, hogy Tisza Kálmán 
hajlandó lenne a cserére. Baldácsy báró ur ugyanis, mint azt 
a ,Prot. Egyh. s Isk. Lap~ irja, 16,000 hold földet a gazda-
sági kellő felszereléssel együtt alapitványkép óhajt átadni a 
hazai tizenegy prot. e. kerületnek, az alapítvány el is fogad-
tatott következőképen. A báró ur előbb bizonyos évdij ki-
kötése mellett óhajtotta ezen birtokát átadni, de utóbb ab-
ban történt megegyezés, hogy most áttelekkönyveztessenek 
ezen birtokok a hazai prot. egyház nevére, a jövedelmet pe-
dig élvezze élte fogytáig az alapitó, viselvén persze azon 
ideig az e birtokokra sulyosodó terheket is. Ez volna ime a 
históriája ez alapitványnak, melynek megtételére a báró ur 
a ,P. E. s I. Lszerint, már 30 éve, hogy készül. Hogy az 
adományozásért a nem irigyelt dicséret a báró ur részére 
el nem marad, az magától értetik. 

Nem lehet csudálkozni, hogy ez az eset szokatlansága 
miatt annyi feltűnést okozott ; de az már inkább felkölt-
heti a csudálkozást, hogy az atyafiak nem elégedve meg az 
anyagi tökével, melyet katholikus házból nyertek, a mellett 

6) Ugylátszik. a német páholyok frigytársaik száma és tevékeny-
ségéről e két országban kevéssé vannak értesítve. Érdekes lesz azért a 
„Uenfer Corr." 1872 ik évfolyamában közlött madridi értesítést olvasni. 
E szerint Zorilla képviseli e spanyol oriens-et mint nagymester. 0 a pá-
holyban I. Cavour nevet visel, elég furcsa, mert ez által a piemonti Ca-
vour másodranguvá lesz. Zorilla érdeme a szabadkőművesség közül abban 
áll, hogy ő az eddigi szervezetlen spanyol kőmüvességet rendbe hozta, 
60 páholynál többet, vett vezérlete alá. A spanyol oriens ezért hivatalos 
kőműves tudósítás szerint, a berlini oriens részéről különös elismerés és 
benső testvériességben részesült (az illető nagy páholy nincs megje-
gyezve ) Ezen fiatal szabadkőművesség mellett, létezik még egy régi, az 
úgynevezett történelmi, mely Zorilla ur gyors emelkedését nem tudja 
megbocsátani. 
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ínég szellemi tőkét is kovácsolni törekednek belőle, az a ka-
tholikus pénz ugylátszik nagyon jövedelmező tőke, legalább 
ti protestánsok nagyon jól tudják értékesíteni, hogy meny-
nyire az igazságnak megfelelőleg, az más kérdés, a törekvés 
azonban megvan. 

A ,P. E. S I. L.' főmunkatársa ugyanis a felett törve 
fejét, hogy mi czélból adhatta a kath. főúr vagyonának jó-
részét a protestánsok számára, azon nézetét fejezi ki, hogy a 
bárót ezen tettében azon erős meggyőződés vezérelte, hogy 
<> ugyanekkor a magyar nyelvnek, a nemzetiségnek, alkot-
mányos szabadságnak, a józan haladás szellemében fejlődő 
civilisatiónak tesz szolgálatot, nagyobbat — úgymond — 
mintha birtokát bármily más felekezetnek — nemde a katho-
likusnak? — hagyta volna. Nem jól mondtuk-e, hogy 
az atyafiak szellemi tőkét kovácsolnak még az anyagból is ! 
A mi szeretetre méltó atyafiaink ugy írnak, mintha ez or-
szágban a protestantismus előtt sem Magyarország, sem al-
kotmányosság, sem szabadság nem lett volna; mintha a 
katholikusok tulajdonképen ő utánuk jöttek volna be az or-
szágba, készen találva itt a szabadságot, alkotmányosságot, 
kitárt karral fogadtatva a protestánsok részéről; elfelejtik, 
hogy ők azon szabadságot és alkotmányosságot élvezik, mely-
nek alapját a katholikusok tették le s azt fentartották, hogy 
most annak védelme alatt a protestantismus ellenök intéz-
tesse támadásait; de ezért ők a szabadság és alkotmá-
nyosság egyedüli őrei a hazában, ők egyek nyelvünk, nem-
zetünk, hazánk, ennek szabadsága szeretetében, kivéve, mint 
uzt a ,P. E. s I. Lf őszintén megvallja, talán (?) a tévútra 
•csábított kis töredéket. 

Ez a ,P. E. S I. L.' véleménye; de alapos okunk van 
helyessége felől kételkedni. Egy másik lap nyomán ugyanis, 
inely helyét nagyon is megállja és a báró ur után beszél, áz 
egész alapitványozási ügy a következőkből áll. „ B. Baldá-
csynak igen a szivére csöppent az, hogy egyszerre 20 ezer 
Jiold birtoktól elesett (melyet b. Sennyei nyert meg) de attól 
is fél, hogy még a többit is elvesziti, azt pedig sehogy sem 
akarja, hogy a nagyterjedelmü birtok azokra szálljon, kiket 
talán törvényesen illet. Kifőzte tehát, kogy a protestáns 
egyházaknak adományozza, mert a protestánsok, — igy 
gondolkozik a báró — .jogaik' védelmében ügyesek és SZÍ-
VÓS természetűek, most pedig Tisza K. főininisztersége alatt 
«lég hatalmasak is, hogy a pört, melyet ő elvesztene, a pro-
testáns egyházak megnyerjék ; hisz ott vannak a miniszté-
riumban Tisza és Péchy főkuratorok, ők nem fogják en-
gedni, hogy a prot. egyházak ily szép birtoktól elüttesse-
nek." Az itt közlötiekből, amennyiben azokat hiteleseknek 
tartjuk, világosan kitűnik, hogy Baldácsy bárónak eszében 
sem volt azért adományozni a protestánsoknak birtokának 
egy részét, mintha őket tartotta volna a magyar nemzetiség 
egyedüli fentartó oszlopának, hanem azért, mert ismerve 
természetüket, ugy tartotta, hogy ha hatalomra jutnak, mint 
most, ugy képesek az erőszakra is. Ez azután egészen más, 
mint amit a ,P. E. S I. L.' beszél, de ha ezt igy előadta 
-volna, természetes, hogy nem lehetett volna belőle szellemi 
tőkét kovácsolni, pedig mint látszik, erre nagy szükség van 
a szomszédban, különben nem emlegetnék folyton a hazafi-
ságot, hanem tettekkel bizonyítanák, amit jövőre nézve jó 
lesz szem előtt tartani. A 

SBn>f6Karul>fa. K o s z h a l a d á s . Mindenkitudja 
azt, hogy az ember Isten képe s hasonlatosságára van te-
remtve, azaz józan észszel s szabad akarattal van megáldva, 
mi által minden más teremtett lények fölé van emelve ; mert 
nincs alávetve természeti ösztönnek, mint az állatok, hanem 
vezettetik józan esze által mindaddig, mig önönmagát nem 
teszi állati ösztöneinek rabjává. 

Minthogy az ember nem csak ezen földi, hanem egy 
örök életre is van teremtve, a mely kétféle: boldog és bol-
dogtalan a szerint, a mint az ember ezen földi életét éli át, 
következik, hogy az ismeretes közmondás szerint éljen: 
„Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem". 

Isten, a ki az embert saját képe s hasonlatosságára te-
remtette s a kinek nincs abban öröme ha valaki elvész, ha-
nem akarja, hogy minden ember üdvözüljön, bölcs törvénye-
ket szabott előnkbe, a melyeket megtartani mindenkinek 
szent kötelessége, a ki az eszes emberek sorába tartozni 
akar. Szent kötelessége, mondom, minden embernek, lelki-
ismeretesen megtenni mindazt, a mit az Isten kinyilatkoz-
tatott s anyaszentegyházunk elénkbe ad. Azt mondom 
„mindent", nem pedig csak azt, a mi kinek tetszik, hanem 
mindent, és pedig minden késedelmezés nélkül; mert meg 
lehetünk győződve arról, hogy mindaz, amit Isten kinyilat-
koztatott, s a mit az egyház elénkbe ad, megfelel a józan 
ész követelményeinek, ugy annyira, hogy valóban habozás 
nélkül engedelmeskedhetünk az Isten és egyház törvényei-
nek, minthogy senkisem lehet eszesebb az Ur Istennél, s az 
ő egyházánál, a melylyel ő a világ végéig maradni akar és 
fog. Ego vobiscum sum usque ad eonsummationem saeculi. 

A tizenkilenczedik századbeli emberiség azonban, Lu-
cifer módjára, nem csak hogy az Ur Istenhez hasonló akar 
lenni fölvilágosult tudományában, hanem még föléje is akar 
emelkedni, s miután egyes törvényeit eldobta volt, most 
maga kovácsol magának törvényeket, a melyek egyenesen 
ellenkeznek Isten s szentegyháza törvényeivel s a melyek 
nem csak egyes embernek, hanem az egész hazának, igen, az 
egész világnak ideiglenes s örök vesztére szolgálnak. — íme 
a rosz haladás ! ! Kell-e erre példa ? Van száz meg száz. 
Még a világ meg volt győződve Isten létéről, azon Istené-
ről, a ki mindenható, mindenütt jelenlevő, legszentebb s leg-
igazságosabb, mig az emberek tneg voltak győződve egy 
jövő életről, a melyben vagy örökre boldogak, vagy bol-
dogtalanok lesznek, a szerint a mint megérdemlik, tisztelet-
ben tartattak mind az Isten, mind az egyház, mind a világi 
hatalom törvényei mindenki által, tudva azt ; hogy minden 
hatalom az Ur Istentől van rendelve s hogy minden hata-
lomnak Istenért kell engedelmeskedni. Megadták az Isten-
nek a mi az Istené volt s a királynak a mi a királyé. Tisz-
teletben tartattak az előjárók, mint Isten helyettesei. De 
volt is ám benne köszönet és áldás ! 

Most azonban, a mint a szabadkőművesség zászlóját 
kitűzte, mely alatt dühöng Isten, az egyház s a királyok el-
len, a mint esküformájokból kitűnik, most lábbal tipor-
tatnak az Isten, egyház s állani törvényei, szaporodik az er-
kölcstelenség, eltűnt már a valódi észszerű élet, melynek 
helyét a valódi állatiasság foglalta el. line a tapasztalt ha-
ladás! Ha nincs Isten, nincs törvényes elöljáróság, kiki ma-
gának istene s elöljárója. A ki erősebb, az nyer. Az igazság-
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nak távozni kell onnét, a hol a hazugság uralkodik. Ez ál-
talában tapasztalati tény, a melynek bebizonyítására csak 
Isten III-ik az egyháznak Il-ik s sz. István első magyar ki-
rálynak isteni tiszteletről szóló törvényeit hozom elő, s kér-
dem, váljon van-e ezen törvényeknek még most is kötelező 
erejök ? Vagy talán észellenesek azok ? . . . Isten követeli tő-
lünk, hogy az ünnepnapokat megüljük, az egyház követeli, 
hogy vasár- és ünnepnapokon szent misét s sz. beszédet 
hallgassunk. Szent István ugyanezt a legszigorúbban ren-
delte el: váljon teljesittetik-e mind ez? Fájdalom! Mária 
kertje is odajutott már,hogy nincs többé rajta semmi a puszta 
névnél számosak előtt, kivált az u. n. müveit emberek s hi-
vatalnokok előtt, a kik nem csak hogy magok nem mennek 
templomba ünnep és vasárnapokon, hanem hogy még alá-
rendeltjeik se mehessenek, ily napokon hivatalos órákat 
tartanak, és pedig, amint mondják, magasabb rendeleteknél 
fogva. Oh szomorú haladás. Szent István ! rá isinersze-e még 
hazádra, melynek védnöke vagy !? Ugy szólván, egész éven 
át egyszer sem mennek sokan vasár- és ünnepnapokon meg-
adni Istennek a mi az Istené, miből aztán következik, hogy 
a királynak sem adják meg a mi a királyé. 

Csak egyet hozok föl. Váljon nem kötelesek-e a hiva-
talnokok Ö Fölsége születés s névnapján istenitiszteleten 
részt venni ? Ugy hiszem igen ; mert az a törvény még ed-
dig nincs eltörölve, s mégis, mily könnyen meg lehetett szám-
lálni csak az idén is azon hivatalnokokat, a kik megjelentek 
a nevezett istenitiszteleten. Sok helyen egyetlen egy sem 
volt, a kik pedig voltak, csak botrányra mentek ; mert nem 
jöttek Ö Fölsége jóléteért imádkozni, hanem az imádkozókat 
háborgatni. A ki hűtlen kicsinyben, hűtlen lesz nagyban is. 

Ilyeneket látva, váljon az alattvalók jobbak lesznek-e ? 
Oh nem ! a tapasztalás bizonyítja, hogy most már az utolsó 
paraszt sem veszi figyelembe az Isten és egyház törvényeit, 
miután nincs már, aki pártolná azokat, minthogy kivált 
azok, a kiknek felügyelni kellene, lábbal tapossák. Szabadon 
járnak már az emberek vasár- és ünnepnapokon szekerek-
kehszabadon mennek kaszálni kapálni, szóval szabadon szent-
ségtelenitik az Ur napját s mi fog ebből következni? Az, 
hogy amint nem veszik figyelembe az isteni törvényeket, 
unnál kevésbbé fogják figyelembe venni a világi törvénye-
ket s csak is az erőszaknak fognak majd engedelmeskedni. 
De akkor jaj is lesz az emberiségnek, jaj e szegény hazának! 
— Videant consules ! — Hol van azon idő, midőn még a vi-
lági hatalom őre volt az isteni s egyházi törvényeknek s 
azon volt, hogy azok a legnagyobb pontossággal megtartas-
sanak? De volt is ám rajta Isten áldása; mert az Ur Isten 
is föntartá annak tekintélyét a népek előtt. Most azonban 
minél inkább megvettetik az isteni s egyházi törvény, annál 
inkább csökken a világi hatalomnak tekintélye. Meddig fog 
tartani ezen ferde ,haladás'? Tisztelt honatyák! ébredjünk 
már egyszer fel e veszélyes álomból, mig van időnk, nehogy 
majd megigyuk elkábultságunk keserű levét. Isten nélkül 
semmi sem vagyunk, ellenben Istennel nagygyá lehetünk. 
Föl föl vitézek, lelkismeretes s észszerű életre, a mely az Is-
ten s egyház törvényeinek lelkiismeretes teljesítésében áll. 
Áld meg Isten a magyart, jó észszel s tiszta szivvel ! G. N. 

Iióina. I n d i t v á n y j ö v ő m á j u s 21 - é re . Min-
den katholikus tudja, — ki az egyház belélete iránt érdek-

lődik, hogy e napon IX. Pius pápa püspökségének arany 
éve telik le. E nap jelentőségéről is könnyen meggyőződik, 
ha e gondviselésszerű pápának fényesen betöltött félszáza-
dos püspökségére, áldásban teljes munkakörére, szenvedés-
ben gazdag, állhatatosságban rendithetlen, erkölcsi győzel-
meiben nagyszerű küzdelmére tekint. 

Az sem titok, hogy ez ünnepen a római nemesség fel-
hívására minden kath. nemzet résztvenni készül, mely máris 
itt Rómában a S.Petri in vinculis basilikának, a felszentelés 
szentélyének Ledochovszky bibornok által inaugurált nagy-
mérvű átalakításában, ugy világszerte hasonló buzgalom-
ban nyilatkozik. 

Díszalbumok, szeretetadományok és tömeges zarán-
doklásokon kivül egy műkiállitás is tervben vagyon. 

Váljon mi magyarok nem vehetnénk-e részt legalább 
az utóbbiban ? 

Legyen megengedve igénytelenségemnek, hogy e nem-
zetközi buzgalmi műkiállitásra vonatkozólag egy inditvány-
nyal léphessek fel, melyet, miután lelkes és műértő kath. 
férfiakkal megbeszéltem, gyakorlatinak vélek állithatni. 

Véleményünk oda megy ki, miszerint a kath. Magyar-
ország nem nyújthat e tárlatra a szent atya előtt becsesebb, 
önmagához méltóbb, és végül adjuk hozzá : kivitelre köny-
nyebb műkincset, mintha ő Szentségének díszajándokul a 
szent Szűz képét, — ki iránt IX. Pius legbensőbb tiszte-
lete és lángoló szeretete ismeretes — mint Magyarország 
Védasszonyát, Szoldatics házai festész által ecsetelve, egy 
díszküldöttség által felajánlja. 

Azon apostoli Magyarország, melynek első szent kirá-
lya Rómából nyerte a koronát, s végrendeletével a Boldog-
ságos Szűz kiváló ótalmába ajánlott; azon katholikus Ma-
gyarország, melynek egyik legdicsőbb királya, a szent Szűz 
iránt oly buzgó Nagy Lajos, mint az egyház zászlóhord-
noka — gonfaloniere della s. rom. chiesa — V-ik Orbánt 
és XI. Gergelyt az avignoni rabságból Rómába vezérelte 
Azon kath. Magyarország, melynek a Bold. Szűz képével 
ékes zászlói a nagy Hunyad és a Rómából küldött szent 
Kapisztrán alatt a kereszténység győzelemére lengedeztek. 
Azon kath Magyarország, melynek hős huszárezrede e 
század elején is VII. Piust diadallal kisérte az örök városba, 
ki hálául egy szentelt zászlót ajándékozott nemzetünknek 
ezen felirattal : „ Ungariae Patrona Pium comitatur ad urbem 
— 0 Felix tanto Roma sub auspicio /" Azon Magyarország 
végül, melynek egén ma vészszel terhes fellegek tornyosul-
nak, mely, ha valaha, most emelheti fel esdő karjait, most 
könyörghet Védasszonyához : 

Boldogasszony Anyánk ! 
Régi hű jiatronánk ! 
Nagy Ínségben lévén, 
Igy szólit meg hazánk : 
Magyarországról, romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél el szegény magyarídról ! 

Legyen e nemes ajándok! melyet a szent Szűz képé-
ben Krisztus helytartójának felajánlunk, legyen egyszer-
smind egy fogadalmi kép, arról tanúskodó, hogy a magyar 
nemzet, ujabb tévedésein okulva, ismét vissza akar térni 
dicső őseinek hitéhez, ismét buzgó hive lesz nagy Asszonyá-
nak, és védő lovagja az egyháznak és a jognak. 

Róma, 1876. oktober 20-án. Bogijai Bartalos Gyula, 
egri áldozár. 
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Marpingen. A p o r o s z r é m u r a l o m . A marpin-
geni jelenések és jelenetek legújabban nagy feltűnést okoz-
ván Németországban, annál behatóbban kivántam az ügy-
nek mibenléte iránt értesülni, irja egyik t. tudósítónk, 
minthogy az egészben a porosz rendőrség oly különös, 
mondhatni ,muszka' szerepet játszott, hogy különösen ezért 
indíttatva éreztem magamat a hely színére utazni. Ennek 
megfelelőleg ezúttal csak a magam tapasztalatait akarom le-
irni, más alkalomra tartván fenn, hogy arról, mit ugyan-
csak az ottani eseményekre vonatkozólag mások értesítései-
ből mentettem, néhány sort irjak, főleg a porosz rendőrség 
marpingeni szereplésére vonatkozólag, mely szintén némi-
leg ,csudaszerü', amennyiben t. i. csakugyan fel nem fog-
ható, hogy mernek még Jog'-államról beszélni ott, hol a 
rendőrség a lelkismeretszabadság s a szabad költözködés o o 
állitólagos jogával, a személy és vagyon biztonságával igy 
mer elbánni, amint azt itt tevé. A rendőrségnek felfogása, 
hogy keveset mondjunk, felfoghatatlan, s ha a .liberális' la-
pok komolyan beszélnének, valahányszor ,polgári szabad-
ságiról mesélnek, fel kellene szólalniok csak ugy, mint a 
katholikus irányú közlönyöknek, de nem tevék, világos je-
léül annak, hogy mit értenek ők a ,szabadság' alatt ! 

A marpingeni események tudvalevőleg azzal vevék 
kezdetűket, hogy f. évi julius 3-án, három, nyolczéves gyer-
mek azt állította, miszerint a helységtől néhány száz lépés-
nyire fekvő Hartewalde nevü erdőségben természetfeletti 
jelenést láttak. Szüleiktől kérdőre vonatván, sőc büntetés-
sel is fenyegettetvén, mégis állandóan ragaszkodtak nyilat-
kozatukhoz, sőt ismételék azt, amennyiben összhangzó álli-
tásuk szerint, a jelenés a következő napokban nemcsak meg-
nevezte magát előttök, miből megtudák, hogy az a B. Sz., 
hanem azt is parancsolta, hogy a betegek az erdő szélén 
fakadó forrásból igyanak. Néhány feltűnő gyógyulás tör-
ténvén, nagy mozgalom támadt a körüllevő lakosság közt, 
a nép mindenünnen kezdett a jelenés helyére tódulni, ugy 
hogy már julius 12-én több ezer ajtatos fordult meg ottan. 
Mindez a legszebb rendben történt, ugy hogy bizony még 
a legvizsgább szem sem leendett képes valami rendőrségi 
kihágást vagy egyéb törvényellenességet felfedezni. A mit 
bizonyos liberális lapok a szántóföldek akkori összetaposá-
sáról, s csendőrök bántalmazásáról sat. mesélnek, mind mei-ő 
koholmány. A szántóföldök csak akkor tapostattak össze, 
midőn a katonaság 3000—4000 ott ajtatoskodóra ráütvén, 
azokat oly erőszakkal űzte szét, hogy nem maradván egyéb 
módjuk a halál előli menekvésre, a körülfekvő szántóföldö-
kön keresztül megfutamodtak. Ezenkívül tény, hogy mind-
eddig engedetlenség vagy a nyilvános közegek bántalma-
zása miatt senki sem ítéltethetett el. 

Nehezen felfogható egyáltalában, mi dolga van a 
rendőrségnek ez ügygyei, mi köze hozzá. Az erdő a község 
tulajdona, melyen, ha az ajtatoskodók kárt ejtettek volna, 
utóvégre is csak a magok jószágán tették azt, lássa a köz-
ség. A gyülekezések épen nem bírtak politikai vagy bármi-
képen tüntetési jellemmel. Eddig legalább még nem létezik 
törvény Poroszországban, mely megtiltaná csudákban vagy 
egyéb természetfeletti jelenségekben hinni, valamint olyan 
sem létezik, mely elhatározná, hány embernek szabad együtt, 
egy helyen imádkozni ; ámbár előre látható, hogy a jelen-

legi rendszernek következetes fejleményeül nemsokára ilye-
tén törvényekkel is fogunk boldogittatni ; eddig azonban 
maga a rendőrség sem volt képes oly §-t felfedezni, melyet 
a marpingeni gyülekezések törvényellenes voltának bebizo-
nyítására felhozni lehetne, e tekintetben legfelebb az egyleti 
tv. 9. §-a tehetne némi szolgálatot, mely azt rendeli, hogy a 
szabad ég alatt tartandó oly gyűlések, mdi/elc valakinek spe-
cialis vezetése alatt indíttatnak s tartatnak meg, előlegesen 
bejelentendők a rendőrségnél ; de ezek nem voltak ilyen gyű-
lések, mert akkor e paragraphust azon esetre is kellene al-
kalmazni, mikor valahol bármi okból, péld. hogy egyegy 
átutazó cultusministert megbámuljon, nagyobb tömeg össze-
csődül ; pedig a tettes policia eleddig az ilyen ,loyalis' cső-
dületeket nem csak nem ellenezte, hanem még szívesen látta 
sőt előmozditotta is. Ha azonban azt hitte a rendőrség, hogy 
csalás van a dologban, akkor ezen szempontból vizsgálta 
volna ineg, de akkor sem volt szükséges, oly kegyetlensége-
ket követni el a szegény községen, amint hogy tette, alább 
látandjuk; büntette volna meg a csalókat; mert a rászedet-
teket is büntetni, s pedig ily módon, egészen uj dolog az 
európai igazságszolgáltatásban. 

Azonban Woytt polgármester s a kerületi főnökség 
titkára, Besser, ki az épen távollevő kerületi főnöket helye-
tesitette, másképen fogták fel a dolgot. Julius 13-án este, 
miután előlegesen katonaságért Saarlouisba táviratoztak, a 
jelenések szinhelyére mentek s az ott összegyülekezett ajta-
tos népet szétoszlásra szólították fel; váljon felolvasták-e, 
amint a törvény rendeli, az ide vonatkozó rendőrségi szabá-
lyokat s rendeleteket, nem tudom, s nem is sikerült megtud-
nom, mi igen természetes, mert a tömegnek hangos imád-
kozása s éneklése mellett legtöbben azt sem vették észre, 
hogy a polgármester valamit mondott; nem hogy még azt 
is tudnák,mit mondott; de még azok is, kik szavait megér-
tették, mint az eddigi vizsgálatokból kiderült, nem bírtak 
kellő fogalommal az emiitett felszólítás horderejéről, ugy 
hogy ottmaradásuk korántsem nyakas ellenszegülésnek ma-
gyarázható, hanem legfelebb tájékozatlanság vagy figyel-
metlenségnek. Mi csuda tehát, ha a tömeg tovább imádko-
zott? de annál nagyobb ,csuda', hogy a két bölcs ur ilyetén 
körülmények közt nem vette észre, hogy másként kell a do-
loghoz fogni, hahogy tisztességes eredményre jutni akarnak. 

Legalább is minden bizonynyal jó, sőt szükséges lett 
volna, lia előbb a plébánossal s a községtanácscsal beszélik 
meg a dolgot, annálinkább, minthogy későbben, még ugyan-
azon este, mindakettőt a történtekért felelőssé tenni, sőt 
meg is büntetni akarták. 

Azonban nem igy tevének az urak ; hanem ugy léptek 
fel a békésen imádkozó sokasággal szemben, mintha az 
legalább is a német birodalom ellen esküdött volna össze. 
Lovas csendőr menesztetett a legközelebbi távirói állo-
másra, hogy Saarlouisból az ott indulókészen álló katona-
ságot hivja segítségül. Ez még ugyanez este Marpingenbe 
érkezett, a szónak teljes értelmében : harczkészen, valami 
Fragstein százados vezénylete alatt, ki az alkalmat, ugylát-
szik, fel akarta használni, hogy stratégiai tudományát meg-
mutassa. Azért is zászlóaljával nem nyíltan vonult keresz-
tül a falun, hanem holmi mellékutakon oda lopódzott az 
erdő széléhez, ugy hogy az ott imádkozok egyszerre csak 
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magok előtt látták a katonaságot, élén a százados mellett a 
— polgármestert. Ez az okos uri ember már most legalább 
azt gondolhatta volna meg, hogy azok, kik most este itt 
imádkoznak, nem ugyanazok, kikhez reggeli 91/? órakor a 
szétoszlási felszólítást intézte, s ezért azt most legalább egy -
szer ismételhette volna. Azonban ez nem jutott eszébe, s 
szintén csuda, hogy még annyi józansággal birt, miszerint a 
hős kapitányt, ki máris fegyvertöltésre parancsot adott, c 
parancsnak visszavételére birta. Azonban azt mégsem tudta, 
de talán nem is akarta megakadályozni, hogy az egész zász-
lóalj szuronyszegezve rá nem rohanjon az imádkozó s teljes-
séggel készületlen tömegre s azt szétugraszsza. Volt ott 
akkor legalább 4000 ember, képzelhetni tehát azt a bor-
zasztó zavart, mely a katonaság ily erőszakos fellépésére 
következett ; mindenki futott a merre lehetett, csakhogy 
nem igen könnyen lehetett ; mert sok beteg és öreg is volt a 
sokaság közt, a kik pedig nem oly gyorsan futottak, amint 
a katonaság kivántn, azok megszuronyoztattak, vagy puska-
agygyal főbe ütöttek, ugy hogy több sebesülés is történt. A 
liberális lapok későbben azt hazudták, hogy a nép ellene 
szegült a katonaságnak ; pedig ez ép oly igaz. mint ama 
másik hazugság, hogy éjjel vagy harmincz, botokkal fel-
fegyverzett legény egy az erdőben álló őrszemet rohantak 
meg, azonban ennek egyetlenegy lövésére (mind a harmin-
czan !) szétfutottak. Igaz, hogy a katona lőt t ; de az is igaz, 
hogy a vizsgáló biró előtt oly zavart és cllenmondásos fele-
leteket adott, hogy a vizsgálat beszüntettetett ! . . . 

(Vége köv.) 

IRODALOI. 
„Deutscher Ilausschatz". Illustrirte katholische Zeit-

schrift, Regensbg, Pustet, évenkint 18 hativnyi füzet nagy 
negyedrétben, ára egy évre 4 ft. 

Szabad legyen egyúttal német, mulattató, szépirodal-
mi lapot említenünk s ajánlanunk, főleg azért, mert ehhez 
hasonlót eddig köztünk megalapítani nem sikerült ; pedig 
ki ne venne némelykor hetekig tartó elmefárasztó foglalko-
zás után egyegy könnyebb olvasmányt kezébe, melynek vál-
tozatos tartalma nem csak mulattat, hanem kellemes mo-
dor- s alakban oktat is, s ekként alkalmat szerez a kifáradt 
elmének pihenni, anélkül, hogy idejét semmittevéssel ve-
szetegetné. 

Ilyen olvasmány a fentidézett ,Hausschatz', mely Pu-
stet derék s buzgó firmája által azon szándékkal alapítta-
tott , hogy a katholikus körök számára az legyen, mi a hi-
tetlenek- s meggondolatlanoknak a ,Gartenlaube', sőt a ka-
tholikus körökén tul is hódításokat tegyen ott, hol a jó 
Ízlést kedvelik, de azért legszentebb érzelmeikben minden 
lépten nyomon megsértetni nem akarnak. 

E pályán haladva, a ,Hausschatz' második évfolyamát, 
folytonosan növekvő s derekasan kiérdemelt élénk részvét 
mellett szerencsésen befejezé s októberi füzetével a III .-ba 
lépett. Fenállása óta hű olvasói lévén, mondhatjuk, hogy 
nem egy kellemes perczet köszönünk e folyóiratnak, melyet 
a német olvasmány kedvelőinek jó lelkismerettel ajánlha-
tunk. Még csak azt emlitve, hogy évről évre megjelenő be-
cses műmellékletei értékét nem csekély mérvekben öregbitik. 

Az előttünk fekvő első füzetnek tartalma a következő : 
Szöveg. Eine reiche Frau. Von Ida Gräfin Hahn. — 

Dr. Daniel Bonifacius von Haneberg. Ein Charakterbild, 
dargestellt von Ven an z Müller. — Die Arznei am Wein-
stock. Von Dr. J . A. Schilling. — Beim Gewitter. Gedicht 
von Georg Freiherrn von Dyherrn. — Im fernen Westen. 
Dem amerikanischen Originale der Mrs. Mary Holmes nach-

erzählt von Lina Freifrau v. Berlepsch. — Ein Gorilla.Yore 
Dr. Karl Löffler.— Der Brunnen in der Wü de. Gedicht von 
Georg Freiherrn von Dyherrn. — Wildröslein. Gedicht von 
Franz Alfred Muth. — Plauderei über die neuerlichen Be-
reicherungen des bayerischen National-Museums. Von Franz 
Trautmann — Einiges über Palermo. Von Sebastian Brun-
ner. — Das Posthorn. Gedicht von H. A. Schaufert. — Das 
grosse Lied. Gedicht von T. Rineke. 

Allerlei. Wochen-Rundschau : Museum Joanneum in 
Dresden. — Behandlung des Stickhustens. — Eine Welt-
ausstellung in Rom projektirt. — Trockenlegung der Zui-
dersee. — Telegraphic ohne Draht. — Rheinische Schie-
ferdecker. — Straussenzucht. — Himmelserscheinungen im 
Monat Oktober 1876. Mitgetheilt von Professor Heis in. 
Münster. — Redactions-Telegraph. — Preis-Rebus. — Ein-
italienisches Katechismus-Examen. — Die Kreuzfahrer vor 
Jerusalem. — Neues Feuerzeug. Von Franz Hasslacher. — 
Schachaufgabe Nr. 1.— Der Palast für die Weltausstellung o ~ 
in Paris. — Von der Weltausstellung in Philadelphia. — 
Eine neue Art des Schafes. — Bierverderbniss in vvasser-
hellen Gläsern. — Zwei neue Planeten entdeckt. — Blonde 
Juden. — Zu unseren Bildern: Eine merkwürdige Drechs-
lerarbeit des Kaisers Peter des Grossen von Russland. — 
Redactions-Telegraph. — Lateinische Knackmandel. Von 
J . M. Schleyer. 

K é l t e k . Dr. Daniel Bonifacius von Haneberg, Bischof 
von Speyer. — Heimkehr des Vaters beim Gewitter. — 
Rheinischer Schieferdecker. — Katechismus-Examen. — 
Brunnen in der Wüste. — Das erste Kreuzherr vor Jerusa-
lem. — „Bis in den hellen Tag!" — Palermo. — Hahnen-" o 
kämpf. 

VEGYESEK. 
— Ö Eminentiája, az ország bibornok-herczegprimása a 

szobotisti templomra 100 f to t ; a nádasdi iskolára 200 frot ; 
a tardosi iskolának 50 ftot ; a brezovai iskolának 100 ftot ; 
a nagy-taposcsányi szegényeknek 100 f to t ; ugyanott a tűz-
oltó-egyletnek 100 ftot ; a sztropkói zárdának 200 ftot ; a 
modori, épülő félben levő templomnak pedig a fedezésére 
3000 forintot kegyeskedett adományozni. Azonkivül Deák 
Ferencz emlékére 1400 f to t ; egy keleti papnak 200 ftot ; 
egy hitkűldernek 50 ftot. 

— Ftdő Zerpák János czimz. püspök s győri kanonok 
ur ő mlga a győri tanítóképezde könyvtárának ujabban 200 
forintot adományozott, amiért a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nyilvánosan köszönetet mondott a nagylelkű ado-
mányozónak. 

— A lapunk 32. számában megjelent berlini tudósítás 
emlité, mily gyanús lenne, ha Bismarck a ,Deutsche Rcichs-
gloçke' czimü lapnak állításaival szemben nem merne rágal-
mazási pert indítani, hanem egyszerűen csak becsületsértési 
panaszszal érné be ; — s ime ! a legújabb hirek szerint a 
,nagy' egyházüldöző — csakugyan az utóbbira határozta 
el magát ! ! 

— A porosz kormány ugylátszik, semmitől sem fél 
annyira, mint a jó könyvektől. Legújabban Perin-nek ,Christ-
liche Politik' czimü, francziából fordított s Herdernél meg-
jelent kitűnő munkáját vette üldözőbe, s a Rajnamellék vá-
rosaiban minden könyvkereskedőnél házmotozást tartatott 
utána. Mi bánthatja a kormányt e jeles könyvben, ha csak az 
nem, hogy katholikus szellemben van irva, az felfoghatatlan. 

Szerkesztői üzenetek. 
A ,Népiskola' t. szerkesztőségének : a folyó félévben még egyet-

lenegy számot sem kaptunk. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szá m alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői ia&ás.Budán 
viziváros, főutca 221. hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

11A KM I M ZÓTODIK É V F O L Y A M . 

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

zendők. 
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Pesten, november 8. 38. II. Félév, 1876. 
Tartalom. De missis fundatis, stb. — A szabadkőművesség benső alaptalansága. — Egyházi tudósítások : Pest. Még egy-
szer a keleti kérdés. Iiónia. IX. Pius és egy magyar művész. Marpingen. A porosz rémuralom. Brazília. Az egyházpoliti-

kai viszályok. — Irodalom. — Vegyesek. 

DE MISSIS FUNDATIS, 
ET OBLIGATIONIBUS CIRCA ILLAS 

E PRAESCRIPTIONE LEGUM ECCLESIASTICARUM 
ADIMPLENDIS. 

Magyarország bibornok-herczegprimása 0 Emi-
nentiájának legújabb körleveléből a következő fő-
fontosságu részletet van szerencsénk átvenni : 

Cum, docente Benedicto XIV.1) inter episcopa-
lis sollicitudinis onera, haud sane novissimum lo-
cum tenere censendum sit illud, quo sacri pastores 
obstringuntur, maiori, qua possunt, cura advigilare, 
ut suis in Dioecesibus pia legata debitae executioni 
mandentur, praescriptae celebrentur Missae, eae-
demque iuxta piorum fundatorum voluntatem ap-
plicentur; cum insuper iam ante laudatum doctis-
simum Pontificem, Urbanus VIII. et Innocentius 
XII.2) Episcopis hanc obligationem graviter incul-
caverint his verbis: „Merninerint igi tur ,etsatagant 
Ordinarii,ut a personis, et in Ecclesiis quoquomodo, 
etiam in vim decretorum Concilii Tridentini sibi 
subiectis, Missae ea, qua par est, fide et diligentia 
celebrentur", iniquam etsi paucorum villica-
tionem non possum non gravissime improbare et 
execrare, si quid tale antehac commissum est, si-
mulque strictissimam concernentibus quamprimum 
resarciendi interminare obligationem. Xe autem in 
posterum vel minimum quid hac in re unquam pec-
cetur, sed sartae et inviolatae maneant piae funda-
tiones, et fundatorum praescriptiones, ad partes 
muneris mei pertinere dignosco leges ac dispositi-
o n s saltern praecipuas recensere ac in memóriám 
revocare, quas Ecclesia statuit circa pias Missarum 
fundationes. 

Leges autem illae continentur potissimum in 
x) de syn. dioec. libr. XI I I . cap. ult. — 2) V. Const. 

„Nuper a Congregatione " 

Decreto S. Congregationis Concilii, quod incipit 
„Cum saepe", die 21. Junii 1625 edito et tam ab 
Urbano VIII. quam dein ab Innocentio XII. appro-
bato, quod latum, publicatumque est proptérea, ne 
prout in illo legitur, fiat ,,ut depereant piae Te-
stantium voluntates, obstricta Benefactoribus fides 
violetur, Defunctorum animae suffragiis priventur, 
Ecclesiis debitus subtrahatur cultus, ac Christi fide-
les gravi scandalo affecti, plerumque a similibus 
Caritatis operibus retrahantur." 

Vigore huius Decreti 1. vetitum est quibusvis 
Capitulis, Collegiis, Societatibus, Parochis, et sin-
gulis Ecclesiarum Administratoribus onera Missa-
rum perpetua sine Ordinarii expresso consensu, 
eiusque praehabita facultate suscipere. „Ad haec, 
statuitur ibi, S. Congregatio quibusvis Capitulis, 
Societatibus, Congregationibus, nec non omnibus, 
et singulis Ecclesiarum ac piorum locorum, tam 
Saecularium, quam Regularium Superioribus, vel 
aliis, ad quos pertinet, districte prohibet, ne in po-
sterum onera perpetua suscipiant Missarum cele-
brandarum, Saeculares quidem sine Episcopi, vel 
eius Generalis Vicarii Reguläres vero sine Genera-
lis, vel Provinciális consensu et licentia in scriptis, 
et gratis concedenda, alioquin Saecularis (Presby-
ter), qui huius prohibitionis transgressor exstite-
rit, ab ingressu Ecclesiae interdictus sit eo ipso ; 
Reguláris vero poenam privationis omnium Offici-
orurn, quae tunc obtinebit, ac perpetuae inhabilita-
tis ad alia de caetero obtinenda, vocisque activae 
et passivae absque alia declaratione incurrat." Te-
nore huius clispositionis fundationes sive onera 
Missarum perpetua acceptare in Dioecesi nemini 
licet, nisi soli Episcopo, estque haec Ordinarii ac-
ceptatio ac ratihabitio conditio, sine qua pia Mis-
sarum fundatio erigi, subsistereque nequit. Missa-
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rum enim perpetuo fundatarum subiectum non est 
paroehus, in cuius parochia fit fundatio, sed ipsa 
Ecclesia; cum enim Paroehus perpetuo non vivat, 
onus perpetuum suis successoribus imponere ac 
iccirco etiam suscipere non potest, sed Ecclesia 
dumtaxa t potest, cui hoc ipso etiam soli competit 
ius, per eos, qui potestate legislativa instructi sunt, 
exercendum, Missas fundatas ac perpetuam obliga-
tionem inducentes vel acceptandi, vel repudiandi. 
Lex haec sub gravi obligat, quemadmodum liquet 
e gravitate sanctionis in contravenientes lata, poena 
nimirum interdicti, quae ipso facto incurr i tur , est-
que proinde latae, et non ferendae pr imum senten-
tiae. Non igi tur arbi t rar ia est ilia in omnibus totius 
orbis Catholici Dioecesibus vigens dispositio, ut 
n imirum piae Missarum fundationes Ordinariatui 
pro acceptatione et confirmatione substernantur , 
quod in hac Archi-Dioecesi ita fieri praeceptum est, 
ac solet, ut super qualibet fundat ione sic dictae lit-
te rae fundationales conficiantur, atque haec Officio 
Dioecesano exhibeantur . A die enim publicati prae-
attacti Decreti S. Congregationis Concilii, quae piae 
Missarum fundationes absque consensu et licentia 
Ordinari i erectae fuerunt et subsistunt , nec legiti-
me subsistere dicendae sunt. 

Sed haec legis dispositio non solum legitimum 
piis Missarum fundat ionibus valorem et vigorem 
conciliât, verum valet etiam quam plur imum ad 
i l larum evidentiam et tutelam, quandoquidem ne-
mo negaverit pias fundationes rite erectas, débité 
coordinatas facilius in evidentia servari, super iis-
demque facilius superinspectionem exerceri posse, 
cuius onus Ordinariis non tantum ab antelatis 
Summis Pontificibus, sed etiam a Tridentino Con-
cilio imponitur.3) „Intelligant (Episcopi) ingeminat 
Urbanus VIII., si in re tanti momenti desides ac 
négligentes fuerint , in novissimo die se huius prae-
termissi inuneris rationem esse reddituros." Atque 
haec est una e legibus Ecclesiae generalibus circa 
perpetua Missarum onera. 

Alia est ,,ut pecuniae, ac bona mobilia ab 
Ecclesiis, Capitulis, Collegiis ac Locis omnibus, 
tarn saecularibus, quam regularibus, atque illorum 
personis simpliciter acquirenda, cum onere perpe-
tuo Missarum celebrandarum, ab iis, ad quos per-
tinet, sub poena Interdict i ab ingressu Ecclesiae 
ipso facto incurrenda, a die realis acquisitionis sta-
tim deponi debeant penes Aedem Sacram, vel per-
sonam fide ac facultat ibus idoneam ad eflectum ilia, 

3) V. cap. 8. de reform, sess. 22. 

seu illorum pret ium quampr imum investiendi in 
bonis immobilibus fructiferis, cum expressa, et in-
dividua mentione oneris, quod illis annexum re-
peritur." 

E tenore huius alterius legis ultro patet non 
licere Ecclesiarum Rectoribus capitalem piarum 
fundat ionum summám apud se retinere, tanto mi-
nus consumere; quando enim lex sub poena gra-
vissima praecipit, ut praedicta capitalis summa a 
die realis acquisitionis statim, ac proinde nulla in-
terposita mora ad Aedem sacram deponatur, vel fru-
ctifère elocetur, prohibet certe illius capitalis re-
tentionem. Patet hinc porro, erroneain, ut ne dicam, 
s tul tam esse opinionem illorum, qui existimant, pe-
culium piarum fundat ionum non pertinere ad fi-
scum, sive peculium sacrum, nec proinde secundum 
leges circa peculium sacrum éditas et vigentes ad-
minis t randum venire. Ut rumque peculium sacrum 
est, u t rumque pari cura et vigilantia, pari porro 
conscientiositate fovendum et adminis t randum est, 
sub eadem inspectione ac superinspectione, sub pari 
responsionis onere, nec difiért unum ab alio, nisi 
ratione destinationis, quae alia est fisci seu peculii 
aedium sacrarum, alia est piarum fundat ionum. 

J a m generali huic Ecclesiae legi conformiter, 
spectatis tamen rerum nos t ra rum adiunctis Ordini-
bus Dioecesanis praeceptum est, ut piarum funda-
tionum pecuniae, quas retinere apud se Curatis non 
licet mox atque numeratae fuerint , investiantur, 
non quidem in fructiferis immobilibus bonis, quod 
apud nos in genere fieri nequit , sed quod ad idem 
fere redit, elocando aes piarum fundat ionum, obser-
vatis omnibus cautelis, vel apud privatos, earn, 
quae haberi potest, maximam securitatem praeben-
tes, vel in cassis s icdict is parsimonialibus non qui-
buscumque, sed quae fideliter, solide ac prudenter 
adminis t rantur , quae cassae in suo exordio haud 
aliud erant, quam totidem Montes pietatis, quorum 
erectionem Summi Pontifices tantopere commenda-
verunt , vel denique commutando aes illud in Char-
tas fruct iferas aerarii publici, quae speciali legis 
tutela gaudent. In vim insuper Ordinum Dioecesa-
norum omnes et singuli Curati obligati sunt, super 
administratione fundat ionum piarum annuatim ra-
tiones, easque documentas instructas reddere. Ut 
adeo Dioecesani Ordines ea omnia urgeant, quae vi 
legis generalis Ecclesiae agenda sunt, quo salvae 
sint piae fundationes. 

Est lex tert ia Ecclesiae, ut tot Missae celebren-
tur , quot Missae fundatae fuerunt , etiam si forte dos 
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assignata incongrua evaserit. „Sacra Congregatio Concilii, 
dicitur in praecitato decreto, sub obtestatione Divini iudi-
cii mandat ac praecipit, ut absolute tot Missae celebrentur, 
quot ad rationem attributae eleemosynae praescriptae fu-
erint, ita ut alioquin ii, ad quos pertinet, suae obligationi 
non satisfaciant, quinimo graviter peccent, et ad restituti-
onem teneantur." Nulli proinde Curato, sed neque Capitu-
lis, imo nec Ordinariis licet Missarum fundatarum numerum 
imminuere seu reducere. Lege enim Ecclesiae generali ius 
reducendi numerum fundatarum Missarum unice S. Sedi 
Apostolicae assertum est, quae sic sonat : „Districte prohi-
bet atque interdicit (S. Congreg. Concii.) ne Episcopi in 
Dioecesana Synodo vel alias quoquomodo, reducant 
onera ulla Missarum celebrandarum, aut post Concilium 
(Tridentinum) imposita, aut in limine fundationis ; sed pro 
his omnibus reducendis, aut moderandis, vel commutandis 
ad Apostolicam Sedem recurratur, quae re diligeater per-
specta id statuet, quod magis in Domino expedire arbitra-
bitur : alioquin reductiones, moderationes, et commutati-
ones huiusmodi, si quas contra huius prohibitionis formám 
fieri contigerit, omnino nullas atque inanes decernit." Solet 
vero Apostolica Sedes Ordinariis locorum sive Dioecesium 
extraordinariam, ad certum tempus duraturam facultatem 
impertiri, Missarum fundatarum onera reducendi, ubi nimi-
rum hanc reductionem gravia urgent rationum momenta, 
cuiusmodi facultate ipse quoque instructus sum, nec omisi 
illám exercere, quoties a Curatis eatenus interpellabar. 

Quod denique statuto 38. Synodi Dioecesanae dispo-
nitur, ut nimirum „Missarum, quae in aliqua parochia sta-
tis temporibus celebrari debent, adcuratus conficiatur elen-
chus, et in Sacristia appendatur, ut illi, quorum interest, 
videant, menti fundatorum satisfieri", pariter legi Ecclesiae 
generali innititur; in Decreto enim S. Congregationis, iu-
bente et approbante Innocentio XI I . die 23. Novembris 
1697. edito, sie praeeeptum legitur: „Iidemque — omnes 
nempe et singuli Rectores, Superiores, Ministri quarum-
cunque tum saecularium, tum regularium Ecclesiarum, seu 
illarum Capitula — tenentur coDficere; semperque in loco 
magis patenti et obvio retinere tabellain onerum perpetu-
orum litteris perspieuis et intelligibilibus de-
scriptorum. Iidemque teneantur pariter in Sacristia duos 
libros retinere, ac in eorum altero singula onera (Missarum) 
perpetua et temporalia, in altero autem Missas manuales, et 
tarn illorum, quam istarum adimplementum — — distincte 
ac diligenter annotare, singulisque annis de supradictis — 
— oneribus pariter exaetam suis Superioribus rationem 
reddere." 

Quae insuper exstant de piis Missarum fundationibus 
leges Ecclesiae, ad applicationem illarum potissimum refe-
runtur, quibus recensendis hac vice supersedeo, non quasi 
leges illae non forent sunimi momenti et ad amussim obser-
vandae, sed quia ante omnia in eo mihi laborandum est, ut 
ipsa piarum fundationuin conservatio tuta sit et secura, erit 
autem, si legibus recensitis, iisdemque superstruetis Ordini-
bus Dioecesanis omnes et singuli debitam exhibuerint pari-
tionem et obedientiam. Novi quidem, et quis ignorât, ma-
gnam piarum fundationum copiam iniuria novercantium . 
temporum perivisse ; sed ob fundationes, quae sic pessumi-

verunt, responsionis onus non nos premit, hoc onere pre-
muntur omnes et singuli, qui sua ineuria, sua oscitantia, sua 
erga leges Ecclesiae et Ordines Dioecesanos inobedientia 
effecerunt, ut piarum fundationum olim existentium immi-
nutus sit numerus. 

Cu m meum sit providere, ut sartae et inviolatae ma-
neant fundatorum praescriptiones, ut illorum voluntati et 
intention! satisfiat, ut animarum suffragium nullo modo vel 
imminuatur, vel cesset, omnes et singulos DD. Curatos hor-
tor in Domino, ut exaetissime observando leges Ecclesiae et 
Ordines Dioecesanos eatenus vigentes, summam curant et 
sollicitudinem impendant piis fundationibus, DD. Vice-
Archi-Diaconis autem committo, ut occasione futurae revi-
sionis rationum, de fisco sacro et piarum fundationum red-
dendarum, omni seposito humano respectu, per accuratam 
inspectionem litterarum fundationalium aliorutnve docu-
mentorum certos se de eo reddant, an quaelibet in parochia 
singula exstans pia Missarum perpetuarum fundatio ab Or-
dinario aeeeptata et approbata fuerit, alioquin super omnem 
idmodi fundationem litteras fundationales confici facient, 
pro approbatione Officio Dioecesano substernendas ; com-
mitto porro, ut litteras obligatoriales cuiuscunque sint ge-
neris de fundationibus elocatis sonantes perlustrent, et de eo 
convincantur, quod praescriptae in elocandis iis normae et 
cautelae observatae fuerint. Si quemeunque defectum obser-
vaverint, ilium e medio tollent, aut pro re nata ad idem 
Officiu m referent, remque pro medela proponent. Exequa-
tur denique quilibet YADiaconus, quod iniunetum habet 
puncto 11. instructions, quod sie sonat : „Intendat, ut pia 
Legata in ecclesiarum, capellarum, crucum, statuarum con-
servationem, in Missas anniversarias, aliasque seu cantatas, 
seu lectas, in pauperes, docentes, discentes facta, iuxta fun-
datorum mentem executioni dentur." Quae instructio cor-
pori Statutorum Synodi Dioecesanae de 1860 inserta, ho-
rum vigore pollet. 

Strigonii, die 8-a Octobris, 1876. 
Joannes Gardinalis Simor, m. p. Arclii- Episcopus. 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

A katholikusok, kik tényleg a páholytagokhoz tar-
toznak, kevés kivétellel nyilt ellenségei egyházuknak: in-
nét van aztán, hogy a páholyok kath. országokban is a ka-
tholicismus iránti ellenségeskedésük által tüntetik ki ma-
gukat. Ez okból nem sikerül igazán kath. népnél állandó 
részvétet kelteni a szabadkőművesség iránt. Gyakran azon-
ban nem csak katholikusok, hanem protestánsok képe-
zik a tagok legnagyobb számát s kath. országok és városok-
ban páholyokat alapítanak és igazgatnak. 

Ezen okból magyarázható meg tulaj donképen, miért 
lett a kath. egyház a páholyok megtámadásainak czéltáblá-
jává, mig a protestantismust kímélik s kitüntetéssel hal-
mozzák el. Ezen jelenség bővebb magyarázata abban rejlik, 
hogy protestáns lelkészek szorgalmasan látogatják a páho-
lyokat, s nem ritkán mint páholyhivatalnokok is működnek. 
Yan Dalén 1866-ik évi naptára szerint, a Jánospáholy szék-
mesterei között 23 evang. pap volt. A páholyszónokokhoz 
bizonyára még nagyobb tartalékot szolgáltatnak. 

32* 
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Innét van aztán, hogy a 16-ik század hitujitóit s mű-
veiket fenndicsérve, azokat mint a haladás tetőpontját és 
befejezését állitják fel, ellenben a különleges kath. tant és 
intézményeket megtámadják, ámbár az avatatlanokat elég 
sokszor biztosítják, hogy páholyaikban vallási versengés 
soha sem fordul elő, s ott csak türelmet és szeretetet hirdet-
nek. Például egy ismeretlen páholyszónok, ki „a Bauhütté-
ben " a „Reformatio és reform-"róli rajzait nyilvánosságra 
hozta „a kath. egyház s a középkori papi uralom tevékeny-
sége" felől következő kedvezőtlen Ítéletet mond: „A vallás 
fenséges szelleme, melyben Jézus és Pál a szabad, erkölcsi 
tökéletességhez uj lendületet adtak, üres formák és szertar-
tások szolgaténye alatt el lett nyomva, s Istenországa, mely 
okvetlen bensőnkben létezik, csupán az eretnekek gyanánt 
üldözött felekezetek közt keresendő stb." — „Ekkor fellé-
pett az eszes s szilárd wittenbergi szerzetes az ő világrenditő 
tiltakozásával. Ez tiltakozása volt a bilincsek közt megért 
emberiségnek, saját elnyomói ellen, a régi valódi keresztény-
ség tiltakozása ez azon korcs növény ellen, mivé a keresz-
ténység vált a papi uralom és a nép vakhite által." Ilyen a 
sokat híresztelt „türelem és testvéri szeretet" a páholy 
csarnokaiban. 

Ezen titkos összejövetelek, és a páholyok titkos iratai-
ban, kath. dogmák, intézmények sőt kath. egyéniségek is 
folyvást gunyoltatnak és nevetségessé tétetnek. Azonban 
igen méltatlan és erkölcstelen eljárás, türelemről nem is 
szólva, ily módon titokban működni, s biztos rejtekből tá-
madni meg ellenfelét, kinek még az sincs megengedve, hogy 
magát védelmezze, minthogy az egybegyűlt testvérek „a 
kőműves testvérek részére irt szabályzat szerint" — mely-
ben e támadások a tág kőműves világban szétterjesztvék — 
a legszigorúbb hallgatás és legnagyobb titoktartásra vannak 
kötelezve. Ez nemtelen harcz ! 

Ezen titkos iratok és újságokból aránylag csak igen 
kevés áll rendelkezésemre, de mégis tökéletesen elégséges, 
hogy e méltatlan harczmodort bebizonyítsam. Hogy mennyi 
becstelenséggel gyaláztatunk mi katholikusok, elég felemlí-
teni gróf Breszler János testvérnek „Ketteler báróhoz" 
czimzett, az 1865-ik évi „Bauhütté"-ben megjelent fejeze-
tét ! Ezen szabadkőmüvesi türelem ömlengéseiből csak né-
hány példát akarunk közölni : 

„Gyümölcseikről, igy kezdi a finom testvér, ismerjé-
tek meg a fákat, mondja Jézus. Mik a katholicismus gyü-
mölcsei ? Egyrészt a legkegyetlenebb eretneküldözések, 
másrészt a kéj, gyomor, s ivási élv gyakori kicsapongásai 
szolgálnak régtől fogva ismertető jeleiül ez egyháznak." 
Majd a kath. papságról kezd szólni, „mely uralkodni akar, 
hogy élvezzen." „Ezen rend, mely Krisztus képviselőjének 
nevezi magát, lomtárba vetette az erkölcsi elvet, s a hitet 
állitá a kereszténység legfőbb elvéül. Ez a papság külön 
érdekére igen hasznos volt, mert ez által a papok a nyers 
tömeggel azt hitették el a mit akartak. A mennyország áru-
czikké lett, mit pénzen meglehetett szerezni... . Luther az 
Augiás-istállót korántsem tisztította ki tökéletesen, neki 
mégis halhatatlan érdeme van stb." Azonban a szabadkő-
müvesség távolról sem akar biró lenni Róma és Luther kö-
zött, csupán annyit mond, hogy a hit — a minőnek azt az 
egyház állitja, mint minden bitorlás, bűn — rosz, s az for-

rása mindazon szenvedéseknek, melyek alatt az emberiség 
nyög Isten velünk van testvéreim ! . . . Nézzenek Rómára, 
egykor a világ uralkoldó népe volt, ma a legundoritóbb el-
fajulás mocsárában fetreng, melyből dögleletes leheletet, és 
mérges ragályt terjeszt szét a világra." 

Ily modorban folytatja még tovább is Bressler János 
gróf testvér s azonfelül még arról is biztosit, hogy ő épen 
nem ellensége a katholicismusnak, sőt ezen szavakkal végzi : 
„Hagyjunk békét a katholikusoknak, valamint minden más 
embereknek, mi közünk nekünk vallásukhoz?" l) 

„A nemes kilátás" czimü freiburgi páholyból hason-
hangok jutnak el hozzánk, Reichert C. testvér „a szeretet 
egységéről" szólva irántunk, katholikusok iránti szeretetét 
következő szavakkal fejezi ki : „Mai nap is fáj még látnunk, 
mennyire igyekszik a fennhéjázó papi osztály tekintélye 
által megzavarni a hivő nép kedélyét s egyik kezében átok, 
a másikban a hazugság és gyanakodás mérgezett nyilaival, 
mennyire szeretné az emberiség szerves fejlődésének meg-
adni a haláldöfést. " Hogy lehet türelemmel lenni a kath. 
egyház iránt, midőn helyébe ily rémképet állítanak, hogy 
lehet türelemről szólni, midőn az egyház ellen szakadatla-
nul „a hazugság és gyanuskodás mérgezett nyilaival" har-
czolnak ? Hát még a zárt páholyokban mily mérvfokon áll-
hat a kőmüvesi türelem és méltányosság, ha már a „Bau-
hütté"-ben, a kőműves világ ezen legtekintélyesebb közlö-
nyében ilyesmi igen gyakran előfordul. 

Majdnem magától értetik, hogy a páholyok ezen 
gyűlölete a katholicismus iránt a legújabb korban igen na-
gyobbodott. Minden oldalról a legellenségesebb harczi zaj 
hangzik. A profán világban az egyház ellenei itt és ott leg-
alább elfogulatlanul Ítélnek felőle; de oly egyéneknél, kik 
hivatásuknak tekintik, hogy a nagy tömeg előítéletétől 
megszabaduljanak, mindenki iránt türelemmel legyenek s 
békesség kedvéért a vallási ellentéteket frigyműveleteikből 
kizárják — épen az ellenkező esetet látjuk. E tény bebizo-
nyítására még néhány bizonyítékot kell felhoznunk. 

Halljunk hangot először is észak felől. Sachs testvér 
Brandenburgból 1871-re ily uj évi elmélkedést készített: 

„Ott délen, hol a papi gőg az ő legvastagabb tévedésé-
ben, magát elkábított papok serege által — miután a Sylla-
bus és Encyclikával az összes modern öntudatot arczul 
csapta, s előbb már a gondolkodó emberre nézve a legnevet-
ségesebb dogmát2) kötelezővé tette — tévmentessé tétette, 
majdnem ugyanazon pillanatban rántották ki lába alól, a ha-
zugság, hamis okmányok és árulás által szerzett s a szellemi 
méltóság valódi lényével összeférhetlen világi hatalomnak 
utolsó maradványát, s német fegyver adta közvetve a máso-
dik erőszakos döfést a római szellembilincseknek, az elsőt 
pedig ellene 350 évvel előbb egy német barátocska intézte. 
(Fre imaurerz tg . 1871, 15 1.) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, nov. 7. M é g e g y s z e r a k e l e t i k é r d é s . 

Rettegésteljes várakozás fogja el Európa népeit, aggodalom 
ül komoly férfiak homlokán, a szerencsétlen jövő borús sej-
telmei vonulnak át a kebleken, mióta az első ágyú keleten 

'TBaulmtte1 1865. 1. 276. — 2) Ezzel Sz. M. szeplőtelen foganta-
tása van jelezve. 
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megszólalt. A harcz ugyan mindig rettenetes, nemcsak azért 
mert hirdeti, hogy két nemzet közt a béke felbomlott, hanem 
főleg azért, mert a béke gyümölcseit megsemmisiti, a békés 
haladást lehetetlenné teszi ; de a keleti háború még ennél is 
többet jelent, mert itt népek és nemzetek létezése vagy nem 
létezéséről is szó van, ha, mint a jelekből Ítélni lehet, a ke-
leti háború — európai háborúvá válik. E biztos kilátás az, 
mi Európa népeit a háború iszonyatossága mellett rémület-
tel tölti el és e rémület, ez izgatottság napi-ól napra foko-
zódik ; a néhányhavi harczi küzdelem, a mahomedán had-
seregnek fényes győzelmei után is, mindenki öntudatában 
van annak, hogy a véres drámának Európa nem hogy vége 
felé közelednék, hanem csakis kezdetén van. 

A mind jobban és jobban feltornyosuló vészfellegek, 
valljuk meg őszintén, hogy nagyon is igazolják a lázas izga-
tottságot ; mert ki lenne képes nyugodt tekintettel szem-
lélni a képet, mely hazájának, nemzetének csak romjait tün-
teti fel a lefolyt pusztító harcz után ? ki lenne az, ki min-
den aggodalom nélkül tekinthetné a hullámokat, melyek a 
végpusztitást előidézendők lesznek? és mégis legyenek bár-
mily vészteljesek a fellegek, hordjanak bármily csapást mé-
hökben a felerőszakolt harcz zivatarai, tekintettel az össz-
emberiség jólétére, tekintettel azon javakra, melyek egye-
dül képesek az összemberiség jólétét előmozditani, váljon a 
keleti kérdés, egész nagyságában tekintve, nem nyújtana 
semmit sem, ami megnyugtató is volna ? A mindennapi látkö-
rön felülemelkedve, seminitsem lehetne benne felfedezni, 
ami jövőre világító toronyként szolgálhatna az emberi-
ség részére ? 

Az emberiség történelmét a hivő keresztény szemével 
tekintve, csakis igenlőleg válaszolhatunk a feltett kérdésekre > 
igenlőleg úgyannyira, hogy szükségesnek tartjuk az embe-
riség érdekében a kitörendő európai conflagratiót. Európá-
nak vétkei súlyosak, melyeket csak bűnhődés utján lehet 
kiengesztelni. Nem csak a természetfeletti, hanem a ter-
mészeti rendtől is úgyannyira eltért, a pogányok által is 
tiszteletben tartott természeti törvényeket úgyannyira 
figyelmen kivül hagyja, illetőleg minden szemérem nél-
kül megsérti, hogy azok kiengesztelést követelnek. Egye-
sek ugy mint testületek és az államok által elkövetett 
bűnök súlyosodnak az emberiségre és pedig annál terhe-
sebben, mert amit a multszázadi forradalom lázas izga-
tottságában, a felhevült szendélyeknek bizonyos tekintet-
ben nyomása alatt követett el, azt az úgynevezett liberalis-
mus napjainkban higgadt megfontolás, kiszámított tervezés 
és a bűnös jogosultság külszine alatt hajtja végre. — Vagy 
nem látjuk-e ugyanazon lázadást napjainkban Isten ellen, 
mint a multszázadi forradalom alatt ? nem tapasztaljuk-e, 
hogy a jog és igazság egy század után épen ugy lábbal ti-
portatnak, mint a jakobinus uralom alatt, nem szemléljük-e, 
hogy hasonlóan a multszázadi rémuralomhoz, a törvényes-
ség mezébe öltözve járnak el a birák az egyház szolgái és 
mindazok ellen, kik hirdetni bátorkodnak, hogy van még az 
államnál nagyobb Ur, az Isten? sőt, a 19-dik századlibera-
lismusa tovább vitte, mint a mult század rémuralma, mert 
mit ez a pillanat hevében végbevitt, azt a liberalismus rend-
szerbe szedte, tovább fejlesztette, az állami törvényhozók 
által szentesitette és a törvénykönyvekbe átültetve, rendsze-

resen, törvény alakban folytatja a harczot Isten és egyháza 
ellen. A mult bűnei tehát nem csak nem csökkentek, hanem 
akarattal szaporittattak. 

A minden természetfeletti és természeti útról ily mér-
tékben letért keresztény emberiség oly állapotot tüntet fel, 
mely Isten büntető kezét szükségszerüleg önmaga hivja fel 
s ha a Gondviselés a keleti kérdést, európai háború alakjá-
ban, annak minden iszonyatosságával felidéztetni megen-
gedi, az csalhatatlan jele lesz annak, hogy a türelem po-
hara csordultig megtelt, hogy Isten büntetés által akarja 
az emberiséget visszavezetni azon útra, melyre szeretete, 
végtelen jósága által nem engedték az emberek önmagukat 
tereltetni és ki mondhatja, hogy e czélra Isten nem a 
pogány török nemzetet választotta-e, hogy általa tanulja 
megbecsülni a kereszténység jótéteményeit és áldásait? ki 
mondhatja, hogy a büntetésben Istennek nincsenek ez alka-
lommal is magasabb czéljai, melyek a kereszténység megdi-
csőitésére vannak irányozva? 

Igy fogva fel a keleti kérdést, a vele összefüggő euró-
pai háborúval, a pusztitás iszonyatossága mellett is ugy ta-
láljuk, hogy abban is van megnyugtató, mert az anyagi ja-
vak pusztulása mellett a szellemi javak megbecsülésére ve-
zet, mely utóbbiak az előbbiek miatt elhanyagoltattak ; van 
benne egy fénypont, mely megmutatja az emberiségnek, 
hogy minő uton kell haladnia, ha Isten büntető kezét nem 
akarja maga fölé kihívni. A mult századi forradalom egy 
időre megtanította az embereket megbecsülni a természet-
feletti javakat, a tanulságot egy század után azonban elfe-
lejtették, Istent maguk ellen kihívták és a Magasságbeli, 
mint látszik, a küzdtérre lép, a mennyiben megengedi, hogy 
a bűnös emberiseg önmagan hajtsa végre a büntetést, de 
ugy, hogy felismerje egyszersmind, miszerint ez Isten bün-
tetése és Hozzá térjen. A kétségbe esettek jaj kiáltásai 
közt mi e reményt tápláljuk és inert e remény, meg vagyunk 
győződve, hogy be fog teljesedni, azért Istennel nyugodtan 
tekintünk a jövőbe, nyngodtan várjuk az események vég-
kifejlődését és velünk együtt bizonyára mindazok, kik Is-
tenben biznak. a 

Iióma3 1876. okt. 24. IX. P i u s és e g y m a g y a r 
m ű v é s z. Jelen pápánk magas szellemének egyik jellem-
vonása a finom műizlés és a művészet pártolása ; pápaságá-
nak hosszú pályája e téren is gazdag nagy alkotásokban : 
ugy hogy az utókor nevét a művészetet elővivő pápák leg-
nagyobbjai közé igtatni fogja. 

E műitész pápának teljes elismerésével volt szerencsés 
találkozni egy magyar művész, mi mivel dicsőségére válik 
nemzetünknek, bizonyára örömére szolgáland minden ma-
gyarnak, ki hazánk valódi előmenetelét szivén hordja. 

Müvészünk hirneve ugyan nem ismeretlen hazánkban 
sem, (bár: „Nemo propheta in patria," —) ki nem más 
mint Szoldatics Ferencz; azon magas hely, mondhatni epo-
chalis hivatás azonban, melyet ő betölt, kevesek által van ta-
lán fölismerve és méltatva ; innét nem lesz fölös a pápa vé-
leményét nem mint újságot, de mint eszmélkedés anya-
gát közlenem. 

1873-ban gróf Praschma egy házi oltárképet rendelt 
meg művészünknél, melynek főtárgya az Annuntiatio, oldal-
szárnyai a grófi pár védszentei, sz. Frigyes és magyar sz. 
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Erzsébet ; a gróf, mint buzgó katholikus, ki jelen évben is a 
német katholikus congressus elnöke volt, a képet a szent 
atya áldásával óhajtotta családja szentélyébe elhelyezni, 
mit rokona, a Bismarck által száműzött báró Nágel kiesz-
közölt, ugyancsak e kitűnő férfiú közié a tényt velem. 

A pápa meglátván a képet, hosszan, szó nélkül vizs-
gálta azt, majd teljes meggyőződéssel e szavakra fakadt: 
„E pio, è divoto, è santo come il beato Angelico. — E bello, 
è grazioso corne il Rafaello." — Ennél ugy vélem többet 
nem mondhatott; majd a Madonna képe imára késztette 
„Ah la Madonnina!" . . . és épen ez egy művész legnagyobb 
érdeme, miszerint le nem köti a lelket a földi szép élveze-
tével, hanem mint Jákob lajtorjáján az érzelmeket, gondo-
latokat mint megannyi angyalokat felvezérli az örök szép-
nek vágyára, a bevégzett tökélynek azon szemléletére, me-
lyet sz. Pál fejezett ki mondván : „ Most tükör által homályban 
látunk, akkor pedig színről színre." —Egyik bibornok mind-
ezt azzal egészité ki, miszerint a pápa még művészről ha-
sonlóan nem nyilatkozott. 

Hogy azonban teljes értékében birjuk e méltatást, is-
mernünk kell az irányt, mely a pápát a művészet nemes ke-
gyeletében, kitűnő hazánkfiát pedig magas művészetében 
vezeti ; mely nem egyéb, mint az egyén ajtatos szellemének 
fölébresztése, s a jelen alaki tökélylyel való egyesítése. 

Ez az, mi Szoldaticsunknak műveit egykor igen ke-
resettekké fogja tenni, s az idő fényesen igazolandja a pápá-
nak felőle ejtett nyilatkozatát. 

Ha önöket érdekli a dolog, ha jogosnak vélik a mű-
vész nemes feladatát: füzziik tovább e tárgy felett gon-
dolatainkat. 

* 

Tudva van, hogy a görög művészet a nemes Perikies 
szép korszaka, a római pedig az Augustus arany százada 
után, lépést tartva a közszellem demoralisatiójával, hanyat-
lásnak indult, ugy annyira, hogy mire az egyház a kata-
kombákból előlépett, átvenni a barbárok által összetört ró-
mai világbirodalom helyét, nem talált egyebet mint ener-
vált felfogást durva kivitelben: ezt nem vevé tekinte egy 
némely magyar tudós, midőn az egyházat vádolja, mivel 
egykét bálvány szobort összedöntött. 

Az egyház művészetének saját tanából és életnézleté-
ből kellett forrásoznia, hogy betöltse magas tisztét, s hogy 
oly tökélyre jusson, melyre azt az ethnicismus szűk korlá-
tai eljutni nem engedék. 

A katakombák gyérvilágosságu siralagjain születve, 
a bizánci iskolában növekedett, majd az ikonoklasták ál-
tal száműzetve, az eleven hit és magas vállalatok századain 
kifejlődött, s az evangelium nyájas hirnöke és szivhez szóló 
exegetája lett, s ha külformájában némi kivanni valót hagyott 
is, de annál szebb volt szellemében, eszméinek magassága, ' O O ' 
érzelmeinek fentköltségében, mint az Énekek Énekének 
szüze: „Nigra sum sed forrnosa." 

Majd az alaki tökélyt is elsajátitá a fölélesztett classi-
cismustól, ugy hogy a Da Vinci Rafael, Buonarotti kor-
szakában elmondhatá X.Leo amit a zsoltárnok énekel: Spe-
cie tua et pulchritudine tua intende, prospéré procédé, et ré-
gna, — mely, ha azon nyomon marad, amelyen eleinte a nagy 
mesterek megindultak; mily tökélyre jutandott vala? 

Ámde a hitujitás rideg századaiban a művészetnek 
megfogyatkozott hite és szeretete, melyet a barokstil üres 
pathossal és külső modorossággal nem pótolhatott, ugy hogy 
reá illet Jeremiás szava „Quomodo obscuratum est aurum, 
mutatus est color optimus." E kor a művészet határozott 
hanyatlását jelöli. 

Es ma váljon hol áll? Ott a hol a bölcsészet, melyből 
irányát kölcsönzi. A philosophia ina anyagelvi, a művészet 
hasonlólag a puszta realismust vallja : a technica kétségen-
kivül messze előhaladt, de egyáltalán eszmeszegénység ma 
a jellemző, mit a tárlatok leginkább begyőzhetnek : a sok 
zöld parajos tájkép, egy csomó svajczi tehéncsoport, az ér-
zékiség meghóditására néhány acteoni derangirt állapot, sőt 
a hitetlenség tiszteletére egyegy inquisitiói jelenetből áll az 
egész ; de mellőzük a profán művészetet, mely egy csinos 
szobalány tisztére, azaz kényelmes lakásaink kiékesitésére 
van kárhoztatva s hivatása nem egyéb, mint az arasznyi éle-
tet, — melyen tul ugy sincs egyéb — mentől gyönyörtelje-
sebbé tennie, mint a Jelenések könyve mondja: „Azasszony 
pedig bársonyba és bíborba volt öltözve és fölékesítve arany-
nyal és drága kövek- s gyöngyökkel, kezében arany pohár lé-
vén, tele utálatossággal, és az ö paráznaságának tisztátalan-
ságával (17. fej. 40.) 

Ám váljon hová lett az egyházi művészet ez utóbbi két 
korszakon ? Valóban csak a r. kath. egyház éltető szelleme 
menthette meg ama tespedéstől, mely a bizánci iskolában 
észlelhető ; csak aző érdeme, ha a szentély belsejében mindig 
talált hivatott lelkeket, kik az egyház hitének és buzgal-
mának traditióját általszármaztatták. (Vége kör.) 

Mnrpinqen. A p o r o s z r é m u r a l o m . (Folyt.) A 
katonaságnak erőszakoskodása azonban nem csak az erdőre 
szorítkozott, hanem magában a faluban is hasonlókat köve-
tett el. Egy békésen dolga után járó fuvaros oly súlyos se-
bet kapott, hogy még ma is sinyli, s a százados, ki, mint 
mondók, képzelt stratégiai ügyességét fitogtatni kivánta, 
először is, mint valamely ostrommal bevett ellenséges vá-
rosban minden idegent kiparancsolt a faluból, aztán pe-
dig elrendelte, hogy reggeli 4 óra előtt senki se merje ma-
gát az utczán mutatni. Ennek megfelelőleg a közkatona is 
csak ugy viselte magát, mintha ellenséges országban lenne. 
Majdnem az egész éjen át összevissza kóboroltak a faluban, 
hogy ágyakat és kenyeret exequáljanak a néptől. Egyik he-
lyen egy beteg asszonyt gyermekestől dobtak ki ágyából, 
másutt más erőszakot követtek el ; a kővetkező reggelen az 
emberek ismét összeszedhették s haza vihették ágyaikat a 
hogy tudták. 

Nem csekélyebb visszaélések történtek a katonaságnak 
elszállásolása körül ; mert ámbár a történtek eléggé bebizo-
nyiták hogy a katonaságra teljességgel nincs szükség Mar-
pingenben, mégis elhatároztatott, hogy a helység bizonyta-
lan időre fog amolyan ostromállapot-féle alá helyeztetni. Az 
ennek következtében történt beszállásolások oly módon fo-
ganatosíttattak, mely még Poroszországban is bizonyára a 
ritkaságok közé tartozik. Először is csak a plébánoshoz, a 
községi tanácsosok s a három gyermek szüleihez tétettek 
katonák. A plébános 14 embert kapott, ezek közt egy káp-
lárt és egy hadnagyot ; az emiitett szülők, szegény emberek 
4 — 6 embert, A plébános kényszeríttetett, hogy minden 
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egyes ember számára külön ágyat állittasson fel, ámbár 
magok a közvitézek is kijelentették, hogy kevesebbel is be-
érik, s majd segítenek magukon, a hogy tudnak. De a szá-
zados ur megparancsolta nekik, hogy ez egyszer kényesek 
legyenek, s azért az egész községben kellett a szükséges 
ágyakat összeszedni ; mert a plébániaiakban természetesen 
nem volt 14 üres ágy. Ezenkívül a katonaság oly élelmezést 
követelt, (többi közt napon- s fejenkint egy kilo hust,) 
melyről a beszállásolási szabályzat egy szót sem mond s 
mely igen különösen viszonylik azon, napon- s fejenkinti 
40 fillérnyi ,kárpótláshoz' melyet a zászlóalj parancsnoksága 
azóta, az illetők sürgető panaszaira folyóvá tett. Az egyik 
tiszt minden ebédre háromféle hust követelt, a plébánosnál 
elszállásolt hadnagy reggelire egy csibét ; a százados, ki 
nem is lakott a plébánosnál, attól mégis tiz palaczk bort 
requirált, melyekről egy későbben állítólag beváltandó, 
de mai napig sem beváltott elismervényt adott. Szóval a 
katonaság tűrhetetlen módon viselte magát, olyképen, hogy 
kénytelenek vagyunk a marpingenieknek azon türelmét csu-
dálni, melynél fogva mindezt nem csak elviselték, mert szem-
ben az erőszakkal mit tehettek volna utóvégre? — hanem 
hallgatva tűrték el, s felszólittatlanul egyik sem panaszol-
kodott, tudva, hogy bennök a kutholikusokat üldözik. 

A mi különben a megszálló katonaságnak magavise-
letét illeti, reméljük, hogy az illetékes hatóságok elégtételt 
fognak a sokat zaklatott községnek szolgáltatni; mert e 
dolgok mind jegyzőkönyvileg meg lettek alapitva s felsőbb 
helyre felterjesztve. Már azért is hálával tartozunk a ke-
rületi főhadparancsnokságnak, hogy legalább 14 napi ott-
lét után a megszálló csapatot tovább parancsolta ; mert 
ha a polgármestertől függött volna, a vitéz Freisdorf szá-
zados még ma is zaklatná e szegény helységet. Pedig mél-
tán kérdhetjük : mig jognál fogva rendelhette a polgármes-
ter ezt a teljes ostromállapotot? mit tettek a marpingeniek, 
hogy azt megérdemelték, vagy mit kellett volna abbanhagy-
niok, hogy azt elkerülhessék, miután előzetesen semmire 
sem szólittattak fel, semmi sem tiltatott meg nekik a köz-
rend érdekében ? Végre nem csak nincsen bebizonyítva, de 
eddig még alapos gyanú sincs, mintha az illető személyek csa-
lók lennének. 

Hanem mind ezek helyett a dolgok olyképen intéztet-
tek el, hogy először meglett a büntetés, s csak azután ke-
resték a bünt s a bűnösöket s mivel egyiket sem találták, min-
den erővel azon vannak, hogy ráfogások s ferdítések által 
mindkettőt előteremtsék. A trieri kormányelnök in persona 
jelent meg Marpingenben, hogy a saarbrückeni fő ál la m-
ügyész segítségével a vizsgálatot megindítsa. A három gyer-
mek, azoknak szülei s a plébános órákig kérdeztettek ki, 
anélkül azonban, hogy olyasvalami derült volna ki, mi leg-
távolabbról is törvényellenes lenne. Ennélfogva merő hazug-
ság, ha a kerületi főnökség fentemiitett titkára mindjárt a 
vizsgálat első napján kihiresztelte, miszerint „kiderült, hogy 
az egész egy nagyszerű csalás" ; hazug mit a liberális lapok 
meséltek, mintha két női személy befogva Saarbrückenbe 
vezettetett volna, „mert az erdőben az Istenanya szerepét 
játszották" ; de igenis bebizonyított tény, hogy egy titkos 
rendőri kém asszonynak átöltöztetve több napig az erdőben 
kóborolt, hogy ekként valamit megtudjon. Természetes, 

hogy e hazugságok, minthogy a katholikusok ellen intézvék, 
sem hivatolosan, sem a sajtó utján nem czáfoltattak meg ; 
hanem igen is, annak daczára, hogy minden csalási szándék-
nak távolléte oly fényesen bizonyittatott be, az erőszakodá-
sok máig- is folynak. (Vége köy.) 

Brazilia. A z e g y h á z p o l i t i k a i v i s z á l y o k , 
vagy jobban mondva, a szabadkőművesség elleni küzdel-
mek, ha némi megszakítással s ideig óráig lassabban, hal-
kabban is, de folytattatnak, csakhogy e küzdelmek, nem 
annyira támadó, mint inkább védelmi jelleggel birnak. Tud-
valevő, mekkora befolyást gyakorolt a szabadkőművesség 
épen a katholikus, ajtatos s kegyeletes testvérületek kebe-
lében, valamint az is, hogy a szentatya ez évi tavaszkor 
encyclicát bocsátott ki ellenök az ország püspökeihez, melv-
ben e testvérületek további fennállását a szabadkőműves 
tagok kilépésétől tette függővé, még attól sem ijedvén visz-
sza az egyházi hatóság, hogy a testvérületek vagyonának a 
kilépők számának megfelelő aránybani megosztásában be-
leegyezzék. Bármily igazságos legyen is ezen eljárás, a sza-
badkőművesek ép ezért szokott nemtelen fegyvereikkel tá-
madnak ellene, s minden követ mozdítanak a kormány meg-
buktatására, mely az olindai s parai püspököket szabadon 
bocsátva, csak is igazságos iparkodik lenni a katholikus 
egyház iránt; teszik pedig a szabadkőművesek ezt annak 
daczára, hogy legutóbbi ministeriumuk nyilt csalás s sik-
kasztás miatt bocsáttatott el. 

Most a szabadkőművesség nyiltan forradalomra törek-
szik s a népet a legképtelen koholmányok által felizgatni 
iparkodik. Igy többi közt azt állítják, hogy a ministerium 
kebelében szakadás állott be, amennyiben az egyik rész a 
nemsokára érkezendő pápai nuntiust, Roneetti-1 hivatalosan 
s ünnepélyesen fogadni akarja, mig az elnök kijelentette, 
hogy legott beadja lemondását, mihelyt a kormányzónő 
ilyesmit követel tőle. Ekként a Fanatismus' ódiuma leg-
végre a kormányzónőre hárittatik, kit egyes szabadkőmű-
ves liberális lapok nem átallanak „Donna Maria a bolond" 
vagy „D. M. a Vatikán eszköze" gúnynevekkel illetni. A 
sajtóval vállvetve működik a szinpad, mely naponta a leg-
gyalázatosabb darabokat hozza, melyekben a páholy dicsőít-
tetik, a papság, főleg pedig a jezsuiták minden csak kigon-
dolható módon gyaláztatnak s rágalmaztatnak. Ily eszkö-
zökkel remél a páholy hatást gyakorolhatni fölfelé, mely 
czélból nyilt fenyegetésektől sem riad vissza. Fenyegeti a 
nem sokára összeülendő országgyűlést, hahogy a szentszék-
kel Concordatumot kötni merészelne; fenyegetik a minis-
tert és a kormányzónőt, sőt magát a császárt is, amennyi-
ben a szabadkőműveseknek egyik kiváló szóvivője, Barbosa, 
nem régen nyilt ülésben kijelentette, miszerint II. Pedrót le 
keilend tenni, ha ezentúl is inkább a Vaticánhoz, mint a 
páholyhoz szitana. Mindezeket tekintetbe véve, kétséget 
sem szenved, hogy Brazíliában a nyilt harcz a szabadkőmű-
vesség és az egyház közt nem sokára ki fog törni, de hogy a 
végleges győzelem az egyházé lesz, abban senki sem kétel-
kedik, ki a brazíliai népet ismeri. 

IRODALOM. 
„A nagy áldozat." Irta Tóth Mike, Jézus-társasági tag. 

II. kiadás. Budapest, 1876. Nyomatott a ,Hunyadi Mátyás' 
intézetében, ára 25 kr. 
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Sok tekintetben ugy van már majdnem a nép is, mint 
az úgynevezett művelt osztály — a pikáns dolgokat szereti. 

A „Disznóvá változott zsidó" története annyi vonz-
erővel bir már cziménél fogva is előtte, hogy ha élelmes 
árusa nem mondaná is el kintorna mellett szánakozást ger-
jesztő bogrács hangjával a rémséges történetet, nem saj-
nálja, szivesen leolvassa érte a tifc kemény krajczárt. 

Azon meg épen nem is csudálkozhatik senki, ha min-
den áron gazdagodni akaró korunk primitiv műveltségű 
elemei a „Kristóf-imádság" badarságain, vagy a „Tóbiás 
áldás"-on kapkodnak, hisz a kincsásáshoz — akármily biz-
tosan látta is valaki, hogy hol vetette fel magát — anélkül 
hiába fognak. 

A határozottan jó irányú népies munkák azon elem-
nél, melynek számára irvák, nagy kelendőségnek épen nem 
örvendnek, azért kiváló elismerést érdemelnek azon jó urak, 
kik mégis ily irányban dolgoznak ; mert itt csak Domi-
nus retribuet. 

Fogadja hát ftdő Tóth Mike ur is szives fáradozása-
ért méltó elismerésünk érdemleges kifejézését, mit annál 
szivesébben teszünk, minthogy a szent misét tárgyaló ha-
sonló könyvecskét, mely a megváltás munkájának folytatá-
sát ily népszerűen adná, nem ismerünk. 

Az édes Jézus maga is mindig ugy járt el, mint az 
apostol mondá : „Lac vobis potum dedi, non escam" sze-
rette a példabeszédeket. A tisztelt szerző is ez irányt kö-
veti, mintha csak azt tartotta volna szem előtt : „Longum 
iter est per praecepta, breve et efficax per exempla." S e 
tekintetben nyelvezete is oly kellemes, hogy méltán mellé 
állithatjuk mélt. dr. Kubinszky püspök ur ,Társulati Érte-
sítő'-je mellé, melynek minden számán a szerény irályu Szü-
lik édessége ömlik el. Csak egy a kár. 

A tisztelt szerző az 56-ik laptól kezdve elmondván 
azt, hogy az a szent mise milyen áldozat, csak azt emliti, 
hogy a sz. mise : a) engesztelő, b) hála és c) könyörgő áldo-
zat ; pedig mi ugy tudjuk, nemcsak a kis katekizmusból, de 
a magasabb tanulmányokból is1), hogy van sacrificium : 
1) latreuticum, 2) eucharisticum, 3) inpetratorium és 4) pro-
pitiatorium, mint ezt bőven és szépen fejtegették e becses 
lapok annak idején.2) 

Egyébként adja a jó ég, hogy minél hamarabb elkel-
vén e Il-ik kiadás, a kedves irályu szerzőnek legyen alkal-
ma az ez irányban jelzett némi hiánynak kipótolására, s 
hogy ezt csakugyan mihamarabb elérjük, engedi remélnünk e 
díszes kiállítás, mely a ,Hunyadi Mátyás'-féle nyomdának 
tisztességére szolgál — és az olcsó ár, 6 ivet tevén a munka, 
csak 25 kr., melyért akár a ftdő szerzőnél Kalocsán, akár 
Ürge Lászlónál Budapesten, a belvárosi főtemplom-épület-
ben kapható. Tomcsányi János. 

VEGYESEK. 
— A ,7Jow'-ban olvassuk: Ipolyi Arnold, besztercze-

bányai püspök, meghívta idősb Storno Ferencz jeles hazai 
művészünket, hogy a beszterczebányai Szent-Katalin féle 
kápolna restauratiójára vonatkozólag tervet készítsen, és 
azt mutassa be. Storno Ferenczet Ipolyi pp. azon alkalomból 
hívta meg, midőn ő legközelebb a beszterczebányai vár-
teruplomban levő Szent-Borbála kápolnában a festészeti 
részt végezte, még pedig oly szép sikerrel, hogy az áldozat-
kész egyházfő nem késett őt egy másik munkával bízni 
meg, a beszterczebányai városi tanács pedig, mint lapunkat 

M Perrone. Praelectiones Theologicae. Vol. VIII. Schweiz Theolo-
gie Dogm. Vienn. 1854. Vol. III . p. 59 és 7 6 - 8 4 . 2) 1858.1. f. 11—15.sz. 

értesitik, elhatározta, hogy a város üléstermét Storno által 
díszesen kifesteti. A mai viszonyok közt mindenesetre emlí-
tésre méltó körülmény s csak örvendenünk lehet a valódi 
művészet eme pártolásán. 

— A bajor király vagy annak dicsőséges cultusminis-
tere, Lutz, Haneberg utódjául dr. Enzlert, a sz. cajetáni 
társaskáptalannak kisprépostját ,nevezte ki', ugylátszik 
anélkül, hogy eziránt Rómában az eddig szokásos lépése-
ket megtette volna ; mert alapos oka volt hinni, hogy dr. 
Enzler nem lesz ott grata persona. E felett nagy volt az 
öröm az irodalmi Izraelben, mig a bajor kath. sajtó hallga-
tott ; most azonban dr. Enzler azon dicséretes lépést tette, 
hogy jelöltségéről önkényt lemondott, Lutz ő excja pedig 
felsüléseinek hosza sorát egy ujabbal szaporította. 

— A porosz-sziléziai protestánsok közt, mint az ottani 
lapok írják, élénk mozgalom észlelhető, melynek czélja a 
protestáns egyháznak visszaszerezni azon javakat és birto-
kokat, melyeket a ,reformatio' idejében vesztett. A ,Bresl. 
Ztg.1 nem hiszi, hogy az oda czélzó törekvéseket siker ko-
ronázandja, s ez igen természetes ; mert eltekinte attól, hogy 
nem a protestáns .egyház' vesztette el ezen birtokokat, melyek 
helyesebben mondva, a katholikustól raboltattak el akkor, 
midőn a nép mindenféle gonosz módon í'észint átkényszerit-
tetett, részint átcsalatott az uj hitre ; tény, hogy a ,reforma-
tio' sohasem sikerült volna, ha bizonyos .hitbuzgó' fejedel-
mek nem látnak benne ürügyet a katholikus egyházi va-
gyonnak annectálására. Ezen fejedelmeknek mai utódjai 
pedig époly ,hitbuzgók' s az idegen jószágnak elfoglalásá-
ban nem kevésbbé tág lelkismeretüek mint. XVI. századbeli 
őseik, nem hogy még az akkor magokhoz ragadott birtokot 
annak adnák ki, a kit nem is illet. 

— Ketteler püspöknek ügye, melyet múltkori mainczi 
tudósításunk emiitett, akként dőlt el, hogy a hesseni törvény-
szék csakugyan illetéktelennek nyilvánította magát, sőt a 
püspököt még a tárgyalás költségei alól is felmentette. — 
A rajnavidéki dalárdák okt. 23-án Düsseldorfban valamely 
,Bismarkshymne' előadására egyesülvé, onnan üdvözlő táv-
iratot menesztettek a német kanczellárhoz Varzínba, melyre 
a következő választ nyerték: „Megköszönve önök táviratát, 
magamba nem fojhatom ebbeli kivánatomat, vajha munka-
körömön belül énnekem is sikerülne oly összhangzó ered-
ményekre jutnom, mint minőket a magok terén önök létesí-
tenek " . . . . Már ez igen helyes és okadatolt óhaj ! — Kongó-
val az a furcsa eset történt, hogy e napokban Darmstadtba 
téve át lakását, az ottani német-katholikus község vonakodott 
„erkölcsi tekintetek miatt" tagjául befogadni őt, ugy hogy a 
sectának alapitója most kénytelen, saját ,fiai' ellen a világi 
hatósághoz folyamodni. Ez ugyan a sorsnak iróniája. 

— A német ,művelt' világ ismét egyszer meglehető-
sen felsült. Oktober 18-án birodaloinszerte Kleist születésé-
nek századik évfordulóját ülte, ki tagadhatlanul kitűnő köl-
tővé válhatott volna, ha élete delén agyon nem lövi magát, 
mi talán szinte némi ,érdem'. Most pedig, midőn az ünnepé-
lyességek annak rendje szerint megtartattak, Kleist szüle-
tési helyének anyakönyve nyomán kiderült, hogy az volta-
képen nem is 1776-i, hanem 1777-i okt. 16-án született; de 
mivel a Brockhaus-féle ,Conversations-Lexicon' hibásan az 
1776-ik évet jelzi, innen történt, hogy a ,művelt' német osz-
tályok már ez idén is áradoztak oly lelkesedésben, melynek 
voltaképen csak esztendőre lett volna helye. 

— Azt a i-endőrszolgát, ki T'Kint-et, ama szabadkő-
műves tolvajt haza hozta Londonból, ki a közelmúlt nyáron 
a belga bankot több millióig megcsalta, e napokban orozva 
meggyilkoltatott, alkalmasint — ,véletlenül'. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
(Folytatás.) 

Folytatom észrevételeimet a népszerű beszéd-
modorról, s mint már múl tkor i czikkemben érin-
tém, kiválólag azon szempontból, hogy maga a 
Verbum Divinum legfőbb, legdicsöbb példánk, vilá-
gitó szövétnekiink e téren. 

Semen est verbum Dei quod cecidit in terram ; 
— Luk. VIII . — Van tehát e földön is isteni szó, 
isteni szózat. Csudás tünemény! Hisz' az égben van 
a Mindenható, ott van az Is ten — coelum coeli Do-
mino — s mi itt a földön csak száműzött vándorlók 
vagyunk — terram dedit filiis hominum. Vagy talán 
nem létezik ledönthetlen, á thághat lan választófal 
Isten s a bűnös emberi nem közt ? Lehetséges-e ily 
beláthat lan távolságból közeledni egymáshoz s meg-
érteni egymást ? Igaz, hogy volt idő, midőn a Te-
remtő bizalmasan közlekedett a teremtménynyel ; 
de azóta elveszett a paradicsom, mély, áthidalhat-
lannak látszó űr nyil t meg Isten és az emberek 
közt : — chaos magnum firmatum est inter nos et vos. 
S az űr viszhangzott fá jdalmas ja jk iá l tásoktó l ; ki-
áltott a bün boszuért, de engesztelödésért is : cla-
mor multiplicatus est, et peccatum aggravatum nimis, 
közben a büntető Isten egyegy villáma czikkázott 
a sürü sötétségen át : vox tonitrui eius verberabat ter-
ram S ime ! egyszerre csak ledőlt a választó fal 

s a forrongó chaost Isten Igéje világosít ja meg. Az 
Ige lön a közvetítő Isten és a halandók közt. Et 
Deus erat Verbum... in ipso vita erat, et vita erat lux 
hominum, az volt az örökkévaló, elolthatlanul ra-
gyogó világ, minden világosságnak kiapadhatlan 
kút forrása s ez jöt t , hogy isteni fényt áraszszon e 
földre. — Verbum caro factum est. Az örökkévaló 
Atya mellől jö t t az Ige, áthatván a tátongó mély-

ségen, leereszkedett a földre, emberré lön, s földi, 
emberi szóval hirdet te a mennyei, az isteni Igét 

De hoszu volt az ut, különfélék a százados 
alakulások, mig a nagy mű az idők teljében szeren-
csésen, mindnyájunk, a kik benne jóakara tu lag s 
tevékenyen részt veszünk, örök üdvére végrehaj-
tathatot t . 

Első nyomaival legott az ószövetség kezdetén 
találkozunk s végig követhetjük, mig Maga meg-
jelent köztünk. Multifariam, mult isque módis lo-
quens olim Deus in pat r ibus Akkor, midőn még 
küldöttei által szólamlott meg az emberek közt, 
gyakran félelmes volt s megfélemlítő, — Vox Do-
mini in virtute, in magnificentia, super aquas, super 
cedros Libani, vox Domini confringentis cedros, 
concutientis desertum ; — 28. zs. — Ez volt a féle-
lem szava, vox timoris. De midőn Maga szállott alá 
közénk, akkor a kegyelem szavává lön, verbum gra-
tiae, ső t : plenum gratiae, s mily kegyteljesen nem 
áradozott az Istenember a jkai ról — dulciora super 
mel et f avum; quasi stillae super gramina ! S mégis 
ez az Ige isteni hatalommal hangzott szét a négy 
vi lágtá j felé, gyengéd erőszakkal ha j tván a halan-
dók sziveit az üdvözítő hitnek édes igája a lá ; — 
ez a „Verbum fidei" ; — azonban nem csak „fidei", 
hanem gratiae is, mely az üdvözitésekre rendelt 
nagyszerű tényeket tudatva velünk, mint verbum 
reconciliations gyógyi t ja a bünsebzette sziveket, át-
hidalja ama tátongó mélységet, melyet ősszüleink 
bűne alapítot t volt meg az ég és a föld között ; 
mely mint verbum vitae az örök halálból örök életre 
szólított, s mint verbum vitae aeternae a természet-
feletti élet részeseivé tett minket. Ez volt az isteni 
válasz, a verbum solatii ama sok panaszra s segély-
kiáltásra, mely a bün hoszu éjszakán át felhang-
zott a mély örvényből, melybe a bün sodorta vol tne-

39 
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műnket, teljesítése amaz édesen kínos reményeknek, 
melyeket magának a Teremtőnek keze oltott be szi-
vünkbe De ez volt egyszersmint a verbum cru-
eis i s ; mert ott a kereszten lát juk függni, elvérzeni, 
meghalni érettünk az Igét, Iudaeis quidem scanda-
lum, gentibus autem stult i t ia; nekünk pedig, a kik 
hiszünk benne, Isten ereje és bölcsesége. S innen, a 
keresztről hangzott szét utol jára az egész világba 
— exultans ut gigás ad currendam viam, hogy tel-
jesítse, amint teljesítette is, mit igér t : „Omnia tra-
ham ad meipsum /•' 

Ez a földön megjelent isteni Igének első, fen-
séges s mély jelentőségű titka. Menjünk át a má-
sodikra. 

Ezen isteni szó itt a földön emberi ajkakra bí-
zatot t ; Jézus ajkairól a mieinkre szállott át s mi, 
amint általában tisztfolytatói vagyunk embertár-
saink közt, ugy különlegesen is feladatunkká, köteles-
ségünkké tétetett, szavát, isteni tanát átszármaztatni 
nemzedékről nemzedékre. Mennybemenetele előtt 
az Ige egy utolsó szót szólt tanítványaihoz: Euntes 
in mundum universum, praedicate Evangelium omni 
creaturae. Et ecce Ego vobiscum sum omnibus die-
bus usque ad consummationem saeculi Ez pa-
rancs volt, melyet helyesen felfogva az egyház, 
azóta egy napig sem szünetelt az isteni tan, az Ige 
hirdetésében, ugy hogy az, visszatérve bár az égbe, 
mégis köztünk lakozik, s a világ végéig ismételte-
tik azok ajkai által, kiket maga elválasztott erre. 
Igenis! Pro Christo legatione fungimur,Is ten maga 
az, ki általunk szól: „tamquam Deo exhortante per 
nos" hirdetjük az igaz tan t ; — „sicut misit me Pa-
ter et ego mitto vos qui vos audit, me audit." 

S ezért szólunk ,opportune, importune', akár hall-
gatnak ránk, akár nem, akár tisztelnek minket, akár 
üldöznek, mert hallgatnunk nem szabad : quae au-
divi, haec loquor. Vae mihi, si non evangelizavero ! 

Képzelhető-e díszesb méltóság, — de képzel-
hetö-e nagyobb, veszélyesebb teher is ? Nemde szi-
gorú kötelességünk épezért, hogy, amennyire tő-
lünk telik, e megtisztelő küldetésre méltókká, tel-
jesítésére képesekké váljunk. Jézusnak felszentelt 
hírnökei vagyunk ! — váljon nem árulás lenne-e, 
elkövetve az isteni Ige ellen, ha türnök, hogy e szó 
ajkainkon bárcsak egy szemérnyit is veszítsen ere-
jéből? Nem büntetésre méltókká tennők-e magun-
kat, ha magunk erőtlenitenök el annak hatályát, 
tompitanók élét, gyengitenők erejét, hatását, akár 
szántszándékos restség s hanyagság által, akár alu-
székony kényelemvágynak engedve? Avagy nem 

inkább arra kell-e ügyelnünk, hogy az isteni szó-
zat ajkainkon is hiven megőrizze nemes eredetének 
ismertető jeleit, úgyszólván bélyegét, hogy bár ál-
talunk, gyenge bűnös emberek által kiejtve, mégis 
hasson, oktasson, fenyítsen, gyógyítson? ! . . . . 

Ha ily magasztos az egyházi szónoknak tiszte, 
— s ki merné állitani, hogy az eddigiekben túloz-
tam, micron inkább a kellőnél is kevesebbet mond-
tam — akkor önkényt következik, miszerint lelkis-
meretes tanulmányokra, s pedig épen nem utolsó 
sorban lélektani tanulmányokra vagyon szükségünk, 
hogy szavunknak azon belerőt szerezzük, mely az 
igazi népszerűségben rejlik — ? 

Ismét menjünk tovább egy lépéssel. A lelki-
pásztornak szava az élet szava, ez ennek természete, jel-
lege, lényege ; hiszen, az élő Isten egyházának szol-
gái vagyunk. Krisztus azért jö t t e földre, ut mun-
dus non pereat, sed habeat vitám aeternam — ut 
vitám habeant et abundantius habeant. A keresz-
ténységben minden életteljes, életerős, a keresz-
ténység maga a legnemesebb szellemi élet, melyre 
a bün halálából ébredtünk ; — Ego sum Resurrec-
tio et Vita, mondá isteni alapitója, s máskor: Ego 
sum Panis vivus, qui manducat hunc panem, 
vivet in aeternum. Hogy ez éltető kenyér mindenha 
s mindenütt töressék a hívőknek, azért létezik E > 
clesia Dei vivi, azért léteznek templa Dei vivi; 
abban, az egyházban, csergedez a világ végéig a ke-
gyelmek forrása, fons aquae salientis in vitám aeter-
nam ; ezekben, a templomokban, hirdettetik a ver-
bum vitae, melyet joggal nevezünk igy, mert életet 
ad, az élő Istennek a kegyelemben élő gyermekeivé 
teszen minket; mi papok pedig, mi vagyunk az esz-
köz, mely által e szó közvetittetik a népeknek, mi 
nekünk kötelességünk ajkainkon hordanunk ez él-
tető igét, mi vagyunk azon edények, melyek, hogy 
ismét sz. Pál egyik szavát — Philipp. II, 16; — 
alkalmazva használjam : ,megtartjuk az élet igéjét ' ; 
— continentes verbum vitae. 

De mi pásztorok is vagyunk, — pastores gregis. 
,Pascerel pedig annyit tesz, mint tápot szerezni, tá-
pot, eledelt, mely az örök életre táplálja a lelket ; él 
pedig a lélek ex omni verbo, quod procedit de ore 
Dei Az evangelium szava, értem alatta a ker. taní-
tást, bizonyos értelemben épugy táplálja lelkünket 
az örök életre, mint az Urnák teste; Jézus,az Isten 
Fia, ki érettünk emberré lőn, szent tana által még 
folyvást közlekedik velünk, nem kevesbbé, mint a 
szentségek által, melyekben malasztjait árasztja 
ránk, a legelső, legméltóságosabb Oltáriszentségben 
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saját magát adván nekünk. Azért jól mondja Thomas a 
Kempis — Im. J . Chr. 1. IY, 11; „Sine his duobus bene 
vivere non possem : nam verbum Dei, lux animae meae ; et 
Sacramentum tuum, panis vitae. Haec possunt etiam dici 
mensae duae, hinc et inde in gazophylacio sanctae Ecclesiae 
positae. Una mensa est sacri altaris, habens panem sanctum, 
id est Corpus Christi pretiosum. Altera est divinae legis, 
continens doctrinam sanctam, erudiens fidem rectain, et fir-
miter usque ad interior» velaminis, ubi sunt Sancta sancto-
rum perducens." 

Mindegyikünk továbbá magvető is, semen autem est 
verbum Dei. Ilyen kis vetőmag valóságos csuda, az élet tit-
kának egyegy csekélynek látszó, s mégis mély jelentőségű 
példányképe. Egész egy világ rejlik e kis magban, melyet 
a lélek szántóföldjébe vetünk, hogy keljen, nöjjön, gyümöl-
csöt teremjen, s igy ismét másokat is tápláljon az örök 
életre — Eloquium tuum vivificat m e . . . . 

Ekként végig menve az evangéliumon, mindenütt azt 
találjuk, hogy szavunk lényegileg éltető, az élet szava, s 
annak is kell lennie. 

Ennélfogva szükséges, hogy a pap ,potens verbo' le-
gyen ; — nem értek ez alatt úgynevezett nagy, hatalmas, 
fényes szónokát, mert gyakran tapasztaljuk, hogy ezeknek 
szava mindenre való, csak arra nem, hogy életet öntsön a 
lelkekbe. Hanem azt értem e szó alatt, hogy a Verbum vitae 
visszhangozzék keblében, hogy szive — mint mondani szok-
tuk, helyén legyen, hogy kötelességét ismerje, Istenét és 
lelki gondozására bizott testvéreit, hiveit szeresse. Akkor 
szava nem az akadémikus művésznek mesterkélt szava lé-
szen, nem üres szóvirágok halmaza, hanem élő s élénk, vilá-
gos, megragadó, magával rántó szó, az atyának s pásztornak 
tekintélyes szava, mely ott, a hol szükséges, súlyosnak is tud 
lenni, közéjök csapván azok közé, kik a gyengéd figyelmez-
tetést csak amúgy fülök mellé el-el szeretik eregetni, s 
mégis, minden belereje mellett is szeretetteljesen behatol-
ván a szivek legfélreesőbb, legsötétebb rejtekeibe. Igy min-
den szónoklata egyegy tett leszen, melynek végrehajtása 
dicső, szent hivatal — ministerium Verbi! Ez ama szó, 
melyről Izaiás mondja: — 53, 10 — „Es mint leszáll az 
e ő és hó az égből, és oda többé nem tér vissza, hanem meg-
itatja a főidet és megöntözi és termővé teszi azt, és magot 
ád a vetőnek és kenyeret az evőnek : — ugy leszen az én 
igém, mely számból kimegyen ; nem tér vissza hozzám üre-
sen, hanem végbeviszi mind a mit akartam, és foganatos lesz 
azokban, mikre küldöttem.". . . (Vége köv.) 

A szabadkőművesség benső alaptalansága. 
(Folytatás.) 

Gernert testvér a hofi „hajnal csillag" czimü páholy 
tagja szintén hosszan értekezik a pápai tévmentesség felől, 
s következő eredményre j u t : „a pápa személyesen csalhatat-
lanná tétetett, nyilkozatának igaznak kell lenni, a sz lélek 
kénytelen őt felvilágosítani, hasonlitván valami gályafe-
gyenczhez, ki a pápához van bilincselve ! A szabadkőműve-
seknek áll nézetem szerint leginkább kötelességükben, min-
den áron e veszedelmes tévtan ellen, — mely egy embert, 
egy gyárié embert istenné tesz — küzdeni, mert e hitágo-
zat minden kőmüvesi alapelvet kigúnyol." 

Előbb már harczra hivta a kőmüvességet „egy hang 
Alpiná"-ból (schweiczi nagy páholy) „a jezsuita barbarság 
ellen, mert az ellenségnek hatalmas szövetségese van saját 
táborunkban, a néptömeg vakhitében". Ezen türelmes sza-
badkőtnüvesi hangok után a schweiczi katholikusoknak vagy 
hitüket vagy hazájukat kellene elhagyni. „A katholikusok, 
olvassuk itt tovább, eddig csak felényire voltak szabad re-
publicanusok, t. i. csak polgári tekintetben ; egyházilag, hit és 
lelkiismereti ügyekben Rómától függőitek, egy idegen hata-
lomtól a mennyiben ez az egyéni szabadság fogalmával, és a 
szövetséges alkotmány szellemével megegyezett ; s most en-
gedjék rabbá tenni eszük, lelkiismeretük s hitüket, s szelle-
mileg szabadakarat nélküli rabszolgái legyenek egy Rómá-
ban székelő önurnak, s janicsárai legalábbvalója merészeljen 
lábával nyakukra lépni." ') 

Ezen e l m é l e t szerint, midőn a Rütlibeliek esküvének : 
„Szabadok akarunk lenni mint Atyáink 
Inkább halunk minthogy éljünk szolgaságban 
Bizni fogunk mind a legfőbb istenségben 
S az emberek hatalmától mit sem félünk," — 

csak félig voltak republicánusok, minthogy „a hit és lelki-
ismereti dolgokban se kormányzó se szövetségi alkotmány-
tól, hanem az evangeliuni s Krisztus által alapított tekin-
télytől akartak függni." • 

Nem csak egyes testvérek, hanem egész páholyok ezt 
hangoztatják. Ide vágó azon körirat, melyet a bayreuthi nagy 
páholy 1870. márcz. 28. a vaticáni zsinatról kibocsátott. 

„A szabadkőműves társulat,igy kezdi furcsa nyíltság-
gal, rendesen nem vesz részt a jelenkor politikai és egyházi 
pártvillongások és küzdelmekben." Csak hogy fájdalom e 
szabály igen sok kivételt megtűr. Tartalmába mélyebben nem 
akarok belebocsátkozni, minthogy ez irat előbb már nyil-
vánosságra került. A köriratból mégis szeretnék néhány té-
telt kiemelni, melyet az aradi Oriens-hez tartozó .tökéle-
tes' „Széchenyi" czimü szent-János-páholy, a florenczi 
nagy páholynak Rómába történt átvándorlása alkalmával, 
1870. oct. 15-én az összes magyarhoni testvérpáholyok-
hoz intézett. 

Először is az hozatik föl, hogy „társulatunk majdnem 
ezeréves törekvése óta, testvéreink közül ezeren nyomást 
és kinos halált szenvedtek, a Róma által szított vallási fana-
tismus miatt saját meggyőződésükért." Majd tovább foly-
tatja a körirat: „s néhány nap múlva épen ezen Rómába is 
behat a kőmüvesség világa, s áldásteljes sugára megvilágítja 
a vakhit éjjelét s magasztos hatása szétrontja a meggyökere-
zett előítéleteket. Ily magasztos győzelmet valóban ritkán 
ünnepelt még a szabadkőművesség; egy hirtelen eltűnt földi 
uralom romjain, az emberi őrültség összedűlt államépüle-
tein emelkedik fel csendes dicsőségben a szabadkőművesség o o 
világa" stb. „Fanatismus, őrültség, vakhit," ezek azon szavak, 
melyekkel a páholyok hivatalos okmányaikban akatholicis-
mus lényegét megbélyegzik, hogy türelmüket és felebaráti 
szeretetüket bebizonyítsák. Bizonyítékául annak, mily lelki-
ismeretesen tartózkodnak a páholyok a pártvillongásoktól, 
szolgáljon még a következő vallomás: „miután az (a kőmü-
vesség) Rómába bevonult, fényes jutalmat nyert működésé-
ért, mely annál nagyobb és dicsőbb, mivel ő maga oly sokat 

') Bauh. 1870. 1. 341. — J) Ilyféle „társulati hazngságokat" piru-
lás nélkül napról napra lehet terjeszteni a páholytestvérek között. 
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segített annak sikerültén." *) A mit itt Steinitzer C. és Bán-
hidy Béla testvérek, kik e köriratot aláírták, az olaszpáho-
lyok politikai működéséről mondanak, csakugyan igaz és el-
ismert dolog. Ennek következtében a német páholyok vo-
nakodtak az olasz szabadkőművességgel összeköttetésbe 
lépni ; miután azonban czélukat szerencsésen elérték, s a 
kath. egyházat érzékenyen megkárosították, ezért feltétlen 
dicséretet és általános kegyelmet nyertek. Még 1867-ben az 
olasz kőműves társulatot csak négy nagy külföldi páholy 
ismerte el ; azonban 1869 közepetáján már 40 legnagyobb 
külföldi páholylyal barátsági és együttleges frigyre 
léphetett.4) 

Az olasz kőmüvesség gyűlölettel viseltetik minden 
iránt mi katholikus. Garibaldiról, ki évek óta legfőbb hiva-
talokat visel e titkos társulatnál, szólni sem akarok. Hisz 
tény, miszerint az olasz nyelvkincs nem képes szavakat 
lelni fanatismusa kifejezésére. Más testvérek legalább ipar-
kodnak megtartani az illem határait. Igy például Franchi 
tsv. ki mellé több olasz páholy csoportosult Milánóban, 
néhány év előtt, szabadkőműves-féle programmot tett közzé, 
mely az 1864-ik évi Bauhütte 30. és 31. számában egészen 
lelett fordítva. A Latomia ellemzése után, az abból indul ki, 
hogy a szabadkőművesség, az ő eredeti, jelvényekbe bur-
kolt: czélját a szabadság, méltányosság, egyenlőség testvé-
riesség, társulás, együttlegesség eszméinek az emberek 
közti terjesztését, — melyeknek zárkövét az emberi jogok 
képezik — elérte, miután „e szó a franczia forradalomban 
tetté vált"; hogy az azonban mostani második czélját : min-
den embert egy családdá egyesitni, és mindannyit testvérie-
sitni, csak is mint jótékony társulat töltheti be ; s hogy e 
czélra minden általános emberi intézménynél többet érne a 
hasonértelmüek, és a liberális párthoz tartozók egyesülése; 
a kőmüvességnek semmi áron sem volna szabad leereszkedni 
a politika terére, neki valóban a „humanitás egyházát" kel-
lene képeznie.5) 

A Bollettino del Grande Oriente délia Massoneria in 
Fealia 1865-iki máj.-juniusi számaiban terjedelmes tudósí-
tást közöl az ezen év máj. 28. 30 án Genuában tartott kő-
műves gyűlésről; melyen 75 páholy volt képviselve; a tu-
dósításban benn foglaltatik még Boni főtitkár 2 körirata is, 
melyek közül egyik „a római hierarchia" ellen van intézve; 
mio- a másik további működésre hiv fel a halálbüntetés el-Ö 
törlésére nézve. „ A szabadkőművesség — mondja többi közt 
az első — nem nézheti egykedvűleg a római ügyek folya-
matát ; az alapelvek, melyeken a római kormány nyugszik, 
az övéikkel homlokegyenest ellenkeznek, ugy hogy annak 
diadala a kőmüvességre halálos csapást mér, Olaszhont pedig 
eltemeti. Intse ön a testvéreket, kik az ön kalapácsának en-
gedelmeskednek, hogy a római kormány működése ellen 
nyiltan és folytonosan harczoljanak ; s önöknek bárminemű 
Concordatumot ugy kell tekinteni, mint halálos megsértését 
a kőmüvesség, a nemzet, a haladás és humanismusnak stb. 6) 

Valamivel később — midőn 1870-ben az olasz kor-
mány készülődött Rómát mint olaszhon fővárosát elfoglalni, 
s a nagy páholy azon eszmével bíbelődött, hogy ő is azon-
nal Rómába költözzék — Frappoli nagymester egy körirat-

3) Bauh. 1870. 45. sz. - 4) Augsburg. Alig. Ztg. 1869 1. 3343. — 
») Latom. 1864. 1. 374. ") Latom. 1865. 365. 

ban egyszersmint tudtul adta, miszerint a szabadkőművesség 
azon lesz, „hogy a világot a pápai tévmentességről megsza-
badítsa." 7) Mindenki érti, hogy egy olasz radicalis szájában 
mit jelentenek e szavak. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, nov. 10. A f ü g g e t l e n m o r á l . A czim, me-

lyet e lap visel, az irány, melyet követ, kizár minden oly 
feltevést, mely a felől gyanúsítana bennünket, hogy mi va-
laha örvendtünk volna, vagy örvendeni csak képesek len-
nénk is az erkölcsi sülyedés felett, mely önmagától érthető-
leg annálinkább terjed, minél jobban terjed a független 
morálról szóló vélemény, mert az előbbi ez utóbbival szo-
ros összefüggésben van, és az utóbbinak természetes, habár 
nagyon sajnos következménye, amennyiben az erkölcsileg 
sülyedt nemzet semmit, mi szellemileg nagynak, nemesnek 
mondható, végrehajtani nem képes, sőt közel van hozzá, hogy 
a nemzetek sorából kitöröltessék. 

Váljon a magyar nemzet is azok sorába tartozik-e, 
melyek maholnap a nemzetek sorából kitöröltetnek, a felett 
itt Ítéletet jelenleg mondani nem akarunk, de annyi kézzel-
foghatókig bebizonyítható, hogy az ut, melyen jár, nem az, 
mely a nemzeteket biztositani szokta, hanem az, mely eddig 
a történelem tanúsága szerint, a nemzeteket a megsemmisü-
léshez vezette. Ha azt csak mi állitanók, lehet nagyon 
könnyen, hogy valami ultramontán-féle jeremiádnak tarta-
nák, mert állítólag vagy kell, vagy sem, vagy igaz, vagy 
nem, az ultramontánok szoktak a világ gonoszsága felett o o O 
panaszkodni ; ez egyszer azonban oly tanura hivatkozhat-
nak, mely ellenfeleink szemeiben sem fog gyanúsnak feltűnni 
és e tanú nem más mint a ,Peiti Napló'. Ezen ultramontán 
tendentiákról egyáltalában nem vádolható, mert liberális lap 
csak a napokban is keservesen panaszkodott a nép roszasága, 
erkölcsi sülyedése felett, mely naponkint jobban és jobban 
tovább harapódzik, megelégedvén természetesen, mint ez 
liberális laphoz illik, a baj constatálásával anélkül, hogy a 
baj eredetét és forrását keresné, anélkül, hogy a bajnak 
megfelelő gyógyszerről gondoskodnék. 

E tényt mi régen megjósoltuk, és ha ennek bekövet-
keztét a ,Napló' után fájdalommal jelezzük, másrészt örven-
dünk a felett, hogy liberális részről is eljutottak a mi meg-
győződésünkhöz ; de mi itt meg nem állapodunk, hanem 
tovább is megyünk egy lépéssel, mert mit ér ismerni a bajt 
ha nem birunk gyógyszerrel annak meggyógyitására, vagy 
ha birunk is, mint az jelenleg az eset, ha azt alkalmazni 
nem akarjuk ? 

A nép, a,Napló1 szerint, erkölcstelen és naponkint mé-
lyebben sülyed az erkölcstelenségben. Vizsgáljuk ennek az 
okát, és akkor megtaláljuk az orvosságot. Mielőtt az alkot-
mányos élet visszaállíttatott volna, e panasz nem volt hall-
ható, ez ujabb keletű, azaz azon időtől fogva létezik, mi-
óta alkotmányos életet élünk. Tehát az alkotmányos élet 
oka az erkölcstelenségnek ? mi tehát ellenségei vagyunk az 
alkotmányosságnak? legkevésbbé sem, hanem igenis, mi 
ellensége vagyunk a visszaélésnek, melyet ez alkotmányos 
szabadság nevével űznek, ez a visszaélés az alkotmányos 
szabadsággal oka a nagymérvű erkölcstelenségnek. Az alkot-

Bauh. 1870.1. 318. 
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mány szabadságot adott a sajtónak és a sajtó e szabadság-
gal gyalázatosan visszaél, mert e szabadságot felhasználja 
Isten, vallás, az ő felkentjei és mind az elleD, a mi szent ; az 
erkölcsi téren elveket hirdet, minő a ,független morál' elve, 7 7 O© 7 

melyből a nép a következtést drasticus módon levonja és a 
gyakorlatba átviszi ; az alkotmány felhatalmazza a kor-
mányt az egyletek alapszabályait megvizsgálni, azokat 
megerősiteni vagy elvetni, a kormányok e szabadsággal az 
erkölcsösség hátrányára visszaélnek, megerősítve bármily 
egylet szabályait, ellenben visszavetve minden oly egylet sza-
bályait, melyek képesek lennének a népben a hitet és erköl-
csösséget éleszteni és táplálni ; az országos törvények fel-
hatalmazzák az országgyűlést az iskolák ügyeit tárgyalá-
saik körébe vonni, az országggyülés e felhatalmazással 
visszaélt, engedélyezve, sőt erőszakolva oly iskolákat, me-
lyek az erkölcsösségnek határozottan kárára vannak, lásd 
felekezetnélkül iskola; mondjak-e még többet ? nem sorol-
hatnám-e ide azt is, hogy mily veszedelmet rejt önmagában 
az erkölcsösségre nézve az általános, több évre terjedő ka-
tonáskodás? nem e categoriába sorozható-e, hogy a népnél 
a polgári házasság eszméje a sajtó közvetítésével el van 
terjedve ? stb. 

Az erkölcstelenség okai, mint látható megvannak és 
pedig elég számosan, melyek mind a liberalismus lelkisme-
retét (?) terhélik, mert a szabadsággal a szabadosságot ho-
nosította meg. A bajt megszüntetendő, a jövőre elejét ve-
endő, semmi másra nincsen szükség, mint hogy a baj oka 
megszüntettessék, fel kell hagyni a sajtónak az eddig köve-
tett istentelen és minden vallást, minden erényt kigúnyoló 
irányával, fel kell hagyni kormánynak és országgyűlésnek az 
egyaránt nyert felhatalmazásukkal való visszaéléssel, be kell 
bizonyitaniok, hogy előttük a vallás, erkölcs, az egyház 
szolgái tiszteletben vannak és ha lassan is, mint az az er-
kölcsi sülyedéssel történt, de biztosan vissza fog jutni min-
den a régi mederbe, nem lesz lehetséges majd általános cor-
ruptióról mint most beszélni ; igen is, hoc fac et vives, élni 
fog a nemzet, de különben el kell vesznie. 

Róma. IX. P i u s és e g y m a g y a r m ű v é s z . 
(Vége.) íme tárgyamhoz jutottam, midőn azt mondhatom, 
hogy épen IX. Piusnak egyik halhatatlan érdeme, hogy az 
egyházi művészet fölelevenitésére kiterjeszté szive gondjait; 
és épen ez az, a mely Szoldaticsunk ecsetjét is vezérli, ki ön-
tudatosan, kizárólag, egész életét e magas hivatásnak szentelte. 

IX. Pius buzdításával haladt elő a katakombák tanul-
mányában a nagynevű De Rossi lovag, és az ő nyomán a 
régészek egész csapatja, mely valamint a monumentális theo-
logiát hozá napvilágra : ugy a művészet terén uj mozgal-
mat teremtett ; egy uj Ezechiel ez a föléledt csontmezőn. 

A negyedik, ötödik század basilikai és többnyire e 
pápa költségén kerültek napfényre, sz. Kelemen földalatti 
temploma, sz. István basilikája a régi latin uton, sz. Domi-
tilla, a hét alvó szentek, s a többi szentélyek, ugy a IX. 
Pius által a lateráni palotában megnyitott Museum christi-
anum mind megannyi eszközök, melyek a ker. művészet szel-
lemének fólélesztésére vannak szentelve. 

IX. Pius az, ki a barokstyl által deformált egyháza-
kat kitűnő műépítésze, gróf Vespignani Virginius és mások 
segítségével előbbi szépségüknek stylszerüleg visszaadta. A 

négy fő basilikán kivül ékesen szól erről sz. Lőrincz : S. 
Maria in Trastevere — Sopra Minerva, sz. Ágoston, a saler-
nói sz. Máté s más egyházak. 

Nem emlitve a vaticáni képtár, stanzák és loggiák 
gondos fentartását és részben folytatását, szólok ama mo-
saik-gyárról, mely egyetlen a maga nemében, e gyár temér-
dek költségen, a legnagyobb tökélylyel állitja elő a régi 
egyházi művészet legszebb terményeinek másolatait ; hason-
lólag a vaticani szőnyeghimzés, a sz. Lukács akadémia, az 
elvett sz. Mihály-növelde mind a pápa szándékát valósitá. 

IX. Pius az, ki bár megfosztatott világi fejedelemsége 
előnyeitől, és csupán a hivek péterfilléreiből él és tart fel 
ezreket és ezreket: mégis alig van fejedelem, ki a művészet 
emelésére annyit, és oly nemes czélból költene, mint épen ő. 
E magasztos felfogás, e nemes irány magyarázza meg a pá-
pának Szoldatics műve felett ejtett nyilatkozatát. 

Szoldaticsnál találta fel ugyanis — idézett szavai sze-
rint — régen táplált eszméjét, melyet a minap egy hódoló 
művészegylet előtt világosan hangsúlyozott, t. i., hogy itt az 
idő, miszerint a művészet visszatérjen ama szellemhez, mely 
egy Beato Angelicot lelkesitett, és azon felfogáshoz, melyet 
Sanzio Rafael művész pályája első felében vallott. 

Kitűnő hazánkfia ezt ugy megoldá, mint eddig tán 
senki; nem számolom feladatomhoz az ő művészetét jelle-
mezni, közlök egykét vonást szelleméről, melyet az ő szives 
közlékenysége, és saját eszmélkedésem alapján merítettem, 
melyet e tételben állítok egybe, miszerint Sz. halhatatlan 
érdeme, hogy az egyházi művészetre öntudatosan lépett, an-
nak éjjele álmát, nappala gondját kizárólag szentelte, hogy 
ő a régi művészek legmélyebb tanulmánya nyomán, a kath. 
egyház tanitásához hiven, saját benső meggyőződése, valódi 
keresztény lelkülete és végül egyenes magyar jelleméből, 
szóval hivatásból alkot és ecsetel. 

Igen 1-ör öntudatosan, ki midőn e kevésbé hálás pá-
lyára lépett, komolyan számot vetett magával, még bécsi 
akadémikus korában. 

2-or kizárólag; mert a latin költő szerint: Ars longa 
vita brevis, és a bölcs szerint: Pluribus intentus ad singula 
minor est sensus. 

3-or hivatásból, müvei tanúskodnak; nem nehéz fölis-
merni a mondva csinált szentképeket, hol a túlvilági öröm, 
és boldogító lelki béke helyett egy csomo színházi tanul-
mány fóleresztve a conventionalis attribútumokkal könnyen 
kiadja a szent püspököt, martyrt és madonnát: ámde az más 
kérdés : mi épülés van az ily képekben ? melynek mestere, 
(— megtörtént dolog —) hogy szent Pétert adhassa, a mat-
rózok pálinkaházába ment modellt keresni, és egy derangirt 
arczu, kopaszfejü legényt mintául megfogadva, ugy oda-
csapta azt a galilaei halászt, hogy szinte porzott bele. 

Szoldaticsnak semmi köze az ily bravourokhoz ; az ő 
szent áldozárján szóról szóra leolvashatod a tridenti canont : 
„Sic decet clerico3 vitám, moresque suos componere, ut ha-
bitu, gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus nil nisi 
grave, moderatum ac religione plenum praeseferant ut 
cunctis afferant venerationem" ; azonfelül ő a szent indivi-
dualitását is kiaknázá, és utolsó redőig kiadja ; s ami az 
érzelmet s áhítatot illeti, nincs szüksége a modellekre ; mert 
lelkéből meriti azt ; azért mondja felőle találólag Tárká-
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nyi: Szoldatics ecsete imádkozik. Az ő madonnái nem csinos 
anyák, és deli barna leányok, hanem . Mater Dei Mater 
pulchrae dilectionis, — Immaculata, — Spes nostra. 

Minthogy pedig ami szivből jön, az a szivig hat, az ő 
sajátja, hogy imádkozva, elmélkedve festvén, imádkozni, és 
hinni tanit ; és ezzel haladja tul ama düsseldorfi német isko-
lát, mely Overbeck, Cornelius vezetése, Fürich, Déger, Itten-
bach-ok alatt sok szépet és buzgót alkot. 

Ez okból mondá felőle ócsárolva egy német műked-
velő : „Wenn ich beten will, so nehme ich ein Gebetbuch." 
Ezért szólott felőle a hitnélküli Kosmopolit' cz. lap többször 
oly értelemben, miszerint Szoldatics ereje szokatlan nagy-
szerű, csak egy a hibája, hogy a legendákat vallja. 

Ime Uraim, méltán dicsérte hát Szoldaticsunkat IX. 
Pius, a ker. művészet regenerálója. Váljon kérdem : ezek után 
nem ajánlhatna-e fel a magyar nemzet IX. Piusnak jövőévi 
aranyünnepére egy Patrona Pegni Hungáriáé képét ez ihle-
tett ecset által festve ? Bogyai Bartalos Gyula. 

Marpingen. A p o r o s z r é m u r a l o m . (Vége.) 
Augusztus 8-án a község lakosainak tudtukra adatott, mi-
szerint a Härtewald és Schwannheck nevü erdőparcelláknak 
látogatása 9 marknyi birság alatt tilos, mely összeg ugyané 
hó 22-én 30-ra emeltetett, azon megjegyzéssel, miszerint a 
fizetésképtelenek megfelelő tartamú fogsággal bűnhődnek-
Ugyané napon a Rumschöttel nevü kerületi főnök azt is 
rendelte, hogy minden idegen, ki Marpingenben s vidékén 
a szükséges igazoló iratok nélkül megfordul, befogatik, s 
mig kiléte s azonossága ki nincs deritve, börtönben tar tátik. 
A ki pedig valamely Marpingenbe szándékozó processióban 
részt veszen 3—15 marknyi bírságot fizet. Mind e rendele-
tek foganatosítása kedveért 14 csendőr rendeltetett a hely-
ségbe, kiknek szolgálatát a főnök akként iparkodott köny-
nyebbé tenni, hogy az erdőben a forrás mellett jó, erős lak-
tanyát épittetett, természetesen a község költségén, s egy 
másikat a megjelenés helyen szándékozik építeni. E két ta-
nya összesen 280 markba fog kerülni. De ez még mind nem 
látszott elégségesnek a ,buzgó' főnök előtt. A megjelenés 
helye sövénynyel kerittetett be, s a forrás elfalaztatott, mi 
nagy kárára leendett a körülfekvő kerteknek, melyeknek 
tulajdonosai épen e forrástól szokták az öntözésre szükséges 
vizet hordatni, ha az erős forrás, tul járván a bölcs ,Land-
rath' eszén, valamivel odább kettőztetett erővel nem tört 
volna ki. Sőt a dühös ,culturharczos' annyira megy, misze-
rint azzal fenyegette a falu lakosait, hogy minden kutat be-
zárat, hahogy még ezentúl is a megjelenésekben hinni meré-
szelnek. A tulajdonjog ezen megsértése ellen a inarpingeni 
községtanács felirt ugyan a tartományi elnökséghez, azon-
ban eredmény nélkül, sőt a funaticus főnök erre azt rendelte, 
hogy mindenki, a ki a tilos erdőn keresztül szántóföldére 
megy — pedig számos gazda csak ugy juthat oda, — befo-
gassék, ugy hogy eddig már több mint 400 embernek volt e 
miatt baja a csendőrökkel. Az önkénynek netovábbja pedig 
az, hogy legújabban 4000, mondd; négy ezer marknyi bir-
ság vettetett ki a községre „azon költségek fedezésére, me-
lyek a marpingeni jelenetek által szükségesekké váltak, 
vagy még ezentúl válni fognak — /" — e sarcz a helység ren-
des állami adójának 115 száztóliját teszi, azaz ezen adót 

megkétszerezi, s a végrehajtó már is működik a szerencsét-
len nép közt. 

Váljon nem volt-e igazam, minden tudósításomnak e 
czimet adtam „A porosz rémuralom", mert valóban rémura-
lom is az, mit manap a porosz protestantismus az ország sze-
gény katholikus népén gyakorol. 

Igy állottak a dolgok október végén ; azóta már több 
nevezetes mozzanat fordult elő. Neureuther plébános f. hó 
4-én befogatott és Saarbrückenbe vittetett, hasonlólag a 
szomszéd, Alsweiler nevü falunak lelkésze. A tanitó, ki har-
minczhat esztendő óta működik a helységben, elbocsáttatott, 
a tanitónő máshová helyeztetett át, de már többször idéz-
tetett a vizsgáló biró elé, ki mint látjuk, már is teljes erő-
ből működik. Időelőtti volna ezen ügyre nézve véleményt, 
vagy Ítéletet koczkáztatni, annál is inkább, minthogy az 
egyházi hatóság mindeddig nem nyilatkozott, a világi ható-
ság eljárása pedig, eltekintve minden egyébtől, már csak 
embertelen fellépése s azon kormányzati rendszer miatt is 
gyanús, melyet az uralkodó protestantismus a katholikus 
polgárok irányában mindenütt követni szokott. IIa a befo-
gott személyek el is Ítéltetnének, ez még nem bizonyítana 
bűnös voltuk miatt, a zsidó-szabadkőműves protestantismus 
ennél nagyobb igazságtalanságokat is követett már el. 

Svajcz. A z , ó k a t h . ' p ü s p ö k s é g ; m e g t é r é s ; 
e g y s a r o k b a s z o r í t o t t k r y p t o - ó k a t h o l i k u s 
p l é b á n o s . A genfi nagytanács okt. 11-én tartott ülésében 
elhatározta, hogy a kantonnak összes katholikusai kötelesek 
az uj ,nemzeti' püspököt elismerni s neki vallási dolgokban 
engedelmeskedni. Tekintve már most, hogy a kanton katho-
likusainak legfelebb egynegyede tartozik a fentnevezett sectá-
hoz, annál undokabb alakban tűnik fel azon szellemi zsar-
nokság, melyet egy magát liberálisnak csúfoló kormány 
polgárai lelkismeretén gyakorol, holott épen a liberalismus-
nak ,elvei' szerint a kormánynak mi köze sem lenne ahhoz, 
miféle valláshoz, s ennek melyik felekezetéhez tartozik az 
egyes polgár. Hanem itt arról van szó, hogy a páholy segít-
ségére jöjjön a forradalomnak a kath. egyház ellen, s akkor 
ez az ,elv' ! A kantonnak római-katholikus polgárai külön-
ben tiltakozni fognak ezen erőszakolás ellen, s a szövetségi 
legfőbb hatóságokhoz folyamodni, de a mai svajczi viszo-
nyok mellett előreláthatólag csekély vagy semmi ered-
ménynyel. 

Marchai, ókatholikus plébános a neuenburg-kantonbeli 
Chaux-de-fonds nevü helységben visszatért a kath. egyház 
kebelébe; mert a svajczi ,ókatholikusoknak' üzelmei undor-
ral tölték el, még minden becsületből ki nem vetkőztetett 
lelkét. Jelenleg lelki gyakorlatokat tart Nancyban. Megté-
rése után röpiratot bocsátott ki, melyben az ókatholikus 
papok erkölcsi állapotát ecseteli ; — valóban borzasztó 
kép ! Tanácsára más két kath. pap, kik épen Genfbe jöttek, 
hogy az ottani kormánynak mutassák be magukat, vissza-
fordultak, s bűnbocsánatot kérve püspöküktől, megtértek. 
Maga Marchai, mielőtt Nancyba utazott volna, Genfben 
összes bútorait adta el, s az ekként kezéhez jutott összeget 
a genfi katholikus szegényeknek adta. 

Furcsa dolgok történnek a schaffhauseni katholikus 
községben. Az ottani plébános, Bohréi1, mindeddig ,libera-
lis'-nak tartatott ; de azért épen nem volt, vagy legalább 
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nem vallotta magát ókatholikusnak ; sőt az ő tanácsa foly-
tán történt, hogy a község nem régen, mint a ,Rel.' akkor 
jelentette, római-katholikusnak nyilatkoztatta ki magát, s 
elhatározá, miszerint az ,ókathoIikus' püspökséggel sem-
miféle összeköttetésre nem lép. Mindazonáltal maga Boh-
rer ezentúl is az infallibilitás s a Mária-cultus ellen izga-
tott, sőt prédikált is. Végre az egyházi hatóság, megsokal-
ván a dolgot, komolyan felszólította, nyilatkozzék : melyik 
táborhoz tartozik, hivei is szoritották, sőt maga a liberális 
sajtó is minősithetlennek mondá eljárását. Ekként sarokba 
szorítva, legközelebb a szószéken mindent visszavont, mit 
valaha a katholikus tan ellen mondott, s az adott botrány-
ért bocsánatot kért híveitől. 

Basel városa s vidékének kormányai Herzog ,püspök-
nek pásztorlevelét' ad acta tette; mert sem itt, sem ott ,óka-
tkolikus' község nincs, a kormányok tehát a ,püspökkel' 
sem törődnek. 

Missiói tudositások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 61. A „Missiói Tudositások" olvasói előtt ismerete-
sek az „apostol-iskolák", melyekben a leendő hittéritők 
gyermekkoruktól fogva taníttatnak és neveltetnek. Foresta 
Alberik j. t. atya, ez iskolák alapitója 1876. évi május 2-án 
hunyt el az Urban Avignonban 59 éves korában. Ö maga hét 
„apostol-iskolát" alapitott. A nép oly tiszteletben tartá őt, 
hogy midőn tetemei a templomban kitéve valának, az apos-
tol-iskola öt növendéke 4 óra hosszant volt elfoglalva azzal, 
hogy kezeit némi tárgyakkal érintsék, melyeket a hivők 
ereklye gyanánt vivének haza. 

62. Melyikünk ne emlékeznék amaz éhhalálról és a 
vele karöltve járó pestisről, mely 1868-ban oly iszonyúan 
pusztított Algirban? Pár hónap alatt a benszülöttek egy ötöd-
része a halál martaléka lőn. A nyomornak eme gyászos emlé-
kű napjaiban fogamzott meg Algír lángbuzgalmu érsekének, 
Lavigerie ő mlgának elméjében ama gondolat, hogy a nyo-
mor-okozta romok fölé a Megváltó sz. keresztjét tűzze ki s 
örök emléket állítson a katholikus egyház minden embert 
átölelő szeretetének. Néhány hét alatt 2000 árva gyermeket 
szedett össze és helyezett el részint saját palotájában, részint 
más helyiségekben. Ellátta őket kenyérrel, ruhával, s taní-
totta, nevelte őket : atyukká lőn. A két ezeret csakhamar 
megfelezte a halál ; százan visszaadattak szülőik- vagy ro 
konaiknak: a többi önkényt csatlakozott a főpásztorhoz; 
kereszténynyé lőn. S most nyolcz év múlva mi lett a felne-
vekedett árvákból ? Egy részük már férfi és nő, apa és 
anya. . . A derék érsek azonban nem eresztette őket üres 
kézzel világgá : földet, egész területeket vásárolt számukra 
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s földbirtokosokká tette őket. íme ott két uj, egészen ka-
tholikusokból álló arab falu, Sz. Cyprián és Sz. Monika ; 
ezekben laknak e boldog árvák, kik Lavigerie érseket aty-
juknak nevezik. S valljon ki tette mindezt sok egyébbel 
együtt lehetővé s a nagy érsek által kivihetővé? A lyoni 
hitterjesztő társulat, vagyis azok, kik filléreiket ezen egylet 
oltárára te t ték . . . Csak pénzt,csak pénzt tehát a hittéritők-
nek, hadd terjedjen Isten országa e földön. A derék fran-
cziák minden tekintetben dicső példával mennek e részben 
elő. Sz. Cyprián közelében ugyanis épen ez év elején oly 
kórházat nyitottak meg, mely Párisnak sem válnék szégye-
nére. A kórház magyar sz. Erzsébet tiszteletére van szen-

telve s arab nyelven e feliratot viseli homlokán: „Isten 
háza" (Bit-Allah.) — „Ez tán valamely fejedelem számára 
készül" mondák az arabok, midőn az épülő félben levő kór-
házat szemlélgették. „Nem. Ez a szegény és beteg araboké 
lesz." — „S az arabok semmit sem fognak itt fizetni ?" — 
„Semmit." — *Ig i l z lehet-e ez?" — S midőn ismételve hal-
lák, hogy semmi kétség benne, az ég felé emelve kezüket 
néma ámulattal menének odább. „A többi keresztények 
mind elkárhoznak : de ti nem. Ti szivetek mélyéből hisztek. 
Ti ismeritek az Istent, és több jót tesztek, mint mi." Igy 
szoktak az algíri arabok a körükben működő hittérítőkről 
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szólani. A nagyszerű kórház közel 200,000 frankba került. 
63. F. évi febr. 22. este a ning-ko-fui (China) hittéri-

tők lakhelye leromboltatott. Wan, a chinai világi papok 
egyike megfojtatott és megégettetett. Három kápolna stb-
a tűz martaléka lőn. Pénzt, hogy újra épiteni lehessen ! 

(Folyt, kör.) 

IRODALOM. 
-f- ,Irodalmi Értesítő' Buzárovits Gr. könyvkereskedé-

séből Esztergomban; 9 —10 sz. Tartalom: 1) Bírálatok s 
ismertetések: Jeanne d A r c ; VII. Pius pápasága ; Greith : 
Über die christl. Ehe u. d. Civilehe; Brunner: Paulus in 
Athen ; Rényi : Hrotsuita ; Mócsy : Népnevelési tanulmá-
nyok ; Schüch : A lelkipásztorkodás kézikönyve ; Sujánszky : 
Szent-István-napi beszéd; (S. E.) Könyvírók s könyvkeres-
kedők Athenben. írod. hirek. Megrendelési felhivás ily czi-
mü népszerű röpiratra : 

„ A keresztények védelme nem zsidóhajsz " 
dr. Rebbert után, németből fordítva. E röpirat csakugyan 
tömeges elterjesztést érdemelne, amennyiben az életből me-
rített példákkal s esetekkel megmutatja, mily furfangos 
módon jutnak a zsidók anyagi előnyökhöz s mily fogárdos 
adásvevési mesterkélésekkel kerülnek a keresztények az 
uzsorások körmei közé. Második czélja e röpiratnak, jó ta-
nácsokat adva, óvatosságra inteni a népet, valahányszor 
zsidó üzérekkel viszonyba lépnek. A röpirat nem akar tehát 
ellenségeskedést vagy gyűlöletet kelteni a zsidók ellen, mert 
azokat is felebarátainknak kell tekintenünk, sőt ha bajban, 
nyomorban szenvednének, őket is ker. szeretettel kell gyá-
molítani ; de minden egyéb esetben gondos tartózkodással 
legyünk irántunk ! 

A füzetke minél nagyobb számban való terjeszthetése 
czéljából a buzgó kiadó, Buzárovits ur a következő, felette 
jutányos árakat szabta : 

1 példány ára 10 kr. o. é. 
25 „ „ 2 ft. — o. é. 

100 „ 6 ft. — o. é. 
sőt nagyobb mennyiségű példányok megrendelésénél még 
ennél is előnyösebb feltételeket engedélyez. Egyes példá-
nyok megrendelése legczélszerübben két 5 kros levélbélyeg 
beküldése által történik ; nagyobb megrendelések levelező 
lapon tehetők. Ugyanezen árak mellett kapható ugyanott e 
röpiratnak német kiadása is, valamint egy készülőben levő 
tótra is előjegyzések fogadtatnak el. A magyar kiadás még 
e hó folytán jelenik meg. 

Ugyancsak az ,Értesítő' 7, s 8. számához egy mellék-
let jelent meg, mely rendkívül jutányos s leszállított árakon 
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kapható, érdekes bel- s külföldi munkák jegyzékét hozza, 
melyek készpénzfizetés vagy utánvét mellett azonnal meg-
rendelhetők. 

Megjelent s Ürge L. könyvkereskedésében kapható: 
A ,Uie Jakobiner und ihre Lehrmeister.' Ein Spiegel-

bild aus der Vergangenheit für die Gegenwart, dem christ-
lichen Volke zur Mahnuno- und Warnung von A. Birle. 8-r. D D 
118 1. ára 80 kr. E könyvecske annyiban érdekes és figye-
lemre méltó, amennyiben az állam és egyházellenes forra-
dalomnak történetét kimeritő modorban és népszerű alak-
ban adja. Mint érdekes repetitoriuma oly tényeknek s igaz-
ságoknak, melyeket napjainkban sohasem szabadna szem 
elől téveszteni, mindenkinek ajánlható. 

X ,L)ie Zukunft der kath. Völker' von Baron v. Haul-
leville ; autoris. Überstzg von Ph. Wasserburg (Laicus F ü -
löp) ; 8-r. 216 1., ára 1 ft. 8 kr. Balmes modorában s irá-
nyában, csakhogy a spanyol tudós napjai óta nagyot haladt 
a világ s számos ugy érvet szolgáltatott már a kath. egy-
ház mellett s üldözőinek oktalan törekvései ellen, mint ezt a 
malinesi érsek, mgr. Dechamps ő emja, szerzőhez intézett le-
velében époly helyesen mint találólag mondja. Az első fe-
jezetben a katholicismus különféle ujabbkori ellenségeiről 
értekezvén, átmegy azon kérdésnek fejtegetésére, váljon mi 
okozza valamely nemzet politikai s közgazdászati jólétét, s 
itt kiváló figyelmet fordit azon hagyományos hazugságnak 
megczáf'olására, mintha a protestantismus e tekintetben elő-
mozditólag hatott volna. A többi fejezetek a katholicismus 
viszonyáról szólnak a tengerentúli gyarmatosítás ügyéhez, 
a polgári szabadsághoz, a közoktatás ügyéhez s a közerköl-
csiséghez, a VI I I . fejezet pedig tüzetesen bebizonyítja, mi-
szerint az u. n. reformatio sehogy sem kedvezett a polgári sza-
badságnak-, mig a záx-szónak . czime igy hangzik: „Das 
nächste grosse Jahrhundert wird ein katholisches Jahrhun-
dert sein ! 

© 1loh atyának úgyszólván világhirü kis munkács-
ká ja : „Was ist Christus?" IV. kiadásban jelent meg; ára 
36 kr. Bár minden házban megvolna ! 

= Megjelent és beküldetett hozzánk : 
£ ,A hit mestersége', bölcsészeti előkészítés a keresz-

tény hit megszerzésére. Ir ta Nicolas Ágost, magyaritá Ber-
nát sky Ferencz, váczmegyei áldozár. I l - ik olcsó (czim ? - ) 
kiadás, két kötet 8-r. V I I I s 330, illetve V I I I és 290 l v ára 
mind a két kötetnek 2 ft., mi tekintve a munka jeles voltát, 
csakugyan olcsó, hozzájárulván a valóban díszes kiállitás. 

,V1I. Pius pápasága', I I . rész. A Sz.-Istv.-társulati 
,Házi Könyvtár ' 24. kötete. Bp. 1876; 661 1., mindkét kö-
tetnek bolti ára 3 ft. 

-}- Talabér János által magyarítva, megfognak jelenni 
Zollner „Szertartási beszédei." A mű már sajtó alatt van, ki-
adója Tettey Nándor budapesti könyvkereskedő. 

£2 „A külföldi kath. theologiai irodalom tárháza" czi-
mü vállalat szerkesztője, az 5-ik füzettől, Talabér J . lesz. 

VEGYESEK. 
— A hullaégetés ellen tekintélyes hang emelkedett a 

porosz belügyministernek azon legujabbi nyilatkozatában, 
melyszerint az nem csak a fennálló törvényekbe ütközik, 
hanem egyáltalában minden tekintetben tűrhetetlen egy 
visszaélés. 

= A mitől a kath. világ már hónapok óta tartott, f. 
hó 6-án beteljesedett: Antonelli bibornok, a jeles főpap, a 
lángeszű diplomata, ő szentségének évtizedek óta époly 
ügyes, mint önfeláldozó államtitkára, Dincs többé ! Mig 
részletesb necrologját hozhatnók, csak a legmélyebb fájda-

lom érzetének adhatunk kifejezést, midőn a szentatyának 
egyik leghívebb szolgájának elhunytát jelenteni kénytele-
nittetünk. A bíbornoki collegiumban ezenkívül még Patrizi, 
Amat és Capalti bibornokok állapota is méltó aggodal-
makra szolgáltat okot. — Audisio, sz. Péter basilikának 
kanonokja, kinek érzülete már régebb idők óta is gyanús, 
ismét könyvet adott ki ezen czim ala t t : „La Società civile 
e religiosa nel secolo XIX.", melyben nemcsak a pápa világi 
hatalmának hasznosvoltát tagadja, hanem az egyházi kor-
mányzat módját is ezen formula által fejezi ki : „Senatus 
Populusque Christianus." Szerinte a pápa csak az egyház-
nak első fia. Egyáltalában mondhatni, hogy az u. n. ,liberá-
lis katholikusok' Olaszországban is mozogni kezdenek, mi-O O ' 

ben franczia nézettársai által hatalmasan segittetnek. Azon-
ban nem aggodalomképen írjuk ezeket, mert oly, minden 
belső következetességet nélkülöző irány, minő az u. n.,liberá-
lis katholicismus'-é ideig óráig zavarokat idézhet elő ugyan, 
de maradandó eredményeket nem vivhat ki. 

— Az alsó-ausztriai országos iskolatanács körlevél 
utján tudakozódik a tanítók s tanítónők közt: kik lennének 
hajlandók s képesek „szükség esetén" a vallás tanítását is 
elvállani. Ez a zsidó által orránál fogva vezetett liberális 
nyárspolgár denique el nem lehet egy kis ,culturkampf' nél-
kül. — Enzler prépostnak példáját, kit Lutz, bajor cultus-
minister a szentszék megkérdezése nélkül jelölt ki speyeri 
püspökké, s ki, mint múltkor jelentők, lemondása által Lutz 
urat nem kis kellemetlenségbe hozta, most Käss Ambrus O ' 
carmelita atya is követte, kit szintén a szentatya s rendi 
főnöke tudta nélkül würzburgi püspökké jelölt ki. A ki-
rály, mint bajor lapok irják, ezért igen ,élénk' megjegyzéseket 
tett Lutz előtt, sőt némelyik azt is sejteti, miszerint nem 
lehetetlen, hogy a király a kijelölteket a püspökség elfoga-
dására — kényszerítse ! 

— Malinesben a városi tanács 21 tagból áll, jelenleg 
10 katholikus és 11 liberálisból. E napokban egy tanitónőí 
állomást kellett betölteni, melyre természetesen minden párt • 
nak külön jelöltje volt, azon egy kivétellel, hogy egyik li-
berális tag Kerkhove grófnak, a katholikusok vezérének 
nem csak megigérte, hogy a katholikus jelöltre fog szavazni, 
hanem már betöltött szavazó jegyét is megmutatta, ugy 
hogy a kath. jelöltnek 11 szavazattal kell vala birnia; — s 
ime, a szavazás megtörténvén, a liberális jelölt kapott 11 
szavazatot Kerkhove tiltakozván a szavazati jegyek 
megvizsgálását követelte, s ime kisült, hogy a liberális pol-
gármester ,véletlenül- (!) egyik katholikus jegyet a liberáli-
sok közé dobta s ekként, csütörtököt mondott ügyességgel 
a maga emberének kívánta a helyet megszerezni. 

— Egy angol convertita, Patterson ur igen érdekes 
egyháztörténelmi tanulmányt irt azon pápákról, kik 726 óta 
uralkodtak, mely tanulmányban kimutatja, miszerint az 
emiitett év, tehát 1150 esztendő óta azon idő, mely alatt az 
egyes pápák vagy Rómából száműzve voltak, vagy oly vi-
szonyok nyomása alatt állottak, hogy uralkodói vagy egyéb 
jogaikat szabadon nem gyakorolhatták, összesen 400 esz-
tendő, tehát az egésznek egy jó harmadát teszi, ugy hogy 
az egyház minden században átlagosan 33 esztendőig üldöz-
tetik, s ebből az azóta uralkodott 125 pápa mindegyikére 3 
év s 3 hónap jut . Szerző azt mondja, hogy ez által megvi-
gasztalni, illetőleg felbátorítani akarja a hiveket, midőn 
látják, hogy az egyház e földön valóban mindig küzdő volt, 
de mindig a Gondviselés szemmel látható támogatásában is 
részesült. Érdekes mozzanat az is, hogy IX. Piusnak 256 
elődje közül 138, tehát a felénél többen annyi ideig sem 
uralkodtak, mint a meddig ő most már, 1870-1 sept. 20-a 
óta a Vatikánban fogva van. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
(Vége.; 

Egyike a leghatásosabb eszközöknek avégből, 
hogy Isten igéjét a jkainkon élö s éltető igévé te-
gyük, az, hogy mennél mélyebben iparkodjunk 
szent fe ladatunkba beleélnünk magunkat . Tar tsuk 
mindig szem előtt, mit akarunk az élöszövali, kü-
lönösen a szószéki tanitás ál tal elérni ; mi felada-
tunk, mi czélunk, midőn a szószéken ál lunk s hí-
veinkhez szólunk, s ezen czél u tán törekedjünk is ; 
egész erőnkből, a végsőig menő önfeláldozással. 
Gondoljuk meg, hogy híveink lelkeit, s csakis lel-
keit vadászszuk, s pedig azért ; mert az alvókat fel-
kelteni, a bűntől holtakat u j életre szólítani akar-
juk , szólítanunk hell-, gondol juk meg, hogy isteni 
jó té temény az, melyet hiveinkkel közlünk, s hogy 
ha lelkismeretesen teszszük azt, mennyei érdemet 
szerzünk a magunk számára is. 

E gondolatok bátor í tólag s lelkesitöleg hatnak 
az egyházi szónokra ; de csakis ezek. Távol legyen 
ezért tőle minden egyéb gondolat, terv, vagy czél-
zat, mely nem ide i rányul , vagy épenséggel mél-
tat lan azon dicső tiszthez, melyet a szószéken vég-
zünk. Ne szónokoljunk, hogy szóböségünket, ügyes-
ségünket, i rá lyunkat , emlékező tehetségünket, vagy 
Isten tud ja , miféle egyéb jó tu la jdonainkat fitog-
tassuk, szóval, hogy a hiúságnak szolgáljunk ; ne 
is prédikál junk csak azér t ; mer t hát denique kell; 
— hanem tel jesi tsük e szent kötelességünket mint 
az apostolok u tódja i apostoli szellemben, azon szán-
dékkal, hogy oktassunk, a szellemeket felvilágosít-
suk, a lelkeket ér intsük s indítsuk ; — mer t ha ez 
nem sikerült nekünk, nincs okunk sa já t magunkkal 
megelégedve lenni ! 

Ezér t jó, sőt szükséges, hogy az egyházi szó-

nok, valahányszor a szószékre felmegyen, t isztában 
legyen önönmagával az i ránt : ,Mit akarok mai szó-
noklatom által e l é r n i . . . ? ' Azaz, más szóval : min-
den egyes szónoklat kell, hogy határozottan, sza-
batosan s világosan körül i r t , kijelölt czéllal bir-
jon, melynek elérésére minden erővel törekedni 
kell. Azért félre az elvont, általános okoskodásokkal! 
az abstractio soha sem lehet népszerű — s külön-
ben is az egyházi szószéken r i tkán több, czéltalan s 
eredménytelen szószaporítás-, hadonázásnál ; — quasi 
aérem verberans... pedig kár a haszontalan munká-
ért, de nem is illik olyant végeznie papnak, ezenfe-
lül még hivei szine előtt, a templomban ! 

De a czélnak tudata még nem elég; hanem 
kell ennek elérésére eszköz is, s pedig helyes, alkal-
mas, megfelelő eszköz; ez eszközöknek legfontos-
bika pedig maga az előadás, annak modora s ter-
mészete, melynek a közönséghez kell alkalmazkod-
nia. Csupán csak a közönség, az audi tor ium minő-
ségétől függ, minő modort használ jak ; mer t ugyané 
t á rgyró l különböző hallgatóság előtt különböző 
módon beszélek ; mert a mi az egyikre hatna, az a 
másikat hidegen hagyná, sőt van eset, hogy meg is 
sérti . Azért a népszerű szónoklatnak egyik föfon-
tosságu alapelve : hallgatóid helyzetébe gondold bele 
magadat !... Midőn készül, de még mikor beszél is 
már, a szónok úgyszólván, lépjen ki önszemélyisé-
géböl, feledje el, téveszsze el szem elől önönmagát, 
s mindig csak hallgatóit tar tsa szem előtt, de tar tsa 
szivében is, midőn beszédét otthon készíti nem ke-
vébbé, mint midőn azt már hallgatói előtt mondja . 
Emberek halászai vagyunk ; pedig az okos halász 
legelőbb aziránt iparkodik bizonyosságot szerez-
ni, hol vesse ki hálóját , hogy csakugyan fogjon 
is valamit ; amúgy csak vaktában vetni ki azt, idő-
s munkapazar lás lenne s nem vezetne soha kielégítő 
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eredményre. I t t semmit sem lehet a jőszerencsére 
bizni, ez nem csak könnyelműség, hanem egyene-
sen lelkismeretlenség lenne. 

Époly oktalanul cselekszik, ki az igazat meg-
mondja ugyan; de csak amúgy abstracte, a leve-
gőbe, hogy senkit meg nem bántson ; — az olyan 
olvassa el ama textust : ,Canes muti sumus, non 
valentes — audentes — latrare", s elmélkedjék 
felette, váljon mi különbség van a közt, hogy az 
ember az igazat elmondja ugyan, de akként, hogy 
senki sem érti, s a közt, ha épen nem m o n d j a ? . . . 

Szükségestehát, hogy a hitszónok ismerje hall-
gatóságát, kutassa annak lelki szükségleteit, óha-
jait , söt előitéleteit is; kutassa bajai t és fogyatko-
zásait, s mindezekhez alkalmazza beszédét; iparkod-
jék hatni, hallgatóit inditani s arra birni, amit to-
lok akar, mi szónoklatának czélja. Igy aztán nem 
csak hallgatói előtt, hanem hozzájok is fog szólni, 
s ez az, mit méltán megkívánhatunk minden egy-
házi szónoktól, de mi ellen igen sokan s igen gyak-
ran vétenek. Hány papot nem tudok, ki, főleg mióta 
a predikáczio-gyüjtemények használata mindinkább 
divatba kezd jönni, — kik, mondom, hitszónokla-
taikban mindig csak általánosságokban forognak, 
melyek mindenféle auditóriumra ráférnek, kik hall-
gatóikkal cseppet sem törődve, csak saját magok-
nak beszélnek, saját magokat bámulják, de ezzel 
utóvégre, bizony, sem saját magoknak, de még sok-
kal kevesbé hallgatóiknak használnak. Ilyenekről 
mondja Dupanloup : „Nem hallgatóik szükségletei 
s felfogási tehetsége iránytadók előttök, hanem a 
phrázisoknak egy bizonyos halmaza, melyen tul kell 
tenni. Észrevehető bennök a tanár, az iró, a rhetor, 
csak az apostol nem ; mert nem a szivet nézik, ha-
nem önönmagokat, saját hiuságukat." Mi aztán 
ennek következménye? Hogy a szivek hidegek, kö-
zömbösek maradnak, nem érintetnek, nem indíttat-
nak, nem buzdittatnak semmi jó ra ; mert a beszéd 
nem hozzájok vala intézve. Hány papot nem ismer-
tem életemben, kik néhány, több, kevesebb, egy-
szer mindenkorra elkészitett predikáczióval birtak 
s azt deriire borura elmondták, anélkül, hogy tekin-
tettel az alkalomra, csak egy szóval is változtattak 
volna raj ta , holott a legegyszerűbb józanész is 
azt súgja az embernek, hogy ugyanazon egy pre-
dikáczio csak nem szólhat tizféle auditóriumnak ! 
Vannak hitszónoklatok, melyek csak igen kevés 
ember előtt mondhatók el, hogy azokról ne is szól-
jak, melyek senki előtt sem mondhatók el haszon-
nal, ha t. i. szerzőjök, elzárkózva hallgatóinak gya-

korlati szükségletei elöl, csakis saját, szükhatáru 
szellemi életének, saját hittani, bölcsészeti, asceti-
cai vagy egyéb nézeteinek körén belül mozog, s 
abból prédikál, akár értik hallgatói, akár nem, mi 
utóbbi a rendes eset. Pedig az nagy és veszedelmes 
balfogás. Ez meddővé teszi az isteni tant, meg-
fosztja gyümölcseitől, paralyzálja, még egyébkép 
tudós s szent férfiak kezében is az üdvnek ama ma-
gasztos eszközét, mely a verbum vitae, megfosztja 
erejétől, hatásától, eredményeitől. 

A külalakra joggal nagy súlyt fektetünk ; mert 
a szép, megnyerő forma conditio sine qua non; a 
legmagvasabb beszéd is eltéveszti czélját, ha kül-
alakja nem tetszetős; söt, fájdalom ugy vagyunk a 
hallgatósággal, hogy a szép alak gyakran többet 
ér előtte, mint a helyes tartalom, s ez nem csak a 
templomban van igy, hiszen a parlamentáris szó-
nokokról muta t ja a történelem és a tapasztalás, 
hogy sokkal több diadalt ülnek az alak, mint az 
anyag által. Ez ugyan hiba, és szégyen az emberi 
nemre nézve, s ha ezért nem is szabad, hitszónokul 
akként vétkeznünk, hogy csak az alak által akar-
junk hatni, azért mégis óvakodjunk a másik vég-
lettől, mely abban állana, hogy beszédeink szent s 
magasztos tartalmába bizva, a külalakot merőben 
elhanyagolnók. Kérdés immár, minő legyen a nép-
szerű hitszónoklatnak külalakja? A ki a fent jel-
zett előfeltételeknek eleget tett, a ki szent hivatala 
feladatát kellőleg átérzi, a ki csak a lelkeket ke-
resi s pedig ott keresi, ahol vannak s mindebben 
hallgatóit tar t ja szem előtt, — az a megfelelő for-
mát mintegy magától ta lá landja; vagy legalább 
azt lehet mondani, hogy mindezek nagy segitségére 
lesznek a kellő alaknak feltalálásában. Akkor a nép-
szerűségre törekvő hitszónoknak szava egyenes lesz, 
határozott s szabatos, ezáltal élénk is, és hatékony 
s minden tisztességes egyszerűség mellett mégis 
nemes és méltóságteljes is. Különös neme a vallá-
sos zománczu szépségnek az, mely ily, valóban nép-
szerű hitszónoklatokon elömlik ; nem ugyan azon 
szépségnek, melyet a hiu ,iró' vagy egyegy, ki-
csinységekkel ékeskedő rhetor opusára ráerősza-
kol ; hanem azon magasztos, igazi szépségnek, me-
lyet Isten igéje önönmagából, saját valójából me-
rit, s mely nem annyira a válogatott szavakban, 
mint inkább a modor és hanglejtésben fekszik. A 
ki ez uton iparkodik népszerűnek lenni, az életre-
való, világos, helyes, a bennök rejlő igazság által 
megragadó eszméket fog penditeni a szószéken ; az 
egyszerű, de alapos bizonyítékokat hozand fel; az 
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röviden szóland, de velősen, s azon irályt alkalmazandja, 
melyet ,közvetlen'-nek nevezünk, kérdésekkel, interpellatiók-
kal s feleletekkel, midőn nem azt mondjuk, amúgy körül-
írva: „az ember", hanem egyenesen és nyíltan: „Ti!" s min-
dent kerülünk, mi csak messziről is az abstractióhoz, elvont 
beszédmodorhoz hasonlít. Az ilyen előadás aztán mindenki-
nek való, ez igazán népszerű, mert a néphez ily értelemben 
bizony az úgynevezett művelt, ,uri' osztályok is tartoznak. 
A ki mindig szem előtt tartja, hogy a lelkek, a halhatatlan 
lelkek azok, melyeket minden áron megnyernie kell, az ön-
kényt is arra jut, hogy beszédébe illő hasonlatosságokat 
s képeket szőjjön, felvilágosító történelmi s egyéb vonáso-
kat s példákat, s igy csakhamar minden fog összehatni 
benne a közös czélra : a tartalom s a külalak, az előadás 
s a gesticulatio, szóval minden, mi a beszédnek hatását 
biztosítja. 

De már legyen ismét elég ez egyszer; — még csak 
egy végső megjegyzést teszek : az igazán egyháziasan, val-
lásoson népszerű szónoklatnak még egy nagy titka van, de 
szerencsére olyan, mely egyszersmind erény is, melyet ennél-
fogva mindnyájan gyakorolhatunk, gyakorolnunk kell ; — 
s ezen titok, ezen erény : — az alázatosság ! A szent, keresz-
tény, papi alázatosság, ez a legjobb tanácsadók egyike min-
denben, következőleg azokban is, mik az egyházszónoklati 
tisztnek méltó teljesitésére vonatkoznak. Józanná teszi az 
embert, egészséges s ennélfogva helyes észjárásúvá, mig a 
dölvf, a büszkeség, a felfuvalkodottság az embert csak za-
varttá, ingadozóvá teszik. Ama számtalan hiba, melyeket 
egyházi szónokaink egynémelyikén észreveszünk — távol 
legyen tőlem minden megszólás ! — ritkán származnak 
holmi elme- vagy tudománybeli fogyatkozásból, époly rit-
kán a kellő szorgalom hiányából, hanem igenis, igen gyak-
ran a hiúságból, azon titkos, álnok hiúságból, melyről néha 
magának az illetőnek sincs tudomása s mely azon, gyakran 
öntudatlan törekvésben nyilvánul, hogy az ember inkább 
,szépen' prédikáljon, mintsem — jól. Ezért nem tudnak 
egyszerűek lenni, nem tudnak élethűen rajzolni, nem tud-
nak természetesek, azaz : nem tudnak igazak lenni ; — ezért 
túloznak, erőltetik a dolgot, tulcsapnak természetes képes-
ségök határain s negélyeznek oly modort, melynek követ-
kezetes keresztülvitelére nem képesek, s mely, ha azok len-
nének is, egészen más közönséget tételez fel, mint a minő 
az, melyhez pro hic et nunc szólnak. Azért legyünk férfiak, 
legyünk okosak, légyünk józanok, természetes észjárásuak, 
s mindenek felett : legyünk alázatosak, szerények, s akkor 
becsületesen készülve, jól is fogunk prédikálni. Tessék el-
hinni : gyakran nehezebb népszerűen szónokolni, mintsem 
úgynevezett ,Conferentiákat' tartani, pedig amabban gyak-
ran több haszon van, mint emezekben, ámbár ezeknek sem 
akarom, ott a hol, szükségét s érdemeit tagadni, hiszen már 
az apostol mondá: „Omnibus omnia factus sum, ut omnes 
Christo lucrifacerem ;" — de sz. Ágoston ezt is mondja : 
„Non sumus Rhetor es sed Piscatores.u —tv— 

Szerény javaslat 
az esyházi magyar énekek tárgyában. 

Ritka nemzetnél találunk oly dallamdus kedves éneke-
ket, milyenekkel a magyar kath. egyház dicsőíti Urát Iste-

nét. Mily lélekemelő péld. néhány Mária-éneke, melyben a 
kath. magyar sziv majd mélabús, majd meg ajtatos öröm-
től áradozó hangokban ad az „Egek Királynéja", a mi 
„Asszonyunk s Szűzanyánk" iránti nemes buzgalmának va-
lóban a sziv mélyéből fakadó kifejezést ! Miért is kétszere-
sen érdemlik meg a magyar énekek, hogy müveltetésökre 
kiváló gond fordittassék, s e kiművelt, csinosbitott énekek-
nek híveinkkel való betanultatása által bennök az aestheti-
kai érzékkel együtt a hitbuzgóság is fokoztassék. Látunk is, 
hála a jó Istennek ! e téren szép, dicsérendő törekvéseket, 
melyek az egyházi élet sebesebb lüktetésének vigasztalás-
dus jelei. Azonban e törekvések szülte ,átmeneti'korszaknak 
azon kellemetlen, a buzgóságra zavarólag ható hátrányát is 
kényszerülünk tapasztalni, mely a szétágazásból, a dallam-
nak és szövegnek majd nagyobb, majd kisebb variátióiból 
ered. A dallam különfélesége még nem annyira zavar; mert 
hiszen ha valahol Kaposyt használják, és betanulják, Zsass-
kovszkyt, tudom, nem oly könnyen fogják elfogadni, és vi-
szont. De az ének-szövegnek imakönyveinkben minden lép-
ten-nyomon előforduló varians lectiója, megvallom, nagyon 
nehezemre esik, ki híveimnek ez érdembeni panaszát nem 
egyszer kényszerülök hallani, és azt teljesen alaposnak is ta-
lálni ; azt lehet ugyanis mondani, hogy a hány, különben je-
lesebbnél jelesebb, imakönyv-szerkesztőnk vagyon, csaknem 
ugyanannyi-féle egyszersmind az énekszöveg is. 

Bátrak vagyunk ennélfogva azon szívélyes kérelem 
alakjába öntött szerény javaslattal föllépni, miszerint a ma-
gyar imakönyvek ézentuli kiadásánál az énekek szövegébe 
egyöntetűség hozassék be, s e czélból, miután szentirásunk-
nak az apostoli szék jóváhagyásával legújabban kiadott 
szövege jeles Párkányink tollából ered, az ugyanő általa 
csinosbitott magyar énekeknek szövege is fogadtassék el. Mi 
hogy annál bizonyosabban eléressék, és a már nagyon szük-
ségessé vált egyöntetűségnek imakönyveinkben létesítendő 
keresztülvitele előtt is a jó kath. magyar nép teljesen jogo-
sult kívánalmainak némileg elég tétessék : Tárkányi kano-
nok ur elé e nyilt sorainkban azon tisztelet- és bizalomteljes 
kéréssel járulni bátorkodunk, miszerint Ö Nga a magyar 
katholikus, főleg falusi népnek használatára oly lehetőleg ol-
csó, de nagyobb betűkkel nyomatott énekes könyvet, a milyent 
„Szent Enekfüzér" czim alatt a kath. iskolások számára 
szerkeszteni szives volt, mielőbb kiadni, vagy a Sz.-István-
Társulat által kiadatni kegyeskedjék ! E kiadás által Ő Nga 
a magyar kath. ügynek, mely neki sokoldalú és üdvös iro-
dalmi munkássága miatt állandó és forró hálával tartozik, 
kiváló hasznára lesz, és e bár szerény külsejű, de annál ma-
i-adandóbb becsű munkája bokros érdemei között — hisz-
szük — nem a legutolsó helyet fogja elfoglalni. A magyar 
imakönyveket a jövőben szerkesztő vagy kiadó urakhoz 
pedig a jó Isten legszentebb nevében s a legjobb ügy nemes 
érdekében azon alázatos kéréssel fordulok, miszerint a re-
mélhetőleg kiadandó népszerű énekfűzért imakönyveikbe 
függelékül átvenni, vagy legalább a Tárkányiféle énekek 
szövegéhez szorosan ragaszkodni méltóztassanak. 

Az egyöntetűség eszméje lebegvén szemeim előtt, 
szabad legyen ez igénytelen soraimnak végén még azon 
forró óhajtásomnak adnom kifejezést, miszerint az imakönyv 
szerkesztő urak azon köz-imákat is, melyeket a nép rendesen 
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a templomban a pappal együtt végezni szokott, például : az 
egyházilag helybenhagyott három (az Ur Jézus legszentebb 
nevéről, a bold. Szűzről és a Mindenszentekről szóló) litá-
niát, a hit, remény és szeretet indulatát, a közkönyörgést, 
sat. teljes egyformaságban adni szíveskedjenek. E tekintet-
ben is szerény véleményem szerint Tárkányinak kivált,Szent 
Szakaszok' czimü kiadványa lehetne iránytadó; kivéve az 
Ur Jézus legsz. nevéröli litániáját, mely az összegyházban 
közkézen forgó latin szövegtől elüt. Hazánk biboros-her-
czegprimása e litánia latin szövegét híven magyarítva adta 
ki, és abból pár példányt érseki megyéje minden plébániá-
jának küldött volt meg azon főpásztori meghagyással, hogy 
az a köz-istentiszteleten használtassék : ajánlom tehát azt a 
szerkesztő urak figyelemébe. 

Egyébiránt e felszólalásomat csak a sajnosanj észlelt 
szakadozottságunk fölötti jogos fájdalomkiáltásnak venni 
méltóztassanak, mely csupán azért lebbent el ajkaimról, mi-
után más illetékesebb egyének tudtommal eddigelé ez ügy-
ben nem szólaltak föl. És ha szerény felszólalásom széles e 
hazában visszhangot kelthetni szerencsés leszen, ugy czélo-
mat teljesen elértem ; mert hiszem, hogy e visszhang ered-
mény nélkül nem fog elhangzani, és leszen : 

„In necessariis unitas, in omnibus autem Charitas!" 

A Szent-István-Társulat 
november 9-én tartott vál. ülése. 

Elnökölt Tárkányi Béla apát-kanonok, társulati alel-
nök ő nga. 

Elnök a választmánynak bemutatá a legújabban meg-
jelent, „VII. Pius pápasága" második részét, mely a ,Házi 
könyvtár' X X I V . kötetét képezi, s melyet lapunkban már 
hirdettünk. Elnök ismétlé, mit az első rész bemutatása-
kor hangsúlyozott, hogy e műnek, melyet a kritika általán 
méltányolva fogadott, kiadására a társulatot mindenekelőtt 
a tárgy korszerűsége birta. Bemutatását II . Gyula pápának 
VII . Pius által gyakran ismételt szavaival fejezé be : „A 
szépművészet a népnek ezüst, a főranguaknak arany, a feje-
delmeknek gyémánt." VII. Pius is a pápák koszorújában 
egyike vala azon megbecsülhetlen értékű gyémántoknak, 
melyeknek a szenvedések iskolájában tisztára köszörült fénye 
8zázadokon át ragyogni fog a hitküzdők bátoritására, őket 
Annak isteni oltalmáról és segélyéről biztositva, ki e vilá-
gon szorongatásokat jövendölt ugyan tanítványainak, de a 
diadal reményével megerősité őket, mondván : „Bizzatok, — 
én meggyőztem a világot!" — A gyűlés az elnök előadását 
éljenekkel fogadta. 

Elnök jelenté továbbá, hogy Bach János helyébe, 
ki Axman Gábor meghalálozása folytán'első ügynökké lép-
tettetett elő, a számos folyamodók közöl a legjobb bizonyít-
ványokkal birt Goszlett Ferenczet augusztus hóban ideig-
lenes második ügynöknek alkalmazta. Miután a nevezett 
egyén három hónapon át szakértelemmel és buzgón teljesité 
teendőit, azonfólül a kívánt cautiót is letenni képes, kéri a 
választmányt, hogy az ideiglenesen alkalmazott másodügy-
nököt a közgyűlés végleges megerősítésének fóntartásával e 
minőségében megerősíteni és a rendes fizetés folyóvá tételét 
elrendelni szíveskedjék. Mit a választmány egyhangú-
lag teljesített. 

A jövőévi költségvetés összeállítására fölkérettek a 
költségvetési bizottság eddigi tagjai, u. m. Barta Béla, 
Lonkay Antal és Ruzicska János választmányi tag urak és 
a társ. tisztviselők. 

Uj tagokul bejelentettek: Iványi István szabadkai fő-
gymnasiumi tanár, Brandl Antal pataki káplán az eszter-
gomi főegyházmegyében, Reiser György és Szmrecsányi Pé-
ter pázmáneumi növendékpapok. 

Ajándékkönyvekért folyamodtak : a fehérgyarmati, nyir-
adonyi, gyermetyi r. kath. népiskolák és a nyírbátori iskola-
szék. — A választmány az igazgatóságot felhatalmazta, 
hogy a fenforgó szükség szerint a kérelmeket lehetőleg tel-
jesítse. — Továbbá egy pénztári ellenőr családja számára 
ajándékban családi olvasmányokat kért. A választmány 
azon indokolással, hogy magánfolyamodványokat tekin-
tetbe nem vehet, a kérelmet mellőzte. 

A pénztári kimutatás szerint a társulat bevétele f. év 
január 1-től nov. 9-ig 58,546 frt. 85 kr., kiadása 58,067 frt. 
89 kr. Maradvány 478 ft. 96 kr. 

Az ügynöki számadásból kitűnt, hogy az ügynökség 
október hóban eladatott 41,550 könyvet, 1220 szentképet, 
ezektől készpénzben bevett 6495 ft. 84 krt. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bernolák Károly és We-
zinger Károly vál. tag urak kérettek fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, nov. 14. A n t o n e l l i h a l á l a és a h o n i 

l i b e r á l i s s a j t ó . Az isteni Gondviselés ismét megen-
gedte, hogy az egyházat és az egyháznak fejét, IX. Piust 
ujabb csapás érje. Antonelli bibornok, Európa államfér-
fiainak legkitűnőbbje, a sz. szék jogainak korunk erősza-
koskodása ellenében rendithelen védője, a szent atyának 
egyik leghívebb és legbensőbb tanácsosa, életének 7.1-dik 
évében, miután az egyháznak csaknem 30 évig megbecsül-
hetetlen szolgálatokat tett, az élők sorából elköltözött. Az 
eseményeket figyelemmel kísérve, látva, hogy az egyházat 
mikép hagyják el nemcsak, de hogy mikép üldözik mind 
jobban a kormányok ; látva, hogy mikép hullnak el IX. 
Pius oldala mellől azok, kik az egyház szolgálatában szer-
zett gazdag tapasztalataik által ily válságos időben a leg-
bölcsebb tanácsokkal szolgálhatnának, ha az egyházat pusz-
tán emberi intézménynek tekintenők, azt kellene vélnünk, 
hogy, mint azt kedvtelve napjainkban hirdetgetik, ütött az 
egyház végórája, holott benső meggyőződésünk szerint 
mindez az isteni Gondviselésnek csak eszköz arra, hogy be-
bizonyítsa újonnan a világnak, miszerint a kath. egyház az 
emberi hatalom támogatása nélkül, sőt annak ellenére is 
mint isteni üdvintézmény fenállhat és hatalmasan gyako-
rolja tanitmánya által befolyását a népek és nemzetek 
jólétére. 

Erről bővebben szólni azonban most nem feladatunk, 
a nagy államférfiú halála más kötelességet ró ránk. Liberá-
lis lapjaink egytől egyig megemlékeztek, és pedig nem 
egyszer e genialis férfiúról halála után, ide fordítjuk most 
figyelmünket, különösen a ,Pester Lloyd'-ot tartva szemünk 
előtt, melynek téves nézetei mellett is volt annyi szemér-
me, hogy a többinél valamivel kevésbbé tiszteletlenül szól-
jon egy kath. államférfiúi eletéről és működéséről. 
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Korunk, mint a jellemtelenség, következetlenség és 
elvtelenség kora oda sülyedt alá, hogy következetes, jelle-
mes férfiak elvhűségét már fel sem tudja fogni. Ha állam-
férfiúi eredményt, leginkább pedig kézzelfogható eredményt 
képes felmutatni, történjék ez a cselszövény, ravaszság, go-
noszság utjain, történjék bármily erőszakos eszközökkel, 
minden becsületesség és jog lábbal tapodásával, az ilyen 
férfiúnak a modern lapirodalom hosannát kiált, örömtüzet 
gyújt tiszteletére, emlékszobrot emel nevének stb., ha sü-
kert nem képes felmutatni, mert a legszentebb elvekhez 
hiven ragaszkodott, akkor a legkevesebb, amit mondani 
szoktak, hogy nem értette meg korának irányát és a vele 
való küzdelemben elbukott. Igy itél a .Pester Lloyd' Anto-
nelli felől is, elismeri ugyan, hogy lángész, hogy ügyes 
államférfiú volt, de mert az ő államtitkársága alatt veszett 
el az egyházi állam, ez azt jelenti, hogy nem értette meg 
korát. A ,Lloyd' nem látja, hogy Antonelli épen ezáltal, 
mert nem pactált a forradalmi Olaszországgal, bebizonyí-
totta, hogy nagyon is ismeri korát. A jog a jogtalansággal, a 
forradalommal, az elv az elvtelenséggel sohasem pactálhat, 
itt pactálni annyi jelent, mint önmagát feladni, mint elis-
merni, hogy a forradalomnak a jog felett elsősége van. An-
tonelli nagy államférfiúi tehetsége épen abban rejlett, hogy 
felismerve korának forradalmi, erőszakos irányát, készebb 
volt arra, hogy a külerőszaknak az egyházi állam áldozatul 
essék, de a jog fenntartassák, mintsem, hogy a forradalom-
mal egyezkedve az egyházi államot ideig óráig fentartsa a 
jog feláldozásával. Az uralkodó forradalmi irány mellett 
egyelőre semmiféle államférfiú sem lett volna képes fentar-
tani az egyházi államot, sőt kérdés, melyik államférfiú lett 
volna képes hasonló államot, mint minő az egyházi, csak 
annyi ideig is fentartani, mint Antonelli, egyedül avval, hogy 
az erőszak ellenében nem volt más fegyvere, mint a jogé. 
Ha a ,Lloyd' előtt az erőszak annyi értékkel, vagy többel 
nem bir mint a jog, ha történeti hűséggel akarta volna 
előadni az olaszországi eseményeket, ugy azt kellett volna 
mondani, hogy Antonelli alatt az egyházi állam elveszett, 
mert az erőszak Európában napjainkban hatalmasabb, mint 
a jog. Antonelli mint államférfiú megmentette az erőszak 
ellenében a jogot; mert azt fentartotta és evvel bebizonyí-
totta, hogy nem sülyedt le a modern államférfiak soroza-
tába, bebizonyitotta, hogy napjainkban egyedül ő volt az 
igazi államférfiú. 

A mennyire komolynak tünt fel előttünk a ,Lloyd1  

fenebb emiitett Ítélete Antonelli felől, annyira nevetséges a 
másik, melylyel bizonyos tekintetben justificálni akarja a 
liberális világ előtt az elhunytat. Vagy nem nevetséges do-
log az, midőn a fennebbiek után Antonellit ugy tünteti fel, 
mint a jezsuiták ellenlábasát? Szegény nagy halott, ha még 
élne, mennyire tiltakoznék a ,Lloyd' állítása ellen ! megtesz-
ezük mi helyette, kiknek kötelességünk az egyház ily nagy 
fiát védeni a hűtlenségnek még csak gyanúja ellen is. A 
,Lloyd' szerint ugyanis abból tűnnék ki, hogy Antonelli, 
mint ezt az idézett lap egyik helyen kifejezi, nem volt a 
,hit fanatikusa'és igy ellenlábasa volt a jezsuitáknak, mert 
az utolsó zsinat alkalmával nagyon tartózkodólag viselte ma-
gát, és azután ? azután — semmisem ! Hogy mikép lehet 
ebből kiolvasni, hogy Antonelli a jezsuiták ellensége volt, 

azt mi felfogni nem tudjuk, hányan voltak a püspökök közt, 
kik a vaticáni zsinat előterjesztését megtámadták ? és mégis 
következik-e ebből, hogy a jezsuitáknak ellenségei voltak ? 
nekünk ellenkezőleg ugy látszik, hogy Antonelli igen erő-
sen állott azon az alapon, melyen a jezsuiták, mert külön-
ben bizonyára nem védte volna oly erélyesen az egyház 
jogait az egyházi államra nézve, már pedig alig hisz-
szük, hogy a ,Lloyd' a jezsuitákról feltenné, hogy ők a 
jogot az egyházi államra nézve feladták volna. Nagyon kár, 
hogy a ,Lloyd'-ban nincsen rovat a mesék számára, ott az 
általa mondottak méltó helyet foglaltak volna el. Véleked-
jék különben a ,Lloyd' az elhunyt nagy államférfiuról bár-
mikép ; mi katholikusok, kik az elveket nem tartjuk keres-
kereskedői czikknek, melynek értéke növekszik, vagy le-
száll, kik tudjuk, hogy kath. államférfiakat nem lehet, nem 
szabad a modern liberális világ szemüvegén keresztül meg-
itélni, Antonellit, mint nagy kath. államférfiúi mindig tisz-
teletben fogjuk tartani, mint ki az egyház jogaiért való 
küzdelemben halt el s még csak azt adjuk hozzá : adjon Isten 
IX. Piusnak az elhunythoz méltó utódot ! g 

Pest, november 13. E g y k i s a d a t a m a g y a r 
t u d . a k a d é m i a i r á n y á h o z . Napjainkban nem csak 
azt szokták hangoztatni, hogy a vallásnak semmi köze a 
politikához, hanem azt is, hogy nincsen köze a természettu-
domány, mathematika, astromoniához stb. és ezen argumen-
tumokkal élni szoktak is a közös iskolák nagyobb dicsősé-
gére. Szerencsére a magyar tudományos akadémia, tehát 
nem valami ultramontán intézet czáfolja meg a fennebbi 
nézetet. A nevezett akadémia ugyanis kiadta dr. Petzwall 
Otto egyetemi tanárnak müvét „a csillagászat elemeiről, 
különös tekintettel a mathematikai földrajzra, tanárjelöltek 
és magán tanulók szamára", melyben eltekintve attól, hogy 
mint azt szakértők bebizonyították, valóságos szarvashibák 
nyüzsögnek, melyek a csillagászat tanaiba ütköznek, még a 
legotrombább támadások is foglaltatnak a vallás ellen. 

E botrányos támadás feltűnt még az erdélyi protes-
táns ,Egyházi és iskolai Szemlé'-nek is, miért is jónak láttuk 
szóról szóra közölni a nevezett lap jegyzeteit amint követ-
kezik: „Szerző — úgymond az idézett lap — a középkort 
a ,sötétség dajkájának' nevezi, mely csirájában elfojtott 
minden szellemi mozgalmat ; jó volna, ha szerző kissé mé-
lyebben pillantana a történelem évkönyveibe. A vallás-
philosophiába pedig a 143-ik lapon oly rettenetes módon 
kontárkodik bele, mintha egy tudatlan nyárspolgár bölcsel-
kednék sörtől meggajdolt fővel a sörházban. Halljuk csak. 
Legelőször is konstatáltatik, hogy mind régen mind az 
,ujabb időben' találtatnak oly népek, kik a Napot istenként 
imádják. Azután igy foly a mézédes szónoklat: „Legkülö-
nösebbnek tetszik ez alkalommal (sic) ez, hogy az úgyneve-
zett napimádók közönségesen nyers barbár népeknek ne-
veztetnek, mivel műveltségben még nem haladtak annyira 
hogy maguknak personificált istent képesek lettek volna 
előteremteni, (sic !) It t bátran lehet kérdezni, hogy váljon 
mi eszesebb és természetesebb, sokféle Bráma, Siva, Vischnu 
stb. nemű isteneket, avagy a Napot mint minden képzelhető 
jótétemény főkutforrását méltatni isteni tiszteletre és imá-
dásra ? Kisem fog késni a felelettel a kérdésre, aki előtt a 
legújabb időben tett és a Napra vonatkozó nagy értékű ter-
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raészettudományi kutatások eredménye nem ismeretlen. Kö-
vetkezik egy kis boronálás, melyben kijelentetik, hogy a 
Nap ugyan nem imádandó, imádást nem vesz igénybe „de 
ha valamit, ugy bizonyára a Napot kellene imádnunk." 
Minthogy pedig a Nap sem imádandó, szerző philosophiá-
jának vaktöltéssel gyúrt mozsara oda puffan és reped ki, 
hogy semmi sem imádandó, 

Yaljon ezen passust nem malitiából lopta e be valaki, 
p. o. a szedő, szerző müvébe ? Nem. Ez az ő ,álláspontja', 
mely — egyenesen kimondjuk : a legbotrányosabb tudatlan-
ság, izetlenség álláspontja. Mert aki ezen dolgokról igy ir, 
van e annak fogalma arról, minő lényt képzeltek és képzel-
nek a ,népek' az Isten neve alatt ? van-e képzete az imádás-
ról? van-e sejtelme arról, hogy az Isten mindenütt és min-
dig personificált? De ne kérdezősködjünk tovább, hanem 
sugjuk meg a szerzőnek, amit nem látszik tudni, azt t. i., 
hogy a tudományt nem lehet a kis ujjunkból szopni, a 
vallástudományt sem. 

Nem hagyhatjuk még megrovás nélkül azon gyerme-
kiesen felszínes és illetlen modort, melylyel a régibb aerák 
megalapítóiról beszél. „Egy biszonyos Julius Africanus 
nevü férfiú azt állitotta, hogy a világ időszámításunk előtt 
5500 év óta létezik . . . Mily esztelen felfogás." „Pandorus 
szerzetes szrint a világ kezdetétől Krisztusig 5493 év folyt 
le. Ily rögeszme csak egy buta szerzetes szüleménye lehet." 
Usserius nevü hóbortos ember a világ korát Krisztusig 
számítva 4004 évnyinek mondja. Ezen adatot a hires Bossuet 
franczia pap is pártolta, mi nem csuda, minthogy ily ámító 
(!) nézetek a papokkal tökéletesen összeférnek." „ Josephus 
Flavius zsidó történetíró világ keletkezésének idejéül a Kr. 
e. 4163-ik évet állitja. Ezt korántsem csudáljuk, ismeretes 
levén előttünk, hogy a fanatistikus (sic ?) zsidópapok min-
den esztelenség állítására és elhivésére hajlandók." Mind-
ezekre idézett lap megjegyzi : Esztelenséggel vádolni tör-
téneti személyt csak akkor lehet, ha az a maga korához 
képest roszul elmélkedik, igy p. o. ha valamely tudós 1875-ben 
Kr. u. azt irja, hogy a napéjegyenlőségi pontok hátrálásá-
nak oka, az egyenlítőnek önmagával párhuzamosan történő 
mozgásában rejlik: az igen erős tudománytalanságot követ 
el, annyira, hogy minden jogát elveszti arra, hogy valaha 
valakit esztelennek szidalmazhasson. Mi pedig mindezekhez 
csak annyit adunk hozzá, hogy a magyar tudományos aka-
démia oly munkát ad ki, melynek vallási iránya felett még 
protestánsok is megbotránkoznak és mégis vannak, kik rosz 
néven veszik, ha mi itt e helyen az akadémiát időközön-
kint megrójjuk. A 

Tata. Z á r d a f e l a v a t á s . Illőnek tartom, hogy 
magyar lapjaink is hozzanak némileg részletesb tudósítást 
azon megható ünnepélyről, melynek nem régen itten örven-
dező szemtanúi voltunk ; mert azt kezdem észrevenni, hogy 
épen a mi vidékünkről, hogy ne mondjam megyénkből, 
egyes igen fontos mozzanatokról, például a sopronyi esemé-
nyekről terjedelmes jelentéseket találunk német lapokban ; a 
magyarokban pedig csak amúgy elvétve egy kis kivonatos 
közleményt, mely azt mutatja, hogy az illető levelező 
urak jobban szeretnek németül irogatni, talán mert jobban 
tudnak is. 

Nem akarok ezzel bizonyos német lapok ellen kifo-

gást tenni, szeretem s tisztelem, ha katholikus irányban ha-
ladnak, s ha magam is nem járatnám, nem tettem volna a 
fentebb jelzett tapasztalást, melyet voltaképen csak azért 
emiitettem, hogy jelen tudósításomat bevezetésképen vala-
hogyan okadatoljam.1) 

De már át is megyek annak voltaképeni tárgyára, 
mely, mint fentebb jelzém, sz. Yincze leányai újonnan fel-
épített zárdájának nmlgu megyés püspökünk általi felava-
tása, s mely szerény városunk történetében ezentúl kedves 
etnlékü napot képezend, sőt többet annál, mert amint e na-
pon mindig hálás kegyelettel egy főúri jótettnek emlékét 
ülendjük, ugy másrészt ugyanettől szellemi s anyagi hala-
dásunknak egy uj korszakát fogjuk számithatni, melyet 
Eszterházy Miklós ő nmlgának köszönünk. 

A nevezett főúr ugyanis már régebben azon nemes 
szándékkal viseltetett városunk iránt, hogy egy égetően 
érzett hiányon segítendő, oly intézetet alapítson, mely váro-
sunk s vidékünk leánygyermekeire számára létesülvén, kór-
házzal egybekötött nevelde legyen. Ily intézetet mily ke-
zekre bizhatott volna, ha nem paulai szent Yincze leányai-
nak kezeire, kik mindkét téren már halhatatlan érdemekkel 
birnak, s azokat még folyton szaporítják is. A gróf urnák 
kegyeletes szándéka, a szükséges előleges alkudozások s 
tárgyalások szerencsés befejezése után, végre multhó 24-én 
gyakorlatilag létesíttetett, mely napon a megyés püspök ur 
ő Excellentiája is átrándult hozzánk, hogy azt annál ünne-
pélyesebbé tegye, s az alapkő letételében illető részt vegyen. 

Ö Nagyméltósága már okt. 23-án érkezett közénk s a 
plébániába szállott, hol még ugyané napon a gróf urnák s a 
városi papságnak tisztelkedését fogadta, ugyané napon a 
többször már nevezett rendnek öt tagja is érkezett ide, élő-
kön a tartományi főnöknő, Brandis grófnő, kik az uj inté-
zetbe elhelyezendők valának s másnap el is helyeztettek ; 
ideiglenesen a gróf ur fogadta őket vendégszerető kas-O D O O 
télyába. 

Másnap, ugy mint okt. 24-kén voltak az ünnepélyes 
alkalmi szertartások. Ő Excellentiája a püspök ur reggeli 
8 órakor a zárdának harangját szentelte fel, 9 órakor misé-
zett, mise után pedig körmenetileg vonultunk a leendő kór-
ház helyére. Elől a tatai s tóvárosi elemi iskolák tanulói, 
ezekután a helybeli kegyesrendiek gymnasiuma, a czéhek 
zászlóstól, a kapuczinus atyák s a számosan összesereglett 
világi papság, a nővérek, égő gyertyákkal kezeikben, a 
nmltsága pü-ipök ur, fényes segédlettel, mennyezet alatt, a 
mennyezet után id. Eszterházy Miklós gróf, szintén égő 
gyertyát tartván kezében, mellette jószágainak főkormány-
zója, utána tisztjei, Tata és Tóváros községeinek, úgyszin-
tén a helvéthitvallásu s a zsidó hitközségnek képviselői, 
végre a városi s vidéki lakosságnak beláthatlan sokasága. D O D 

A zárdába érkezve először ennek helyiségei s már 
meglevő, egyházi s gazdasági felszerelése áldattak meg, s 
aztán a püspök ur a gróffal egyetemben a kórháznak alap-
kövét tevék le, minek megtörténte után a kápolnát áldotta 
meg ő nmlga, melyben a helybeli plébános, Horváth Fe-
renez apátur legott az első szentmisét is mondta, melynek 

>) Nem kell azt sehogysem okadatolni ; mert szives köszönettel 
vettük ; a mi pedig a német levelezéseket illeti, ne ba'ntsuk azokat, kik 
oldalunk mellett harczolnak. Szerk. 
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tartama alatt gymn. tanulóink jó sikerült énekök által a 
közajtatosságot nem csekély mérvekben fokozták. Mise után 
a püspöki szernök a magyar nyelven fogalmazott alapítvá-
nyi okmányt olvasta fel, melynél fogva, igazán kath. türe-
lemmel, a leendő kórházban a betegek felekezeti különbség ' o o 
nélkül vétetnek fel. Végre ő nmlga a püspök ur szivre szóló 
beszédet intézett a jelenvoltakhoz, kiket aztán atyai áldása 
mellett elbocsátott. 

Isten áldássá fizesse meg a főúri jóltevőnek nemes 
szándékát, de kegyes püspökünknek is azon őszinte fiúi örö-
met, melyet idejövetele s azon meleg érdeklődés által oko-
zott nekünk, melyet e szép jövőjű s áldásos intézet iránt 
mindenkor azáltal is tanúsítani méltóztatott, hogy a grófjur 
kegyeletes szándékának megvalósulását tőle telhetőleg elő-
mozdította. ( = ) 

Belgium. A l i b e r á l i s o k f o r r a d a l m i f e n y e -
g e t é s e i : u l t r a m o n t a n i s m u s ós s o c i a l i s m us. 
A belga liberalismusnak egyik vezére, Bara, volt igazság-
ügyminister, nem régen valóságos forradalmi kiáltványt 
bocsátott ki, mely ,a liberális szövetséghez intézett jelentés' 
alakjában államcsínyt követel s arra a kedélyeket előkészí-
teni iparkodik. Tudjuk, hogy a belga liberális csőcselék 
ujabban is ismételt kísérleteket tett, a forradalom vagy 
polgárháborúnak előidézésére, azonban mindeddig eredmény 
nélkül ; sőt nem régen, midőn a választások nem az ő inye 
szerint ütöttek ki, számos helyen komoly zavarokat akart 
előidézni. Eddig azonban minden téren vereséget szenved-
vén, legújabban ismét a sajtó utján kezdi a népet a fenálló 
conservativ-keresztény, azaz becsületes rend felien izgatni, 
mint ezt Bara jelenlegi kiáltványában teszi. 

Ezen iratnak, vagy jobban mondva, pamphletnek alap-
gondolata az, hogy a parlamentnek jelenlegi ,clericalis' 
többsége nem létesült törvényes uton, hogy következőleg 
nem fejezi ki a nemzet valódi közvéleményét; mert a válasz-
tások ,a kormány pressiója alatt' mentek végbe. Ugyanaz a 
régi elkopott ének, melyet máshol is énekelnek a liberáli-
sok, valahányszor a becsületes conservativ elemek felülke-
rekedése által egy ideig az ország pénzének elsikkasztásá-
ban gátoltatnak. Szerintök csak a liberálisnak van joga po-
litikai befolyást gyakorolni, s a ki nem választ liberális ér-
telemben, az nem is érdemli, hogy egyáltalában politikai 
jogokat gyakoroljon. Kiáltványának további szövegében 
Bara nyiltan a forradalommal fenyeget, kijelentvén, misze-
rint a liberálisok nem hajlandók, az alsóház ilyképen kelet-
kezett többségének s az ebből alakult ministeriumnak te-
kintélyét elismerni; mert az ilyen választások „eo ipso sem-
misek" s a mit létrehoztak „csak hazug képviselete azok-
nak, kiket szabad férfiaknak mondanak ugyan, de a kik 
tényleg mint rabszolgák szavaztak." A liberálisok ennél 
fogva minden conservativ választásnak megsemmisitését fog-
ják az alsóházban indítványozni; de a katholikus-conser-
vativ párt előreláthatólag nem fog a válaszszal adósuk ma-
radni. A mi végre a liberális választásoknak szabadságát 
illeti, tessék Bara urnák a porosz kpokat olvasni, melyek 
naponta tuczatonkint hozzák a híreket, miszerint protestáns 
s liberális földes urak, gyárosok sat. csak azért bocsátják el 
katholikus tisztjeiket vagy munkásaikat, mert azok katholi-
kus-conservativ irányban, azaz valamely centrumpárti je-

löltre szavaztak. Ha példa kell felekezeti vagy politikai 
szükkeblüségről, akkor csak protestáns s liberális oldalon 
tessék azt keresni ; mert csak ott található. 

Hasonló gonoszsággal irá e napokban egy külföldi li-
berális lap a következő sorokat: „Sehol sem oly hatalmasok 
az ultramontanismus és a socialismus, mint a ,bigott' Bel-
giumban, de Olaszhonban is szépen szervezett socialismust 
látunk, hol pedig a papság még mindig járom alatt tartja a 
tudatlan népet ; Németországban pedig épen a katholikus 
Bajorhon az, hol a socialismus legkirivóbban virágzik." Ez 
a nyilatkozat szerzőjének nem csak végtelen gonoszságáról 
hanem feneketlen tudatlanságáról is tanúskodik. Ami tü-
zetesen a mi országunkat, Belgiumot illeti, még mindig O 7 O ' O O 
örömmel constatálhatiuk, hogy a katholikus-társadalmi 
szervezet nagyon is kiállja a versenyt a social-democra-
tával, s hogy a socialismus épen a vallásos flamand fajnál 
majdnem semmi, de annál több talajt a rationalista wallo-
noknál talál, amint a socialista sajtó is kizárólagosan fran-
czia. Olaszorságba csak a mazzinisták fondorkodásai hoz-
ták be a socialismust, melyet jelenleg a végtelenül rosz kor-
kormányzati rendszer, az uralkodó pártok corruptiója s az 
egyre súlyosbodó adóteher még folyvást növesztenek. Ba-
jorhonban is a socialismus először a protestáns Fürth váro-
sában ütötte fel fejét s még ma is leghatalmasban épen ott 
virágzik ; hasonlólag a protestantisinusnak bölcsője, Szász-
hon és Thuringia manap végig socialista. Mindezeket libe-
rális Írónak természetesen nem szabad tudnia, különben, 
hogy gyalázhatná a katholicismust ; pedig ez az ő keresete ! 
úgyszintén nem tud semmit a katholikus, többnyire papok 
által alapitott és vezetett keresztény-socialis egyletekről, 
melyek által épen a mi egyházunk menti meg ami még meg-
menthető s a mit a protestans-szabadkőmüves liberalismus 
még végképen tönkre nem tett. 

Missiói tudositások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 64. A vizagapatani (Hindostan) ap. helynökség 
1845-ben szerveztetett ; hadd lássuk, 30 év alatt mily elő-
menetelt tett ott a kath. vallás. 1845-ben volt hittérítő 4, 
1875-ben 24.— Akkor segéd-testvérek (Frères coadjuteurs) 
voltak 2, most 28. — Sz. Józsefről nevezett szerzetesek 
akkor egy sein ; most 52. — Benszülött szerzetes akkor egy 
sem; most 20. — Fitanoda akkor 1 ; most 16. — Leányta-
noda akkor 1 ; most 17 összesen 1.940 mindkét nemű ta-
nonczczal. — Árvaház akkor egy sem ; most fiuk számára 
3, leányok számára pedig 4, összesen 280 árvával. — Tem-
plom vagy kápolna akkor volt 8 ; most 25. — Catechume-
nátus akkor egy sem ; most egy, 360 hitujonczczal. Gyógy-
tár akkor egy sem ; most egy. 

65. Hong-Kongban (China) 1875. május havában az 
ap. helynök Raimondi ur, 13-ad magával zsinatot tartott. A 
zsinati határozatok közöl megemlitendőnek tartjuk először 
azt, melynek értelmében a vicariates a lélekszám gyors nö-
vekedés miatt 4 kerületre osztatott. A hong-kongi sziget 
maga három kerületet foglal magában, u. m. keletit 2 tem-
plommal, a központit a székegyházzal és a nyugotit három 
kápolnával. A 4-ik kerület a szigeten kivüli hiveket fog-
lalja magában s ennek kilencz kápolnája van. — Gondosko-
dása tárgyává tevé a zsinat a szegényeket is. A pogány 
uzsorások ellensúlyozása végett pedig egy javaslat terjesz-
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tetett elő és fogadtatott el, mely szerint a szűkölködők mér-
sékelt kamat mellett nyerhetnének pénzsegélyt. — A hely-
nökség területén van összesen 13, és pedig 8 fi-, 5 leány ta-
noda, melyekben ugy a chinai, mint az európai kath. ifjúság 
közöl jelenleg 500 részesül tanitásban. Érdekes lesz e tano-
dákról még pár felvilágositó észrevétellel emlékezni. A fi-
tanodák közt első helyet foglal el a Megváltóról nevezett 
kollégium, mely jelenleg 100 és egynehány növendék által 
látogattatik. Előadatik itt a számmennyiség- és mértan, 
továbbá a földrajz, könyvvitel, úgyszintén taníttatik a rajz 
és zene, valamint az angol, franczia, spanyol, portugall és 
chinai nyelv. Az intézettel azonfelül egy könyvnyomda van 
összekapcsolva, melyben már több angol,ífranczia, portugall 
és latin mű jelent meg. Ugyanezen kollégiumban van egy 
angol-chinai iskola, melynek feladata a chinaiakat angol 
beszéd-, olvasás- es irásra tanitani. Ugyanitt létezik egy 
seminarium, melyben a chinai ifjak a latin nyelvben, to-
vábbá a rhetorica-, philosophia- és theologiában két éven át 
nyernek oktatást ; mig végre a reformatoryban elhagya-
tatott ifjak neveltetnek és iparosokká képeztetnek. — A 
leányokat ugy az európai — mint chinaiakat a canossiana 
nevű szeretet testvérek nevelik és tanitják, kiknek vezetése 
alatt egyszersmint lelencz- és árvaház is van ; valamint 
ők oktatják vasátnaponkint a fiatal chinai nőket is, és gond-
jukat viselik a beteg és elhagyott chinai asszonyoknak, 
végre a jó pásztorról nevezett menházban a bűnbánó fiatal 
leányoknak is. Csak pénzt, csak pénzt a hittéritőknek ! 

(Folyt, köv.) 

IRODAIM. 
= A ,Hunyadi Mátyás' irod. s könyvny. intézetet köz-

hírré teszi, miszerint Nicolas Ágost, franczia világi tudós, 
Mayer Károly által magyarra fordított ,A kereszténység böl-
csészeti tanulmányozása' czimü munkájának IV. s utolsó kö-
tetét legközelebb kiadni szándékozik. E nagybecsű munká-
nak I. s I I . kötete köztudomás szerint 1860. a I I I . 1862-ben 
jelent meg, ez utolsó kötetnek kiadására pedig fentnevezett 
intézetet különösen azon körülmény ösztönzé, hogy, mint 
az illető jelentés mondja : „a IV. kötet az egész műnek leg-
ragyogóbb részét, úgyszólván koronáját képezi s továbbá 
a lángeszű világi szerző, a X I X . század legnagyobb apolo-
getája, a nagyszerű tárgyakról, melyek a IV. kötetben fog-
laltatnak és amelyek a kereszténységnek úgyszólván szivét 
képezik, oly modorbau értekezik, hogy ezen kötet magában 
is bízvást önálló müvet képezhet és nem függ szorosan a meg-
előző kötetekkel össze". 

Ennek igazolására szolgáljon e kötetnek tartalma, 
mely a következő : 1. fej. ; Előbeszéd ; 2. Jézus Krisztus sze-
mélye; 3. Az evangéliumok ; 4. A jóslatok ; 5. A csudák ; 6. 
A kereszténység megalapítása ; 7. A kereszténység gyümöl-
csei, a) az erkölcsi, b) az értelmi, c) a társadalmi létrend-
hen ; 8. A kereszténység állandósága kath. alkotmányának 
örökkévalóságában ; — Befejezés. 

,A kereszténység bölcsészeti tanulmányozása' e IV. és 
utolsó kötete, mely 8-rétü 35 ivet teend, a magasztos tárgy-
hoz illő kiállítással oly föltétel alatt fog megjelenni, ha a 
folyó évi deczember 1-éig legalább is száz megrendelő jelentke-
zik. Előfizetési ára 3 ft. o. é. melyet az intézet kész utánvét-
tel is felvenni. 

H „Zeitschrift für kath. Theologie" czimen Innsbruck-
ban Rauch Felicián kiadásában, a jövő év elejétől egy fo-
lyóirat fog megjelenni, évnegyedes füzetekben. Minden füz. 
7—8 ivet fog tenni. Egy évfolyam ára 3 ft. Szerkesztők : a 
theologiai irodalom terén ismert dr. Wieser és dr. Stentrup 
egyetemi tanárok. Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe 

© Répássy János, egri főegyházi szónok s a ,Népisk.' 
szerkesztője felhívást tett közzé, ujabb szerkezetű egyházi 
beszédek megrendelésére. Egyházi beszédeiből egy évfolya-
mot szándékozik sajtó alá bocsátani, ha kellő arányú párto-
lás lehetővé teszi a kiadást. Ez okból arra kéri az érdeklet-
teket, hogy beszédeit levelezési lapon megrendelni legyenek 
szivesek : vagy hozzá Egerbe vagy Budapestre a ,Hunyadi 
Mátyás' irod. intézetbe küldvén azokat. A 35—40 ivre ter-
jedhető munka egy kötetben fog megjelenni s ára 3 ft. lesz, 
melyet csak az átvétel után kell megküldeni. Növendék-
papok 2 frtért szerezhetik meg. (I. Sz.) 

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

jesztése a nagyváradi lat. szert, székeskáptalannál üresedés-
ben levő két tiszteletbeli kanonokság közöl az elsőt Kolosy 
Antal szilágy-somlyói lelkész és érdemesült alesperesnek. a 
másodikat pedig Hóra Ferencz pece-szőllősi lelkész, alespe-
res és szentszéki ülnöknek adományozom. 

Kelt Gödöllőa. 1876. évi október hó 28-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

v \Trefort Ágoston, s. k. 

f VEGYESEK. 
— Ftdő dr. Tóth Miklós, eperjesi g.-kath. püspök ur 

ő méltósága egy megyei leány-árvaház megalapítására 4000 
ftot adományozott ; — a győri megyés püspök ur, ft. dr. 
Zalka János ő excellentiája a mosonymegyei boldogasszonyi, 
sz. ferencz-rendi búcsújáró templomban, annak 200 éves 
fennállása emlékére egy oltárt megujittatni méltóztatott, 
mig a többi oltárok helyreállítására a ft. veszprémi kápta-
lan 60 ftot, nt. Hahnenkamp György, győrm. papneveidei 
lelki atya pedig 2 ftot adakozott. 

— A ,Pesti Napló' f. é. okt. 24-iki esti számában olvas-
ható, hogy Pesten az unitárius cultuson a református if jú-
ság énekkara működött. „Ki tette az unitarismus ministrán-
sává a református if júságot?" — kérdi erre a debreczeni 
,Ev. Lap', mely, ugylátszik soha sem hallott meg a »protes-
táns türelem'-ről mesélni. — Az orosz kormánynak eljá-
rása a legyeihoni katholikusok ellen most már orosz-,ortho-
dox' körökben is kezd visszatetszést szülni. Hírlik, hogy egy 
ismeretes nevü orosz tudós emlékiraton dolgozik, mely ezen 
eljárást, hivatalos jelentések és adatok nyomán, megsem-
misítő bírálatnak fogja alávetni. 

— Az ,Osservatore Rom.' azon aláirási ivek közzététe-
lét kezdi, melyek ő szentsége püspökké szenteltetésének öt-
venedik évfordulója alkalmából a San Pietro in vincoli czi-
mü főegyházban nyittattak. Maga az ünnepély, az eddigi 
megállapodások szerint, 1877. jun. 3-án fog tartatni, mely 
napra már Északamerikából is nagyszerű zarándoksereg je-
lezve van, mely épen most szervezkedik. 

— A svajczi püspökök közös nyilatkozatot bocsátot-
tak ki, „a svajczi uj schismára vonatkozólag." Ebben hivat-
kozva ezelőtt öt esztendővel kibocsátott közös pásztorieve-
lökre, elismerésöket. fejezik ki Svajcz hű katholikusainak, 
hogy a lefolyt öt évnek minden zaklatásai daczára sem en-
gedék magokat őseik hitétől eltántoritani. Jelen nyilatko-
zatnak első része a katholikus egyház szervezetét tárgyalja 
s fejtegeti általában, a második rész pedig ezen kérdésekre 
felel: „Mi az u j szakadárságnak alapja? minő papsága, 
minő püspöke?" — s kimutatja, hogy amabban egy csepp 
catholicum sincs többé, hogy papjai egytől egyik hitszegő 
emberek, összesen pedig mindenünnen összereglett, gyülerész 
nép, a püspökválasztási tény pedig az egyházi jognak nyilt 
arczulütése. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Él- fizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros,főutca221,hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

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

zendők. 
HARMLMCZÓTÓDIK É V F O L Y A M . 

Pesten, november 18. 41. II. Félév, 1876. 

Tartalom. Relaxatio in lege abstinentiae stb. — Irenaeus tanúságtétele a római egyháznak tekintélye mellett. — Egy-
házi tudósitások: Test. Zsidó gravamen Magyarországban. A szepesi egyházmegye százéves jubilaeumáról. Róma. Antonelli 

Jakab. Orosz-Lengyelország. A ,dragonádok'. — Missiói tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

RELAXATIO IN LEGE ABSTINENTIAE 
DIEBUS SABBATI ET IN VIGILIIS QUIBUSDAM. 

Mint közérdekű dolgot Ö Eminentiája az or-
szág bibornok-herczegprimásának XV. számú főpásztori 
körleveléből a következőt veszszük á t : 

Sanctissimus Dominus Noster grat iam relaxa-
t i o n s , quam in lege abstinentiae ab esu carnium 
diebus Sabbati per annum, nec non in quibusdam 
Vigiliis festorurn ope Apostoliéi Brevis, ddto 6-ae 
Maii 1870 exarati , ac per me cum DD. Curatis ddto 
2<J. eiusdem mensis et anni Nro. 2471. communi-
cati, pro Hungáriáé Dioecesibus pro septennio con-
cessit, erga meas nomine etiam rel iquorum DD. 
Hungáriáé Praesulum substratas hurnillimas pre-
ces ad aliud rursus septennium prorogare, sive 
extendere dignatus est, quemadmodum liquet ex 
Apostolico ad me dimisso Rescripto, cuius tenor 
sequens est : 

PIUS PP. IX. 
Dilecte Fili Noster salutem et Aplicam Bene-

dictionem. Similibus Lit teris Nostris die VI. Maii 
anno MDCCCLXX. datis Regni Hungarici Sacrorum 
Antist i tuin, tuisque precibus annuentes nonnulla 
quoad abstinentiam carnium quibusdam diebus 
ab Ecclesiae legibus praescriptam ad septennium 
concessimus. Quum vero praefinitum septennii spa-
t ium effluxerit, enixe a Nobis, nomine etiam Sacro-
rum Antis t i tum ceterorum eiusdem Regni postu-
las, u t idem Indul tum in aliud tempus prorogare, 
de Aplica benignitate, velimus. Rationum raoraen-
tis ad rem a Te probatis maturo perpensis examine, 
huiusmodi precibus, quo facilius istius Regni Fide-
les viam salutis terere queant, annuendum existi-
mavimus. Quare omnes et singulos, quibus hae Lit-
terae Nostrae favent, Pastoralis Nostrae charitatis 

affectu prosequi volentes, et a quibusvis excommu-
nicationis et interdicti, ac aliis ecclesiasticis senten-
tiis, censuris et poenis quovis modo vel quavis de 
causa latis, quas si forte incurrerint , huius t an tum 
rei grat ia absolventes, ac absolutos fore censentes, 
Tibi, dilecte Fili Noster, Aplica Auctori tate Nostra, 
potestatem ad septennium dumtaxa t dura tu ram fa-
cimus, cuius vi omnes et singulos tuae Dioecesis 
Stri<roniensis Fideles ab abstinentiae carnium Sab-
bathis cuiusvis hebdomadae, iis tamen exceptis, 
quae ieiunio conse^rata sunt, absolvas, iisdemque, 
Aplica item auctori tate Nostra, concédas, ut singu-
lis Feriis sextis et pervigiliis in t ra annum salubria 
adhibere possint condimenta quaecumque, quibus 
tamen in unica comestione ieiunii diebus ut i fas 
erit. Hanc praeterea facultatem ad septennium pa-
ri ter omnibus et singulis Hungáriáé Sacrorum An-
tisti t ibus, ac Null ius Dioecesis Praesulibus, de ea-
dem auctori tate Aplica, pro suae cuiusque Dioece-
sis Fidelibus impert imus, ideoque Tibi, dilecte Fil i 
Noster, mandamus, u t singulis praefat i Regni Ar-
chiepiscopis, Episcopisac Praesul ibus Null ius Dioe-
cesis praesentium Li t te rarum Nost rarum exemplar, 
manu tua subscriptum et obsignatum transmit tas . 
Durante autem septennio Tibi, dilecte Fili Noster, 
ceterisque Sacrorum Antis t i t ibus ac Praesul ibus 
supradictis praecipimus, u t singulis annis quisque 
in sua Dioecesi supradictum Indul tum, ad annum 
pro Fidelibus Dioecesis suae dura tu rum, promul-
get, u tque in singulis huiusmodi promulgat ionibus 
delegatae cuique ad id Aplicae auctoritatis mentio 
fiat. Te autem, dilecte Fili Noster, ceterosque Vene-
rabiles Fratres Archiepiscopos, Episcopos ac dile-
ctos filios Praesules memoratos in Domino horta-
mur, ut moneant Fideles suae curae concreditos, 
hanc Sanctae Sedis indulgentiam ac benignitatem 

41 
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a l iquo p ie ta t i s opere, et a l i qua in p a u p e r e s eleemo-
syna rependere . Haec concedimus , e l a r g i m u r , vo-
l u m u s , ac i ubemus , non o b s t a n t i b u s q u a m v i s spe-
cial i et i n d i v i d u a men t ione ac de roga t ione d ignis , 
in c o n t r a r i u m fac i en t ibus q u i b u s c u m q u e . Praec ip i -
m u s d e m u m , u t p r a e s e n t i u m L i t t e r a r u m t r a n s u m -
pt i s , seu exempl i s e t iam impress is , m a n u T u a sub-
s c r i p t s et obs igna t i s eadem p r o r s u s fides adh ibe-
a t u r , quae a d h i b e r e t u r ipsis p r ae sen t ibus , si f o r en t 
e x h i b i t a e vel os tensae . D a t u m R o m a e a p u d S. Pe-
t r u m s u b A n n u l o P i sca to r i s die X V I I I J u l i i 
MDCCCLXXVI. Pon t i f i ca tus Nos t r i A n n o Trige-
s imopr imo . 

(L. t S.) F. Card. Asquinius m. p. 
Ezekhez 0 E m i n e n t i á j a a következő f ő p á s z t o r i 

u t a s i t á s t c s a t o l j a : 
I n p raec i ta t i s , quas R o m a dimis i C i r c u l a r i b u s 

O r d i n i b u s , exp l i cu i s ensum Aposto l icae concessi-
o n s , s imul vero e t iam p raesc r ip s i m o d u m , q u o im-
p e r t i t a r e l a x a t i o sive d i spensa t io fideli p o p u l o no ta 
r e d d e n d a s i t ; s i gnan te r inculcavi , c lare p roponen-
d u m esse populo , legem abs t i nen t i ae non fu i s se 
s u b l a t a m , sed d u m t a x a t r e l a x a t a m , per hanc i g i t u r 
r e l a x a t i o n e m n e m i n e m impedi r i , q u o m i n u s abst i-

Irenaeus tanúságtétele 
a római egyháznak tekintélye mellett. 

I. A kérdésnek mibenléte. 
Irenaeus, Lyon városának nagytekintélyű püspöke, ko-

rának gnosticusai ellen intézett hires müvében figyelemre 
méltó s felette fontos tanúságot tesz azon elsőbbség mellett, 
mely a római egyházat a többi egyházak előtt s felett meg-
illeti. A kérdéses hely eléggé ismeretes, különben pedig 
alább egész terjedelmében közlendjük is s mondhatni, hogy 
a pápa priinatusa mellett ez a legfényesebb hely az összes 
patristikai irodalomban, igazi locus classicus a maga nemé-
ben, akár tartalmát tekintsük, akkor a férfiú tekintélyét, a 
kitől származik. Tartalma ugyanis határozottabban nyilat-
kozik a római egyháznak elsőbbsége mellett, mint bármely 
egyéb, ide vonatkozó hely, az e nyilatkozatot tevő szemé-
lyiség pedig, a hitelesség s tekintély legmagasabb fokán 
áll. Irenaeus ugyanis nem csak a második századbeli legki-
tűnőbb püspököknek egyike, hanem egyúttal sz. Polycarp, 
smyrnai püspök s sz. János apostol hallgatójának legkivá-
lóbb tanítványa is volt ; korának legnagyobb és legtekinté-
lyesebb tudósa, ki a nyugoti s keleti egyháznak tanát s tör-
ténetét oly szorgalommal vizsgálta s oly alaposan ismerte, 
mint korában rajta kivül senki ; az ő tanúságtétele tehát, 
minthogy kisázsiai születési, azaz keleti származású, nyu-
gaton pedig püspök volt, joggal a nyugoti s keleti egyház 
közös meggyőződésének tekinthető. 

Szóban forgó nyilatkozata, — Adv. haer. lib. I I I , c. 3. 
— ekként hangzik: „Ad hanc enim ecclesiam [t.i. romanam] 
propter potentiorem [más olvasás : potiorem] principalitatem 

nent iae legem observe t , nec a d h i b e a t i l la c i b o r u m O ' 
condimenta , q u o r u m usus , hab i to ad ind igen t i a s 
popu l i r espec tu concessus est. Hoc si omnes et sin-
g u l i DD. C u r a t o r u m observassent , fideles nu l l i b i 
offensi f u i s s e n t ; offensio enim, q u a e h i n c i n d e obser-
v a b a t u r , u t qu idem fide d igne mih i r e l a t u m fu i t , 
inde po t ius r epe t i debui t , quod h a u d d e f u e r i n t in-
t e r DD. Cura tos , qu i m a g n o cum an imi sui iub i lo 
a n n u n c i a v e r i n t concessam in abs t inen t i ae lege rela-
x a t i o n e m , ex se me t i en tes s ensum fidelium, legi 
abs t inen t i ae a d d i c t o r u m . S iqu idem au tem SSmus 
D o m i n u s Nos te r expres se pos tu le t , u t O r d i n a r i i 
cum fideli p o p u l o in p raed ic t a abs t i nen t i a e lege 
Apos to l i ca A u c t o r i t a t e quo l ibe t anno pe r septen-
n i u m d i spensen t , h a n c q u e d i spensa t ionem DD. Cu-
r a t i p u b l i c a n d a m habean t , his iam nunc i n i u n g o ac 
commit to , u t in annunc ianda , q u a m p r o anno f u t u r o 
i m p e r t i t u r u s sum, r e l axa t i one , a normis , s u b 26. 
Maii 1870. p r ae sc r ip t i s non recedant , sed iis ad 
amuss im semet confo rmen t . 

S t r igoni i , die 15-a Octobr i s , 1876. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. 
Archi-Episcopus. 

necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est, eos qui sunt 
undique fideles : in qua semper ab his, qui sunt undique, con-
servata est ca, quae est ab apostolis, traditio".... E szavak-
nak fordítását és magyarázatát illetőleg a legkitűnőbb ka-
tholikus tudósok abban értenek egyet, hogy azok követke-
zendőképen fordítandók le, habár bocsánatot kell kérnünk 
az irálynak némi szögletessége miatt ; mert a velős latinsá-J O O ' 
got nehéz megfelelően visszaadni : „Mert ezen egyházzal, 
[t. i. a rómaival] kiválóbb elsőbbsége miatt kell, hogy min-
den egyes egyház egyetértsen, azaz a mindenütt levő hivek, 
melyben azok által, kik mindenütt vannak, az apostoloktól 
származó hagyomány mindenha tisztán megőriztetett". 

A döntő szó e nyilatkozatban, melytől minden függ, 
a,potentior principalitas' mellett az ige : „convenire", melyre 
nézve kétség sincs a tudósok közt, hogy az e helyen annyit 
jelent, mint: „egyetérteni" ; mert először : ez a ,convenire' itt 
a görög ,avuSaivuvl igének felel meg, „ad ecclesiam" pedig 
szintén görögös kifejezés, graecismus, e helyett : ,cum eccle-
sia', mint ezt már Drey is kimutatta — Apol. 3. Bd. 248. — 
De az egésznek helyes összefüggése is követeli, hogy ezen 
fordításhoz ragaszkodjunk. Irenaeus ugyanis az idézett he-
lyen az apostoli hagyománynak az egyes egyházakbani hű 
megőrzéséről értekezvén, melyet a püspökök szakadatlan 
sorozatának, egymás után következésének tulajdonit, hozzá 
teszi, miszerint e következést minden egyes egyháznál ki-
mutatni képes, de ez őt igen messzire elvezetné felvett tár-
gyától; azért elégségesnek tartja, ha e kimutatás s annak 
bebizonyítása egyedül a római egyházra vonatkozólag tör-
ténik; mert ez az egyház a legrégibb, legnagyobb, legis-
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mertebb, melyet magok sz. Péter és Pál apostolok alapí-
tottak és szerveztek, s aztán igy folytatja : „Ha mi már 
most azon hitet, melyet ezen egyház az apostoloktól nyert, 
s püspökeinek szakadatlan lánezolata által egész mai napig 
megőrzött, kimutatjuk s feltüntetjük, akkor mindazokat 
hallgattatjuk el, kik önköltötte tévtanokat hirdetnek ; mert 
ezen egyházzal, kiválóbb elsőbbsége miatt, kell, hogy minden 
egyes egyház egyetértsen" . . . A római egyház tanitmányának 
feltüntetése tehát Irenaeus szerint azonos a tévtanok czáfo-
latával, mert ezen egyháznak, az apostoloktól nyert, hite 
zsinórmértéket képez valamennyi egyház s valamennyi hivő 
számára, bárhol legyenek is azok ; s mert a hivek csak 
annyiban s azért tudták az apostoli hagyományt hiven meg-
őrizni, amennyiben e mivel a római egyházzal érintkezésben 
s közösségben állottak és maradtak. 

Igy érték és értelmezék e szavakat minden idők leg-
nagyobb katholikus tudósai. Hogy csak az ujabb korból 
néhányat s pedig a leghíresebbeket felhozzuk, emiitjük Die-
penbrock, Dieringer, Döllinger, Drey, Hefele, Hergenröther, 
Hettinger, Klee, Möhler, Reithmayer neveit, megjegyezve, 
hogy e magyarázatot még nem egy kitűnő protestáns tudós 
is helyeselte. Ezen nyilatkozata által Irenaeus nem csak a 
primátus, hanem a római egyház legfőbb tanitói tekintélye 
mellett is tesz kifogástalan tanúbizonyságot, oly fontosat s 
oly figyelemreméltót, hogy arra maga a Vaticanum is, — 
Constit. de Eccles. — és pedig a primátus kérdésében hi-
vatkozott. L. Martin, Coll. 38. 1. 

Nem csuda ennélfogva, ha mindazok, kik a pápa pri-
mátusát s Róma tanitói tekintélyét tagadják, Irenaeus sza-
vainak az eddigiekben adott magyarázata ellen is támad-
nak. Fegyvereiknek legkiválóbbika az, hogy a „convenire" 
szónak „egyetérteni" általi visszaadatását helytelenítik s azt 
állítják, miszerint e szó a közönséges „összejönni" által le-
fordítandó, mely állításról már az époly tudós mint józan 
Hefele, — ,Beitrüye zur Kirchengeschichte' sat. Tübing. 1864; 
I I , 48. — ezeket mondja: „Den Ausdruck convenire — 
avfißaiveiv, vom leiblichen Zusammenkommen zu verstehen, 
wie Neander (G. K. Thl. I. S. 210.) gethan hat, weil nach 
Rom Leute aus allen Gegenden kämen, ist lächerlich, wie 
schon die Jenaer Literaturzeitung (1827. N. 212.) anerkannt 
hat. Ebenso Roskovány, De primatu R. Pont. 1834. p. 30. 
Richtig erklärt Möhler (Einheit S. 268 f.) diese berühmte 
Stelle. Convenire bedeutet die Übereinstimmung in der Lehre, 
denn hievon ist ja in der ganzen Stelle die Rede, und nur 
die grösste confessionelle Beschränktheit und pietistisirende 
Blindheit konnte dies verkennen. ,Potior princip alitas' aber 
= IxavioTEQov xvQos bedeutet ausgezeichnetes Ansehen, Vor-
rang, Mach t" . . . . Köztudomásu dolog,hogy sajnálatos elté-
vedése előtt Döllinger is előadásaiban az „egyetérteni" általi 
fordítást s minden egyéb, ettől eltérő vagy azzal ellenkező 
magyarázatnak helytelenségét mind azon tudománynyal s 
elmeéllel hirdette, bebizonyította s védelmezte, melylyel 
csak ő rendelkezik. 

Igaz, hogy azóta a Vaticanum tartatott, s nem csak 
az idők változtak, hanem velők az emberek is, amiért ma 
kénytelenek vagyunk látni, miként lett az egyház ellensé-
gévé nem egy, ki még nem régen annak ünnepelt apologe-

tája volt, miként vette magára Tertullián ócska s félrehá-
goti saruit, ki nem régen még Irenaeusnak fényes nyomdo-
kain haladt, sokan önnönmagokat s egész multjokat meg-
tagadva, mint ama nagy afrikai tudós Pálokból Saulokká 
lettek, eltévedtek, nagyot buktak, ebben is hasonlitván e 
nagy lángészhez. Pedig mekkorát nem bukott ez ? ! Hely-
telenítvén a ,püspökök püspökének', a római pápának edictu-
mát, s károsnak mondva az egyházra s a hivekre nézve, fel-
kelt az ellen, és — talán a római papság részéről állítólag 
szenvedett bántalom által is elkeseritve, éles tollával har-
ezot inditott ellene, keserű szavakkal illetvén a pápát, ki 
ezen határozatot kibocsátotta. Igy lőn üldözővé, a ki még 
kevéssel ezelőtt az egyháznak ékesen szóló, tudós ügyvéde 
volt, s most éj^oly hevesen megtámadta azt, amily tüzesen s 
ügyesen védelmezi vala csak nemrégen! Most már a 
keresztény világ századok, sőt másfél évezred óta tudja, 
hogy ama római határozat szükséges s üdvös rendszabály 
volt, mely az illető pápának nagy dicsőségére szolgál, s a 
montanismus, melynek szolgálatába a hitehagyott Tertul-
lián lépett, melyet mint az igazi s teljes kereszténységet di-
csőitett s magasztalt, régen eszelős rajongásnak felismerve, 
ma csak az elpusztult eretnekségek számát szaporítja. Igy 
volt ezt mindig, s igy van ez még ma is. Találkoztak, a kik 
a vaticáni zsinatnak határozatát is helytelenítették, káros-
nak modván azt az egyházra és a hivekre nézve, s megtá-
madva amazt, megtámadták az egyházat is ; megtámadták 
azokat, kik azt kibocsátották s azokat is, kik elfogadták. 
Barátokból ellenségekké lettek, kiknek kezeiben az eddig vé-
delemre használt fegyverek támadási eszközökké váltak ; de 
a nyilak ilyen esetben vissza szoktak fordulni, s azokat 
érni, kik ellövék. Igy aztán korántsem csudálkozunk rajta 
haliogy Irenaeusnak hires nyilatkozata megszűnt csupán 
csak „a protestáns hittudósok ostora" lenni, s mások számára 
is azzá lett, kik azt, melyet még csak nem régen gyémánt-
nak nyilatkoztatták, most kavicsnak mondják, melyet pa-
rittyájokból az egyház ellen hajítanak. Igy já r t Döllinger is, 
ki, mint fentebb mondók, a helyes fordítást hajdanta eszé-
nek minden fegyvereivel védelmezte, ma pedig,Erwägungen 
für Bischöfe! czimü munkájában helytelennek mondja, az 
„összejönni" általi forditást védelmezi, s Irenaeus nyilatko-
zatában, melyet hajdanta maga is a római egyház tekinté-
lyének védelmére használt fel, most érvet talál ezen tekin-
tély ellen ! 

Természetes, hogy okokat is hoz fel, melyekkel eme 
fordulatát igazolni iparkodik. De ezek nem uj okok, hanem 
a régiek, melyek már époly régen meg is czáfoltattak. Az 
ügy ugyanaz, mint már Tertullián idejében is volt, csak az 
azt képviselő személyek változtak. Azt mondja Döllinger: 
Irenaeusnál nem ezt olvassuk: convenire cum ecclesia", ha-
nem: „convenire ad ecclesiam", ezen mondatban pedig eon-
venire' annyit tesz, mint ,összejönni', nem pedig : .egyetér-
teni', — enuélfogva Irenaeus azt mondja, hogy a Rómában 
virágzó hithagyomány nem a római egyház, hanem azon 
hivek által ápoltatik s tartatik fenn, kik kívülről érkezve, 
összejönnek, találkoznak ott ; ekként értelmezve e hely, ter-
mészetes, hogy nem a római egyház tantekintélye mellett, ha-
nem ellene bizonyít s Irenaeus egyszerre Róma és az infal-
libilitás ellenségeinek mezében mutatja be magát előttünk ! 
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Lehetséges-e ez ? Valóban kezet fogna Irenaeus — Ja-O <-> 
nussal ? 

E kérdés eléggé érdekes, de eléggé fontos is, hogy azt, 
minden polémiát mellőzve kissé részletesben vizsgáljuk. 
Mielőtt azonban ezt tennők, szükséges, bogy kiindulási pon-
tunkra nézve egy kis felvilágosítással szolgáljunk. Szándé-
kunk vagyon ugyanis, az ellenfélnek előlegesen is nagy en-
gedményt tenni, mely abban áll, hogy nyelvészileg nem is 
vizsgáljuk, váljon a ,convenire' igét jelen esetben egyetér-
teni' vagy ,összejönni' által kell-e forditani, hanem egysze-
rűen az ,összejönni' általi fordítást fogadjuk el, sőt további 
vizsgálatainkban egyenesen ebből indulunk ki. 

Teszszük pedig ezt két okból. Először, mert az ,egyet-
ér:eni' általi fordításnak helyessége mellett már annyi s oly 
megdönthetlen érv hozatott fel, hogy nézetünk szerint, a ki 
ezek által meg nem győzetett, már meg sem is győzhető 
többé; — másodszor pedig azért: mert ha sikerülne kiderí-
tenünk, hogy Irenaeusnak ezen helye, még ha a ,convenire' 
igét (összejönni' által fordítjuk is, mégis a római egyház-
nak tantekintélye mellett szól, akkor ennek bizonyító ereje 
nem csak kétségtelenné, hanem egyenesen döntővé válnék. 

Ezért következő értekezésünkben az ,összejönni' általi 
fordítást fogadjuk el, azaz egyenesen az ellenfél álláspont-
jára helyezkedünk, minél nagyobb engedményt nem is te-
hetnénk. A kérdéses helynek fordítása ennélfogva igy hang-
zik: „Mert ezen egyháznál kiválóbb elsőbbsége miatt kell, 
hogy minden egyház összejöjjön, azaz a mindenütt levő hi-
vek ; melyben azok által, kik mindenütt vannak, az apos-
toloktól származó hithagyomány mindenha tisztán meg-
őriztetett." 

Kérdés már most, váljon e hely, ekként magyarítva 
is, tanúságot tesz-e a római egyháznak magasabb tantekin-
télye mellett, mely kérdésre felelni a következő értekezés-
nek czélja. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, nov. 17. Z s i d ó g r a v a m e n M a g y a r o r -

s z á g o n . Csak nem rég jeleztük, hogy Tisza Kálmán ő excja 
mint zsidó-protektor betiltotta a ,Talmudzsidó' czimü könyv 
elárusitását és most már azt is jelezhetjük, hogy a zsidók, 
felismerve horderejét a betiltásnak, annak kizsákmányolá-
sára törekednek, a mennyiben a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium által rajtuk elkövetett állítólagos sérelem 
miatt, a minister úrhoz folyamodtak orvoslás végett, re-
ménylve, hogy ha a ministerelnök be tudta tiltani elárusitá-
sát egy oly könyvnek, melynek tartalma zsidó könyvekből 
vétetett, tehát legkevésbé sem rágalom a zsidóság ellen, 
annál könnyebben fog visszavonni oly rendeletet valamelyik 
miniszter, melyet ugyancsak ő adott ki. 

Az emiitett zsidó gravamen, mint azt a vallás- és köz-
oktatásügyi ministeriumhoz benyújtott folyamodványból 
kivehetjük, abban áll, hogy a minister ur, bizonyos felme-
rült eset alkalmából egy rendeletet adott ki, melynek értel-
mében érvénytelennek nyilvánittatik az áttérés a zsidó val-
lásra, valamint minden ezen áttérésből származó következ-
mény, ugy mint netaláni házasság valamely zsidó vallású 
féllel, valamint ez ezen házasságból származandó gyerme-
kek is törvényteleneknek tekintetnek. Hogy ily ministeri 

rendeletnek létezni kell, az a benyújtott folyamodvány után 
ítélve minden kétséget kizár, hogy azonban minő indokból 
adatott ki, arra nézve tisztába nem jöhetünk a folyamod-
ványból, mert abban az indokról említés nincsen téve, azon 
indokot pedig, melyet rágalmazó nyelvek colportálnak, hogy 
az emiitett ministeri rendelet csak azért adatott volna ki, 
hogy a zsidóknak alkalom nyujtassék remonstrálásra, mely-
nek alapján azután a kormány törvényjavaslatot nyújthas-
son be az általános vallásszabadság s a polgári házasság ér-
dekében — mondjuk, mi ezen indokot nem akarjuk elhinni. 

Ne is keressük. Elég az, hogy az emiitett ministeri 
leirat létezik és bár csak mindig létezett volna, elég tud-O * o 
nunk. hogy az ellen a pesti zsidók felfolyamodtak. Lássuk 
magát a folyamodványt, azt hiszszük, hogy az nem lesz 
érdektelen. 

Azt mondja a folyamodvány, hogy a miniszteri leirat 
foganatosítása sok nehézséggel és jogsérelemmel jár, mert 
ma már nem ritka eset, kogy a külföldön zsidó vallásra tér-
tek az országbajönnek és itt megnősülnek, vagy mint már 
családosak az országba jönnek, ha tehát a miniszteri rende-
let érvénybe hagyatnék, megtörténhetnék, hogy egyik, a kül-
földön született, gyermek zsidó lenne, a másik itt született 
pedig katholikus. Erre az okoskodásra alig lehet mást mon-
dani, mint, si fueris Romae, romano vivito more. Ha Ma-
gyarországon meg van tiltva, hogy valaki zsidó vallásra 
térjen, ha az ebből származó következmények törvénytele-
neknek nyilatkoztattatnak, ugy azokra nézve, kik zsidók 
akarnak lenni, nincsen más ut, mint hogy ez országot elhagy-
ják, vagy ha mégis itt maradnak, akkor viseljék törvényte-
len tettüknek következményét ; hasonlóképen áll a dolog 
azon zsidóvá lett keresztényekre nézve, kik a külföldön szö-
vetkeztek Krisztus ellenségeihez, maradjanak külföldön, a 
hol bűnös tettük jogos és törvényesnek ismertetik el, vagy 
ha mégis Magyarországba jönnek ugy vessék alá magukat 
az ország törvényeinek. A ministeri rendelet érvényesítése 
épen semmi nehézségbe nem ütközik, sem jogsérelmet nem 
foglal magában, a jogsérelem épen az lenne, ha a törvény 
ellenében megengedtetnék a zsidóknak kényük kedvük sze-
rint eljárni akkor, mikor az ország hasonlithatlanul nagy 
többségű keresztény népe a törvény által korlátozva van. 
Az a sophistikus állítás, hogy az illetők jóhiszemben tör-
vényesnek tartották tettüket, csak nevetséget képes ébresz-
teni, ha megfontoljuk, hogy a rabbiknak, kik az ország tör-
vényeit ismerni tartoznak, kötelességük lett volna őket lé-
pésük törvénytelenségére és minden abból származó követ-
kezményre figyelmeztetni, ha ugyan a felek már előbb nem 
tudták volna. E sorozatba vehető azon állítás is, hogy a 
született gyermek anyakönyvezésénél lehetetlen arra fel-
ügyelni, hogy a gyermek szülői eredetileg zsidók, vagy a 
kereszténységtől eltértek-e ? mert ha bármely keresztény fe-
lekezetű lelkész igen jól tudja, hogy hitközségében kik azok, 
kik eredetileg nem annak vallásához tartoztak, hanem áttér-
tek, ugyanazt meglehet követelni a zsidó rabbitól annyival 
inkább, mert egyáltalában nem oly nagy azok száma, kik 
Krisztustagadókká lesznek, mint avval a folyamodvány di-
csekedni látszik. 

A pesti zsidó hitközség folyamodványa azonban nem-
csak indokainak silánysága által tűnik ki, hanem bizonyos 
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eseményekre történt hivatkozás által. Igy hivatkozik a fo-
lyamodvány azon körülményre, hogy a biróságok oly zsi-
dóknak, kik keresztényekből lettek azzá, második házassá-
gát, holott az első házasság által kötve voltak, bigamiá-
nak tekintették, miáltal az első házasság érvényét elismer-
ték. Továbbá hivatkoznak arra is, hogy a vallásszabadság-
ról szóló törvény ugyan még nem jött létre, de az mégis 
több esetben ott, hol zsidó érdekről volt szó, anticipáltatott. 
Mi nem tudjuk, mennyi alappal bir a folyamodvány e nemű 
hivatkozása, de fel kell tennünk, hogy alappal bir, mert kü-
lönben alig képzelhető, hogy avval élni inereszkedtek volna, 
minden ismeretes szerénységük (?) mellett is, egy folyamod-
ványban, melyet a ministeriumhoz nyújtottak be. Ha azonban 
igy van a dolog, ugy ez csak azon nyomorúság mellett 
szolgáltat ismét egy uj példát, melyet a liberalismus meg-
honosított ; oly példa ez, mely amellett tanúskodik, hogy a 
liberalismus még a törvény szentségével sem törődik ott, hol 
zsidó érdekről van szó, mig másrészt a katholicismusnak tör-
vényben gyökerező jogait sem tartja tiszteletben. Ime igy 
bűnhődik a liberalismus, átlépi a törvény korlátait és most 
törvénytelenségére történik hivatkozás, hogy ujabb törvény-
telenséget kövessen el a zsidók érdekében, ellenkezzék az 
bármiképen az erkölcsösséggel és a hazafiúi érdekekkel. 

Hogy a történteket egészen hiven mondjuk el, meg kell 
még említenünk, hogy Trefort ő excja a folyamodványt át-
nyújtott küldöttségnek megigérte, hogy megfontolandja 
mind a folyamodványban kifejtett, mind a szóval előadott 
indokokat. Hogy minők lehettek a szóval előadott indokok, 
arról felvilágosítást sehol sem találtunk, pedig talán ezeket 
sokkal érdekesebb és érdemesebb lenne tudnunk, mint az 
Írásban kifejtetteket, annyi azonban tény, hogy ez utóbbiak 
egyáltalában nem olyanok, melyek elég sulyul bírnának, 
hogy őexcját kiadott rendeletének viszavonására bírhatnák, 
s ha valaha ő excja hazafiuilag erkölcsös tettet vitt végbe, a 
mi felett nem kételkedünk, ugy annak bizonyára koronáját 
tenné fel, ha semmiféle befolyásnak sem engedve, fentar-
taná már kiadott rendeletét, mert ez által megakadályozná 
részben a zsidók beözönlését a hazába, és igy a nép corruptió-
ját. Lelkünkből kívánjuk, hogy a miniszter ur döntő szava 
méltó legyen a kormányhoz, melyről barátai azt állítják, 
hogy erős és a corruptio ellensége. A 

A szepesi egyházmegye s z á z é v e s j u b i l a e u -
m á r ó l következőket írják nekünk. Száz éve, hogy 1776. 
szent Márton, hitvalló s a megye védnökének napján me-
gyénk első püspöke, Salbeck Károly ünnepélyes bevonulá-
sát tartá székesegyházunkba, melyről már IV. Béla egyik 
okiratában mondja: „cum sit de monilibus regni nostri" — 
hogy szokott módon, a hivő nép szemeláttára lépjen be 
szent hivatalába. Száz évvel későbben, ugyané napon, 1876-i 
nov. 11-én megyénk jelenlegi mlgos püspöke, ftdő Császka 
György ur ő m Iga vonult be ugyané templomba, hogy me-
gyénk emez örömnapját megülje, mint Isten hű szolgájához 
illik, leborulva a Magasságbelinek szent oltára elé, ki me-
gyénket a lefolyt század alatt erős, de kegyes kézzel vezé-
relte, s kegyelmét bőven érezteté a hivekkel nem kevésbbé, 
mint buzgó főpapjainkkal, kiknek kilenczedikét ő Méltósá-
gában szeretve tiszteljük. Midőn a püspök ur ekként hálát 
adna a Mindenhatónak, mindazon jókért, melyet e lefolyt 

század alatt e megye pásztoraival s nyájával tett, bizonyára 
egyúttal hő imákat is röpitett a minden kegyadományok 
mennyei Atyához, hogy egyházunkat jövőre is hathatós 
pártfogásába fogadni méltóztassék s meg vagyunk győ-
ződve, hogy a hű pásztornak nyájáért rebegett ezen imája 
bizonyára meghallgattatik az egek Ura által. 

Ö Méltóságának, a püspök urnák kegyes rendelke-
zése szerint megyénknek ezen örvendetes jubilaeumi évfor-
dulója teljes egyházi díszszel ületett meg. Ősi székesegyhá-
zunk, alakúk s méreteik által megható csarnokai a legfélre-

' o o 
esőbb részekben is megtelvén az ajtatoskodó hivek seregé-
vel, a fényes alkalmi nagymisét ftdő Kézmárszky Román, 
nagyprépost s pápai praelatus ur ő mlga tartotta, mig az 
ünnepi szónok díszes tisztét papneveldénk közszeretetü lel-
kiatyja, ft. dr. Bielopotocky hittanár ur teljesité, ki szép, de 
nem épen könnyű feladatát époly ügyesen mint sikeresen 
megoldá. A beszéd részleteire nem terjeszkedem, mert re-
mélem, hogy az nyomtatásban is jelenend meg, mely esetben 
talán még bővebb alkalmam lesz, azt a ,Religio' t. olvasói-
val ismertetni. 

Hogy az öröm s kegyelet eme napján egy kis áldo-
más' is helyén van, magától érthető, valamint az is, hogy a 
méltóságos püspök urnák vendégszerető asztala volt, mely 
az egyházi s világi körök főbbjeit díszebédre maga köré 
gyüjté. A 80 teritékü ebéd vendégei közül e helyt csak ama 
négy politikai megyének főispánjait emlitem, melyeknek 
területére a szepesi egyházmegye terjed, úgymint : gróf 
Csáky Albin, szepesi s sárosi, Szentiványi Márton, liptói s 
Szmrecsányi Dárius, árvái főispán. A pohárfelköszöntések 
sorai természetesen a mlgos házigazda nyitotta meg, magyar 
nyelven éltetve a felséges uralkodó párt s az egyház szo-
rongatott fejét, a dicső IX. Piust ; majd latin nyelven me-
gyéje s káptalanához szólt szivre ható, arany szavakat; a 
ft. káptalan nevében annak mlgos nagyprépostja szólalt fel, 
a papnevelde nevében annak ft. igazgatója, dr. Richnavszky. 
Szükségtelen mondanom, hogy e pohárköszöntések époly 
élénk közhelyesléssel fogadtattak, mint a liptói és az árvái 
mlgos főispánok alkalmi szavai is. Az egész ünnepélyt az 
emelkedett hangulat és a kedélyes öröm bizonyos szivmelegi-
tő, kellemes vegyüléke jellemzé, mint az másként nem is lehet, 
midőn kegyeletes ünnepélyen magyar találkozik magyarral. 

Este felé kedves papjelölteink rótták le tiszteletrészö-
ket a nagy s emlékezetes nap iránt egy meglepően sikerült 
academicus előadás által, melyben ének, szavalás és zene 
izlésteljesen váltakozott. Ha Kölesei hymnusa a magyar 
érzületet érvényesité s ápolá, voltak más énekek is, melyek 
a tiszta egyházi szellemet hangoztaták, ez lévén egyik ki-
tűnő tulajdonunk, hogy mi katholikusok mindenha össze 
tudtuk egyeztetni a hazafiságot egyházunk iránti hódolat-
teljes ragaszkodásunkkal. Az előadás, mint már fentebb 
mondám, felette sikerültnek mondható, s a válogatott kö-
zönség egyhangúlag fejezé ki elismerését valamint a mű-
ködő ifjúság, ugy a mindezt rendelő s vezető ft. elöljáró-
ság iránt is. 

Igy végződött ezen nevezetes nap, mely megyénk tör-
ténelmében bizonyára emlékezetes, s csak az van hátra, 
hogy alázatos köszönetet mondjunk mlgos- Főpásztorunk-
nak, ki e napot époly fényessé mint kedvessé tette. £i. 
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Róma. A n t o n e l l i J a k a b Sant' Agata della Su-
burra czimii szerpap-bibornok született Sonino nevü hely-
eégben, a pápai állam frosinonei tartományában 1802. april 
2-án, jómodu, régi családból, mely XVI. Gergelytől a grófi 
czimet nyerte. Tanulmányait a római magasabb intézetek 
mellett a legjobb sikerrel végezve, 1830-ban, mint utrius-
que iuris doctor folyamodott a Prelatura della giustiziá-
lioz alkalmazásért, melyet csak oly egyén nyerhetett, mely 
köztiszteletben álló családból származván, évenkinti 7—8000 
lirányi személyes jövedelemmel birt. Antonelli, ki mindezen 
feltételeknek eleget tenni tudott, az emiitett évben csak-
ugyan alkalmaztatott is. 

Sebes előmenetelét csak futólag érintve, kiemeljük, 
hogy csakhamar az orvietói, viterbói is maceratai delegatiók 
kormányzata bízatott rá, mely kényes állásokon épannyi 
erélyt mint ügyességet tanusitott. Mint maceratai delegatus 
találkozott először Napoleon Lajossal, a későbbi páholy-
császárral, ki tudvalevőleg azon vendégszeretettel, melyet 
Rómában élvezett, arra élt vissza, hogy a harminczas évek 
forradalmában részt vegyen. Hogy e lázadás époly gyors, 
mint gyökeres véget ért, leginkább a delegatus erélyes elő-
vigyázatának köszönhető. 

XVI. Gergely az ügyes államférfit kiválólag ke-
gyelte, s csakhamar Rómába szólitván vissza őt, belügymi-
nÍ8teriumi alállamtitkárrá, majd pénzügyministerré tette. 
Utódja, IX. Pius, hasonló bizalommal viseltetett iránta, mi-
nek jeléül már 1847-ben bibornokká s a Consulta elnö-
kévé tette, 1848-i márczius havában pedig ministerelnökké 
nevezte ki. 

A forradalom akkor már csak az idő kérdése volt. Az 
italianissimi érezték ugyan, hogy Antonelli nem az ő embe-
rök, ismerték éles eszét s tartottak erélyétől, elegendő ok 
arra, hogy irányában ugyanazon eljárást kövessék, melyet 
maga a pápa iránt is alkalmaztak, hogy t. i. tetetett tisztelet 
s hódolat által elaltassák s igy a veszedelmes álreformok 
lejtőjére szoritsák. A terv azonban, az illetők éleslátásán 
hajótörést szenvedve, a mesterkélt, pillanatnyi népszerűsé-
get .csakhamar az italianissimi őszinte gyűlölete váltotta 
fel, melylyel a bibornok ugyan époly kevéssé törődött, mint 
amavval ; mindazonáltal helyét átengedé Mamianinak, ki 
ma az olasz ,királyság' senatora, egyike azoknak, kik ké-
sőbben IX. Piust elárulták. 

Hivatalos állás nélkül Antonelli mégis IX. Piusnak 
mindig legmeghittebb tanácsadója maradt. O vitte a Károly 
Albert, szard királylyal való nagyfontosságú levelezést, ő 
dolgozta ki a sajtótörvényt, s mondják, hogy ő volt az, ki-
nek tanácsára ő szentsége nem sokára Mamiani helyébe 
Rossit nevézte ki ministerévé, ezen nemes jellemű embert, 
ki törvényes fejedelme iránti hűségéért életével lakolt. 

Rossi meggyilkoltatása forduló pont volt a forrada-
lomban, mely álczáját levetve, titkosból immár nyilttá lőn. 
E nehéz, válságos pillanatokban is ott találjuk Antonellit 
IX. Pius oldala mellett, akkor tanusitott erelyét s bátor-
ságát egyértelmüleg magasztalák azon külföldi diplomaták 
is, kik e napokban IX. Piust környezék. Ő volt az, kinek 
tanácsára a pápa nem Francziaországba, hanem a nápolyi 
Gaetába menekült, onnan ő szólitá fel a katholikus hatal-
makat, úgymint Ausztriát, Francziaországot, Spanyolorszá-

got és Nápolyt, hogy ő szentségének törvényes jogainak 
védelmére keljenek, s az ez alkalomból ezen hatalmak kép-
viselőivel folytatott alkudozásokban, mint a tanácskozmány-
elnöke épannyi eszélylyel mint kitartással vivé a pápai 
szék ügyét. 

A franczia hadsereg 1849-i julius 3-án vonult be 
Rómába. A visszatérő pápa ismét Antonellit állitá az ügyek 
élére, ki a legközelebbi tiz esztendőt lankadatlan buzgalom-
mal arra forditá, hogy a pápai államok belügyeit rendezze, 
s a rázkodtatások ütötte sebeket begyógyítsa. Mily kitűnő 
eredménynyel tevé ezt Antonelli, arról Rayneval őrgróf, 
akkori franczia követ, hires emlékiratában a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozott, mely emlékiratot az európai libe-
ralismus természetesen consequenter agyonhallgatni jónak 
látta. Ez üdvös tevékenység közepette, 1855-i junius 12-én 
gyilkos merénylet követtetett el ellene, mely azonban min-
den következmény nélkül maradt s nem is vala képes őt 
csak egy perczig is államférfiúi hidegvérüségéből kihozni 
vagy a közügyektől elvonni. 

Igy jött az 1856-i év, s vele a párisi congressus. A 
nyomorult piemonti kormánynak akkor Napoleon, az olasz 
carbonarik parancsára megengedte, hogy a pápai államnak 
kormánya ellen pharizaeus panaszokat emeljen ; mig egy 
időben a honi forradalmárok egyes életjeleket adának. Azon-
ban a rend akkor még fentartatott, mindaddig mignem az 
olasz-franczia-osztrák háború kiütött, melyben a pápa tudva-
levőleg szorosan nentralis maradt. Ez azonban nem hátrál-
tatta kifosztogatását, s azóta Antonellit folytonos küzdelem-
ben látjuk a franczia álnok diplomatia s annak nyomorult 
uszályhordozója, a piemonti ,galantuomo' ellen ; helyesen 
megitélve elleneit, szive mélyében csak megvetést érezhetett 
azok ellen, kik folytonosan barátságot színlelve, épen ,jó 
tanácsaik' által iparkodtak a római széknek s igy közvetve 
az egyháznak ártani. La Guerroniére-től kezdve Amimig, 
hány gazemberrel nem volt dolga, s mégis — a hideg, di-
plomatái kimértség soha egy perezre sem hagyá el, s ha 
írásbeli nyilatkozatai nem birtak is egy Paccának vagy 
Con8alvinak classicus irályával, mint a ,Non-possumus' egye-
dül helyes és jogos, nemes politikának leghivatottabb kép-
viselője örök dicsőségére szolgáland Antonellinek, hogy 
majdnem két évtized óta folytonosan küzdve, sem el nem 
engedé magát csábittatni a forradalom ámitó hizelgései, sem 
meg nem félemlíteni fenyegetései által, mert tudta, hogy a 
páholy nyomorultjai Isten egyházát nem lesznek képesek 
tönkre tenni soha; azért, mig a történelem szólni fog az em-
beri nemhez, Antonelli nevét mindig méltó tisztelettel fogja, 
a lángeszű de becsületes államférfiak sorában említeni. 

Betegsége régibb keltű volt, a ,Religio' több izben je-
lentést is tett róla; mindazonáltal halálát senki oly igen 
közeinek nein hitte. Kimúlása a keresztényhez, az egyház 
szolgájához méltó volt, fáradalmaiért, reméljük, már is élvezi 
azon jutalmat, melyet a Mindenható elkészitett mindazok-
nak, kik lelkismeretesen és tehetségűkhez képest szolgálják, 

Orosz-Lengyelország. A , d r a g o n á d o k ' a sze-
gény, ,megtért' unitusok közt egyre folynak, annak daczára, 
hogy a kormány alig talál szavakat a törökök kegyetlen-
sége feletti panaszainak kellő kifejezésére. Jelenleg főleg a 
Bugfolyó mentében történik a ,teritgetés' kozákok által, kik 
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csapatonkint beszállásoltatva a falvakba, a parasztokat va-
sárnaponkint a schismaticus templomokba kergetik, gyer-
mekeiket elviszik tőlök s a pópával orosz módon megke-
reszteltetik s mivel az ilyen ,operarius' is méltónak tartja 
magát a maga bérére, a szegény parasztok költségén élnek 
is, az utolsó igás marhát s lovat is kihajtván az istállóból, 
hogy ekként, kik a kancsukának talán még ellent állanának, 
az éhség által hajtassanak a schisma ölébe. Igy tesz Orosz-
ország saját békés alattvalói ellen akkor, midőn a szom-
szédban kész egy világháborút meginditani, a törökországi 
keresztények ,felszabadítására' ! 

Hasonlólag épen most számos lengyel pap, kik úgyne-
vezett ,szabad fogságban' éltek, azaz rendőri felügyelet alatt 
állottak, Siberiába deportáltattak; mert a próbaidő letel-
vén, még mindig ,nyakasaknak' mutatkoztak, azaz vonakod-
tak a schismára térni. Ennek megfelőleg az utóbbi két év 
alatt 40 latin katholikus templom is koboztatott elsépannyi 
plébánia oszlattatott fel. Mily módon történnek ezek a fel-
oszlatások, arra szolgáljon például az archangelski kath. 
hiveknek sorsa, kiknek plébániája elnyomatván, ők magok a 
80 mértföldnyi távolságra eső wologdai plébániába osztat-
tak be, s hogy saját templomukban még pap nélkül se imád-
kozhassanak, az hivatalos zár alá tétetett ; — ez azaz Orosz-
ország, mely a török uralom alatt álló keresztényeket ,fel-
szabadítja'! 

De még azok is, kik állítólag ,áttértek'y gyakran csak 
rászedetve irták alá az áttérést jelentő jegyzőkönyvet, mely 
hitök szerint egyebet sem tartalmazott azon egyszerű Ígé-
retnél, hogy a czár iránt épen oly hivek lesznek, mint a ,ke-
leti-orthodox' vallásúak. Innen aztán hoszu sora származik 
a különféle zaklatásoknak, ha az ekként rászedettek későb-
ben bármiféle vallási cselekedetet katholikus módon végez-
nek. A varsói államügyész folytonosan üldözi azokat, kik 
arról vádoltatnak, hogy gyermekeiket katholikus szertartás 
szerint vagy magok keresztelték vagy kereszteltették meg. 
Ezen ,bün'-re az orosz büntető tvkönyv 190 §-a szerint 8— 
16 hónapi börtön áll ; de ez még semmi azon .elővigyázati 
azabályok'-hoz képest, melyek büntetésök kiállása után az 
ekként megfenyítettek iránt alkalmazásba vétetnek. Gyer-
mekeik örökre elragadtatnak tőlök, s vagy ,orthodox-hitü' 
rokonokhoz, vagy, ezek hiányában, a kormány által kije-
lölt, természetesen szintén ,igazhitű' idegen személyekhez 
adatnak, hogy ottan a schismában neveltessenek s mond-
hatni, hogy az orosz bíróságok semmi bün ellen sem fejte-
nek ki annyi buzgóságot, mint az ellen, melyet ők ,hitha-
gyás'-nak hivnak, midőn t. i. a katholikus lelkismeret a rá-
erőszakolt schisma ellen fellázad s apái hitéhez ragaszkodni 
kiván; — ez nem szabad a ,szent Oroszországban, mely 
csak a török uralom alatti keresztényeket ,szabadítja' fel. 

Hogy ezen üldözés alatt a tüzetesen latin szertartású 
katholikusok is szenvednek, az magától érthető s ugy lát-
szik, hogy a kormány legújabban épen azok ellen nagyobb 
csapásra készül. Néhány hónap óta azon egyéneknek egyike 
utazza be a lengyel tartományokat, kiknek megjelenése 
mindig vészt jósol, Siemens, a cultusministeriumban az „ide-
gen felekezetek" ügyeit vivő osztálynak főnöke. Ez most a 
püspöki székhelyeket s káptalanokat utazza be, hogy álla-
potuk s személyzetökre nézve ,tanulmányokat' tegyen ; mert 

a kormány, hallomás szerint, a latin káptalanok iránt most 
ugyanazon eljárást akarja követni, melyet a maga idején az 
áruló Siemasko püspök tanácsára az unitus káptalanok irá-
nyában foganatosított, s mely abban áll, hogy a káptalanok, 
kivonatván a püspökök joghatósága s befolyása alól, nem 
csak ,önálló', a kormánynyal közvetlen összeköttetésben 
levő testületekké alakittatnak át, hanem ezenfelül meg 
világi tagokkal (!) is toldatnak meg, melyek készebbek a 
kormány befolyásának engedni, mint a papok. Káröltve 
ezen, mindenben csak a schismát előmozdító s a katholicis-
must elnyomó törekvésekkel jár a folytonos s nem kevésbbé 
erőszakos russificatio. Az egyházi hatóságoknak kemény 
büntetés terhe alatt meghagyatott, hogy nem csak a kor-
mánynyal folytatott levelezéseikben, de tanácskozásaikban is 
kizárólagosan csak az orosz nyelvet használják. Legújabban 
Siemens azt is követeli, hogy minden papneveldében külön 
tanszék állittassék fel az orosz nyelv s irodalom számára, 
mely tanárok nem csak az orosz ,szellemet' terjesztik, ha-
nem egyúttal a kormánynak rendes kémei is ; — igy látjuk 
a szegény katholikus lengyeleket nem csak a vallásért, ha-
nem a nemzetiségért is küzdeni s mégis, az oly liberális, 
mindenütt a nemzetiségekért rajongó Európa figyelemre 
sem méltatja őket, hiszen ,csak' — katholikusok. 

Missiói tudositások. Kalászok a missiók mezején. 
(Folyt.) 66. Mult évi junius hó folytán Reynard Eleket, egy 
uj-brittaniai hittéritőt irokéz utikalauza útközben agyonüté 
és megevé. „Tudom, hogy az uj keresztények szivében vér-
rel, a martyrok vérével kell öntözni a hit gyökereit ; tudom, 
hogy a hitetlenek kebelében vérrel kell csiráztatni a hitet, s 
az Ur Isten a legtisztábbat szokta magának kiválasztani. 
Ez feltétlen törvénye az emberi nem újjászületésének, mégis 
fáj atyai szivem" . . . mond Farud pk. ur, midőn ez eseményt 
elbeszéli. Mi pedig, kik ezt olvassuk, ne adjuk oda szivesen 
legalább pénzünket, ha vérünket nem kivánja az Ur? 

67. 1876, april 8-ikán és köv. napokon Szücsüan tar-
tományban, Kian-pe községben és környékén a pogányok 
300 keresztény házat kiraboltak, leromboltak, felgyújtot-
tak, 14 keresztényt agyon vertek és sokat megsebesítettek. 

68. A mi a philadelphiai világtárlatnál is többetér i 
— Pennsylvániában 1730 — 1732 körül építtetett az első 
templom, mely „kis kápolnának" nevezteték. Greaton atya 
emelteté sz. József tiszteletére közel Philadelphiához. Ez 
időtől fogva a marylandi jezsuita atyák hittéritősködtek 
Pennsylvániában s különösen Philadelphiában is. A missio-
állomás katholikus híveinek száma ez időtájt 7000-re ment. 
— 1808-ban szerveztetett a philadelphiai egyházmegye, 
melyben 1830-ban — ide tartozván a pennsylv. és delawari 
államok egészen, és a new-jerseyi államnak fele, — 35,000 
kath. és 18 áldozár találtaték. — 1875. óta Philadelphia 
egyházi tartomány székhelye, mely egyesegyedül Pennsylvá-
niából áll. ö t egyházmegyére van felosztva, s összesen 528 
áldozára és 560,000 kath. hive van. Magában a philadel-
phiai egyházmegyében van 250,000 kath., 216 áldozár 4 
férfi- és 14 nőzárda, 121 templom, 45 kápolna, 34 missio-
állomás, 3 papnövelde, 3 kollégium, 86 tanoda, 6 árvaház, 3 
kórház, 2 menház és 25 p. sz. Vincze-féle conferentia. — 
Egyedül Philadelphia városában van 45 kath. templom, 45 
kápolna, 2 kollégium, 11 nőzárda és 31 tanoda. Csak pénzt, 
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csak pénzt a hittéritőknek, hogy a kath. vallás mindenfelé 
ily óriási lépésekkel haladjon előre! 

69. A madrasi ap. helynökség statistikai kimutatása 
1876. január 1. e következő vala : A katholikusok száma : 
47,024.— Az eretnekeké : 28,699. — A hitetleneké : 8,604,802. 
— Európai hittéritők voltak 17., keleti áldozárok 6., ben-
szülött áldozárok 6., templomok és kápolnák száma: 135, 
papnövelde volt 2., iskola 40. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
© Megjelent és Ürge L. könyvkereskedésében kap-

ható Arany tanácsok a magyar nép számára, miként bán-
jék a zsidóval. Egy népbaráttól, Budapest 1876 ; Ürge L. 
tulajdona (Pest városháztér, a plébániatemplom épületében.) 

1 példány ára 10 kr. o. é. 
25 „ 2 ft. o. é. 

100 „ 6 ft. o. é. 
Biztos tudomás alapján mondhatjuk, hogy ez igen 

takaros kis füzetke, mely távol attól, hogy zsidó polgár-
társainkat bántalmazná, csak arra akarja a kereszténye-
ket tanitani, miképen kellene azokat tisztességes munkához 
szoktatni, nehogy szegények örökké kénytelenek legyenek a 
keresztények zsirján élődni. 

= A pannonhalmi sz. b. r. székesegyházának ünnepé-
lyes felszenteltetési ünnepe alkalmával, 1876-ki augusztus 
27 -en közszemlére kitett ,Kegyérem-gyüjtemény' rendszeres 
leirásának első füzete német nyelven megjelent. Ára 25 kr. 
o. é. A megrendeléseket elfogadja Kuncze Leo, O.S. B. pan-
nonhalmi könyvtárnok Győr-Sz.-Mártonban. 

Az előttünk fekvő első füzet egyházrégészeti jegyze-
teket hoz a kegyérmekről, továbbá ugyanezeknek asceticai 
s nevelészeti méltatásáról értekezik, végre pedig a pannon-
halmi, e nembeli gyűjteménynek részletes leirását kezdi. A 
füzet elárusitásából fenmaradó tiszta haszon az ottani Má-
riatársulatnak pénztárába foly. 

Ugyanonnan egy másik kis füzetke is küldetett be 
hozzánk, ily czimmel: „Isten szent neve védőinek egyesülete a 
rút káromkodás ellen11, mely ez egyletnek alapszabályait és 
imáit tartalmazza; továbbá: „Ének Krisztus kínszenvedésé-
ről" orgonára vagy négyeshangra, magyarul s németül ; ára 
2 kr., a hangjegyek nélküli példányoké 1 kr. o. é. 

X ,L>ie Constitution Unigenitus' ihre Veranlassung und 
ihre Folgen. Ein Beitrag zur Geschichte des Jansenismus 
nach den Quellen dargestellt v. A. Schill, D. der Theologie. 
336 1., 1 frt. 80 kr. Kimerítő története a jansenismusnak, 
mint igen érdekes egyháztörténelmi tanulmány felette figye-
lemre méltó. 

A Nt. Gubicza István gymn. hittanár „A keresztény-
ség szellemének1' III. s IV. kötetére hirdet megrendelési fel-
hívást. Mind a négy kötetnek ára 4 ft. 

-)- Társulati értesítő mint, Jézus sz. szivének Himöke'. 
1876. novemberhó. Tartalom: Novemberhavi általános szán-
dék. — Szabadság. (Költemény.) — Általános szándék no-
vemberhóra. — Jézus és Mária legszentebb szivéről. (Köl-
temény.) — Jézus szentséges szive apostolsága. (Folytatás.) 
— Az ima-apostolság szervezése a férfiak között. — Tudó-
sítások. — Jézus szent arczárói szóló litánia. — Részletes jó 
szándékok novemberhóra. — Melléklet: „A tökéletességnek 
és keresztény erényeknek gyakorlása." Szerzé tisztelendő 
P. Rodriguez Alf. Jézus-társaságbeli áldozár. Jáky F. Il-ik 
kötet 28. ív. 

II Megjelent és beküldetett: ,Deutscher Hausschatz' 2. 
füzet, tartalom: Szöveg: Eine reiche Frau. Von Ida Gräfin 
Hahn. — Das Stilfler Joch. Stimmungsbild aus den Tyro-
lor Alpen, von Dr. E. Haas. — Kölnische Bau-Denkmäler. 

— Im fernen Westen, von Lina Freifrau von Berlepsch. — 
Demuth. Gedicht. — Eine Wanderung durch's Brohlthal. 
Von J. A. Costa. — Von der Zeit aus alter Zeit. Von And. 
Raabe. — Aerztliche Buss- und Strafpredigten. Von Dr. 
J . A. Schilling. II . Die moderne Kurzlebigkeit. — An die 
Königin Marie von Bayern. Zum 12. Oktober. Gedicht. — 
Zweifacher Herbst. Gedicht. — Besuch einer Vogelkoje. — 
Die Kautschukernte in Brasilien. — Die Mainthal-Eisen-
bahn. Von Pfarrer Schröder. — Allerlei. 

Képek : Bulgarische Insurgenten werden in der Festung 
Widdin zum Richtplatz geführt. Nach der Skizze eines 
Augenzeugen. — Das Rathhaus in Köln. — Der Dom zu 
Köln. — Der türkische Sultan Abdnl Hamid II. Nach einer 
von den Gebrüdern Abdullah in Konstantinopel aufgenom-
menen Photographie. — Zell am See. Nach der Natur auf-
genommen. — Betteljunge. Gemalt von Michael Munkácsy. 
— Montenegrinerinen verproviantiren ihre Männer in Gra-
howo. — Indianerinen berauben und skalpiren einen Solda-
ten der Vereinigten Staaten Nordamerika^ — Zweifacher 
Herbst. — Heimkehr geflüchteter türkischer Familien durch 
die Miljatschka-Schlucht bei Serajewo in Bosnien. — An-
sicht von Lourdes. Nach einer Photographie. — V e r t e i -
digung eines Weilers bei Zaslap in Montenegro gegen die 
Türken. 

VEGYESEK. 
— A Szent-László-Társulat budapesti tagjai a társu-

lat egyik védszentjének, Szent Erzsébetnek teljes búcsúval 
egybekötött ünnepét f. évi november 20-án az egyetemi tem-
plomban délelőtti ll^órakor tartandó szent miseáldozattal 
fogják megülni, melyre a társulat t. cz. tagjai s minden 
rendű katholikus hivek tisztelettel meghivatnak. — Az 
igazgatóválasztmánynak 1876. szeptember 30-án kelt ülé-
séből. Ágoston Antal titkár. 

— Nagyértékü adományról értesitik lapunkat, mely-
lyel ft. Szabó József félsz, püspök ur ő mlga az esztergomi 
papneveldét e napokban meglepte. Áll pedig ezen adomány 
Ersch u. Gruber encyclopaediájának három első sectiójából, 
melyeknek 151 kötete több mint 600 ftnyi értéket képvisel. 
Az esztergomi papnevelde könyvtára a püspök urnák e 
nagylelkű tette által valóságos kincsnek birtokába jutott. 

— Az olasz parlamenti választások a jelenleg ural-
kodó baloldalra igen kedvezően ütöttek ki, mi egy további 
lépést jelent a köztársaság felé. — A franczia alsóháznak 
baloldala legújabban a hadihajókon alkalmazott papok ellen 
dühöng, s az azok számára az állami költségvetésben elő-
irányzott költségeket töröltetni kivánja, annak daczára, hogy 
maga a protestáns Jauréguiberry altengernagy e papok vé-
delmére kelt. A balok egyike, Douville ,gróf' kijelentette, 
hogy az evangelium helyett inkább a katonai büntető tv-
könyvnek egyegy fejezetét kellene mindennap a legénység 
előtt felolvastatni — ! A senatus hihetőleg okosabb lesz 
ezen alsóházi vadaknál. 

— A ,Köln. Ztg.', mely harmadéve a „Praesente Cada-
t>ere"-féle álbullával szedte rá azokat, kik benne hisznek, 
nem régen állítólagos római határozatot közölt, melyben a 
szentatya a velenczei tartomány hiveinek a politikai válasz-
tásokra nézve utasitást adott volna (!) legújabban pedig az 
olasz miniszterek a királyhoz intézett egy jelentéssel bolon-
ditá el olvasóit, mely arról értekezik, miként fogna a pápa 
meghalálozása esetére a római rendőrfőnök a Vaticánba ro-
hanni s mindenek előtt „a halászgyürűt" birtokába keriteni 
sat. sat Meglehet, hogy Bismarck ezt igy kivánná; 
maga a jelentés pedig már az olasz lapok által apocryph-
nak nyilvánittatik. — Antonelli utódjául Simeoni biborno-
kot, eddig madridi pronuntiust emlegetik. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. Az apostasia és a római s kánoni jog. — Irenaeus tanúságtétele a római egyháznak tekintélye mellett. — 
Egy középkori magyar plébános könyvtára. — Egyházi tudósítások : Pest. Válasz a ,P. E. s I. L.-nak. Kalocsa. Főpapi 

jótékonyság. Szepesmeyye. À megye jubilaeuma. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az apostasia és a római s kánoni jog. 
A hithagyás, mely szorosb értelemben aposta-

siának neveztetik, az igaz hi tnek teljes és tökéletes 
elhagyása s az eretnekségtől abban különbözik, hogy 
mig az eretnek csak részben, egy vagy több czik-
kelyre nézve hagyja el az igaz hitet, addig az apo-
stata teljesen, minden czikkelyre nézve szakit vele. 

1. Keresztény szempontból a hi thagyás a leg-
nagyobb bűnnek joggal tekintetik, mert amint a 
kereszténynek arról meg kell győződve lennie, 
hogy a hit, melyet vall, valami oly fönséges, s örök 
üdve elnyerése czéljából okvetlen szükséges, miután 
maga az Isten Fia a hit közlése érdekében men-
nyekről leszállott, hogy csalhatatlan szájával az 
emberi nemet az igazságra, mely után évezredeken 
szomjúhozott, tan i t sa ; lehetetlen, hogy azt, ki meg-
ismerve e tant, részesülve a kegyelem kincseiben, 
a szentségekben, ennek vakmerően hátat fordit s a 
maga az Isten által megszabott kegyelemeszközöket 
ellöki, igen nagy bűnösnek ne tartsa. Röviden és 
velősen fejezi ki sz. Ágoston az apostasia bűnének 
nagyságát : „ Quanta vita est confiteri Christum, tanta 
mors est negare Christum.' - (In Joann. tract. 36.) 
A keresztény szempont a vallás ügyében lelkisme-
retszabadságot oly értelemben nem ismer, hogy az 
egyed önkényében is szabadságában álljon, magá-
nak kedve szerint megválasztani azon módot, me-
lyen istenét tisztelni a k a r j a ; a mint csak egy lehet 
az igaz Istentől kinyilatkoztatott vallás, ugy min-
denki, kihez e vallás hirdetése érkezett, lelkismere-
tében köteles azt készséggel fogadni s ugy tisztelni 
az Istent, mint ő azt aka r j a ; itt válogatni nem le-
het. A kikhez e vallás hirdetése el nem ju to t t , azok 
hitetlensége nem vétek, mert nem Isten megvetésé-
ből hitetlennek ; annál nagyobb bün azonban a már 

egyszer megismert és elfogadott vallás elhagyása, 
mert ez soha sem történhetik az isteni hitben talál t 
valami észellenes, ferde tan mia t t ; nem a jobb meg-
győződés az, mely az embert h i thagyásra indí t ja és 
vezeti, hanem a vallás által rá rót t vallási és erköl-
csi kötelmek visszatetszése, földi érdek, a bilincsek, 
melyeket maga az Isten, kinyilatkoztatot t tana által, 
a szenvedélyekre köt. 

A ki egyszer igaz hivő volt, s megismerte a 
keresztény vallás megszentelő, minden jóra, igazra 
s nemesre buzdító s serkentő hatásait sa já t maga 
magán, annak nem lehet könnyű dolog az aposta-
sia; egyrészt ott van a szenvedély, a földi érdek 
mely apostasiára serkenti ; de másrészt ott van egész 
nevelése, mely attól visszatart ja, ott azon tanok, 
miket az anyatej jel beszitt s anyja szájáról t anu l t ; 
ott kétségtelenül az isteni kegyelem is, mely erő-
siti és edzi, s mely szivéhez szól, fel tüntetvén nekie 
a szakítás nagyságát, melyet végrehaj tani készül, 
valamint a mérhetlen veszteséget, melyet szen-
vedni fog. És ö mindezek daczára szakit a nevelés-
sel, elfordul az anyjatani tot ta vallásos szokásoktól 
s gyakorlatoktól , behunyja szemét a keresztény 
igazság fénye előtt, hallgatást parancsol a felfel-
szólaló lelkismeretnek, eltaszítja magától az isteni 
kegyelmet — s apostata lesz földi érdek miatt , 
szenvedélyei kielégítése véget t ! 

Eltekintve attól, hogy az állam érdeke mul-
hat lanul kívánja a vallásos érzület s meggyőződés 
virágzását, s következőleg mind annak távoltartá-
sát, mi a vallásos érzületet sérti s a meggyőződést 
megingat ja , szóval, mi ily apostasiák folytán bekö-
vetkezhetik, az állam, ha érdekei valóságos tudatá-
val bir, az apostasiákat közönynyel nem nézheti 
azon okból, mert oly egyén, ki szenvedélye miat t 
képes vallásos — legmélyebb — érzületét megta-
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gadni, ki földi érdekei kielégitése végett képes Isten 
iránt hűtlen lenni s ünnepélyesen a keresztségnél 
tett fogadalmát megszegni, az államra s a polgári 
társadalomra nézve sem lehet veszély nélküli. Ha 
érdeke kivánja, miért ne törne az állam java s bol-
dogsága ellen az, ki érdekének képes vallását fel-
áldozni. Azért már a pogányok sem tűrték el egy-
kedvűen az apostatákat, annál inkább pedig ismer-
ték a keresztény római császárok egyik kötelessé-
güknek, törvényhozásuk által az apostasiákat tőlük 
telhetőleg a legnagyobb mérvű büntetések által 
megakadályozni. 

2. Az apostasia a római jog által a legsulyosb 
büntettek közé soroztatott s ekkép meg is büntet-
tetett. Már Constantius császár 357-ben rendeli, ha 
valamely keresztény zsidóvá leszen, javai a fiscus 
által elkoboztassanak; 1. 1. Cod. de apostatis. Gra-
tian és Valentinian 383-ban ily hithagyoktól a vég-
rendelkezési jogot elvonják. 1. 2. eod. Theodosius 
még nehezebb büntetést rótt rájuk, kitiltván őket 
— mintha bélpoklosok volnának — az emberi kö-
zösségből, elvonta tőlük a tanuskodhatási képessé-
get s megtiltotta, hogy végrendeletileg bármikép 
örökösöknek neveztessenek ki : „Hi qui sanctam 
fidem prodiderunt, a consortio omnium segregati 
sint, a testimoniis alieni, testamenti non habeant 
factionem, nulli in haereditate succédant, a nemine 
scribantur haeredes ;" sőt számkivetésbe küldi őket, 
ha nagyobb büntetésnek nem tartaná, őket meg-
hagyni az emberek közt s megfosztani az emberi 
együttlétből kifolyó jótéteményektől : „quos etiam 
praeciperemus procul abiici ac longius amandari, 
nisi poenae visum fuisset esse maioris, versari inter 
homines et hominum carere suffragiis." E törvény 
szigora ily hithagyók iránt még fokozódott avval, 
hogy azon esetre is, ha a hithagyó bűnbánattal 
visszatérne az egyház kebelébe, hithagyásának pol-
gári következményei e tett folytán semmikép sem 
szüntetettek meg: „sed nec unquam in statum pri-
stinum revertantur, nec flagitium horum obliterabi-
tu r poenitentia." (1. 3. eod.) 

A hithagyót mindenki s mindig vádolhatta 
hithagyásáról s a megfelelő büntetést, ha maga a 
vétkes meghalt volna már, övéinek kellett elszen-
vedniük, Theodos rendelete szerint : „ Apostatarum 
sacrilegum nomen singulorum vox continua accu-
satione incesset, et nullis finita temporibus huius-
modi eriminis arceatur indago." (1. 4. eod.) 

Ha pedig ily hithagyó mást, akár legyen az 
szabad ember, akár pedig szolga, tanával, rábeszé-

léseivel hithagyásra csábított, javai elkoboztatván, 
halállal lakolt csábításáért. (1. 5. eod.) 

3. Az egyház hasonlag nem késett a legna-
gyobb büntetésekkel az apostasiát, mely az egy-
házi forrásokban ,horrendum sacrilegium, summun 
scelus, principale crimen' neveztetik, fenyíteni. Mi-
dőn a lapsusok, azok, kik csak a legnagyobb kinok 
előtti félelemben s sanyargatások után hitüket meg-
tagadták, szigorú vezeklésnek alávetettek, nem csu-
dálni, hogy az egyház még szigoruabban lépett fel 
oly hűtlenek ellen, kik önkényt és szabadon a po-
gányságba vagy zsidóságba estek vissza. Ilyeket 
még éltük végén nem engedi az elvirai zsinat 305. 
az egyházi közösségbe felvétetni: „piacúitinter eos, 
qui post fidem baptismi salutaris adulta aetate ad 
templum idololatrurus accesserit, piacúit nec in 
fine eum communionem accipere." c. 1. Sz. Cyprian 
(epist. 52.) tanúskodik, hogy püspök-elödjei közül 
többen Afrikában a hithagyókat soha sem vették 
fel többé az egyházba. E szigor, ámbár az ö idejé-
ben némileg megszűnt, később abban nyilvánult, 
hogy a hithagyók egész életükre nézve vezeklésre 
Ítéltettek. Ugyan ezen eljárást követte irányukban 
Siricius pápa is, ki rendeli, hogy az apostaták, csak 
miután egész hátralevő életükön át poenitentiát 
tartottak, haláluk óráján vétessenek fel az egyházi 
közösségbe. Epist. I. ad Himmerium Tarracon. cap. 
3. E felvétel azonban megtagadtatott tőlük, ha azt 
csak haláluk óráján kérték, anélkül, hogy előbb 
poenitentiát tartottak volna. 

A canoni jog ugyanazon büntetést ró a hitha-
gyóra mint az eretnekekre, „contra christianos, qui 
ad ri tum transierint iudaeorum, erit tamquam con-
tra haereticos procedendum." Cap. 12. tit. s. V in 
6-°. Következőleg a canoni jog szerint a hithagyó 
ipso iure ki van közösítve, s csak a pápa által fel-
oldható e büntetés alul. (Cap. 7. X. V. 8 ; cap. 13. 
eod.) ; halála esetében egyházilag el nem temethető 
— cap. 8. eod. cap. 2. V. 2 in 6-°; az egyházi rendre 
nézve a hithagyás szabálytalanságot von maga után 
c. 21. C. 1. qu. 7. valamint minden egyházi méltó-
ság és hivatal elvesztését, cap. 12. eod. in 6-°. 

(Vége köv.) 

Irenaeus tanúságtétele 
a római egyháznak tekintélye mellett. 

II. A római egyháznak ,,kiválóbb elsőbbsége'. 
Előttünk már ismeretes szavainak egyszerű s világos 

értelme szerint Irenaeus három kitűnő kiváltságot tulajdo-
nit a római egyháznak : 

1) Minden többi egyház felett ,potentiorprineipalitas'-
sal, kiválóbb elsőbbséggel bir; 
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2) Ezen kiválóbb elsőbbség a többi egyházaknak er-
kölcsi kötelességökké teszi, — necesse est — hogy minde-
nünnen oda, mint közös, egyesitő központhoz összesere-
geijenek ; s 

3) Ebben, a római egyházban, az apostoloktól szár-
mazó hithagyomány mindig hiven s tisztán őriztetett meg ; 
— s ez ama három pont, melylyel értekezésünknek foglal-
koznia keilend. 

Először szükséges megállapítanunk, mit ért Irenaeus 
a ,potentior principalitas' alatt, mert ebből folyik ama függő, 
alárendelt helyzet, melyben szerinte a többi egyházak a 
római iránt állanak Természetes, hogy jelen fejtegetésünk-
ben mindazon érvektől eltekintünk, melyekkel már régen s 
pedig megczáfolhatlanul be lőn bizonyitva, miszerint Ire-
naeus e szavakat nem ugy értette a római egyházról, mert 
az a nagy világváros, a birodalom központjának egyháza, 
mely ezen körülménynek köszöni netáni előkelőségét, hanem 
értette azon római egyházról, melyet Péter, az apostolok fe-
jedelme s az egyház feje alapított, hol főpásztori székét ál-
lította fel ; — ezektől, mondjuk, e helyt annyiban eltekin-
tünk, minthogy nincs kedvünk az ide vonatkozó kétségtelen 
érveket ismételni, melyeknek döntő erejét csak a tudatlan-
ság vagy az antikatholikus elfogultság tagadhatja, és azért 
csak oly ellenvetést tartandunk a következőkben szem előtt, 
mely szorosan összefügg azon állásponttal, melyet jelenlegi 
fejtegetésünkben elfoglalunk, illetőleg azon engedménynyel, 
melyet az ellenfélnek tettünk. 

Ezen ellenvetés pedig a következő. Azt mondják: 
Irenaeus mégis csak azért tulajdonítja a római egyháznak 
ama kiválóbb elsőbbséget a többi egyházak felett, mert ez 
a római világbirodalom fővárosának egyháza volt, s a szó-
ban forgó helyen oly keresztényekről szól, kik oda politikai, 
világi, polgári ügyekben sereglenek össze a világ minden ré-
széből. Róma az összes közlekedésnek s következőleg- a ke-
reskedelemnek egyik kiváló gvupontja volt, a császárnak s 
a legfőbb katonai s polgári hatóságoknak székhelye, melyen 
az alattvalók, következőleg a keresztények is, a birodalom 
minden tartományából, ügyeik rendezése végett megfor-
dulni gyakran kénytelenültek. Ezen állítás támogatására 
többi közt Dove, Lehrbuch d. kath. u. ev. K. R. 6. kiad. 41. 
1. — a 341-ben tartott, antiochiai zsinatnak 9. határozvá-
nyára hivatkozik, mely ekként szól: „Minden tartomány-
nak püspökei tudják meg, miszerint a metropolisnak (a tar-
tomány polgári fővárosának) püspöke egyúttal az egész 
tartománynak viseli gondját (amennyiben a polgári tarto-
mány többnyire az egyházi metropolitai kerülettel azonos 
volt) ; mindazok ugyanis, kiknek ott dolguk van, mindenün-
nen az anyavárosban gyűlnek össze, s azért rendeltetett, 
hogy őt (az anyaváros püspökét) a tisztelet elsőbbsége il-
lesse, s hogy a többi püspök ő nála nélkül, atyáink közérvé-
nyü határozata értelmében (— Can. Ap. 33.) egyebet se te-
hessen, mint a mi minden egyesnek parókiáját (megyéjét) s 
az ahhoz tartozó vidéket illeti." (Hefele Conc.-G. I. 496.) 

Ezen kánon azon, már régebbi határozványt erősiti 
meg, mely szerint a polgári tartomány anyavárosának püs-
pöke egyúttal az egyházi tartomány metropolitája is, azért; 
mert a polgári anyaváros a közéletnek természetes köz-
pontja. Ezáltal a metropolita semmi kiválóbbi joghatósá-

got nem nyert ; mert az egész egyházi tartományra vonat-
kozó ügyekben egy maga határozatot nem hozhatott, hanem 
e végből kénytelen volt a tartomány püspökeit közös ta-
nácskozmányra hivni össze, melyen, a tart. zsinaton, elnö-
költ, őt illetvén a tisztelet elsőbbsége. Ily tart. zsinatokat 
pedig épen a polgári tartomány fővárosában lehete leg-
könnyebben tartani ; mert ott a püspökök nem kevésbbé, 
mint a hivek polgári ügyekben is gyakrabban megfordulni 
szoktak. Ez az emiitett kánonnak története s értelme. 

Tagadhatatlan, hogye kánon és Irenaeus nyilatkozata 
közt meglepő hasonlatosság létezik s ez az oka hogy ellen-
feleink oly szívesen hivatkoznak is r á : — mindenünnen, 
mondja a kánon, jönnek a metropolisba mindazok, kiknek 
ott dolguk van; s hasonlólag mondja Irenaeus: mindenün-
nen kénytelenek a keresztények Rómában összeseregelni ; — 
ennélfogva ő is csak a polgári ügyeket tartja szem előtt, 
melyeknek elvégzése kedveért a keresztények Rómában 
megfordulni kénytelenek. 

Kérdés tehát, váljon Irenaeus csakugyan polgári 
ügyeket tart-e szem előtt ? . . . H itározottan tagadjuk, ámbár 
másrészt tökéletesen igaz, hogy polgári ügyek miatt is 
számos hivő, pap és püspök szokott évenkint Rómában meg-
fordulni ; mert valamint a metropolis az illető tartomány-
nak, ugy volt Róma az egész birodalomnak főhelye és köz-
pontja, ugy hogy a keresztény polgárok is sürüen fordultak 
meg ottan, hol bizonyos ügyeket egyedül elvégezni lehe-
tett. Tudjuk, hogy maga Pál apostol is, a császárhoz felle-
bezvén ügyét, jött Rómába, mi alkalmul szolgált neki arra, 
hogy az ottani hitközséggel megismerkedjék s annak meg-
alapítására, illetőleg megerősítésére maga is működjék 
közre. E körülményt, hogy még püspökök is gyakran ily 
okokból jöttek Rómába, a sardikai zsinat is tartotta szem 
előtt, midőn 343-ban ekként határozott, mint Hefele nél, — 
i. h. 567. 1. — olvassuk: „Azon püspökök, kik azért jönnek 
Rómába, hogy ott valamely kérelmet nyújtsanak be, (a 
császárhoz, vagy a s'ínatushoz) kötelesek azt előlegesen sze-
retett testvérünkkel és püspöktársunkkal, Gyulával (pápa 
336—352,) közölni.•' Mi tehát az antiochiai zsinat rendelke-
zése szerint a tartományról, az még sokkal nagyobb mérvek-
ben állott a birodalom fővárosáról is. 

Mindazonáltal szó sem lehet róla, mintha Irenaeus azt 
akarta volna mondani, hogy a keresztények, a kikről szól, 
világi okok miatt jöttek Rómába ; mert ugyanis nem 
azt mondja, hogy a híveknek kell 'Rómába jönniök, hanem 
hogy egyik egyház jön a másik egyházhoz, mi egészen más 
valami : mert ez, ha szabad igy szólni, bizonyos hivatalos 
viszonyt jelez, melylyel a Rómán kivüli egyházak magához 
a rómaihoz állottak. Irenaeus igen roszul fejezte volna ki 
magát, ha azon körülményt, hogy polgári ügyekben folyto-
nosan számos keresztény fordult meg Rómában, akként fe-
jezi ki, hogy ezeknek egyháza jön a római egyházhoz ; mert 
az egyesek, kik magánügyekben időközönkint a birodalom 
fővárosába érkeznek^ csak nem tekinthetők illető egyhá-
zaik képviselőinek?... Ilyeneknek csak akkor tekinthetők s 
nevezhetők, ha csakugyan tettleg is az illető egyháznak 
küldöttei s hivatalos képviselői. Ezt az usus loquendi, a 
nyelvszokás hozza magával, hogy igy fejezzük ki magunkat 
s ne másként. Mert azért, hoa:y kétségenkivül folytonosan 

42* 
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Olaszhon minden egyes városából van egyegy ember, ma-
gánügyei végett Rómában, — ezért még senki sem fogja 
azt mondani, hogy „Olaszhon városai folytonosan zarándo-
kolnak Rómába," — de aki ez utóbbit mondja, az annyit 
akar ez által jelezni, hogy e városok, mint testületek, hiva-
talos küldötteket menesztenek Rómába ; — ha nem igy 
érti szavait, akkor roszul fejezte ki magát, mint fentebb 
Irenaeusra vonatkozólag mondtuk. 

Ha tehát Irenaeus azt mondja : Minden egyház köte-
les Rómába jönni,. ennek, (mint anyaegyháznak) kiválóbb 
elsőbbsége miatt ; akkor kétségen kivül tisztán egyházi 
viszonyt tartott szemelőtt, melynél fogva a külegyházak-
nak hivatalos képviselői szoktak Rómában megfordulni, s 
korántsem gondolt azon magánosokra, kik profán ügyeik 
elintézése kedveért a legfőbb birodalmi hatóságok székhe-
lyén megfordultak. Ezt joggal onnan következtetjük, mert 
mintegy szántszándékosan az ,egyház1 szót használja s egy-
általán egész szövegében szó sincs Rómáról mint világi, ál-
lodalmi főhelyről. A római egyházról szól, mint a mely 
apostoli s az apostoli hithagyománynak hű megőrzője. Ki-
zárólagosan egyházi ügyet tart szem előtt, t. i. azt, hogy 
a római apostoli egyház az apostoli successiót is megszakí-
tás nélkül s ép ezáltal az apostoli hithagyományt is tisztán 
megőrizte; — világi ügyekről mindezekben szó sincs, 

Továbbá valamely egyháznak kisebb, nagyobb tekin-
télye nem azon városnak kisebb-nagyobb politikai jelentő-
ségétől függ, melyben virágzik, hanem attól, valion apostol 
alapitotta-e vagy sem. Előtte hit dolgában az apostoli egy-
házak nagyobb tekintélylyel birnak, mint a többiek, épen 
ezeu apostoli eredetök miatt ecdesiae principales-nek nevezi 
azokat, s az apostoli alapitóval kezdődő püspöki sorozatot 
suceessio principalis-nak, minthogy pedig a római egyház az 
apostolok fejedelmeiben bírja és tiszteli alapitóit, azért az ő 
,principalitas'-a, a többi egyházak felett is ,potentior'. Ezen 
okok oly világosak és döntők, hogy Bossuet — Defens. 
declar. Gall. I, 15, 6 ; — joggal mondhatta : Ludunt, — a 
szavakkal játszanak, — qui potentioris principalitatis no-
mine urbis amplitudinem désignant ; agit enim Irenaeus non 
de urbe, quam propter impérium frequentari, sed de eccle-
sia fundata ab apostolis, ad quam ea causa convenire, in 
qua semper servare omnes undique fideles avitam et aposto-
licam traditionem oporteat." 

A mit Bossuet e szavakban állit, az kétségbevonhatlan 
tény. Irenaeus .potentior principalitas'-t tulajdonit Rómá-
nak vagyis a római egyháznak ; nem mert a birodalom fő-
városa, illetőleg annak egyháza, hanem mert a legrégibb, 
legnagyobb, legtekintélyesebb ; mert Péter s Pá l aposto-
lok alapitották. Ebből származtatja a már többször jelzett 
hivatalos viszonyt a római s a többi külegyházak közt, mi-
dőn Róma elsőbbségét a ,potentior principalitas' szavával 
jelzi, mely latin kifejezés akár a nçoneia avOevria, melyet 
máshol is használ, akár az cto/q, akár a Íxccihotsqov xvqoç 
szónak lefordításául tekinthető, mert a ,kitűnőbb, kiválóbb 
elsőbbség' épen a ,kitűnőbb, kiválóbb eredet'-bői származik, 
s ekként Lyon városának hires püspöke ugyanazt mondja 
eme szavaival, mit sz. Cyprian, Karthagónak nem cseké-
lyebb tekintélyű főpapja néhány évtizeddel későbben azál-
tal fejez ki, hogy a római egyházat ,sedes sive cathedra Petri' 

czimmel illeti, ,unde imitas sacerdotalis orta est', vagy azt 
mondja róla, hogv ,locus Petri et gradus cathedrae sacerdo-
talis'. (Ep. 53 ; 55.) 

Az eddigiekből, s a ,potentior principalitas' általunk 
adott magyarázatából önkényt következik, kiket kelljen 
azon „fideles qui sunt undique" alatt érteni. Bizonyára nem 
általánosságban oly hiveket, kik magánügyeik elintézése 
miatt Rómába, mint a birodalom polgári fővárosába jöttek, 
mert nekik ugy tetszett, hanem azon hiveket, kik kötelesség-
ből jöttek a külegyházakból, kiknek jönniök kellett; mert 
amaz egyházaknak küldöttei s hivatalos képviselői voltak. 
Ily minőségben rendesen szerpapok, nem ritkán pedig pres-
byterek, sőt püspökök is fordultak meg Rómában. Hogy ez 
helyes magyarázata Irenaeus szavainak, kétséget sem szen-
ved, mert ez következik : a) ama ,necessc esí'-ből, ezeknek 
kellett jönniök egyházi ügyekben, kötelességből jöttek Ró-
mába ; b) abból, hogy Irenaeus szerint, személyökben az 
illető egyház jön Rómába, s c) abból, hogy Irenaeus maga 
ezen kifejezést : ,omnem ecclesiam' ama másik által magya-
rázza meg: ,eos fideles'. oly értelemben, hogy ezen hivek 
személyében minden egyház jön Rómába, kik tehát együtt-
véve valamennyi külegyháznak hivatalos képviselői. 

Világos tehát, mit ért Irenaeus a ,potentior principali-
tas' és a ,necesse est convenire omnem ecclesiam' alatt, t. i. 
a római egyháznak a többi feletti ama felsőbbségét, melyet 
amazok kötelesek elismerni, s el is ismernek az által, hogy 
esetről esetre, fontosabb egyházi ügyekben külön hivatalos 
küldöttségeket is menesztenek oda. 

Ennélfogva, hogy röviden fejezzük ki Irenaeusnak 
egész eszmemenetét, ezt mondhatjuk: Irenaeus az egyházi 
Rómát tökéletesen egy sorba helyezi a politikaival. A ró-
mai egyház, mint Péternek székhelye ,potior, principalis'» 
kiválóbb elsőbbséggel bir a többi egyházak felett, vala-
mint a polgári, a profán Róma. mint a császárnak székhe-
lye, elsőbbséggel bir a birodalom többi városai felett, kivé-
tel nélkül. Valamint a nagy római birodalomnak minden 
egyes tartománya kötelességszerű összeköttetésben áll Ró-
mával, épugy szoros kötelessége Krisztus birodalma min-
den egyes egyházának, hogy a rómaival összeköttetésben 
álljon, s valamint ott a helytartók küldöttei, sőt ezek ma-
gok is folytonosan különféle ügyekben megfordulni szok-
tak, épugy szükséges, hogy a külegyházak püspökei s kül-
döttei is megforduljanak Péter utódjánál, ki maga is ily 
küldötteket az egyes egyházakhoz meneszteni szokott. 

(Folyt, köv.) 

Egy középkori magyar plébános könyvtára. 
(A ,Magyar Könyv-Szemle' nyomán.) 

Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök ur ő méltósága 
által egyházmegyéjének ez évre kiadott történeti névkönyve 
minden irányban uj és gazdag anyagot szolgáltat a magyar 
történelemnek. Követésre méltó példát állított fel, mikép 
kell az e téren dúsan mutatkozó hazai történetemlékeket 
értékesíteni és összeállítani. A mily gazdag magyar egyház-
történeti és műtörténeti adatokban, példányszerűn tárgyalva 
minden templom és plébánia mellett a felőle szóló adatokat, 
oly érdekes és meglepő eredményeket szolgáltat a helytör-
ténetnek is. 
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E mellett részünkre is, a magyar könyvészet számára, 
több érdekes adatot hoz napfényre. 

I t t közöljük a körmöczbányai plébánia könyvtára 
XIV—XV. századi latin codexeinek sorát. 

Megjegyezzük, hogy azokat ott csak futólag ismer-
teti ; szándéka levén tüzetesebb átvizsgálás után e codexe-
ket teljes bibliographiai apparatussal tárgyalni, adalékul a 
középkori magyar plébániai könyvtárak és könyvkészle-
tek ismeretére. 

Mert ezek között, mint Ipolyi a rövid ismertetésben 
mondja, mindaz feltalálható, a mi egy X I V — X V . századi 
lelkésznek könyvszükségletét képezhette. 

A szentírási teljes és részletes szövegek codexeinek 
több példánya mellett, a szentatyáknak, egyháztanítóknak s 
egyháziróknak egyes nevezetesebb munkái : mint sz. Ágos-
ton, Jeromos, Athanas, Ambrus sat. Aquinói Tamás, Petrus 
Lombardus, Albertus Magnus, Anselm, Orosius, Hugo a S. 
Victore, Nicolaus de Lyra, Gerson, Vilhelmus Parisiensis, 
Haselbach sat. ; különösen szentirási szövegmagyarázatok, 
evangeliumi szakaszok, tanitások, homiliák, postillák, egy-
házi beszédek, hittani, dogmatikai és erkölcstani munkák, 
asketai iratok, casuisták, sententiariusok, a summák, glos-
sák, egyházjogtani értekezések, zsinati kanonok, passiona-
lék, legendariusok, sőt még az úgynevezett physiologusok, 
bestiariusok (igy neveztettek t. i. az állatok természeti vagy 
mesés tulajdonságait jelvies, mysticus vagy allegoricus ér-
telemmel magyarázó s egyaránt az egyházművészet képle-
teiben, valamint az egyházi beszédekben használt hasonlati 
képek leirásai.) Végre pápai bullák, liturgusok- és rubri-
cistáknak az isteni tiszteletről, a szertartásokról és szentsé-
gek kiszolgáltatásáról szóló iratai ; ehhez a szent énekek, 
zsolyosmák magyarázatai, s a használt imák szövegei s ezek-
nek értelmezése. Szóval egy akkori valóságos corpus theo-
logiae, a mint ezt egy plébános vagy egyházi férfiú szük-
ségelte. , 

Kiváló érdekű ezek között az egyházjogi codex, mely 
a sz. széki kérését s ügymenet szabályai, valamint a házas-
sági iooról szóló részletei mellett az 1450-ben Szécsi Dénes O D 
érsek alatt tartott esztergomi zsinat kánonait tartalmazza, 
mint ezek már Bornemisza nyitrai püspök által 1560. s 
ujabban Péterffy, Battyány és Dankó által kiadattak. Utána 
még a cseh-huszita ügyekre vonatkozó római és magyar 
tárgyalásokról szóló okmányok. 

Legérdekesebb e mellett, hogy e X I V — X V . századi 
könyveknek beírásaikból nemcsak egykorú magyar tulaj-
donosaik neveit megtudjuk, hanem egy-kettőben azok hazai 
leíróval is, másolóikkal, sőt nevezetesen szerzőikkel is meg-
ismerkedünk. Mert kétségtelenül ilyeneknek, részben birto-
kosoknak és szerzőknek mutatkoznak bennök, nem csak a 
beirott ÁgostoD, a pozsonyi Arcuensis Kristróf, Krumpa-
chi Lőrincz mester, a pozsonyi Penekler Mihály baccalau-
reus, az olmüczi származású Szaniszló és boroszlói Miklós 
neveik (qui te scribebat nomen Nicolaus habebat, mondja 
egy colophon, mig a többi bejegyzés teljes nevét emliti s 
egy másik codex: per manus Nicolai de Vratislavia. Az 
utóbbi kettő körmöczi plébános s altarista volt a XV. szá-
zadban.) De különösen is megjegyzi még egyiknek szövege, 
hogy Vilhelmus cancellarius Parisiensis (t. i. egyetemi) hi-

res munkáját s egyházi beszédeit Benedek, Turócz-szent-
mártoni plébános irta le, s bevégezte 1441-ben. Mellette 
borítékon 1443—1445—1453 évekről meteorologiai észlele-
teit is feljegyezte. Kétségtelen magyar hittani Írónak és 
szerzőnek mutatkozik azonban egy másik codex irója, ki 
munkáját — egy tractatus de poenitentia — egyenesen Já -
nos trencséni plébános számára irta, ki őt erre felkérte, mint 
előszavában mondja. 

Ezek az első tekintetre felismerhető eredmények, me-
lyeket Ipolyi idézett művében felemiit. Adjuk a követke-
zőkben a codexek általa közzétett sorának leírását : 

I. Explicatio cantici canticorum Salamonis Prophetarum 
Sapientissimi. 

XIV. századi kis folio alakú, több kéz által, góth cur-
siv minusculákkal irt papircodex, mely egy kötetben több 
kéziratot foglal magában. Az első : Salamon Énekek Éneké-
nek magyarázatát tartalmazza s 1385-ben Íratott; a másik 
„Horosius mondásait" a zsoltárokat, Moyzes, a három ifjú 
és Szűz Mária énekét (cantica), valamint Sz, Ambrus hym-
nusát és az Athanasius-féle symbolumot foglalja mao-ában. 
Ezek után az első kézirattól eltérő Írással a másoló jegy-
zete következik: „Finitus est sub a D. 1388 in vigilia ascen-
sionis", melyből a codex iratási idejére tájékozást nyerünk ; 
végre a harmadik és utolsó kézirat a következő czimet vi-
seli : „Postilla Nicolai de Lyra ab a. 1389." — (Lásd: Ipo-
lyi A. a pozsonyi kápt. XIV. századi könyvt. Uj magyar 
muz. VI. 167.) Kötése jó. [Mostani Signaturája: Nr. I.] 

I I . Scriptura Sacra Veteris Foederis. 
XV-ik századbeli egész ivrétü papircodex, ujgóth jel-

legű Írással, év nélkül. 
Tartalmazza az ószövetségi könyveket a Genezistől 

kezdve egész Paralipoménig. A boriték külső tábláján ol-
vasható következő felírásból: „D(ominus) Augustinus le-
gav. (igy) ad ecclesiam beat. M. Virg. de Cremnicz" meg-
tudjuk, hogy a codexet bizonyos Ágoston a körmöczi egy-
háznak szentelte. Csinos kötés. [Mostani Signaturája: Nr. 
XVII . ] 

III . Sacra Scriptura Veteris Foederis. 
Papircodex a XV-ik századból, egész ivrétü, részben 

csonka, év nélkül. A góth betűkkel irott s Initialisokkal 
ékeskedő codex magában foglalja az ószövetségi könyveket 
egész Jób könyvéig bezárólag, de az egykorú kötésből már 
csak két táblatöredék maradt fenn. [Mostani Signaturája : 
N r . V I . ] (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , nov. 21. V á 1 a s z a ,Pr o t. E. s I. L'-n a k. A 

most idézett lapnak 46-ik számában a következőket olvas-
suk : „A katholikus atyafiakról szólva — úgymond, mert 
fennebb az esztergomi iskolai tanácskozmányról beszélt — 
egy kérdést vagyunk bátor (?) felvetni, melyre, ha más nem, 
a kath. érdekek egyik buzgó védője (az vagyunk) a Reli-
gio', mely mostanában különben is sokat felelget nekünk 
kérdezés nélkül is, megfelelhetne. Egyik fővárosi lapban 
ugyanis azt olvassuk, hogy a napokban egy szerencsétlen 
ifjú, ki, minden kétséget kizárólag, önön kezével vetett vé-
get életének, nemcsak, hogy egyházi szertartással temette-
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tett el, de az ezt végző kath. lelkész a ravatal félett még 
beszédet is mondott, szólván a sir békitő hatalmáról. Kér-
dezzük már, ha a katholicismus is hódol e tekintetben a kor 
humánus szellemének, s nem tartja szentségtörésnek az ily 
szerencsétlenek ravatala felett a középkori barbarismus ál-
tal hozott törvényt megszegni, miért nem intézkednek az 
illető egyháznagyok, hogy a félreeső községek plébánosai is 
követnék az emberiesség parancsszavát? Mi ugyan, kik tud-
juk, hogy a katholicismus, daczára a non possumussal való 
kérkedéseinek, mennyire elasztikus (?) természetű, s meny-
nyire tud a viszonyokhoz — ha szükség — alkalmazkodni, 
talán megtudnánk rá felelni, „de szeretnénk kérdéseinkre 
amonnan feleletet kapni." 

I t t vagyunk, nem tagadjuk meg eddig is tanusitott 
udvariasságunkat ; de mielőbb a feltett kérdésre válaszol-
nánk, szükségesnek találjuk, hogy arról mondjunk valamit, 
amit a ,P. E. I. L.' ugy nevez, hogy mi ,felelünk kérdezés 
nélkül is'. Legkevésbbé sem csudálkozunk a felett, hogy a 
protestáns radicalismust képviselő e lap igy beszél felőlünk ; 
e nyilatkozat semmi mást sem tanusit, mint azt, hogy ami 
észrevételeink, melyeket e helyen teszünk, nagyon alkalmat-
lanok a protestantismusnak ; jobban szeretnék ugyanis az 
urak, ha agyonhallgatnék azt, ami az ő köreikben tör-
ténik, ha nem értesitenők a kath. közönséget a protestantis-
mus viselt dolgairól és terveiről. Sajnáljuk, de nem tehe-
tünk róla, ha ott olyasmik is történnek, miket nagyon sze-
retnének a véka alá rejteni, mi, mint a ,P. E. s I. L.' igen he-
lyesen mondja, mint a kath. érdekek buzgó képviselője, kö-
telességünknek tartjuk a kath. közönséget tájékoztatni azok 
felől, amik a protestantismus kebelében történnek még akkor 
is, ha az a ,Pr. E. s I. L.'-nak nem tetszenék is, ha azt kér-
dés nélküli feleletnek nevezni méltóztatnék is. A ,Prot. E. 
s I. L.'-ot bizonyára senkire sem kérdezte az esztergomi 
iskolai tanácskozmányok felől, és mégis felelt rá ugyanezen 
számában, hanc veniam damus, petimusque vicissim, de ha 
épen nein méltóztatnának is megadni rá az engedélyt, mi bát-
rak leszünk vele élni mindannyiszor, valahányszor nekünk 
tetszik, valahányszor tapasztalni fogjuk, hogy a protestantis-
mus lábbal tapodni akarja a katholicismust, valahányszor 
megtámadja legszentebb érdekeinket, valahányszor észre-
veszszük, hogy hivatkozva a jogegyenlőségre — privilégiu-
mokat hajhász. Ez ugyan, mondjuk, kellemetlen lehet a pro-
testantismusra nézve, de nekünk ismerni ezeket nagyon üd-
vös, és azért el lehet rá készülve a ,Pr. E. s I. L.\ hogy a 
jövőben is fogunk kérdés nélkül válaszolni. 

De válaszoljunk immár a feltett kérdésre is, melynek 
lényege oda megy ki, hogy miért nem adnak utasítást az 
egyháznagyok a falusi plébánosoknak is, hogy azok is te-
messék el az öngyilkosokat. A ,Pr. E. s 1. L.' ugylátszik, a 
katholicismusról ugy ítél, mint a protestantismusról : ha 
akarom vemhes, ha akarom nem vemhes, azaz, mintha a 
püspökök az óhajtott rendeletet a fővárosi plébánosok ré-
szére kiadták volna, de nem a falusiak részére. Ha ugy vé-
lekedik, ugy ez egy rendkívüli nagy tévedés. A kath. egy-
háznagyok sem Magyarországon, sem máshol nem ismernek 
különbséget főváros és falu közt, ott, hol elvről van szó. 
l íogy a protestantismus mikép gondolkozik az öngyilko-
sokról és azok eltemetéséről, ez az ő dolga, az nekünk irány-

adóul nem szolgálhat, mi az öngyilkosságot, ott, hol az ön-
tudatosan követtetik el, legyen ez fővárosban vagy falun, 
egyaránt bűnnek tartjuk, melyre egyformán kötelezők az 
egyház törvényei, melyek az öngyilkos egyházi eltemette-
tését tiltják. E tilalom felett csak azok csudálkozhatnak, 
kik nem hisznek egy természetfeletti erkölcsi rend létezésé-
ben ; kik nem hiszik azt, hogy egykor az örök biró előtt 
minden tetteinkről számot kell adni. 

A kath. egyház, midőn megtiltotta az öngyilkosok el-
temettetését egyházi szertartással, a mennyire tőle függött, 
akadályt vetett az öngyilkosság bűne elé es bizonyára nem 
fog találkozni egyetlenegy kath. ,egyháznagy' sem, ki ez 
akadályt az útból elgördítené, mert egyetlenegy kath. fő-
pásztor sem fog még indirecte sem közreműködni, hogy a 
,P. E. I. L.' óhajtása szerint oly intézkedést tegyen, mi által 
az öngyilkosok száma csak szaporittatnék. Mi megvagyunk 
győződve, hogy még romlott korunkban is sokakat vissza-
tart az egyház tilalma az öngyilkosságtól, s ha mind ennek 
daczára mégis szaporodik az öngyilkosok száma, ugyan 
mennyire szaporodnék akkor, ha az egyház visszavonná ti-
lalmát? E tilalom visszavonása nem azt jelentené-e, hogy az 
egyház többé már nem tekinti bűnnek az öngyilkosságot ? 
nem felbátoritásul szolgálna-e azoknak kik, mint mondják, 
az életet megunták, vagy rendezetlen anyagi viszonyok közt 
vetemednek öngyilkosságra ? Nem, az egyház nem felelhet 
meg a ,P.E.I.L.' óhajtásának, mert nem mondhatja, hogy nem 
bün, ami bűn és látszassék ez bármily inhumánus ténynek a 
,P. E. I. L.' szemében, annyi bizonyos, hogy e tilalom a leg-
humánusabb, mely csak képzelhető, mert az egyház épen az 
embér iránti szeretetből nem vonja vissza tilalmát, megmen-
teni törekedvén őt az örök kárhozattól, mely az öngyilko-
sokra várakozik. Ebben találhatja fel a ,P. E. I. L.' okát 
annak, miért nem engedik meg a magyarországi egyházna-
gyok' sein a városi sem a falusi lelkészeknek, hogy az ön-
gyilkosokat egyházi szertartással eltemessék. 

Minthogy azonban a ,P. E. I. L.' tényre hivatkozik, 
midőn t. i. az öngyilkos egyházi szertartással eltemettetett, 
nem mulaszthatjuk el, hogy e tekintetben neki felvilágosí-
tással szolgáljunk. A ,P. E. I. L. szerkesztőségében valószí-
nűleg tudni fognak arról valamit, hogy idézett czimü pro-
testáns lap itt Budapesten létezik, arról is fognak ennek kö-
vetkeztében valamit tudni, hogy nevezett lap hasábjain 
Jézus Krisztus ugy szerepel ugyan, mint valami becsületes 
uri ember, de soha ugy mint valóságos Isten, sőt ha vala-
mely czikkben oly kifejezés fordul elő, melyből az olvasó 
azt Ítélhetné, hogy e lap Krisztust mégis Istennek tartja, e 
kifejezés magyarázata igyekszik az olvasót megmenteni illu-
siójától. Már most az orvosok közt is vannak és pedig szá-
mosan, kik ugy vélekednek, mint a ,P. E. I. L.', honnan ta-
lán véleményöket alkották Krisztusról, ezek semmi lel kis -
mereti furdalást nem éreznek, ha ott is, hol épen semmi jel 
nem létezik, azt bizonyitják, hogy az öngyilkos őrültségből 
vetett véget életének. Ezeknek és ne a katholicismus elasti-cs 
citásának, tessék betudni azt, ha valamely öngyilkos egy-
házi szertartással temettetik el, ezek azok, kik a legképzel-
hetőbb inhumanitást követik el az emberekkel, szóval itt is 
a liberalismus a bűnös, melynek a ,P. E. I. L.' oly nagy szó-
szólója ; különben pedig az illető pap feleljen magáért. ^ 
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Kalocsa, 1876. november hó 5-én. F ő p á s z t o r i 
j ó t é k o n y s á g . Ki nem hallott azon nagyszerű áldoza-
tokról, melyeket nagyméltóságú Haynald Lajos, a kalocsai 
és bácsi törvényesen egyesitett egyházmegyék fönkelt 
szellemű érseke a népnevelés oltárára hozott ? ! Kilencz évi 
érseksége alatt majdnem 3/i millióval járult a népnevelés fel-
virágoztatásához, s alig van megyéjében nagyobb város, 
melynek tanintézetei ne hirdetnék kifogyhatlan bőkezűségét. 

A bajai leánytanoda felállításához 20,000 frttal, a 
szabadkaiéhoz 25,000 frttal, a becseihez 4,000 frttal járult ; 
Bácsban 70,000 frton növeldét alapitott ; Újvidéken a léte-
sítendő leányiskolának alkalmas helyiséget vett; a kalocsai 
nő- és férfi-tanitóképezdéket évi 16,000 frttal tartja fen ; a 
kántortanitói nyugdijalaphoz 25.000 frttal járult ; Kalocsán 
25,000 frttal árvaházat épittetett; saját pusztáin számos 
népiskolát emelt és tart fen ; az egyházmegyei szegényeb-
ben díjazott tanitók díjazásához évi 3—4 frtot kiutalvá-
nyoz, számos egyházi és világi tanférfiut tapasztalatok 
gyűjtése végett külföldön utaztatott; egyházmegyei tanfel-
ügyelőséget szervezett és tart fen, stb. stb, ha nem is emiit-
jük a Széchénben 80,000 frttal alapitott nőnöveidét, az er-
délyi egyházközségeknek adott gazdag segélyezéseket, és 
azon adományokat, melyeket a szegényebb hitközségek épí-
téseihez és átalakításaihoz időnként kegyesen utalványozott. 

A tavaszi romboló árvíz uradalmainak majd felét el-
özönlötte, s igy neki kimondhatlan nagy károkat okozott, 
de azért a tanügy bőkezű segélyezéséről csak rövid időre 
sem mond le. A képezdék ez évben is élvezik a 16,000 frtot, 
a bácsi nőnövelde ez évben épittetett és nyittatott meg, a 
nyugdij-alap ez évben is nyert 5000 frtot, a szegényebben 
dijazott tanitók most is kapják segély-összegeiket; egyes 
községek ez évben is részesültek kimerithetlen bőkezűségé-
ben, s hogy a többieket mellőzzem, épen ezen év az, mely-
ben a kalocsai róm. kath. fiosztályok és 26 tanyai iskola 
költségeihez évi 3000 frttal járulni a nagynevű érsek magát 
kimondhatlan nagylelkűséggel lekötelezte. 

A kalocsai róm. kath. iskolaszék t. i. ismerve az ünne-
pelt főpap kimerithetlen áldozatkészségét és a tanügy iránti 
meleg érdekeltségét, egyesülve a városi elöljárósággal, kül-
döttséget menesztett hozzá f. hó 7-én, s fiúi bizalommal elő-
adva a városi pénztár kimerültségét s a tanyai iskolák égető 
hiányait, a legalázatosabban felkérte, hogy ezek orvoslására 
valami utat és módot nyitni méltóztatnék. 

A leereszkedésétől ünnepelt főpap a küldöttséget a 
legnagyobb nyájassággal fogadta, s jóllehet az idei árviz 
neki igen nagy károkat okozott, jóllehet más czimeken is 
nagyon meg van ez évben terhelve, • jóllehet Kalocsának 
különböző czimeken majd 300,000 frtot adott, mindazonál-
tal örömmel járul a fitanodák és tanyai iskolák költségeihez 
is, és ezen czélra, mig ő fogja az érseki széket betölteni, 
évenkint 3,000 frtot fog legkegyelmesebben utalványozni. 
„A hol az iskolákról van szó, ott én sehol sem akarok el-
maradni, mondá a többi között, s azért a város iskoláinak 
fentartásához évi 3,000 frttal fogok hozzájárulni." 

Mondanom sem kell, mily lelkesültséget s mily átha-
tottságot eredményeztek e szavak, melyek nem a hangzatos 
frázisok igéi, hanem a tett és nagylelkűség szavai valának. 
A küldöttség természetesen megköszönte a nagylelkű fő-

pásztor e kegyességét, — mi pedig azt mondjuk ezekhez: 
sok ily főpapot adjon az ég a magyar hazának, s akkor tan-
ügye minél előbb fel fog virágozni. Az ily szavak hatéko-
nyabbak a hónapokig tartó hangzatos debattérozásnál, s 
vajha törvényhozásunk az ily tanügy-barátokat iparkodnék 
megnyerni az iskolaügynek, s a tanügy javára vajha fel-
hagyna egyszer már a külföldről be-escamotirozott doctri-
nair elméletekkel! f p, 

Szepesmeflfje, nov. hó 13. ') Folyó évi november 
hó 11-én a szepesi püspökség, a szepesi székesegyházi káp-
talan s az egész egyházmegye évszázados jubilaeumát ünne-
pelte. Ünnepelte azt azt. Márton, ugy mint a székesegyház 
és az egyházmegye védszentjének ünnepén azért, mert a 
szepesi egyházmegyének első püspöke, Salbeck Károly 1776. 
évben szt. Márton napján püspöki székét elfoglalta s püs-
pöki kormányzását megkezdette. 

A méltóságos püspök urnák kegyelmes körözvénye 
szerint a fenkitett napon a szepesi egyházmegyének minden 
plébániai egyházában ünnepélyes „TeDeum" megtartatott; 
e körözvény pedig egész terjedelmében ekként hangzik: 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! 
Laudem Domino loquatur os nostrum, et Nomen San-

ctum eius anima nostra, et lingua benedicat. Etenim anno 
labente saecularem recolimus memóriám anni illius in per-
petua benedictione futuri, quo Episcopatua almae huius 
Dioeceais Scepusiensis erectus et Insignis Scepusiensis Col-
legiata Ecclesia in Cathedralis Ecclesiae honorem et digni-
tatem evecta est. 

Maximas itaque Omnipotenti Deo gratias agamus 
oportet, quod Ecclesiam et Dioecesim hanc per gratiam et 
pacem suam, quae exsuperat omnem sensum, toto saeculari 
intervallo integrant custodierit, Cleroque eiusdem et po-
pulo fideli fidei, spei et charitatis auginentum tribuerit. In 
hunc finem volumus, ut cum anno Domini 1776 primus Di-
oecesis huius Episcopus Carolas de Salbeck gubernium epi-
scopale solemni ritu ipso titulari Cathedralis Nostrae Ec-
clesiae S. Martini Episcopi festo, die quippe 11-a Novein-
bris auspicatus fuerit, devotio quoque anniversarii Saecula-
ris eadem die, sive festo S. Martini E. C. Ecclesiae Cathe-
dralis et Dioecesis Patroni solemniter celebretur. 

Quamobrem disponimus, ut DD. Curati Dom. X X I I . 
post Pentecosten sive die 5-a Novembris ex ambone fideles 
de iubilari erectionis Episcopatus et Dioeceseos anno con-
grue edoceant, eisdemque solennis huius devotionis diem 
praevie annuntient, quo adveniente solemne Sacrum Missae 
Sacrificium, Hymnus Ambrosianus „Te Deum laudamus" 
cum Oratione „Deus, cuius misericordiae.." decantetur, 

Adeamus eadem die cum fiducia ad thronum gratiae, 
et omni orationum contentione Redemptorem Nostrum Je-
aum Christum suppliciter exoreinus, ut in hac alma Dioe-
ceai Dei honor et cultus, fidei integritás, ac débita Eccle-
siae obedientia nunquam deficiat. 

Occasione hac Vos, Venerabiles Fratres et Dilectis-
simi in Christo Filii intimo Nostri cordis affectu alloquen-
dos censuimus, ut pauca quodain moneamus: 

l) Számos uj s érdekes adatai által jelen tudósítás több részében 
kiegészítvén múltkori szepesi levelünket, kötelességünknak tartottuk, 
ezt is közé tenni, hogy ekként e történelmileg is fontos ünnepélynek mi-
nél maradandóbb nyomai legyenek hazai kath. irodalmunkban. Szerk. 
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In hoc constituti sumus Christi ministri et dispensa-
toree multiformis gratiae Dei atque operarii in vinea sua, 
ut laboremus et fructum afferamus, atque exhibeamus nos 
ad eos, qui nobis commissi sunt in viros perfectos in mensu-
ram aetatis plenitudinis Christi. 2) 

Saluberrime itaque inchoabimus alterum ab erectione 
Almae huius Dioecesis saeculum, si divinis et ecclesiasticis 
legibus fir mi ter adhaerentes, nunquam cessaverimus omni 
vitae tempore Dei gloriam, nostram sanctificationem et ani-
marum salutem operari, errantes ad iustitiae semitas revocare 
et efficere, ut populus magis in dies enutritus verbis fidei, 
et per gratiarum charismata confirmatus, Domini atque 
Ecclesiae mandata ediscat, diligentissime observet et vitain 
assequatur aeternam. Magnum ilium diem continenter cogi-
temus, quo stabimus ante Tribunal Christi ! Requiret de 
manu nostra sanguinem suum Dominus Jesus, requiret 
eorum talentorum rationem, quae nobis distribuit, et magno 
cum foenore requiret. Ardeat itaque cor nostrum zelo gló-
riáé Dei, et animarum salutis, omnique cura studeamus, bo-
nis operibus assidue abundare, ut a nobis, et ab omnibus 
eliminetur peccatum, ut lex Domini immaculata magis in 
dies vigeat, et splendeat in populo nobis commisso. 

„Ipse Deus et Pater noster, utimur verbis S. Caroli 
Borromaei, et Dominus Jesus Christus dirigat vias vestras 
in omni sancta obedientia : exhortetur corda vestra, et con-
firmet in omni opere et sermone bono, ita ut digne ambule-
tis vocatione, qua vocati estis, per omnia ei placentes, sicque 
eanctis vestrarum virtutum progressionibus probati appa-
reatis ante Deum, et Patrem Nostrum in adventu Domini 
Nostri Jesu Christi cum omnibus Sanctis eius. Amen". Sce-
pusii die 5. Oct. 1876. Georgias m. p. Episcopus. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
= ,Isten igéje' sz. beszédekben, I. évf. 11 s 12 füzet. 

Tart.: Pünk. ut. X X I I I , X X I Y . s utolsó, Advent I — I V 
vasárnapra ; a bold. Szűz. szepl. fogant, ünnepére a karácso-
nyi összes ünnepekre. Alkalm. beszédek: Munkások előtt 
tartandó, temető- és keresztszentelési, valamint templom-
szentelés évnapjára való beszéd. 

,Isten igéje' a jövő évben is, hasonló feltételek mellett, 
mint ez idén fog folytattatni, t. i. 12, háromives, szines bori-
téku havi füzetben, melyeknek előfizetési ára egész évre 2 
ft. o. é., ezenkivül pedig az előfizetők még kedvezményi áron 
számos kitűnő szentképet kaphatnak a kiadónál, t. Bu-
zdrovits Gusztáv könyvkereskedőnél Esztergomban. 

— Ft . Talabér János ur előf. vagy megrend. felhivást 
bocsátott ki ily czimü munkára: „A kath. kereszténység az 
ő szent cselekményeiben, időiben és helyiségeiben, vagyis: 
Egyházi beszédek a kath. vallás összes szertartásairól", 
Zollner J . után fordítva. A 120—121 nyom. ivre terjedendő 
munkát Tettey adja ki két-két hónapra beosztott tizives 
füzetekben, azaz egy év alatt 60 iven, melynek összes évi 
ára 5 ft. o. é. Tömeges pártolás esetében az egész munka egy 
esztendő lefolyása alatt bocsáttatik ki, mely esetben élőf-
ára 10 ft. (Megrendelésekre ajánlja magát Urge L. könyv-
kereskedés, Pest, városháztér.) 

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

jesztésére dr. König Mór székesfehérvári székesegyházi ka-
nonok és budai főesperesnek a Sz.-Andrásról nevezett Vise-
grád melletti czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1876. évi novemberhó 7-kén. 
PERENCZ JÓZSEF, g k. 

Trefort Ágoston, s. k. 
2) Ad Ephes. IV. 13. 

VEGYESEK. 
— Egyik érdemes művész-hazánkfia ő szentsége általi 

kitüntetéséről irják nekünk Beszterczebányáról : „Minap e 
becses lapok kiemelték ő szentsége a pápa azon magas 
figyelmét, melyet egy magyar művész, Szold itics hazánkfia, 
remek festészi művei iránt tanúsított. Most hasonlót jelent-
hetünk innét egy más kitűnő művészünk ő szentsége általi 
kitüntetéséről. Storno Ferenez sopronyi ismert jeles művész-
hazánkfia, kit ő felsége csak nem rég Ferenez-József rendjé-
vel tüntetett ki, azon nagyszerű művészi restauratióért és 
festészeti müveiért, melyekkel a pannonhalmi főapátság hi-
res templomát helyreállította és diszitette ; azóta pedig az 
olmüczi érseki főegyház egyik kápolnáját is hasonlón res-
taurálta ; most pedig épen itt ft. püspökünk, Ipolyi Arnold 
ő mlga által megbizva, beszterczebányai egyházi műemlé-
keink restauratiójával foglalkozik ; a napokban pápa ő 
szentsége brevéjét volt szerencsés venni, melyben őt az 
egyházi művészet és műemlékek terén tett érdemeiért a sz. 
Sylvester rend lovagjának méltóztatott kinevezni. Bizonyára 
megtisztelő, s egyházi műemlékeink restauratiója terén a 
magas elismerés által buzditó ténv. Ö ^ 

— Köszönettel vettük a rozsnyói egyházmegye 1876-ra 
szóló névtárát. A megye azon négynek egyike, melyek a fo-
lyó évben fenállásuk 100-ik évfordulóját ülték, amennyiben 
VI. Pius pápának alapitó bullája 1775. márcz. 13-kán kelt. 
A jelenlegi püspök ur, ft. dr. Schopper György ő mlga a fő-
pásztorok sorában a 11-dik. Akkor a megye 67 plébániából 
állott, ma van 98 s egy lelkészi állomás, 99 anya- és 69 
leányegyházzal, ezenkivül pedig még 3 más templom- vagy 
kápolnával, melyekben szintén isteni szolgálat tartatik. Ka-
nonok van 6, főesperesi kerület 3, alesperesi 14, világi pap 
158, zárda vagy rendház 5, melyben 28 szerzetes lakik; az 
iskolás ifjúság létszáma 15,162. 

— A marpingeni jelenések'-beni végtárgyalás decz. 
első napjaiban fog a saarbrückeni tvszék előtt megtartatni. 
Időközben a csendőrök visszatértek Marpingenbe s az erdős 
a forrás ismét elzárattak ; az ostromállapotnak felfüggesz-
tése tehát csak három napig tartott. Sőt f. hó 10-kén a há-
rom gyermek is fogatott be, kiknek a B. Szűz állítólag- meg-
jelent, a faluban minden a megjelenési forrásból merített 
víz elkoboztatott (!) s Schneider, alsweileri plébános, ki az 
első mozzanatokról több czikket irt a ,German iá'-ha mint 
„államveszélyes szédelgések terjesztője" vád alá helyeztetett. 

— Antonelli bibornok utódja, Simeoni ő emja, eddig 
madridi pronuntius, szül. 1816-ban a palestrinai megyéhez 
tartozó Pagliano nevü helységben. Tanulmányait Rómában 
végzé s 1840-ben pappá szenteltetett. 1874-be mint chalce-
doni in p. érsek madridi nuntiussá neveztetett ki, mely állás 
nehézségeinek époly ügyességgel mint erélylyel megfelelt. 
1875-i márczius 15. ,in petto' neveztetett ki bibornoknak, 
ugyanez év szept. 15-én pedig nyilvánosan hirdettetett ki 
annak. A lapok tudományos képzettségét s kitűnő modo-
rát dicsérik. 

— A limburgi püspök, dr. Blum, kit a porosz kor-
mány nem régen hivatala letevésére szólitott fel, f. hó kez-
detén külföldre utazott. A Poroszhonban létező 12 katholi-
kus püspökség közül most már csak 4 van azon szerencsés 
helyzetben, hogy főpapja rendes székhelyéből igazgathassa 
nyá já t : a kulmi, ermlandi, hildesheimi s osnabrücki ; két 
szék, a fuldai s trieri, halál által üresedett meg, a többi hat 
külföldről vezeti megyéjét. 

— Ismét egy példa, mennyire értik a katholicismus 
hitéletét még a legbuzgóbb ,culturharczosok' is : a borosz-
lói tvszék f. hó 7-én Benno nevü papot idézett maga elé, mi-
vel „nem régen délután misézett" ; s a szegény Bennónak 
csak nagy nehezen sikerült bebizonyitani, miszerint a vecser-
nye nem mise ; végre azonban mégis szabadon bocsáttatott. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Az apostasia és a római s kánoni jog. 
(Folytatás.) 

4. Tágabb értelemben az apostasia szó oly pa-
pokra és szerzetesekre is alkalmaztatik, kik az egy-
házi rend, illetve az ünnepélyes fogadalmak ál tal 
magukra szabadon vállalt szent és örök kötelmek-
ről megfeledkezvén, világi életet élnek. I ly k iugrot t 
szerzetesek s a reverendá t szögre akasztó papok, kik 
Is tenről megfeledkezve, tultevén magukat a legün-
nepélyesb fogadalmakon, te t tük által k imuta t ják , 
hogy ar ra a méltóságra, melyre az egyházi rend 
által emeltettek, érdemetlenek voltak, a keresztény 
hivő lélek előtt csak a legnagyobb borzadály s meg-
vetés tárgyai lehetnek ; ezért az egyház a maga részé-
ről, fenyitő hatalma gyakorlásával sietett ilyeket kö-
telmeik teljesítéséhez visszaterelni s az állam is, 
mig az Istennek tett fogadalmat szentnek és kötele-
zőnek ismerte el, törvényei által oda hatni töreke-
dett , hogy e nemű apostasiák elő ne fordul janak, 
illetve szigorúan megbüntettessenek. Már asz. atyák 
többször találtak alkalmat ily papok s szerzete-
sek ellen eljárni, vagy az azok iránti el járást meg-
szabni. Midőn Jovinian eretnek Milanóban fellé-
pett , azt tanitván, hogy a nőtlenség nem jobb, nem 
nagyobb érdemű Isten előtt a házasságnál, s hogy 
a böjtölés haszontalan dolog, e tan annyira megtet-
szett több milanói szerzetesnek, hogy letevén szerze-
tesi ruhá juka t , ot thagyták a klastromot, soha többé 
oda vissza nem jövendők. Azonban elmúlván az első 
mámor, melybe a világ élvezete által estek, undor-
ral teltek el azon álörömök iránt , mik miat t Isten-
nek te t t fogadalmukat vakmerően megszegték s bün-
bánólag fordul tak most sz. Ambrus püspökhez is-
méti felvételt könyörögvén a zárdába. Szent Ambrus 
pedig feltüntetni kívánván ezen megszökött szerze-
tesek tette elleni iszonyt, be nem fogadá többé e 

bűnbánókat a szerzetbe, melyre gyáva te t tük ál tal 
gyalázatot hoztak. (Epist. 17.) 

Hasonlag j á r t el ilyenek i ránt sz. Vazul is. E 
sz. atya inti a szerzeteseket, hogy miután Istennek 
egészen felajánlot ták magukat fogadalmuk által, a 
világi közéletbe most már csak a legnagyobb bün 
elkövetése mellett nem léphetnek ; ha pedig vala-
melyikük a klastromot elhagyná, az vissza többé 
nem fogadtatik, söt mint utazónak szállás sem 
adandó neki a klastromban : „qu i se ipsum semel Deo 
devovit, hic si ad aliud vitae genus t rans ien t , sacri-
legii se scelere obstr inxit , quippe qui se ipsum Deo, 
cui se consecraverat, veluti sub te r fura tus sit. Por ro 
huiusmodi hominibus nullo modo aper iantur fra-
t rum ianuae, ne si praetereuntes quidem, ut tecto 
recipiantur, ad ipsos diverterint ." (Sermo de insti t . 
Monach.) 

Később az egyházi törvényhozás nem csak a 
becstelenség, infamia, bélyegét sütötte az aposta-
tákra (c. 23. C. II. qu. 7.), de a legnagyobb egyházi 
bünte tés t is szabta rá juk, t. i. a kiközösitést. Már a 
chalcedoni egyetemes 'zsinat hetedik fejezetében (c. 
3. C. 20. qu. 3.) fenyíttetnek a kétrendbeli aposta-
ták az excommunicatióval : „Qui semel in clero de-
puta t i sunt, aut monachorum vitám expetiverunt , 
s ta tuimus neque ad militiam neque ad dignitatem 
aliquam venire mundanam, sed hoc tentantes, et 
non agentes poenitentiam, quominus redeant ad hoc, 
quod propter Deum primitus elegerunt, anathe-
matisari ." 

E büntetés azután ismételten más zsinatok 
•által is ú j r a lett megerősítve vagy kihirdetve, hol 
szükségesnek lá tszot t ; igy a turoni zsinat 461. ötö-
dik fejezetében m o n d j a : „Siquis clericus relicto 
officii sui ordine laicam voluerit agere vitám, ex-
communicationis sententia fer iatur ." 

43 
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Nagy Gergely pápa rendeli, miszerint a meg-
szökött s világi életbe visszalépő pap testileg meg-
fenyíttetvén poenitentia alá vetessék: „Paulum cle-
ricum, qui despecto habitu suo ad laicam reversus 
vitám, in Africam fugerat, si ita est, corporali prius 
proveniente vindicta, praevidimus in poenitentiam 
dari, quatenus et secundum apostolicam senten-
tiam etcarnis afflictione spiritus salvus fiat, et pec-
catorum sordes lacrymarum possit assiduitate de-
lere." (Epist. 24.) 

A római, II. Miklós pápa alatt tar tot t zsinat 
1059. a fegyelem akkori hanyatlása idejében ismétli 
a chalcedoni zsinat határozatát : ,,De his autem cle-
ricis, qui a clericatu recedunt, quos apostatas Ju-
lianistas iure vocitamus, statuimus, ut nisi ad pro-
fessionein clericatus redierint, omni christiana com-
munione priventur." 

Hasonlag határoz Kelemen pápa : (cap. un. de 
cons, et off.) „Religiosos ac clericos in sacris or-
dinibus constitutos matrimonia contrahentes ex-
communicationis sententiae ipso facto decernimus 
subiacere". 

De a római jog figyelme is kiterjedt ily apo-
stata szertesekre s papokra. Justinian császár inti a 
clerusbelieket, hogy többé nem áll szabadságukban 
a világi életbe visszatérni, ha csak valamennyi ter-
het és servitust, melytől az egyházi rend által me-
nekültek, elfogadni és viselni nem akarják : „diaco-
nos aut presbyteros nullo modo delinquere sacer-
dotium, sed neque si subdiaconus aut forte lector 
fiat aliquis, hunc relinquere pristinum schema et 
ad alteram migrare vitám ; scientem, quia si tale 
aliquid elegerit, aut in curiam cum substantia, aut 
sub inopia degens, ad officialem deponetur fortu-
nam." (Novella 6. c. 7.) A büntetés tehát az apos-
tata papra következő : ha javai vannak, ezek azon-
nal alávetetnek a rendes adónak s a curialisták 
rá juk rovandó közterheknek ; ha pedig javakkal 
nem bir, ö maga a curialisták közé, — terhes és 
alárendelt hivatal — soroztatni fog. 

Ugyanazt rendeli Justinian a szerzetesekre nézve 
is; a magával hozott javak a szerzetéi maradnak, 
az apostata szerzetes pedig inter ofFiciales iudicis 
s tatuetur ; et hunc habebit mutationis fructum, ut 
qui sacrum ministerium despexit, tribunalis terreni 
observet servitium." (Novel. 5. cap. 4 et 6.) 

Hogy az apostata minden méltóságtól és ne-
mességtől megfosztassák s a megvetett curialisták 
közé soroztassék, kimondja Just inian 123. Novel, c. 
15.: „Generaliter sancimus, nulli licere in quolibet 

ecclesiastico gradu constituto discedere ab eo et 
saecularem fieri ; scientibus tale aliquid facientibus, 
quia et quasi apposito sibi cingulo aut dignitate 
aut militia nudabuntur , et curiali fortunae pro-
priae civitatis tradentur." Törvény által megfosz-
tatott tehát az apostata minden polgári méltóság-
tól s a curiához alkalmaztatott, mely alkalmazás 
kikerülése végett sokan az egyházi rendet válasz-
tották. Ezen Justinian-féle törvények jogerővel bír-
tak Leo császárig ; e császár megszüntetvén azokat, 
7. és 8. novellájában határozta, hogy ily papok és 
szerzetesek akarat juk ellen is kényszeríttessenek a 
papi statusban megmaradni, s ne legyen nekik sza-
bad, még a curialis hivatal elvállalása árán sem, 

> ö 
világi életet élni, ugy látszik, keleten Justinian tör-
vényei nem voltak képesek az apostasiákat eléggé 
meggátolni, azért hozott Leo uj törvényt, mely 
a külső apostasiát teljesen lehetetlenné tenni hi-
vatva volt. (Vége köv.) 

Irenaeus tanúságtétele 
a római egyháznak tekintélye mellett. 

I I I . A római egyház elsőbbségének a többi egyházak általi 
elismerése. 

Midőn Irenaeus ezt mondja: „Necesse est convenire 
omnem ecclesiam" . .. nem csak egyházi törvényt fejez ki, 
hanem történelmi tényt is jelez. A törvény ez: az egyes egy-
házaknak kell (küldötteik által) Rómában találkozniok. A 
tény ez : Csakugyan találkoznak is, mert ezáltal történt, 
hogy Rómában az apostoli hithagyomány mindig hiven és 
tisztán megőriztetett. 

Az egyházi történet kötelessége e tény valódiságát 
bebizonyítani ; értekezésünknek tehát ezentúl egyháztörté-
nelminek keilend lennie, s tények által bebizonyítania, hogy 
Róma Irenaeus korában, de már azelőtt is az egyházi hit-
életnek vezérkedő központja volt. Mert Irenaeus csak nem 
hivatkozhatott mint tényre olyasmire, minek elődei s kor-
társai nem lettek volna szemtanúi. Mindenek előtt tehát azt 
kell bebizonyítanunk, hogy Irenaeus korában az egyes egy-
házaknak küldöttei, mint ezeknek hivatalos képviselői Ró-
mában összejönni szoktak, miáltal ennek ,potentior principa-
litas'-át tettleg elismerték. Ha a történelem e tényt beiga-
zolni képes, akkor nem csak azon nézetet tünteti fel helyes-
nek, mely szerint Irenaeus az ,eos, qui sunt undique4 alatt 
hivatalos egyházi küldötteket értett ; hanem ama fentebb em-
iitett egyházi törvényt is tényleg fenállónak bizonyítja be, 
más szóval : bebizonyítja a római egyház elsőbbségének ál-
talános elismertetését s gyakorlati érvényesítését, valamint 
azt is, hogy ezen általános elismerésnek szükséges voltáról 
az összegyház már akkor is meg volt győződve s ennek kö-
telességszerű, nyilvános kifejezést is adott. 

A kérdés tehát ez : Minő volt akkor Rómának állása 
az összegyházban ? Váljon az egyházi Róma épannyira ki-
emelkedik-e a többi egyházak, amint a polgári Róma a bi-
rodalom többi városai fölé? Igaz-e, hogy oda az egyes egy-
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házaknak hivatalos képviselői csakúgy összeseregelni szok-
tak, amint a birodalom egyes tartományaiból, a hirnökök s 
követekacsászárhoz é rkez tek? . . . . Hadd feleljen mind-
ezekre a történelem ; — a válasz igenlő lesz ; mert Irenaeus 
előtt és korában is a külegyházaknak hivatalos küldöttei 
csakugyan ,undique', mindenünnen összejöttek Rómában, az 
összegyháznak közös, vezérkedő központjában. 

Mielőtt ezt tüzetesben bebizonyitanók, még oly tényre 
akarunk utalni, mely a fenforgó kérdésben épen nem min-
den jelentőség nélküli, arra t. i., hogy a római anyaegyház 
aeránk második századában, tehát épen Irenaeus napjaiban 
a leghiresebb keresztény tudósoknak mintegy gyülhelye 
volt, s mi különösen kiemelendő : a legtöbben épen azért 
jöttek oda, hogy ott a keresztény tant s hithagyományt 
közvetlen tapasztalásból tanulmányozzák. Igy tőn Justin a 
bölcsész is. Különösen ezért jött Palaestinából Rómába ; út-
közben az egyes egyházakat meglátogatta, hogy az apostoli 
tannal minél behatóbban megismerkedjék s aztán Rómában 
huzamosb időig, egészen vértanú-haláláig, egy keresztény 
iskolát igazgatott. Ugyanazt tevé Hegesipp, az apostolok 
közvetlen tanítványa is, Róma felé utaztában hasonlólag 
mint Justin, az egyes egyházakat látogatván meg, s min-
denütt mint mondja, ugyanazt a tant találván. Maga Ire-
naeus s tudós tanitványa Cajus, születésökre nézve mind-
ketten Kisázsiából valók, szintén megfordultak Rómában, 
oda jött Origenes is, „hogy a rómaiak ősi anyaegyházát 
lássa" — Eus. VI., 14. — s ezért elhagyá ama hires hit-
elemző iskolát Alexandriában, melynek feje volt. Hasonló-
lag cselekedett ezen iskolának egy másik hires tagja, a tu-
dós Hippolytus is ki végképen letelepedett Rómában, s ha 
végre még Tertulliánt, e kor latin tudósai közül talán a leg-
jelesbiket megneveztük, aki szintén huzamosban tartózko-
dott Rómában, akkor a második század legkitűnőbb tudó-
sait soroltuk föl, kik mindnyájan azon szándékkal fordultak 
meg szent Péter székénél, hogy tudományukat növeszszék, 
hitöket megerősítsék. Ezeknek példáját minden bizonynyal 
mások is követték, kiknek nevei nem jutottak el hozzánk. 
Annyit mégis tudunk, hogy Tatianusnak Justinus általi 
megtérítése Rómában történt, honnan mesterének halála után 
Ázsiába tért vissza, miután maga még Rómában Rhodont 
nyerte volna meg Krisztus egyháza számára, ki későbben az 
eretnekek elleni iratai által, — Eus. V., 16 ; — nagy hirne-
vet szerzett magának". 

Lát juk tehát, hogy a legnagyobb keresztény tudósok 
is Rómába iparkodtak, hogy ott az apostoli tannak teljét ve-
gyék fel magokba. Róma ezek előtt a keresztény hagyomány 
legmegbizhatóbb letéteményese s legerősebb védvára, szó-
val, a keresztény egyházak legtekintélyesebbike, legfonto-
sabbika volt. 

Átmehetünk immár azon hivatalos küldöttségekre, 
melyek Rómának ezen kitűnő állásánál s azon körülmény-
nél fogva, hogy szent Péter utódja, az egyháznak látható 
feje ott székelt, a többi egyházra nézve úgyszólván erkölcsi 
kötelességgé lettek, s melyekről Irenaeus is szól. A mon-
dandók könnyebb megérthetése kedveért csak annyit jegy-
zünk meg, hogy akkor az egyes egyházaknak egymás közti 
érintkezése, még az is, mely levelek utján történt, külön 
küldöttek vagy küldöttségek által lett közvetítve. Igy, 

hogy csak egy példát is idézzünk, történt római Kelemen-
nek, Péter harmadik utódjának, a korinthusiakhoz irt levelé-
vel is, melyet három tagból álló küldöttség vitt Korinthba, 
s igy történt ez más esetekben is, mit szem előtt tartva, 
bátran azt állithatjuk, hogy Rómában a külegyházaknak 
küldöttei szakadatlanul jöttek és mentek. 

Ennek okát mindenek előtt ama nagyszerű hitküldéri 
tevékenységben látjuk, melyet a római egyház már akkor is 
kifejtett. Tudjuk, hogy az egész Nyugat, még a római 
Afrika is, Rómából nyerte a kereszténységet, ugy hogy 
Róma akkor a nyugoti missiónak központja volt. Onnan in-
dultak a hitküldérek Hispaniába, Galliába, Afrikába, Pan-
noniába, éjszak s déli Olaszhonba ; s oda tértek vissza, vagy 
küldöttek hírmondókat, hogy működésök eredményéről je-
lentést tegyenek, kételyeikben s nehézsegeikben felvilágosí-
tást, utasítást s támaszt nyerjenek. Ezen ősi rendszer értel-
mében szól Auxerre-nek hires püspöke, Germanus, Irhonnak 
későbbi apostolához, Patríciushoz, midőn ez 430 körül meg-
jelenvén előtte, látományait beszélé el neki : „Menj Péter 
utódjához, Coele3tinushoz, hogy szándékod kivitelére felha-
talmazzon" ; miről Irhonnak egyik régi chronologusa, 
Greithnek tanúbizonysága szerint, — ,Gesch. des altir. 
Kirche', 100 s 105 1.; — azt mondja, hogy: „ez az egyház 
ősi rendje", — ilyképen Germanus Rómába küldte Patrí-
ciust, hogy az apostoli szék püspökének engedelmével hir-
desse Isten igéjét ; mert igy hozta ezt magával a rend — 
,sic enim ordo exigebat.' 

Ha már most szem előtt tartjuk, hogy akkor, midőn 
Irenaeus e szavakat irta, tehát körülbelül 200 körül, a ke-
resztény hit, mint maga mondja, nem csak Olasz- s Spanyol-
honban, hanem Afrika- s Galliában is virágzott, sőt a kel-
ták, germánok s Ibéria népeinél is hirdettetett már, akkor 
ebből könnyen következtethetjük, mekkora lehetett azoknak 
száma, kik Rómában akár mint hitküldérek, akár mint az 
egyes egyházaknak küldöttei megfordultak. Főleg a missió-
nariusok közül sokan Rómában szenteltettek fel püspökökké ; 
Irenaeus maga is itt szenteltetett fel Pothinus utódjává s 
Lyon püspökévé. Innen magyarázandó a püspöki ordinatiók 
aránylag nagy száma is, melyek az első századokbeli pápák 
által végrehajtattak, s melyeket életleirásuk rendesen, bár 
eléggé laconice, — hiszen az egyes biographiák is rendesen 
meglehetősen rövidek, — közölni szoktak. A római püspö-
kök Linustól Zephyrinusig (67—218) „per diver sa loca" 124 
püspökét szenteltek. Ily folytonos élet volt Rómában a hit-
küldérek, a hirnökök, a küldöttségek s az ordinandusok ál-
tal, kik többnyire még más papok kíséretében jöttek s men-
tek ; Róma már akkor is a keresztény világnak éltető szive 
volt, melynek lüktetései a vért még a legmesszibb fekvő ta-
gokban is üdvös mozgásba hozták s abban megtartották. 

(Folyt, köv.) 

Egy középkori magyar plebános^könyvtára. 
(Folytatás.) 

IV. Sariptura Sacra Noui Testamenti. 
XV-ik századi góthirásu, csonka papircodex, év nél-

kül. Az uj szövetségi könyveket tartalmazó codex elejéről, 
egész János evangéliumának IX-ik fejezetéig a levelek ki 
vannak tépve, a végén pedig az Apocalypsis könyvének 20-ik 

43* 
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XI . Magistri Pauli de s. Maria Episcopi Burgensis in 
Postillam Magistri Nicolai de Lyra super Librum Job 

Additiones. 
XV-ik századbeli folio alaku papircodex, ujgóth Írás-

sal és szépen festett Initialisokkal. Tartalmazza Magister 
Paulus de Sancta Maria bourgosi püspök adalékait, Nico-
laus de Lyra Job könyve fölötti magyarázataihoz s a szö-
vegben olvasható hiteles jegyzet tanúsága szerint iratási 
ideje 1471-ik esztendőre esik. Kötése csinos s a boritéktáb-
lákon a következő góth minusculákkal irt egykorú incsrip-
tiókat találjuk: „Ilic liber est magistri Laurentii de Krum-
pach" ; továbbá: „Liber ecclesiae b. Mariae V. in erempni-
cio." [Mostani Signaturája : Nr. XXI. ] 

XI I . Sermones Saeri et Homiliae. 
XV-ik századi góth cursiv betűkkel irt s alkalmi sz. 

beszédeket tartalmazó folio alaku papircodex, ékesen festett 
kezdőbetűkkel. A codex 1441-ik esztendőben Íratott s ránk 
nézve kiváló irodalomtörténeti becscsel bir azért, mert má-
solója egy Benedek nevű, eddig ismeretlen turócz-szent-
mártoni lelkész, ki az akkori tudományos képzettség szín-
vonalán állva, egyúttal a codexirás művészetében is járta3 
volt. Ugyanis a colophon végén olvassuk: „Et sic est finis, 
per quod sit laus Domino, explicit dictata super evangelia 
dominicalia sive de tempore, venerabilis magistri Vilhelmi 
cancellarii Parisiensis per manus Benedicti presbyteri de 
Thurcz de sto Martino ultimo die anni, videl. die Beati 
Silvestri papae a. D. 1441." — A boriték tábláján meteo-
rologiai jegyzeteket találunk az 1443- és 1453-ik évi föld-
rengésekről, s az 1445-ik évről azt: „hogy ezen esztendőben 
az idő meleg, esős és ködös volt" és egyéb hasonlókat. — 
Kötése jó. [Mostani Signaturája: Nr. IV.] (Folyt, köv.) 

fejezetétől kezdve hiányzik a szöveg s a helyett egy naptár-
ral teleirt levelet találunk. Egykorú kötés. [Mostani signa-
turája: Nr. VII.] 
V. Scripta SS. Patrum item Aliorum Ecclesiae Scriptorum. 

XV-ik századbeli 8-ad rétű ujgóth betűkkel irott pa-
pircodex, mely Sz. Ágoston, Cyrillus, Hieronymus, Ansel-
ffius, Albertus Magnus és Hugo de s. Victore műveinek né-
mely részeit, továbbá V. Miklós pápa bulláját a jubileum-
ról, Sz. Dénes levelét Timotheushoz : Péter és Pál apostol 
haláláról, és más czikkeket az Ur testéről és egyéb hasonló 
tárgyakról tartalmaz. Legelső birtokosának nevét fenn-
tartja a következő egykorú jegyzet : 

„Iste liber est Christophori arcuensis de Posonio." A 
boriték tábláján csillagászati jegyzeteket tartalmaz. — Kö-
tése ép. [Mostani Signaturája : Nr. XXIV.] 

VI. Homiliae SS. Patrum Super Evangeliis. (?) 
Papircodex a XV-ik századból, egész ivrétü, a végén 

csonka, év nélkül. A papirlevelek közt itt-ott hártyalevelek 
is jönnek elő. Homiliákat tartalmaz. Ujgóth minusculákkal 
a következő jegyzet áll tábláján: „liber ecclesiae par. b. M. 
V. in Crempnicia." Csinos kötés. [Mostani Signaturája: 
Nr. XV.] 

VII. Commentarius in Novum Testamentum. 

Papircodex a XV-ik századból, folio, év nélkül, isme-
retlen szerzőtől. A különböző kéz által ujgóth betűkkel irt 
s nagy initialekkal bővelkedő codex tartalmát, újszövetségi 
szentirásmagyarázatok és homiliák képezik ; a szövegben 
sorok közötti jegyzetek fordulnál elő, az egykorú kötésből 
azonban csak a táblák töredékei maradtak fenn. [Mostani 
Signaturája : Nr. VIII.] 
VII I . Considerate ones Super Praecipua Loca Nov Testamenti. 

XV-ik századbeli 8-ad rétü vegyestartalmu papirco-
dex, csinosan festett initialisokkal, év nélkül. A szöveg el-
mélkedésekkel kezdődik : „super praecipua loca novi testa-
menti", következik: „Liber Scholasticus", végződik alkalmi 
szentbeszédekkel. A boriték külső tábláján egykorú góth 
minusculákkal következő felirás olvasható: „Iste liber est 
Stanislai de Olmuc." Csinos kötés. [Mostani Signaturája : 
Nr. XIX. ] 

IX. Nicolai de Lyra Postillae Super Epistolas b. Pauli 
Apostoli etc. 

XV-ik századi folio, részben csonka papircodex, ékes 
kezdő betűkkel. Nicolaus de Lyra XI I I—XIV- ik század-
ban élt ferenczrendi szerzetesnek, kora legkitűnőbb *) tudó-
sának magyarázatai : Pál apostol levelei, az apostolok csele-
kedetei és az Apocalypsis könyve fölött, képezik a codex 
egy részét, mig másik részében 1464-ik évi felirattal szent 
beszédeket tartalmaz. Az egykorú boriték tábláiból csak 
töredékeket mutat fel. [Mostani Signaturája: Nr. XX.] 

X. Commentarius In Passionem Domini. 
Papircodex a XV-ik századból, mely ismeretlen szer-

zőtől 8-ad rétben, ujgóth jelleggel kiállitva az Ur szenve-
désének magyarázatát foglalja magában. Kötése ép. [Mostani 
Signaturája : XXV. ] 

^Alkalmasint azért, mer t : „Si Lyra non lirasset, Lutherus non 
saltasset." Az epitheton különben a ,Szemle1 Írójától származik Szerk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pes t , nov. 24. A z ,i g a z s á g o s I s t e n'. A liberális 

iskola tanítványai és vezérszereplői elvakítva a tagadhatla-
nul nagy hatalom által, melynek birtokába jutottak, elká-
bítva a látszólagos véggyőzelem által, melyet, mint állítják, 
a keresztény elvek felett részben már kivívtak, részben pe-
dig közel a jövő, hogy kivívjanak, azon mértékben mint ha-
talmuk jobban és jobban terjedt, amint a gondolkozni rest 
tömeg előttük meghajolt, számításaik és terveikből Istent is 
mindjobban kiszorították, a sors szeszélye, vagy a véletlen 
játszván ott a szerepet, hol a hivő keresztény kézzelfogha-
tólag Isten működését találja. 

A dölyfös ember jó napjaiban Istenről megfelejtkezett, 
nem látva semmit, nem ismerve senkit csak önmagát. Az el-
bizakodott hang, melyen beszélt, az önérzetként bemutatott 
felfuvalkodottság után már már azt lehetett volna vélni, 
hogy semmi gátot nem ismer, semmi ijesztéstől vissza nem 
retten, hanem amint nagy hangon önmagán kivül senkit sem 
ismer, ugy önerejével fog megküzdeni, bár honnan jönne a 
veszély. De a liberalismus ugy látszik, hogy csak akkor bá-
tor, mikor semmi veszedelem sem fenyegeti, mikor az úgy-
nevezett ,jó napjai' vannak, ekkor ismer Isten helyett sorsot 
és hasonló badarságot. 

A jó napok azonban örökké nem tarthatnak, mert e föl-
dön minden mulandó, jöhet veszedelem is, melynek elháritá-
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sára nem elegendő, hogy a liberális urak mellüket kezükkel 
verve azt mondják, hogy ők liberálisok és, becsületükre legyen 
mondva, tehetetlenségüket ilyenkor be is vallják. Igy történt 
ez a magyar liberalismussal is. A mézes hetek, vagy jobban 
mondva évek alatt, liberális lapjainkban csak olyan Istennel 
találkozhattunk, kinek neve kis ,i'-tel iratik, vagy olyanféle 
Istennel, ki ugyancsak nem sokat törődik avval, hogy kezé-
ből a liberális urakat a kormánybotot kivették. A hatalom 
nagy volt, az elbizakodás, gög és dölyf még nagyobb, mi-
nek ilyenkor, gondolák, az Isten ? 

A derült nap ma már elborult, hazánk főié, fájdalom, 
vihartelt fellegek emelkednek, melyeket liberális vezérczik-
kel, vagy megszavazott culturharczi §§-sokkal eloszlatni 
nem lehet ; egy hatalmasabb kézre van szükség, mely a vi-
harnak csendet parancsoljon, vagy ha a vihar csakugyan 
kitörik, hogy ezt meg is boszulja. Keletről szegény hazán-
kat vész fenyegeti, az orosz hadsereg határaink felé közéig, 
a mozgósítási parancsot az orosz czár nem akarja vissza-
vonni, a fegyvei'kezést nem akarja abba hagyni, habár ha-
zánkban ma is nagy a liberalismus uralma. Ezt megértették 
még a liberális táborban is, érzik, hogy mi következnék be 
a liberalismus által már ugy is csaknem egészen tönkre tett 
szegény országra, ha az orosz fegyvereket a Keleten győzelem 
kisérné és igy hivja mosta liberalismus a ,sors' helyett segít-
ségül az általa eddig megtagadott, igazságos Istent, mint 
ez legközelebb egyik szabadelvű lapban olvasható volt, hogy 
megboszulja azon csapásokat, melyeket az orosz nemzet 
Európa népeire mérni készül. 

Igazságos Isten ! ez a jelszó, ezt hivja segítségül a 
borús napokban a ,Napló1, és mi vele együtt bizonyára leg-
alább is oly buzgón kérjük az ,igazságos Istent', hogy tá-
volítsa el hazánktól a veszedelmet, mely fenyegeti és bün-
tesse meg a gonoszokat. Ebben egyetértünk a ,Napló'-val, 
csak azt szeretnők tudni, hogy a többiben egyetért-e ve-
lünk a ,Napló' is. Mi az ,igazságos Istent' olyannak tartjuk, 
ki igazságos nem csak akkor, mikor a muszka fenyegeti a 
magyar nemzet jólétét, hanem igazságos önmagában és mint 
ilyen, minden gonoszt büntet egyáltalában, történjék ez 
Magyarországon vagy máshol ; mi ezen igazságos Istenhez 
folyamodunk, mind azon gonoszság, mindazon okozott nyo-
mor, mindazon üldözés megbüntetéseért, mely gonoszságot, 
nyomort és üldözést a liberalismus a katholicismusnak, annak 
szolgái és tagjainak okozott Európában és a fold mindazon 
részén, hol katholikusok laknak ; mi az igazságos Istenre 
appellálunk mind azon jogsérelem miatt, melyet a libera-
lismus a katholicismuson elkövetett, ennek megbüntetése 
mind azon ,igazságos Isten' jogkörébe tartozik, kire a 
,Napló' hivatkozott, most tehát kérdezzük ismét: egyetért, 
velünk tart-e e részben is ? Mi ezt óhajtanok, mert különben 
hivatkozását Istenre gúnynak kell tartani ; Istentől azt kérni, 
hogy egyik gonoszságot büntesse, a másikat elnézze, nem 
mást jelent, mint őt gúnyolni és ez szintén Isten büntetését 
vonja maga után. Jó és szabad az igazságos Istenre hivat-
kozni, hogy a bünt büntesse, de vigyázzunk, hogy bünt ne 
magunk követtünk légyen el, mert akkor a büntetés bennün-
ket is ér, az igazságos Isten nem részrehajló, amint megbün-
teti a bűnös oroszt, ugy bünteti meg a bűnös magyart is. A 

Szepesmegye. A m e g y e j u b i l a e u m a . (Vége.) 

A szepeshelyi székesegyházi templomban, melyben ez nap 
szokatlan nagy számú közönség gyűlt össze, hogy részt ve-
gyen ez ünnepen, mely egy százados apostoli működésnek 
sikereért adott hálát, ő Méltósága a püspök az ünnepélyes 
„Te Deum"-ot megtartotta. Az alkalmi sz. beszédet dr. 
Belopotoczky Kálmán hittanár tartotta. 

A püspöki asztalhoz ez nap 82 vendég hivatalos volt. 
Jelen voltak Szepes-, Liptó- és Árvamegyéknek, melyekre 
az egyházmegye kiterjed, főispánjai, gróf Csáky Albin, 
Szentiványi Márton és Szmrecsányi Darius. Jelen volt a 
szepesi értelmiségnek igen szép része. Képviselve voltak a 
megyék, a törvényszékek, a tanodák, a hadsereg és a lőcsei 
s szepesváraljai tanácsok. A köszöntések sorát a méltóságos 
püspök ur megkezdette. A majdnem félóráig tartó felkö-
szöntésében megemlékezvén ő Méltósága néhai dicső ural-
kodónőnkről, a nagy Mária-Teréziáról, magyar apostoli 
királynőről, ki 1776-ik évi januárhó 15-én kelt legfelsőbb 
oklevelével, a szepesi püspökséget alapította, valamint bol-
dog emlékű VI. Pius pápáról, ki a szepesi püspökség alapí-
tását egyházfői teljhatalommal megerősítette,poharat emelt 
IX. Pius pápa ő szentségére, ki a szepesi püspökségnek 
eddig már három püspökét praeconisálta ; poharat emelt 
dicsőségesen uralkodó királyunkra, Ő császári és apostoli 
királyi Felségére, ki 27 évi dicső uralkodása alatt a szepesi 
egyházmegyének már hároin püspököt adott, poharat emelt 
bibornok-herczegprimás Ö Eminentiájára, ki ezen egyház-
megyének két főpásztorát felszentelte, valamint az egri 
érsek ő Excellentiájára, ki a szepesi egyházmegyét két éven 
tul kormányozta, kormányzása alatt valamint az egyház-
megyének szegény papságát, ugy a katholikus elemi taní-
tókat is számos jótéteményben részesítette, és székesegyhá-
zunknak Zápolya nevű kápolnáját ősrégi fényébe tetemes 
költséggel visszahelyezte. Ezután röviden elmondta ő mél-
tósága a püspökségnek évszázados történelmét, melyből ki-
tűnt, hogy a lefolyt évszázad alatt a lelkészeknek száma 
42-vel, a hiveknek száma 20,000-rel, a templomoknak s ká-
polnáknak száma 146-tal, végre a plébániáknak száma 
28-czal szaporodott. A szepeshelyi ősrégi templomnak, mely 
jelenleg székesegyház, eredete, ha nem is sz. István első 
apostoli királyunk korára, amint azt néhány történetíró ál-
lítja, de bizonyára visszahat a 12-ik század végére. 

Székesegyházi templomunknak román stylben épített 
része már a 12-ik század végén, III-ik Béla király alatt 
fenállt, góth stylben épitett hajója és szentélye pedig a 14. 
és 15-ik századra, melynek végén a Zápolya-kápolna is fel-
épült, visszavezethetők. 

Már 1209-ik évben meráni Adolf, Gertrud, II-ik And-
rás király nejének nevelője, prépostja volt ezen ősrégi egy-
háznak, mely a püspöki szék felállításáig 45 prépostot, kik-
nek nevei és jeles tettei a magyar hazai és egyházi történe-
lemben feljegyezvék, a püspöki szék felállítása vagyis 1776 
év óta pedig 10 jeles prépostot és 56 nagyérdemű kanono-
kot számit. 

A méltóságos püspök urnák ezen itt röviden vázolt 
kitűnő beszéde után felkelt mélt. Kézmárszky Román nagy-
prépost, pápai praelatus és püspöki helynök, ki a székesegy-
házi káptalan nevében felköszöntötte püspök ő méltóságát. 
Az egyházmegyei lelkészkedő papság részéről szólt Still Pál 
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lőcsei prépost-plébános, a papnövelde nevében Dr. Rich-
navszky Pál czimz. kanonok s papnöveldei ideigl. igazgató, 
a vármegyék részéről a főipispánok szóltak. 

Az nap este a seminariumban egy igen sikerült zene-
akademia tartatott, melyen ő méltósága a püspök, a jelen 
volt főispánok s számos más vendég részt vett. 

Örökké emlékezetes marad ezen ünnep s ezen év egy-
házmegyénkre nézve, annál is inkább, mért ez évben a mél-
tóságos püspök ur senki által nem várt áldozatokat hozott. 
Ugyanis valamint 1874. és 1875. évben a szegényebb sorsú 
plébánosok és káplánok segélyezésére, a lőcsei alumneumra, 
a szepeshelyi kath. tanitóképezdére, kath. elemi tanitók- és 
árvákra az első évben 18,000, a második évben 15,700 ftot, 
ugy a jelen évben is e czélokra 16,000 ftot költött; — ezen 
kivül az évszázados jubilaeum alkalmából a lőcsei, gótstyl-
ben épitett régi, igen diszes templomban négy festett nagy 
ablakot készittétett Innsbruckban, és kath. leánynöveldét, 
mely körülbelül 30,000 frtba kerül, egy tágas árvaházzal 
együtt, melyben 23 árvát saját költségén eltart, megszerzett. 

Ismervén a püspökségi javak jövedelmeit, melyek szán-
tóföldekben és mezei rétekben alig 2000 holdat tesznek, — 
a többi rész erdőségekből, melyeknek jövedelme a krach 
óta igen csökkent, állván, — méltán attól tartunk, hogy ha-
tártalan jószívűségénél fogva ő méltósága elviselhetlen ter-
heket vállalt magára s azért kérni fogjuk az Istent, hogy 
őt szent feladatainak kivitelélében gyámolitsa ! vigasztalják 
ő méltóságát a szentirás ezen szavai: „Date et dabitur vo-
bis." Luc. IX. 38. „Qui dat pauperi, non indigebit." Prov. 
X X V I I I . 27. és „Poeneratur Domino, qui iniseretur paupe-
ris et vicissitudinem suam reddidit ei Deus." Prov. XIX. 17. 

Adjon a Mindenható Isten méltóságos püspökünknek 
tovább is testi erőt és égi malasztot, hogy szegény egyház-
megyénket még évek hosszú során át dicsőségesen kormá-
nyozza, — adja az Ur Isten, hogy ő méltósága, mint országa 
tündöklő csillaga, egyházunk s hazánk javára és dicsőségére 
sokáig és boldogul éljen, hogy legyen alkalma másokat is, 
ugy mint minket, kik a tőle vett jótékonyságokért ünnepé-
lyes hálát rebegünk, megvigasztalni. Az ég angyala kisérje 
méltóságos főpásztorunkat minden utjain ! Feldényi. 

Róma. A v á l a s z t á s o k u t á n . Azon kétségbe-
vonhatlan, bármily sajnosan magát észrevehetővé tevő be-
folyás, melyet Olaszhonnak politikai vajúdásai az összes 
katholicismusra gyakorolnak, nem csak megengedik, hanem 
talán épenséggel követelik is, hogy országunk legközelebbi 
politikai kilátásainak, ugy amint azok a legközelebbi vá-
lasztások után szemünk előtt állanak, néhány szót szentel-
jünk. Hogy következő czikkünk teljes legyen, némileg ab 
ovo kezdjük. 

A Nicotera-Depretis-féle ministerium soká habozott, 
váljon feloszlassa-e az alsóházat vagy se ; mert több oka 
volt az uj választásoktól tartani, melyek saját magára nézve 
is veszélyesekké válhattak. Ezért, midőn a tavaszi ülésszak 
befejezése után néhány köztársasági lap a kamara feloszla-
tását követelte, ezért a ministerium lapjaitól, a ,Diritto' és 
,Bersaglierel-tö\, derekasan kikaptak, melyek kijelentették, 
miszerint a kormány épen nem látja okát, miért kelljen uj 
választásokhoz folyamodni, midőn az eddigi többség teljes-
séggel megbízható, s a belügyminister, midőn casertai vá-

lasztói előtt beszámoló beszédét tartotta, egy szóval sem 
emlité a választásokat, jeléül annak, hogy a kormány azokra 
nem is gondol. 

A radicalisok azonban, azaz a nyiltan köztársaságiak, 
nem törődve a ,Diritto-Bersagliere'-féle leczkével egyre 
folytaták izgatásaikat a kamara feloszlatása érdekében, jól 
tudva, mitől a kormány í'ettegett, hogy az uj választások 
csak őnekik leendnek hasznukra. Felszólaltak még a leo-be-O O 
folyásosabb radicalis képviselők is, s a zaj oly ellenállhat-
lanná lett, hogy végre a kormány, bár nagyonis kedve elle-
nére, kénytelen volt, a radicalisok akaratát teljesíteni s a 
választókat az urnához hivni. 

Ily körülmények közt alkotmányos kormánynak illik 
tervvel bírnia, melynek értelmében a választásokat vezetni 
szándékozik. Kormányunk is birt ilyennel, t. i. azzal, hogy 
oly pártot alakitand, mely egyforma távolságban állva a 
jobb- valamint a baloldaltól, a Correnti volt minister s Per-
ruzzi, firenczei főpolgármester vezetése alatt álló Centrum-
és u. n. toskanai-párt értelmében vinné az ügyeket, kiváló-
lag közigazgatási reformokkal foglalkoznék, a többiben pe-
dig a monarchiának hive legyen. Az utóbbi kivánat volt az 
oka, hogy Peruzzi s Correnti emberei egyáltalában számí-
tásba vétettek, kik különben mint krypto-conservativek a 
krypto-republicanus ministeriumnak mindig kis, csendes, 
krypto-oppositiót csináltak; de mivel a legvadabb felfor-
gató, mihelyt a hatalom kezében van, legott conservativvé 
lesz, innen van, hogy Depretis-Nicotera sem átallották a 
conservativekkel szövetkezni, mert ekként a hatalom birto-
kában maradni remélhették. A terv nem lett volna épen 
rosz, csak az volt a baj, hogy néhány miniszter nagyon is 
hangosan beszélt arról, miszerint a legközelebbi választások 
alkalmával a köztársasági elemet el keilend nyomni, más 
szóval : a tervet elárulta, minek következménye lőn, hogy 
Crispi, a baloldal vezetője, Depretishez ment, őt hamis já-
téka miatt kérdőre vonta s egy meglehetős heves jelenet 
után arra kényszeritette, hogy eddigi tervéről lemondva, a 
republicanusokkal ,szövetkezzék', necsak ellenjelölteket ne 
állitson fel ezeknek jelöltjeivel szemben, hanem azokat 
egyenesen támogassa is. S ugy is lőn, következménye pedig az, 
hogy az épen most befejezett választásokban a radicalis köz-
társaságiak fényes győzelmet arattak, minek folytán a leendő 
alsóházban ők képezik a többséget, még akkor is, ha Correnti-
Perruzzi pártja inkább a ministeriumhoz állana, mint hoz-
zájok, mely esetben egyszerűen félretolatnak, csak ugy mint 
az a mérsékelt zsidópárt', mely eddig a forradalmi Olaszhon 
urának tartotta magát. 

Ezzel pedig ütött a D.-jV.-ministeriumnak is órája. Ni-
cotera ugyancsak átugrik egy netaláni Crispi-ministeriumba ; 
mert ez az uri ember nagyon ért a politikai szélkakasok 
megfigyeléséhez, s legújabban ismét a régi republicanusnak 
mutatja magát, ki csak ,hadi cselből's ideiglenesen játszotta 
a királypartit, hogy ekként az ellenségnek táborába beha-
tolva, majd maga után segitse barátait is. Ekként azt mond-
hatni, hogy ma a radicalisok uralják a helyzetet, 400-an 
vannak 500 képviselő közt, s e négyszáz közt van legalább 
50, ki nyiltan köztársaságinak vallja magát s mint ilyen 
megválasztatott is. Ezért a szélsőpártiak épugy magukon 
kivül vannak örömükben, mint a magokat lejárt ,mérsékel-
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tek', kik most saját gazságuk következményei alatt buknak 
el. Ugyanaz a,népakarat', melynek segítségével forradalmai-
kat csinálták, Olaszhon legitim fejedelmeit elűzték s az or-
szágot eddig zsarolták, ugyanez a ,népakarat' most őket te-
ríti a földre, s hiába szidják a zsidók-szerkesztette ,Opinione' 
és ,Libertà' azokat, kik most már nem egy városban a ,mér-
sékelt' jelölteknek macskazenét rendeznek, „gaznép11 -nek, 
holott még ezelőtt pár hónappal, midőn az ,oh-nép' egyegy 
papot, vagy egyéb ,feketét' vesz vala üldözőbe, ebben „a jó-
zan népakarat nyilvánulását" látta; — hiába, mondjuk, 
hánykolódik a ,mérsékelt zsidópárt', ez egyszer a radicali-
sok győztek, s hogy ő rájok többé nem kerül a sor, arról ke-
zeskedik minden forradalomnak története, mely mindenütt azt 
mutatja, hogy a lejtőn nincs megállapodás. Olaszhon katho-
likusai meg vannak boszulva a liberalismuson, mely azt gon-
dolta, hogy uralma megingatbatlan, mert a páholy ezt igy kí-
vánja ; a forradalom ismét egyszer kimutatta Saturnus-termé-
szetét, s bármit hozzon a leendő Crispi-aera, a katholicismus 
tul fogja élni azt is, s ismét boldoggá tenni a hazát, midőn a 
forradalmi emberek szomorú emléke is már elenyészett a 
nemzet közt. Addig talán, sőt valószinüleg vagy bizonyára 
még sokat keilend szenvednünk ; de nem félünk, mert velünk 
küzd, ki ezt mondá : Confidite, quia ego vici mundum. A. P. 

J e l e n t é s . 
A budapesti kir. magyar egyetem hittudományi kara 

által a Horváth-alapitvány értelmében 1875-iki májushó 
28-án tartott ülésében (1. ,Religio' 1875. I, 46.) kitűzött eme 
két pályakérdésre : 

I. Készíttessék alapos, kimerítő és mélyebben nyomozó 
értekezés az egyházi gyógybüntetésekröl (censurae,) mind ál-
talában, mind különösen és részletesen a kiközösítés-, az 
egyháztilozat-, a felfüggesztés és az ,ex informata consci-
entia'-féle felfüggesztésről, az ujabb tudományos kívánal-
maknak megfelelő alakban és modorban ; szem előtt tartván 
az illetékes fenyitő hatalmat, törvényes és igazságos gya-
korlásának kellékeit, a fegybüntetések eredményeit, a meg-
szegett büntetés következményeit és az azoktóli feloldást; 
— czélszerü gyakorlati észrevételek és felvilágosításokkal 
s kellő figyelemmel a) a téves állitások és ellenvetésekre, 
b) IX. Pius pápának legújabb, 1869-iki októberhó 12-én 
kelt és a ,latae sententiae' gyógybüntetéseket szabályozó, 
,Sedis Apostolicae' kezdetű rendeletére;" 

II. „Kifejtetvén és megállapittatván a ker. kath. er-
kölcstan elvei alapján az ember földi életének fentartása- és 
mikénti használatára vonatkozó kötelmek, készíttessék kime-
rítő, alapos értekezés az öngyilkosságról, ugy hogy abban az 
e tárgyra vonatkozó régi és ujabbkori nézetek s téves elmé-
letek kellő megvitatása és czáfolása mellett, ezen*Isten, em-
ber s társadalom-elleni bűnnek okai és következményei tü-
zetesen tárgyaltatván egyszersmind — különös tekintettel 
korunk erkölcsi viszonyaira, jeleitessenek meg azon eszkö-
zök és védszerek, melyek e bűn és társadalmi bajnak elhá-
rítására szolgálnak;" — az 1876. juniushó 30-ikáig kiter-
jesztett pályázási határnapig összesen négy, pályamű u. m. 
az első kérdésre egy, ily jeligével: „Higyj vagy czáfolj 
meg", a másodikra pedig három, ezen jeligék alatt: „Prius 
disce, quid sit vivere", továbbá : „Jam qui multa et atro-

ciora facinora admiserunt", és „Qui scribere possunt,ii scri-
bant omnes" — érkezett be, melyek szabályszerű bírálatra 
kiadatván, a kiküldött bírálóknak összhangzó véleményei 
alapján, a hittudományi kar folyó tanévi Il-ik rendes ülé-
sében a 400—400 ftnyi jutalomdijakat a „Higyj vagy czáfolj 
meg" és „Jam qui multa et atrociora facinora admiserunt," 
jeligéjüek szerzőinek itélte oda. Eme nyertes pályamüvekhez 
csatolt jeligés levélkék felbontatván kitűnt, hogy amannak 
szerzője dr. Zánkay Gyula veszprémmegyei áldozár s ta-
nulmányi felügyelő, az utóbbié pedig Séda Ernő, eszter-
gomfőmegyei áldozár és segédlelkész Esztergomban. 

Az elejtett pályamüvek szerzői kézirataikat, azonossá-
guk igazolása mellett, alulírottnál bármikor visszavehetik. 

Egyúttal jelentetik, miszerint a jövő 1877. évre azért 
nem fognak jutalomtételek kitüzetni, mert ez izben a hittu-
dományi kar ismét a legközelebb lefolyt utolsó négy éven 
belül már megjelent s a fenemiitett alapitvány értelmében 
legérdemesebbnek talált egyházirodalmi müvet fogja a majd 
esedékes jutalomdijjal koszorúzni. 

Kelt Budapesten, 1876. évi novemberhó 22-ikén. 
Dr. Berger János, 

a hittudományi kar e. i. dékánja. 

IRODALOM. 
VII. Pius pápasága. (Megjelent a Szent-István-

Társulat ,Házi könyvtára' X X I I I . és XXIV. kötetében.) 
Mig máshol világi férfiak is, mint Artaud, Hurter, Gfórer, 
Hübner, Falloux és mások többé-kevésbbé monumentális 
művekben irták meg egyes kiválóbb pápák történetét, ná-
lunk eddig az egyháztörténelemnek ezen, valamint az iróra 
háladatos, ugy az olvasóra nézve érdekes és tanulságos ré-
sze úgyszólván művelők nélkül maradt. Pedig erős hitünk, 
hogy ha az egyháztörténelmet meg akarjuk általánosabb 
körökben kedveltetni, erre alig ajálkozik kedvezőbb alka-
lom, mint ha egyes nevezetes pápák biographiájában bemu-
tatjuk egyszersmind azon kor egyháztörténetét is. Az Író-
nak alkalma nyílik itt az egyes szereplők jellemzése, levelek 
közlése, jelenetek elbeszélése által tárgyát — sit venia verbo 
— mintegy dráma-szerűvé tenni, s tapasztalásból tudjuk, 
hogy az ily művet, ha különben a csoportosítás és előadás 
eléggé sikerült, olyanok is szívesen olvassák, kik Stollber-
get vagy Rohrbachert rettenetesen unalmasnak találják. 

A Szent-István-Társulat tehát, mely közelebbi felada-
tává tűzte ki a tudomány népszerűsítését és annak a nagy 
közönséggel való megkedveltetését, szerintünk igen helye-
sen lépett az egyházirodalomnak ezen, nálunk eddig alig 
művelt terére, midőn „VII. Pius pápasága" czimü kétköte-
tes művet nyújt sok ezerre menő, és részben világi kö-
zönségének. 

Ki VII. Pius pápaságát Pistolesiból vagy Artaudból 
akarja tanulmányozni, e nevezetes pápaságról igen hiányos 
képet fog nyerni. Mindkettőnek meg volt az az előnye, hogy 
az akkori eseményeknek szemtanúi voltak, s ez előnyüknél 
fogva műveik sok oly részletet tartalmaznak, melyeket a 
későbbi történetíró csak belőlük meríthet ; de a diplomatia 
titkai, az állami levéltárakban rejlő okmányok, melyek nél-
kül történetirónak vajhami nehéz biztosan haladni, mind-
kettő előtt ismeretlenek valának. I. Napoleonnak sokkal 
utóbb közzé tett levelezései, a párisi államlevéltárnak meg-
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nyitása a történetbuvárok használatára, Pistolesi és Artaud 
műveit sok részben helyreigazítják, még számosabb részben 
kiegészitik. Nem mondjuk, hogy VII . Pius pápaságának 
története még ujabb, eddig ismeretlen adatokkal nem fog 
már bővülni. Valószínű, hogy ha a még mindig erős zár 
alatt levő Metternich-féle levéltár kincsei 50 évvel a nagy 
diplomata halála után, tehát 1905-ben, a nyilvánosságnak 
át fognak adatni, több tekintetben érdekes uj adatokat fog-
nak szolgáltatni VI I . Pius történetéhez. Metternich mint 
osztrák követ, több éven át I. Napoleon oldala mellett volt ; 
1809. óta mint bécsi külügyminister, s korának legbefolyá-
sosabb államférfia soknemü összeköttetéssel birt a római 
szentszékkel. 

Annyit azonban állithatunk, hogy mióta D'Haussonville 
gróf munkája „a római egyházról és első császárságról" 
gazdag okmánytár kíséretében megjelent, VII . Pius pápa-
ságában minden lényeges hézag betölthető, s örömünkre 
szolgál constatálnunk, hogy a Szent-István-Társulat által 
kiadott fenczimzett műben gondosan fel van használva min-
den e tárgyra vonatkozó ismeretes fontosabb okirat, sőt 
hiztos tudomásunk van, mit egyébiránt előszavában szerző 
maga is kijelent, hogy a római, de főleg a bécsi államlevél-
tárból eddig ismeretlen okmányokat és adatokat is sikerült 
nyernie, melyeket művébe beleszőtt. 

Hogy „VII. Pius pápasága" napjainkban korszerű ol-
vasmány, alig szükséges kiemelnünk. 1. Napoleon főleg po-
litikai okokból szüntette meg a pápa világi uralmát, mely 
az olasz félsziget közepén hóditási czéljainak útjában állott. 
De útjában állott I. Napoleonnak a pápa lelki hatalma is. 
Neki oly pápa kellett volna, ki neki alattvalója, s igy kezé-
ben eszköz. Ugyanazt a törekvést látjuk utóbb a mazzinis-
ták és a piemonti forradalom részéről megujulni. Mazzini és 
Piémont egymással versengtek a hatalomért. A Mazzini-
párt 1849-ben a római respublicában érte el hatalma tető-
pontját. Valamint I. Napoleon decretálta a pápa letételét, 
ugy decretálta azt Mazzini is a respublica statútumában. 
I X . Piusnak száműzetésbe kellett Gaetába vonulnia. A 
respublica megbukott és IX . Pius diadalmasan bevonult 
Kómába, mint bevonult I. Napoleon bukása után VI I . Pius. 
Az 1856-ki párisi congressus folytán Mazzini szerepét Olasz-
országban átvette Piémont. A pápai államot darabonkint 
adnectálta, mint tette volt I. Napoleon ; 1870-ben a foszto-
gatás bevégződött ; Victor Emanuel elfoglalta a pápák palo-
táját , a Quirinált. — Ha megbukott I. Napoleon és meg-
bukott Mazzini, ne bizzunk-e, hogy az isteni Gondviselés a 
pápaságot üldözői ellen most is oltalmába veszi és dia-
dalra segiti ? . . . 

Korszerű tehát VI I . Pius pápaságának története, mert 
szemeink elé vezeti az egyház és világi hatalom közti küz-
delmet, mely napjainkban megujulva sokak szemében az 
egyház és pápaság ellen végleges győzelemre látszott emel-
kedni. Pedig nem győzelem ez, csak üldözés, mint üldözte-
tett az egyház már annyiszor ; s az üldözés mindig azok 
leveretésével szokott végződni, kik kezöket felemelték az 
U r felkentje ellen. 

Az előttünk fekvő munka, melynek első része VII . 
Piusnak Rómából való elhurczoltatásáig terjed, második 
része pedig 1809-től a pápa haláláig tárgyalja az esemé-
nyeket is, egészben mintegy 60 nyomtatott ivre terjed, lehe-
tőleg alkalmazkodva az időrendhez, az összetartozó tárgya-
kat csoportosítja, mely beosztás az emlének segítségére van 
s az olvasást könnyűddé teszi, ö tvenhat fejezetben tárgyalja 
ez eseménydús korszakot. Közelebb megismertet mindazon 
szereplőkkel, kiknek amaz eseményekben kiválóbb részök 
volt. Consalvinak, VII . Pius jeles államtitkárának szerző 

egész fejezetet szentelt. A tárgyhoz tartozó beszédeket, le-
veleket, okiratokat a szövegbe osztotta. Ez tagadhatlanul 
kissé türelmetlenné teszi azon olvasót, ki gyorsan óhajt va-
lamely könyvet végig lapozni ; de ha meggondoljuk, hogy 
több történeti munka végéhez csatoltatni szokott „okmány-
tár" rendesen felvágatlanul szokott maradni, menteni tud-
juk a szerzőnek, hogy ugy mondjuk, „pia fraus"-át, ki va-
lószínűleg remélte, hogy a levelek és okmányok, a szöveg 
közé osztva, nem fognak olvasatlanul maradni. Az olvasóra 
jó benyomást tesz, hogy a munka vége felé, midőn az elme 
az olvasásba már-már belefárad, „VlI . Pius és a számkive-
tett Napoleonidák", VII . Pius és Consalvi jellemzése külö-
nösen lekötik a figyelmet. 

Óhajt juk, hogy e mű a társulati tagok körén kivül is 
családjaink közt meghonosodjék. Ára a két kötetnek 3 frt. 

VEGYESEK. 
= ő Eminentiája, az ország bibornok-herczeg-pri-

mása tegnap érkezett a fővárosba; Ö Főmagasságának 
itteni tartózkodása alatt, mint halljuk, ő excja a Nuntius 
is lesz vendége. 

— A bajor király Enzler szentcajetani kisprépostnak 
speyeri püspökké való kineveztetését visszavonta. Enzlert 
lemondására, ugylátszik, egyrészt a speyeri papságnak ma-
gatartása is birta, mely határozottan kijelentette, hogy nem 
kell neki püspök Döllinger káptalanjából, s különösen nem 
kell Enzler, kinek a cultusminister iránti bűnös deferen-
tiája még a ,szabadelvűeknek' is feltűnt. Käss Ambrus car-
melita-atya, a kijelölt würzburgi püspök pedig azért mon-
dott le, mivel nem sikerült a szükséges dispensatiót ő szent-
ségétől kinyerni. 

— A marpingeni három gyermek egy protestáns javi-
tóházba adattak. Nevezetes, hogy néhány hónappal ezelőtt 
egy angol-féle ember jött Marpingenbe, ki az amerikai 
,New- York-Herald' levelezőjének mondta magát s mivel 
folytonosan a tilos helyek körül járkált , egyszer be is foga-
tott és Saarbrückenbe vitetett a tvszék elé, mely őt azonban 
nem csak szabadon bocsátotta, hanem azonosságát, azaz, 
hogy ő csakugyan a ,N.- Y.-H.' levelezője s angol polgár, 
hivatalosan el is ismerte ; — s most kisült, hogy ez uri em-
ber valami Hülsen nevü, berlini, titkosrendőrségi kém. Ez 
tehát a saarbrückeni törvényszékkel egyetemben a szegény 
népet csak ugy rászedte. Igen morális eljárás a ,culturállam' 
részéről ! — Miután a porosz püspökök már régebben együt-
tes felszólalásban kijelentették, miszerint a kath. egyház 
vagyonának kezelésére vonatkozó, f évi jul. 7-éről kelt tör-
vény a kath. egyház e tekintetbeni jogait mélyen s érzéke-
nyen sérti ; most már az összes porosz káptalanok is csatla-
koztak ezen nyilatkozathoz. — F. hó 13-án két kormány-
biztos akarta a braunsbergi papneveldét,törvényes' vizsgá-
lat alá vetni ; de minthogy a rector, dr. Hipler ezt meg nem 
engedte, a papneveldének feloszlatása legközelebb várható. 

— Victor Emanuel legujabbi trónbeszédében oly pas-
sus is fordul elő, mely az u. n. ,garantia-törvény'-nek revi-
sióját helyzi kilásba ; mert „nem szabad, hogy az egyház-
nak Olaszországban nagyobb mérvben, mint bármely más 
katholikus államban nyújtott szabadságok (!!) oly módon 
zsákmányoltassanak ki, hogy ez által a nemzet szabadsága 
csorbát szenvedjen ;" — ha már kellett argumentum arra, 
hogy I X . Piust is mi hamarabb VI. s VII . Piusnak sorsára 
hozzák, legalább ennél okosabbat mondhatott volna ő fel-
sége ; mert azt úgyis tudja minden ember, hogy az egész 
csak Bismarck érdekében s a páholy parancsára történik. 
Jutalmul majd ismét néhány váltóját váltják be valakinek. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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'falom. Az apostasia és a római s kánoni jog. — Irenaeus tanúságtétele a római egyháznak tekintélye mellett. — 
középkori magyar plébános könyvtára. — Egyházi tudósitások : Pest. Távirdai liberalismus. Göncz. ,Néha idegen 

toll is megadja.' — Vegyesek 

Az apostasia és a római s kánoni jog. 
(Vége.; 

Végre röviden még néhány u jabb irónak né-
zeteit s nyilatkozatait idézni szándékozván, kezd-
jük XIV. Benedekkel, ki ,De Sijn. Bioec.1 1. XIII , c. 
11, 9 ezeket mondja, szokás szerint röviden, de sza-
batosan kimeritvén a dolgot : „Apostasia a Latinis 
proprie desertio appellata est ; idemque sonat apo-
stata, ac desertor, uti coniicere licet ex leg. ,Deser-
torum' f f . in re militari. Quandoque etiam apostata 
dicitur praevaricator, et Hebraeis ,Belial'. Cum igi-
tu r apostasia nihil aliud sit , quam recessus ab eo 
vitae instituto, quod quis ea mente assumpserat, u t 
eidem perpetuo adhaereret ; cumque possit aliquis 
a Fide Catholica, quam amplexus fuerat , deficere ; 
alius a Clericali Statu, semel assumpto recedere, 
alius demum a Regulari Inst i tuto, cui se devoverat, 
se subtrahere ; consequitur, très numerar i aposta-
siae species. Pr ima perfidia dicitur, altera Ordinis, 

tert ia Monachatus. Inest procul dubio prioris spé-
ciéi apostasiae a t rox cr imen; c u m p e r s e i p s a m apo-
stata a lide Catholica penitus deficiat, u t iudais-
mum, paganismum, aliudve infidelitatis genus se-
quatur , et quidem sponte, non autem per vim, aut 
ex incusso mortis metu : hoc quippe posteriori casu, 
qui fidem fallit, apostata proprie non est, sed dici-
t u r lapsus et canonicis poenis coercetur, ut i legere 
est in can. 61. ,Inter eos, qui Apostoliéi nuncupan-
tur ' ; et si delicti sui ex animo poenitens reverta-
tur , veniam facile consequitur, uti constat ex can. 
6. synodi Ancyranae." 

Világos ezekből, hogy szorosan véve csak az 
,apostasia perfidiae' teljes hithagyás, mig a másik 
ket tő súlyos bün ugyan, mely azonban nem szük-
séges, hogy hit tagadással j á r jon . De mivel mind a 

három eset közös mükifejezés alá foglaltatik, igen 
helyesen együtt tárgyal ta t ik is. 

A Wetzer s Welte-féle ,.Kirclien-Lexicon1 -ban az 
,.Abfall1 szó alatt igy ta lá l juk ezt fejtegetve. E sze-
r int a hithagyás: 1-ör nyilt megszakitása azon val-
lási viszonynak melynek tanai s szabályai ál tal 
eddig kötelezve valánk. A szentirás az ,.apostasia,1 

la t inul (a Vulgata) a ,discessio' szót egyenlöleg a 
zsidó s keresztény vallás megtagadásáról használja ; 
(I Macc. 4, 15 és Ap. Csel. XXI, 21) ; ma közönsé-
gesen a kereszténység alapelveinek tényleges és alaki 
megtagadását é r t jük alatta, mi által egyrész a vul-
garis hitetlenségtöl, vagy u. n. ,szabadgondolko-
dás'-tól, másrészt az eretnekség és a szakadársác-

' Ö O 
tói különbözik, mert amaz nem alaki, ezek pedig, 
legalább elméletileg, a kereszténységnek alapelveit 
még vall ják. 

2-or: Mivelhogy a valamely egyházi testületbe 
(.Religio) való belépés a rend- vagy szerzet- vagy 
egyáltalában a testület alapszabályainak nyilt elfo-
gadása által történik, melyeknek megtar tására az 
illető kötelezi magát , azért egyházi szólásmód szerint 
az önkényes, az illető elöljárók engedelme nélkül s a 
szerzetesi ruhának levetése mellett tör ténő kilépés 
szintén apostasiának neveztetik (Cap. u t periculosa, 
tit. Ne cler. vel Mon. in 6.) ; s párhuzamosan ezzel 
valamely, a magasabb rendeket már felvett világi 
papnak világi ruházat- s életmódra való visszalé-
pése is, mely egyházi becstelenséget von maga u tán 
(c. Alieni 2. qu. 7.) és ha az ilyen házasságra lép, 
kiközösitést is (Clement, c. un. de Cons, et affin.) 
mit már emiitettünk, s mire talán még egyszer lesz 
alkalmunk visszatérni, midőn Avanzini nézetét ho-
zandjuk fel. 

Müller jeles erkölcstanában, mely e lapokban 
már többször idézve volt, — Theol. Mor. sat. Ed. 

44 
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altera, Vind. 1873, Lib. II. pg. 40; — ezeketmondja : 
„Ad haeresim revocatur apostasia, hoc tan tum discri-
mine, quod haeresis est error ex parte tantum fidei 
contrarius, apostasia autem est totalis defectio a 
fide" — minek megerősitéseül aquinói sz. Tamást 
idézi, (2, 2. q. 12. a. 1. et 3.) ki ezt mondja : ,.Apo-
stasia non importât determinatam speciem infideli-
tatis, sed quamdam circumstantiam aggravantem" ; 
mire nézve Suarez, Lugo és Canus is egyetértenek 
vele; azután pedig (Müller) igy folyta t ja : „Hinc 
apostasiae rei sunt non tantum, qui suscepto bap-
tismo transeunt ad iudaismum et Mahometanis-
mum, sed illi etiam, qui reiecta divina revelatione 
rationalismum, vei naturalismum vei pantheismum, 
vei materiaUsmum tenent, item qui omnis confessi-
onis expertes (Jiit felekezetnél Miieknek — !) se dicti-
tant omnemque religionem penitus abiiciunt. Inter 
quos certo pessimi illi sunt, qui sectae francomura-
toriae se adscribunt, cuius scopus in eversione Chri-
stianismi consistit." 

A kegyes olvasó meg fogja bocsátani, hahogy 
czikkünk czime szerint voltaképen jogi szempontból 
tárgyalván a kérdést, ezt a kis erkölcstani digres-
siót engedtük magunknak; — Müller szavai sokkal 
figyelemre méltóbbak, semhogy elmellözhettük vol-
na ; s azt gondoljuk, hogy ilyetén nyilatkozatok 
becses fegyvert szolgáltatnak a lelkipásztor kezébe 
is, kinek bizonyos divatos tévelyek ellen folytono-
san résen állani, s folytonosan küzdeni kell. Müller-
nek eme szavai, bármily egyszerűek legyenek is, 
fel tárják előttünk azt a borzasztó örvényt, mely 
felé eszeveszett világunk tántorog: a teljes s tény-
leges elkereszténytelenités felé ! 

De tér jünk vissza a jogászokhoz, kiknek ezen-
túl idézendő helyei többnyire a definitióval össze-
kötik a megfelelő büntetéseknek kijelölését is. 

Aichner (IV. kiad.) 215 1. ez tmond ja : „Aposta-
sia tripliciter committitur, nimirum si quis a reli-
gione christiana, sive ab ordine clericali sive a 
statu religioso deficiat; sed sola apostasia a fide 
irregulärem facit. Attamen subdiaconus a statu 
clericali desciscens, et simul matrimoninm atten-
tans et consummans, ex duplici titulo irregularis 
évadit, scilicet ob infamiam et ob bigamiam simili-
tudinariam" ; s idézi : c. 69. D. 50 ; — c. 6. de apo-
stat. V. 9 ; — Schmalzgrueber 1. V. tit. 9. n. 31. 
Ugyanezen szerző a 771 1. még ezeket mondja (in 
t ractatu De delictis clericorum) : ,.Delicta clericorum 
propria duplici sunt in classe. Alia nimirum ipsi 
statui clericali, alia muneribus seu officiis publicis 

ab ecclesia collatis adversantur. Statui clericali et 
regulari prae reliquis repugnant : apostasia irregvla-
ritatis seu clericatus, et apostasia obedientiae seu rao-
nachatus. Apostatae clerici, in sacris constituti, amit-
tunt privilégium canonis,et, si matrimonium atten-
taverint, atque illud consummaverint, fiunt irregu-
läres. Insuper matrimonium contrahendo ipso facto 
excommunicantur, quae censura etiam tangit apo-
statas reguläres, qui praeterea privantur privilegiis 
ordinis sui aliisque poenis subiiciuntur." Különö-
sen a szerzetesekre nézve — Pars, spec., lib. I., 
sect. 5., De statu rel. §. 135, (Egressus e religione) 
pag. 489. — ezeket mondja : „Via criminis fit 
egressio per apostasiam a religione, quae proprie lo-
quendo est malitiosa discessio e religione, cum ani-
mo non amplius redeundi. Discedentes cum animo 
revertendi non sunt apostatae, sed desertores seu 
fugitivi, qui tarnen in iure apostatis aequiparantur. 
Desertoribus etiam illi accensentur, qui vel sine 
causa, vel ex levi dumtaxat causa a suis conventi-
bus recedunt sub praetextu superiores suos ade-
undi. Superioribus incumbit, tum fugitivos tum 
apostatas inquirere et omni meliori modo ad redi-
tum compellere." 

Phillipsnek legújabban Vering által latinul ki-
adott ,Compend. Jur is Eccl.' czimü munkájában, — 
Ed. III, Ratisb. 1875; 381 1. ,-- ezt olvassuk: „No-
mine apostasiae a fide, apostasiae perfidiae intelli-
gitur delictum defectionis omnimodae a fide chri-
stiana in baptismo suseepta, quacum ordinarie tran-
situs ad Judaismum vel paganismum coniunctus 
est, Etiam ii, qui abiecta fide christiana athei facti 
sunt, apostatae habentur. (Devoti, Institt . 1. IV. tit. 
3. §. 1.) Specialern Ecclesia rationem habuit eorum, 
qui tempore persecutionum et coactione et metu ab 
Ecclesia saltern externe separabantur (Lapsi)", 
mondja XIV. Benedek fentebb idézett helyét kö-
vetve s idézve: Can. Presb. 32. §. 2. D. 50. (Conc. 
Ancyr.) Tüzetesen a szerzetesekre nézve mondja 
700 1. : „Fuga e monasterio, apostasia ab ordine vel 
expulsione vota non relaxantur. Fugitivi et apo-
statae a monachatu eo inter se diíferunt, quo illi 
anirnum redeundi habeant, qui hiscé deest. Hl' eas 
solum poenas, quas particularia ordinis statuta 
statuerunt, incurrunt, apostatae autem iam ex iure 
communi sub gravi custodia carcerari debent. Cap. 
A nobis. 5. X. d. apost. et réitérant, bapt. (V. 9.; 
Honor. III.) Cap. Consultationi 6. eod. — Általában 
pedig idézhető a ,Delicta status et officii clericorum1,  

feliratú 197. §, is, mely igy szól. I. Defectio cleri-
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corum a vitae clericalis instituto (apo3tasia ordinis seu 
clericatus) et dcfectio religiosorum ab instituto suo re-
gulari (apostasia monaehatus seu a religione) tamquam tur-
pissimae et gravissimae violationes officiorum status distin-
guuntur. De his apostasiae speciebus agit decretaliuin titu-
lus: De apostatis et reiterantibus baptisma, V. 9. Clerici hoc 
modo apostatae — cap. Tuae fraternitati 5. X. h. t. — in 
maioribus ordinibus constituti, infamia, irregularitate, amis-
sione privilegii canonis et excommunicatione, quae, si cleri-
cus matrimonium de facto ineat, ipso facto incurritur, ple-
ctuntur ; reguläres vero apostatae excommunicatione, pri-
vilegiorum ordinis religiosi, unde discesserunt, et detru-
sione in carceres." Cap. A nobis, 5. X. h. t. 

Szercdy — I. köt. 284 1. —• ezt mondja : A hithagyás 
háromféleképen jön tekintetbe: midőn valaki megtagadja a 
keresztény hitet és pogánynyá válik, (apostasia a fide) ; mi-
dőn valaki a papi állást elhagyva, a rendek gyakorlatával 
fölhágy (apostasia ab online) vagy mint a szerzetesrendből 
való szökés és hithagyás (apostasia a fide religiosa.) Mind a 
három esetben szabálytalanság áll be. E defenitio jóval rö-
videbb azoknál, melyeket fentebb más szerzőkből idéztünk ; 
Szeredy ugyanis a ,pogány' szót, ugy látszik, oly általános 
széles értelemben vette, hogy a zsidó- s mahomedánhitüeket 
is oda értette, mi azonban, legalább a zsidókra nézve nagyon 
is szélesnek látszik. Továbbá váljon elegendő-e a rendek 
gyakorlásának elhagyása arra, hogy valaki apostata legyen, 
azértis kérdésesnek látszik nekem ; mert talán legalább azt 
kellett volna emliteni, hogy szükséges, miszerint ezen elha-
gyás önkényt történjék. 

A mi végre a mindenképeni apostasiának büntetését.il-
leti, azt legteljesebben Ver ingnek, most már egészen megje-
lent, ,Lehrbuch d. kath. u. protest. K. R.' czimü munkájában, 
(Herderféle „Tbeol. Bibliothek' II , Y. és XI. köt.) talál-
tam. Ugyanis a 628. lapon IX. Pius pápának, 1869-ben ki-
adott ,Apostolicae Sedis' kezdetű Constitutióját idézi, melyet 
fentebbi nyilatkozatában Müller is tartott szem előtt, s 
melyre legott még visszatérendünk, s ugyanott azt mondja, 
miszerint az apostasiának következményei: a pápának külö-
uösen fentartott excommunicato latae sententiae, s az egy-
házi temettetésnek megtagadása, egyházi személyekre nézve 
ezenkivül még a szabálytalanság, a birt javadalomtóli meg-
fosztás s a képtelenség mások elnyerésére: mig a 643. lapon 
(§. 159. i. Geistliche Standes- und Amtsvergehen) még 
hozzáteszi mindazt, mit fentebb már egyéb szerzőkből idéz-
tünk; a 177. §-ban emliti, miszerint a hithagyó büntetőjogi 
szempontból haereticus formalis-nak tekintetik, s midőn az 
egyházba ismét visszatérni kivánkozik, eszerint köteles, 
adott botrányáért elégtételt szolgáltatni; végre a 211 §-ban 
azt mondja, miszerint az apostasia következtében a mai gya-
korlat szerint az asztal- s ágytóli elválás csak ideiglenesen 
mondható ki. 

Az apostasiáról értekezvén, lehetetlen dicsőségesen 
uralkodó, IX. Pius pápának, 1869-i, okt. 12-én kiadott, 
,Apostolicae Sedis' kezdetű rendelvényét mellőznünk, melyet 
már többször idéztünk, s melynek egyik idevonatkozó sza-
kasza (1,1) igy hangzik: „— excommunicationi latae sen-
tentiae 8peciali modo Romano Pontifici reservatae subia-
cere declaramus: Omnes a Christiana fide apostatas et omnes 

et singulos haereticos, quocumque nomine censeantur, et 
cuiuscunque sectae existant, eisque credentes, eorumque 
receptores, fautores, ac generaliter quoslibet illorum de-
fensores. " 

Ezen rendelet jelenleg csak annyiban tartozik ránk, 
amennyire a hithagyókra is vonatkozik ; de mi azt kiváló-
lag érdekessé teszi, az tudós commentatorának, Avanzini-
nek következő fejtegetése1): „Quaeritur, utrum hac censura 
cum omnibus suis efïectibus illaqueati existant ill i catho-
lici, qui repulsâ datâ catholicae fidei, se dicunt Liberos Co-
gitatores, vel quovis alio nomine nuncupentur, qui evase-
runt absolute increduli, nullam religionem profitentes : vel 
illi catjholici, qui alias sibi comminiscentes doctrinas, puta 
Rationalismum, Naturalismum, Spiritismum etc. factum di-
vinae revelationis sive ex toto, sive ex parte répudiant. 

Resp. sub hac censura comprehendi. 
Támogatja pedig a tudós szerző ebbeli nézetét a kö-

vetkező. érvekkel: először tagadhatatlan, hogy mindenki, a 
ki gonoszlelküleg szakit a kath. hittel, az egyház egységé-
ből maga magát rekeszti ki, s mind azon lelki hátrányokat s 
büntetéseket vonja magára, melyek a hithagyókra szabvák, 
t. i. : „ . . . quod absolutio eis dari non possit sine speciali 
Romani Pont. auctoritate; quod omnes eorum receptatores, 
fautores et defensores pari censura mulctentur, quod eorum 
libri haeresim propugnantes eo ipso sint sub eadem censura 
prohibiti, quod mandantes seu cogcntes tradi ecclesiasticae 
sepulturae eosdem, qui notorii fuerint, sint eo ipso excommu-
nicati, quod subiiciantur ceteris poenis canonicis, quae per 
hanc Constitutionen! non sunt abrogatae, quaeque antiqui-
tus multae erant, easque recensent Canonistae sub titulo 
,l)e haereticis', quamquam aliquae in desuetudinem certo 
abierunt." 

Ez ellen nem is lehet felhozni azt, hogy ezek a ,sza-
badgondolkodók' s különféle árnyalatai talán még sem eret-
nekek, mert tévelyeiket nem mint keresztények hirdetik, de 
hogy apostaták sem, amennyiben e szó alatt azokat szoktuk 
érteni, kik a zsidó- vagy muhomedán hitre, vagy épenség-
gel a pogányságra vetemednek, hanem egyszerűen hitetlenek ; 
— nem lehet, Avanzini szerint, — 66. 1. — ezen ellenérve-
ket felhozni ; mert az illetők mégis csak keresztények a ke-
resztség által, az apostasia pedig abban áll, hogy az ember 
a keresztény hittől szakadjon el, „quin necessarius sit ter-
minus superstitionis, ad quem accedat." Avanzini erre 
nézve III . Pálnak, 1559-i febr. 15-érőI kelt, ,Cum ex Apo-
stolutus' kezdetű rendelvényére hivatkozik, mely az eretne-
keken s szakadárokon kivül még különösen azokat is em-
liti, kik a hittől elszakadtak, ,devios a fide' s azokat az eret-
nekekkel egy sorba helyezi. Ennek nyomán a ,Bulla coenau', 
melyből IX. Pius constitutiójának eme tétele vétetett, szin-
tén a hits lukadtakat emliti, kik a katholikus hitet elvetet-
ték anélkül, hogy a fenteinlitett tévhitek vagy a sokféle 
eretnekség valamelyikéhez csatlakoznának, ugy hogy a ,sza-
badgondolkodók' azt méltán magokra vehetik. 

Az ilyennek főoldására nézve ugyanezen szerző, ho-
szasb érvelés után a következő eredményre jut : . . . „cum de 

') De Constitutione Apostoliéite Sedis qua censurae latae senten-
tiae limitantur Commenla r i i . . . . Ed. manualis . . . . Róma, Prop, nyom-
dája, 1872 ; 65 s k. 1. 

4 4 * 
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peccato haeresis vel apostasiae agatur, ut siet censura mul-
ctatum, ac proinde reservatum, oportet, ut aliqua ratione hae-
resis vel apostasia fuerit in re per se gravi externata : quous-
que enim quodvis peccatum in mente et corde lateat, nec in 
re gravi externatum, non est censura ecclesiastica affectum 
neque reservatum : proindeque talis haereticus vel apostata 
a fide a quovis confessario posset absolvi." 

Végre pár szóval emiitjük még azon esetet, mely, fáj-
dalom, nálunk már nem is tartozik a ritkaságok közé, s mely 
az ,Ap. Sedis'-íéh constitutiójának következő tételében fe-
jeztetik ki : „Excommunicationi latae sententiae Episcopis 
sive Ordinariis reservatae subiacere declaramus : Clericos 
in Sacris Constitutos vel Reguläres aut Moniales post Vo-
tum solemne castitatis matrimonium contrahere praesumen-
tes: nec non omnes cum aliqua ex praedictis personis ma-
trimonium contrahere praesumentes" ; — mire nézve meg-
jegyzendő, hogy e büntetésnek alávetvék még azok is, kik oly 
helyen, hol a Tridentinumnak ,Tametsi' kezdetű határozata 
— c. 1. sess. X X I V . de Ref. Matr. — közzététetett, úgyne-
vezett polgári házasság'-ra lépnek. „Ratio est, quia omnes 
enunciatae personae in hanc censuram incurrunt, quae prae-
sumunt matrimonium contrahere, id est praesumunt con-
tractum ilium inire, qui matrimonii habeat figurám: nun-
quam enim possunt verum matrimonium contrahere. Quam-
vis autem matrimonium civile non sit matrimonium vali-
dum, (ob impedimentum dirimens, quod clandestinitatis 
appellamus, ex defectu formae ab Ecclesia sub poena nulli-
tatis praeseriptae), est tamen contractus, qui iuxta naturae 
leges esset verum matrimonium ; ideoque licet per accidens, 
ob carentiam praeseriptae formae, sit nullum, in se tamen 
figurám matrimonii habet, nullamque aliam habet figurám... 
Ilyetén házasságok különben már V. Kelemen által is semmi-
seknek nyilváníttattak ki ; cf. Clem. un. de cons, et affin. IV. 1. 

Irenaeus tanúságtétele 
a római egyháznak tekintélye mellett. 

(Folytatás.) 

Más okot, miért az egyházak követeinek Rómában 
megfordulniok kellett, az u. n. literae communieatoriae ké-Ö ' 
peztek, melyek gyakran még a keleti egyházaknak küldöt-
teit is hozták Rómába. Régi törvény volt ugyanis, hogy 
minden uj püspök köteles volt, megválasztatását a többi 
püspökkel, kiváltképen a rómaival, külön küldöttség s levél 
utján tudatni. E levélhez az illető egyháznak s az uj püs-
pöknek hitvallomása is csatoltatott s válaszul a hivataltár-
saktól üdvözlő iratot vett, melyben az illetők a vele való 
egyházi közösséget kimondák. Ilyetén jelentő levelek foly-
tonosan érkeztek Rómába, vagy magától az újonnan meg-
választott püspöktől, vagy annak metropolitájától. Mily 
régi volt ezen törvényes szokás, magától Irenaeustól tanul-
juk, ki — Euseb. V. 24. — Victor pápához intézett levelé-
ben emliti, miszerint a pápák az egyházi közösség jeléül 
magát a sz. Eucharistiát egész Syriáig elküldeni szokták. 
Épen pedig ez ősi törvény, illetőleg az aDnak gyakorlati ér-
vényesítéséből keletkezett szokás bizonyít leginkább a ró-
mai egyháznak valamennyiét fölülmúló tekintélye mellett. 
Mert a római püspök általi elismertetés egymagában véve 
ugy tekintetett, mint az összegyház általi elismertetés, 

mint annak hivatalos kijelentése, hogy az uj püspök az ösz-
szes püspöki karnak egyházi közösségébe felvétetett, minek 
tanujául magát szent Cypriánt, a 258-ban meghalálozott 
nagynevű karthagói érseket idézhetjük, ki — ep. 52;— 
— ezeket irja Antónián püspökhez : „Leveledet, amint kí-
vántad, Corneliushoz (a pápához) tettem át, hogy lássa, 
miszerint vele, azaz a katholikus egyházzal közösségben vagy 
— te secutn. hoc est cum catholica ecclesia coinmunicare." 

Minthogy Irenaeus korában a püspöki székek száma 
igen nagy volt; — tudjuk, hogy sz. Cyprián körülbelül 50 
évvel későbben zsinatot tartott Karthagóban, melyen csak 
magából a római uralom alatt álló Afrikából 70 püspök 
gyülekezett össze, s hasonlólag volt a dolog Egyptusban és 
Kisázsiában is, — elképzelhetjük, mily sürüen fordulhattak 
meg a külegyházak s azok püspökeinek követei Rómában, 
melylyel minden egyesnek közösségre lépnie kellett. 

Époly gyakran jöttek ily követségek Rómába azon 
további okból is, hogy a külegyházak egyes fontosabb kér-
désekben rendesen Rómához fordultak tanácsért és útbaiga-
zításért ; sőt Hefele, i. m. I, 50 már fellebbezéseket is emlit, 
mi épen csak a legfőbb tekintélynek elismerése. A ,Ilermas 
Pastor' neve alatt ismeretes munka igen nevezetes adalékot 
nyújt arra, mily élénk volt már azon legősibb időkben, 
melyben e becses irat keletkezett, annak tudata, hogy e 
legfőbb tekintély a római széket tettleg megilleti. Ugyanis 
— vis. I, 4 ; — azt olvassuk ottan, miszerint azon matróna, 
ki Hermasnak megjelenik s két könyvet átad neki, legirás 
végett, egyúttal azt is meghagyja neki, hogy azoknak egyi-
két Kelemen pápának adja át, avégből, hogy ez a külegy-
házakkal közölje azokat. Ez eléggé figyelemre méltó vonás, 
akár a második század közepe táján, akár még az apostoli 
korszakban keletkezett e könyv. Époly ismeretes, mint tár-
gyunkra nézve fontos ama másik tény is, hogy Kelemen 
pápa korában a korinthusi egyház bizonyos ügyekben a ró-
mai szentszékhez fordult, s hogy e szentszék, tekintélye tel-
jéből válaszolt is s a szükséges intézkedéseket megtette, 
ámbár akkor János apostol még életben volt. Bizonyitja 
ezt Kelemennek hires levele a korinthusiakhoz, mely két-
ségenkivül külön küldöttség által hozatott oda, valamint a 
korinthusiak kérelmeit is külön küldöttség tolmácsolá Ró-
mában. S ez okirat épen nem áll elszigetelten; mert többet 
ismerünk, melyet a római egyház ekként a korinthusihoz 
intézett. Eusebius utján tudjuk, — I V . 31 ; hogy Dénes 
püspök is levelezett Soter pápával, (168—177), mely leve-
leinek egyikében köszönetet mond a római egyháznak, mi-
velhogy az jótékonyságát annyi külegyházzal érezteti, pénz-
beli s egyéb segélyeket küld a bányamunkákra itélt keresz-
tények számára, s az oda, Rómába, érkező testvéreketa leg-
nagyobb szeretettel fogadja. Ugyané levelében Dénes még 
egy másik, a római egyháztól a korinthusihoz intézett át-
iratát is emliti, melyet ez utóbbi helyen oly nagy tisztelet-
ben tartottak, hogy hasonlólag, mint Kelemen pápának 
fentemiitett levelét, a nyilvános isteni tisztelet alkalmával 
felolvasták. Ugyanis ezeket i r ja: „Ma az Urnák szent nap-
ját ültük meg, s azon a ti leveleteket olvastuk fel, melyet, 
valamint ama régebbit, melyet Kelemen intézett hozzánk, 
soha sem szünendünk meg épülésünkre olvasni" ; — jeléül, 
hogy Kelemen után is fontos alkudozások folyhattak a ró-
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mai s a korinthuai egyház közt, mely utóbbi amannakjogos 
fölényét teljes mérvekben elismerte. 

Azonban a külegyházak — a szíves olvasó már ész-
revette, hogy ezen szó alatt a Rómán kívüli egyes egyhá-
zakat ér t jük; nem csak leveleket s követeket menesztettek 
Rómába, hanem fontos ügyekben magok is utaztak oda, s 
pedig mint a történelmi adatok sejtenünk engedik, épen 
nem gyéren. Ilyen eset az ís, midőn az agg Polycarp, János 
apostolnak közvetlen tanítványa és smyrnai püspök, „totius 
Asiae princepsu mint Jeromos — De vir. ill. 17; — nevezi, 
magas korának daczára is arra vállalkozott, hogy Rómába 
utazzék s ott Anicetus pápával (157—168) a húsvéti ünne-
pély kérdését tárgyalja. Magától érthető, hogy az évek sú-
lya alatt görnyedő aggastyán csak nem könnyen határozta 
magát ily hoszu s fáradságos utra, s csak akkor tette ezt, 
midőn már a hoszadalmas Írásbeli tárgyalásoknak meneté-
ből megérté, hogy személyes jelenléte talán lendíthet az 
ügyen s ép oly könnyen hihető, hogy ily előkelő főpap 
nem csekély kísérettel járult Péter széke elé. 

Igy látjuk, Irenaeus szava szerint, az egyes híveket, 
az egyházaknak hivatalos küldötteit, sőt magokat a püspö-
köket is ,undique' mindenünnen összeseregleni Rómában, 
mert ott volt az egyháznak látható feje, ott az egyházi élet-
nek központja. 

Még élénkebben s erősebben domborodik ki a római 
püspöknek legfőbb, vezérkedő tekintélye, s még sürübb lőn 
az egyes egyházaknak Rómávali, küldöttségek által közve-
tített érintkezése akkor, midőn rendkívüli események vagy 
veszélyek az egyház látható fejének hivatalos fellépését 
szükségessé tették. Példát erre látunk akkor, midőn a mon-
tanismus kezdé fejét felütni. Ezen eretnekség legott kelet-
kezése pillanatában nagy mozgalmat idézett elő az egyház-
ban, mely még növekedett, midőn a nagytekintélyű Tertul-
lián is átpártolván az u j sectához, éles eszének s maró po-
lémiájának egész súlyával kezdé a katholicismust ostro-
molni, illetőleg a maga felekezetének tévelyeit védelmezni. 
Tudjuk, hogy a legrégibb ismert zsinatok épen a montanis-
mu8 ellen tartattak ; mert a katholikus püspökök mindenütt 
ébren voltak. A lyoni egyház, melyet eredetileg a kisázsiai 
hivek alapitottak, talán épezért nagy érdekeltséget, jobban 
mondva: aggodalmat mutatott ez ügyben, s elhatározta, 
hogy maga a püspök, épen a mi Irenaeusunk, ki hasonlólag 
kisázsiai származású volt, induljon intő levelekkel a hely 
szinére, Kis-Ázsiába, s iparkodjék a tévelygőket az egy üd-
vözitő akolba visszaterelni. Egyúttal a pápához is irt a 
lyoni egyház, kérve őt, hogy a montanismus ellen fellépjen, 
mi különben is történt. Másutt más tudós férfiak könyvek-
kel s kisebb iratokkal küzdöttek a tévely ellen, gyakran 
szintén a hely szinére utazva, hogy, ha lehet, élő szóval is 
hassanak, mint Özsébnél, — V. 19 ; — olvassuk. 

Midőn aztán későbben maga Montanus, két társnőjé-
vel, Maximilla- s Priscillával, Kisázsiában mindenütt az 
egyházakból kirekesztve, Rómában megjelent, s ott az egy-
ház kebelébe való viszafogadtatását kérelmezte, s a pápa 
kérelmöket már majdnem meghallgatta, akkor a szellemek 
forrongása s a püspököknek ébersége még magasabb fokra 
hágott. A püspökök mindnyájan kiközösítő nyilatkozatai-
kat küldték Rómába, hogy ebbeli eljárásukat igazolják s 

Montanus visszafogadtatását megakadályozzák. Azt olvas-
suk Tertullián egyik munkájában, — adv. Praxeam, c. 1.—-
hogy Praxeas hitvalló, kétségenkivül a kisázsiai püspökök 
megbízásából, Rómába sietett, hogy ott Cajus presbyterrel 
egyetemben a ravasz Montanusnak hazudozásait megczáfolja, 
s ezen álprófétának fortélyait kellő világosságba helyezze, 
minek következménye lőn, hogy Róma, mely a montanis-
mus t már régebben kárhoztatta volt, ebbeli Ítéletét most 
is fentartotta. (Folyt, köv.) 

Egy középkori magyar plébános könyvtára. 
(Folytatás.) 

XII I . Sermones Sacri Pentecostales. 
Papircodex XV-ik századból, folio, ékes Initialisok-

kal. Az ujgóth betűkkel irt codex homlokzatán a következő 
egykorú felírásokat viseli: „Michaelis Peneckler bac. (bac-
calaurei?) de Posonio est liber iste" alább pedig ujabbkori, 
de szintén ujgóth Írással: „Iste liber est ecclesiae B. M. V. 
in Crempnicia", ezekből a codex birtokosaira nézve nye-
rünk tájékozást. Nagyobbára pünkösd utáni vasárnapokra 
szóló szentbeszédeket tartalmaz, két templomavatási beszéd 
kivételével, melyek Hasselbach Tamástól, az akkortájban 
igen ünnepelt bécsi tanár és perchtolsdorfi (vagy peters-
dorfi) lelkésztől származnak, kinek egyházi beszédei az idétt 
minálunk is általános használatban voltak. Ezt jegyzi meg 
ugyanis a codex colophonja : „De Hasselbach Thomas quem 
Austria dédit ad ortum, hoc conscripsit opus rusticis elo-
quiis", — vagyis Hasselbach Tamás, kit Ausztria szült, 
irta össze e művet paraszt mondásokban, azaz népies nyel-
ven mint a pozsonyi káptalan hasonló codexében l) helyre-
igazítva olvassuk. Ott a „collationes magistri Thomae de 
Hasselbach" czimü codexben ez áll : „hoc opus collationum 
pro suis festis — — populo mihi credito in bertoendorf 
utinam tam fructuose, quam laboriose propria in persona, 
in ecclesia praefata censui declamare." — Kötése ép. [Mos-
tani Signaturája: Nr. IX.] 

XIV. Sermones Pentecostales. 
XV-ik századbeli kis folio alakú, vegyes tartalmú pa-

pircodex, dipzes kezdőbetűkkel. A szöveg pünkösd utáni va-
sárnapokra szóló szentbeszédekkel kezdődik, melyekre tem-
plomavatási és az irgalmasság cselekedeteiről szóló beszé-
dek következnek, ezeket ismét a gyónásról s hasonló tár-
gyakkal foglalkozó fejtegetések váltják fel. Az egyes feje-
zetek végén látható évszámokból kitűnik, hogy a codex 
1447. 1452. és 1467-ben íratott s másolója, ki részben szer-
zője is volt, ezt jegyzi meg: „a magistro Thoma de Has-
selbach scrip tus Viennae." — Kötése ép. [Mostani Signatu-
rája : Nr. X.] 

XV. Iíomilia Super Evangelia. 
Papircodex a XV-ik századból, folio, ismeretlen szer-

zőtől, év nélkül. Két részből áll ; evangeliumi homiliákat és 
erkölcstani fejtegetéseket „a restitutióról" foglal magában. 
— Boriték táblái el vannak törve. [Mostani Signaturája : 
Nr. XIII . ] 

XVI . Haymonis Diaconi Ecclesiae Romanae Super 
Epistolas Pauli. 

XV-ik századi papircodex,egész ivrétü, a végén csonka, 
') L, Knauz : A pozsonyi káptalan kéziratai, a Magyar Sión 1865 

diki évfolyamában. 
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év nélkül. A codex, Haymo IX-dik századbeli tudós ben-
czésnek, később halberstadti püspöknek magyarázatait Pál 
apostol leveleiről tartalmazza; terjed egész Pál apostol a 
zsidókhoz intézett levelének 10-ik fejezetéig. Az egykorú 
kötés külboritékján üveg táblácska alatt a szerző neve ol-
vasható: „Haymo super epistolas." [Mostani Signaturája : 
Nr. XII.] 

XVII . Speculum Humanae Salvationis etc. 
Vegyestartahnu papircodex a XV-ik századból, ujgóth 

Írással év nélkül. Első helyen „Speculum humanae salvati-
onis" 2) czimü költeményt tartalmaz, mely bár ismeretlen 
szerzőnek műve, mégis kitűnőségénél fogva a XII-dik szá-
zadban általános használatban volt. Következnek ünnepma-
gyarázatok s a szentek életéből merített kisebb történetek 
és legendák, igy : Sarlós Boldogasszonyról, sz. Margit, Do-
rottya és Jakabról, az Ur Színeváltozásáról, sz. Ludmilla, 
Yenczel- és Borbáláról, sz. Cyrill és Method életéről, az Ur 
Lándzsájáról, sz. Zsigmond- és Prokópról, és a Negyven ezer 
vértanúról; végződik „Directoriummal", mely az egyházi 
esztendő ünnepeit szabályozza. (Hasonló codexeket L. Ipo-
lyinál a pozsonyi káptalan könyvtára és Knauznál.) A co-
dex a colophon jegyzete szerint Íratott: „per manus Nico-
lai de Vratizlavia", s a boríték tábláján lévő góth egykorú 
inscriptióból : „Iste liber est Stanislai de Olomuc" — egy-
kori birtokosát tudjuk meg. Kötése ép. [Mostani Signatu-
rája : Nr. V.] 

XVII I . Physiologus seu História Mystica Animalium etc. 
XV-ik századbeli negyedrétü, csonka papircodex, ter-

mészettudományi és theologiai tartalommal. Elejéről több 
levél hiányzik s a meglevők is szakadozottak és elnyüttek; 
a természettudományi rész a „Physiologus" czimü czikkel 
kezdődik, mely az állatok természetét tárgyalván, a pár-
duczról „De Panthero" s egyéb állatokról értekezik, végző-
dik a colophon ezen szavaival: „Explicit Physiologus". A 
theologiai részt, a bűnökről szóló fejtegetés „Tractatus de 
peccatis" nyitja meg, iratási ideje a kitett évszám szerint 
1423-ik esztendőre esik s a másoló magáról igy szól: „Qui 
te scribebat Nicolaus3) nomen habebat;" következik más 
fejtegetés ezen czim alat t : „glossa de passione", ezután 
több levél ki van szakitva, a legközelebbi levél szövege pe-
dig ezen szavakkal veszi kezdetét: „Reverendi patres et 
domini cogitanti" etc., ezt ismét uj fejtegetés váltja fel: 
„Tractatus de requisitis ad inissae sacrificium" etc., végre a 
fejtegetések sorrendjét a „História Odonis" 4) czimü zárja 
be, melylyel a codex végződik. Kötése ép. [Mostani Signa-
turája : Nr. III . ] 

X I X . Explicatio Missae Sacrificii etc. 
Papircodex a XV-ik századból, melynek kiváló diszét 

kitűnő kivitelű Initialisok képezik, egész ivrétü, év nélkül. 
A codex előszavában, az ismeretlen szerző a következőkben 
adja a munka megírásának indokát: „pro felici incremento 
novellae plantationis illustrium principum ac Dominorum 
Marchionum Mysnensium, videlicet almae nostrae universi-
tatis lubicensis." A szöveg a papi hivatal méltóságáról (de 

2) Lásd : Grässe Literärgeschicte IV. 27*2. — 3) Ez ugy látszik 
azonos azon Miklóssal, ki az előbbi codexben fordul elő. — 4) Lásd a 
Physiologus" és „História Od nis" codexeket Knauznál: a pozsonyi káp-
talan kéziratai. 

dignitate officii sacerdotalis) szóló fejtegetés előrebocsátása 
után, az áldozatok általános fejtegetésé vei és a mise szer-
tartásainak magyarázatával kezdődik, ezt követik a követ-
kező tractatusok : „Tractatus de sacramentis generatim, de 
baptismo, de coniugio, de simonia de spoliis furum atque 
rapina, de sortilegiis et delictis carnis" és más hasonlók, 
melyek a codex tartalmát kimerítik. A levelek szélei elnyüt-
tek, a kötés boritékául pedig egy Zsigmond királytól a 
körmöczi pénzverdéhez kibocsátott oklevél-töredék s egy 
másik német oklevél szolgál. [Mostani Signaturája : Nr. III,] 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , nov. 28. T á v i r d a i 1 i b e r a 1 i s m u s. Az em-

beri elme egyik legszebb, legnagyobbszerü vívmányát ta-
gadhatlanul a távírda feltalálása képezi ; néhány pillanat 
alatt ma már képesek vagyunk a földkerekség legtávolabb 
részén lakó embertársainkkal közlekedni, a távirda által a 
világ minden része ma már valóságos szomszédság lett egy-
máshoz, mintegy előkésziteni látszik az Üdvözitő jóslatának 
teljesitését : erit unum ovile et unus pastor. Igy is kellene 
lenni, mindennek ami a világon létezik, egy fensöbb czél 
elérésére, t. i. a megváltás czéljainak előmozdítására kellene 
közreműködni, mert mindennek csak akkor is annyiban van 
értéke és értelme, amennyiben nevezett czélt előmozdítja ; 
hiszen egyik sz. atya tanúsága szerint, malus — etiam — 
aut ideo vivit ut corrigatur, aut ideo ut per ilium bonus 
exerceatur. 

Nem lehet azonban tagadni, hogy bármennyire köteles-
ségszerű lenne is öntudatosan közreműködni minden esz-
közzel e fensöbb czél elérésére, az elme vívmányai öntuda-
tosan mégis inkább e fensöbb czéllal ellentétes czélokra 
használtatnak fel, zsákmányoltatnak ki. Az emberek épen 
azon tényből, mely hivatva volna őket figyelmeztetni Istenre, 
kitől az elmét és annak minden tehetségeit nyerték, épen 
azon tényből, mely hivatva volna bebizonyítani, hogy az 
ember fensöbb czélra teremtett lény, ennek épen az ellen-
kezőjét vonják, gőgös felfuvalkodottságukban vívmányai-
kat Isten és az ő egyháza ellen forditják. akadályozni akar-
ják, hogy az igazság uralkodjék mindenben és mindenhol. 

A hazugság szülője, mely ma a liberalismus kecseg-
tető neve alatt űzi az elvakult emberiség közt gonosz játé-
kát, amint a sajtó, ugy a távirda utján is meghamisítja az 
igazságot és helyette hazugságot árul, nap-nap után hazug 
hírekkel árasztja el a világot. Még az egyik hazugság alig 
hirdettetett igazságként, a toll még megsein száradt, és 
ugyanazon távirda, mely néhány perczel elébb a hazugsá-
got igazságként hirdette, kénytelen ugyanazt hazugságnak 
kinyilvánítani, de czélját elérte, mert, habár néhány perczig 
is, az emberi elmét a hazugság uralma alá hajtotta. Csak a 
pár nap előtt érkezett azon távirati tudósitásra kell vissza-
emlékezni, mely azt jelentette, hogy az olasz kormány erő-
szakos tervvel feglalkozik a pápa halálának esetére; ugyané 
táviratot, egy másik távirati tudósitás azonnal megczáfolta. 
Nem kételkedünk mi a felől, ismerve az olasz kormány ter-
vét, hogy a táviratban jelzett erőszakot képes elkövetni, 
csak a hir hazugvoltára utalunk, melyet maga a távirda ké-
sőbb ilyennek jelentett ki, hogy bebizonyítsuk, miszerint 
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az elme vivmányai öntudatosan a hazugság szellemének szol-
gálatában vannak, e szellem pedig mindig ellensége volt a 
megváltás czéljának. 

Talán feleslegesnek látszhatik a fennebbiek elmon-
dása, mert hiszen, mi köze van a távirdának a megváltással, 
az Isten által az emberiség részére kitűzött fensőbb ezéllal ? 
Kereskedelem, pénzügy-politikai közlemények, az események 
gyors közlése stb. képezi a távirda feladatát, mondják a li-
beralismus liivei. Ugy van, de e mellett nem szabad elfelejt-
kezni arról sem, hogy mindezekben is lehet az emberiség 
közös kincse, az igazság ellen vétkezni, melynek elérésére 
kötelessége törekedni mindenkinek ; nem szabad elfelejtkezni, 
hogy ezeken kivül van még valami magasztosabb is, t. i. a 
vallás, mely legközvetlenebbül foglalkozik az igazsággal, és 
hogy a távirda napjainkban igen gyakran foglalkozik, a val-
lási ügyeket, az egyházi ügyeket nagyon is közelről érdeklő 
tárgyak és hírek továbbításával, melyeknek szántszándékos 
elferdítése az igazság útjáról sokakat úgyannyira eltéríthet, 
hogy arra többé soha vissza nem térnek, kivált, ha mint az 
nem egyszer történik, épen a vallást és egyházat érdeklő 
hazug hirek mint igazak fentartatnak és az igazsággal 

C3 O O O O 
megegyezőleg hazugságnak nem nyilváníttatnak. Ki képes 
mérlegelni a lelki kárt, mely csak egyetlenegy, az egyházat 
érdeklő hazug hír továbbításából a lelkekre háromolhatik ? 

Nemcsak általában, hanem különösen is van tehát, 
mint mindennek, ugy a távirdának is vonatkozása ez igazság-
hoz és igy az emberiség magasztos végczéljához, minek kö-
vetkeztében mint mindent, ugy ezt is kötelessége lenne az 
embernek az igazság terjesztésére felhasználni. Napjaink szel-
leme ugyan kevés kilátást nyújt a liberalismus zsarnoki 
uralma mellett, hogy a távirda az igazságnak megnyeres-
sék ; de nem kételkedünk, hogy az emberiség, ha lassan is, 
fel fog eszmélni, mert lehetetlennek tartjuk, hogy meg ne 
undorodjék azon aljas üzelmektől, melyeket a liberalismus 
mint minden, ugy a távirda terén is elkövet az igazság rová-
sára. Nehéz lesz e czél elérése, de nem lehetetlen, mert mi 
még fel nem adtuk azon hitünket, hogy az emberiség na-
gyobb fele még az igazságnak szolgálatában áll, e többség-
nek csak tömörülni, csak aléltságából kell felébredni, és ak-
kor az emberi elme mindazon vivmányait, melyek hivatva 
vannak a gondolatot közölni s melyek ma a hazugság szolgá-
latában állanak, vissza lehet hódítani az igazságnak és amint 
ma a távirda is hazug, azaz liberális, ugy akkor igaz, azaz 
keresztény lesz és mint ilyen az emberiségnek a legnagyobb 
szolgálatot teendi, nemcsak anyagi, hanem vallási téren is. Q 

Göncz. N é h a i d e g e n t o l l i s m e g a d j a, a mi a 
m i e n k. Vajmi gyakran, sőt az egyes jelenségek sűrű tanu-
sága szerint, legtöbbször megtörténik napjainkban, hogy a 
legszentebb, legnemesb irányban folytatott, az erkölcsök 
izmosulását és az édes haza tudományokban való felvirágo-
zását czélzó törekvések, lankadhatatlan működések, kellő 
méltánylat és az elismerés szavai helyett a rágalom, kisebbí-
tés, a divatos hányi-vetiség elevenig sértő nyilaival találkoz-
nak, vagyis, hogy érthetőbben legyen szabad szólanom: ha 
valamely működés — elméletben bár vagy gyakorlatban — 
a catholicumnak jegyét viseli homlokán, l) a szegény szerző 

') L. a „Term- tud . Közi." 1875.440.1. „Vezérkönyv" sz állat-, 
növény- és ásványtan oktatásában. Ir ta Minikus S., 1. Májer István cz. 

bizonyosan el lehet rá készülve, hogy a küzdhomokon, ha 
már odalépett, nem egy oldaldöfést lesz kénytelen eltűrni, 
melyet a ,józan kritika'olykor-olykor csupa igazságszeretet-
ből szokott osztogatni. Igy például, kit nem ragad bizonyos 
boszankodásra inditó csodálatra azon, a szabadkőműves szel-
lemáradattal evező, — sokszor tekintélyes és egy jobb, ne-
mesebb irány képviselésére érdemes tömegnek bárgyú, min-
den helyes alapot nélkülöző, philosophiátlan eljárása, mi-
dőn az emberi élet megszámlált napjait átlépve, saját mű-
ködés körének határait arra használja fel nagy hű-hóval 
ütött zaj és hangzatos szavaknak hallatása mellet, hogy ille-
téktelen kezekkel nyúljon azon tudományágba, melyet spe-
cialiter nem művel, melyhez legkevésbbé ért, melyet foglal-
kozása tárgyául talán nem is vehet és legtöbbször, a kapós 
példák után haladva, csupa előítéletből figyelmére sem 
méltat ? ! 

Pedig amaz örök igazságok, melyeket a katholicismus 
magáéinak vall, hirdetett, hirdet és hangoztatni fog, mig a 
föld forog és rajta ember él, — szentek és másithatatlanok ; 
mert létalapjokat a kinyilatkoztatás igéiben bírják, s az is-
teni elveket, a keresztény princípiumokat, a századok hossza 
sorának figyelemreméltó történetlapjai a legékesebb koszo-
rúkkal övedzik körül. Támadjon bár a leo rugiensek vak-
merőbb légiója : becsméreljék bár az igazság harcosainak 
Istenért és a halhatatlan lélekkel megáldott emberiség szel-
lemi és anyagi javáért folytatott és folytatandó dicsteljes 
működését ; tegyék bár nevetségesen gunytárgygyá ezrek-
nek sajgó sebeit behegesztő intézeteinket ; avagy csak szól-
janak a jobb lelkekben émelygést előidéző — és komoly 
férfiakkal épen össsze nem illő naivsággal, és avval a nagy-
hangú „türelem"-mel épen homlokegyenest ellenkező mó-
don, kegyhelyeinkről, melyekhez bennünket az Isten külö-
nös irgalma oly édesen csatol s melyekkel a szent történet 2) 
oly elválaszthatatlan összeköttetésben áll : mi, mindenekelőtt 
Istenbe vetve reményünk horgonyát, a jobb értelműek igaz-
ságszeretetére támaszkodunk, kik bizonyára velünk együtt 

nemes büszkeséggel tekintenek vissza a katholicismus kö-öö 

k. röv. bírálatát. — Igen természetesnek tűnik fel az igen t. urak ré-
széről, hogy ott „bámulatos naivságotu fedeztek fel ! „Szegény iskoláink, 
szegény tanítóink s háromszor szegény gyermekeink !" A biz' a, mert hát 
mit is akar az emlitettem könyvecskében, a ,tudomány (!) szempontjából' 
véve a dolgot, eme kitétel ? „Isten a természet Ura, ő alkotá azt, s ő ren-
delte el abban az örök törvényeket, melyek szerint sat." (Í5. 1.) I t t a bök-
kennő. Bizonyára jobban tetszenék, ha a hit igazságaival szemben, a 
tényeket uj — darvinistikus — szempontok alá csoportosítanék ! midőn 
az ,ujabb tudomány' alapján már az embert sem lehet, mint a teremtés 
valami remekét, a többi állatok közül kiemelni." Köszönjük szépen ! 

2) Orbán B. „Utazás Keleten". 1861. cz. m.-ben (p. 5.) a Svajczból 
kiűzött jezsuitákról szóltában a többi közt azt mondja, hogy a Libanon-
ban több kolostoraik vannak, a népnevelést kezeikbe ragadták s szenve-
délyes térítési (?) propagandájok által a Libanon népei közt hintik el a 
türelmetlenség magvát, (oh. oh!) Eur. egy szabad állama (???) lerázta 
testéről ezen magát túlélt testületet stb." Jezsuiták, valóban bámulatos 
nagyságtok, kik még egy liberális utleirót is remegéssel töltötök el ! Ha 
oly „népszerűtlenné vált" már a modem világban az a testület, akkor 
már eredményt nem is mutathatnak fel ? ! Tehát mégis uude illae lacry-
mae ? — Máshol pedig (p. 38.) a szabadkőművesség ladikján evezve v. 
csakis egy kis ,prot. türelemből-igy szól : „Helena, Constantin an,-ja, a 
kereszténység ezen n'tgy kömüvesnője, (talán ebből is jó volna egy sza-
badkőmüvesnét csinálni ! ?) egy nagyszerű templomot épitett (?) azon 
bailang fölébe, melyet a fogantatás barlangjának neveznek stb." A mi 
ezutáu következik, csupán azért maradjon el, mivel a kath. érzülettel 
igen-igen ellenkezik. — „Egy tél Olaszhonban ', útirajzok bírálója pedig 
hasonló megfertőztetett légben mozogva, a szerzőt (B. 0.) ,,buzgó, sőt 
bigott katholikusnak" látja, mivel Raphael ,,Spozalizio"-ja annyira tudta 
lelkesíteni, hogy az ,,immaculata conceptio" dogmájának elleneit sze-
retné a kép elé vezetni. (Figy. 1873. 15. sz ) P. S. 
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zel kétezredéves történetére, s kellő méltánylattal fognak 
szólani mindenha az egyház üdvös missiojának teljesíté-
séről ; megérdemlett méltatásban fogják részesíteni Sión 
őreinek az erkölcsiséget, mint a jó lét alapját, és a hazai tu-
dományos felvirágzást oly szembetően elősegítő, ragyogó 
fénybe helyező, önzetlen és tudományos működését. 

De nemcsak soraink-, hanem, mint hiszem, az ellentá-
borban is találkoznak még az igazságnak elfogulatlan baráti, 
kik elég bátorsággal birnak arra nézve, hogy a mi szivökön 
fekszik, habár nem is találkoznék az az átöröklött vak gyű-
lölettől vezetett egyesek — vagy, ha ugy tetszik, egész cli-
quenek helyeslésével, — nyelvök is kimondja, vagy plane 
iratukban megörökítsék. Es az ily eljárás szokott lenni a 
legszebb győzelem részünkről, a mennyiben az általunk vé-
dett igazságnak megerősítése az ellenfél által, egy ellen-
kező állásponton levőtől, rendesen fontos, mondhatnám, 
ponderosusabb. 

Hogy nyiltan és minden tartózkodás nélkül szóljak, 
épen a protestantismus az, mely, a hol csak szerét ejtheti, 
ellenállásba helyezi magát a katholicismussal s romboló 
szelleménél fogva „pereat"-ot kész kiáltani mindarra, a mi 
catholicum ; kész megbélyegezni a tudományok kosmosá-
ban azt, mi katholikustól ered ; ha van is ritka kivétel, de 
többnyire fekete szinbe mártott ecsettel tesz legalább egy-
két vonást a kath. papság szennytelen, tiszta, hasznos mű-
ködésének példányként diszlő vásznán. A ki a prot. lapokat 
ismeri, figyelemmel kiséri, — a ki régibb (no, de hagyjunk 
békét a régi vitás időknek !) és ujabb keltű könyveiket la-
pozgatja ; sőt még az iskolai értesitőkből is tudnék épüle-
tes citatiókkal szolgálni : az talán nem fogja szerény nyilat-
kozatomat túlzásról vádolhatni ; a közéletben felmerülő ese-
teket pedig hallgatással mellőzöm. (Folyt, köy.) 

VEGYESEK. 
— Az illető országgyűlési bizottság felszólítására t. 

c. Szepesi ur, a királyi ügyek jogi igazgatója is véleményt 
készitett a katholikus vallás-, tanulmányi s egyetemi alapod-
ról, mely Hamar ő ngának, általunk közölt, megczáfolhat-
lan, a szónak teljes értelmében jogi véleményének körülbe-
lül ellenlábasa, Ha helyünk lesz s szükségesnek Ítéljük ta-

lán Szepesi ő ngának e munkálatát is hozzuk, mint törté-
nelmi okmányt; minden esetre pedig megjegyzéseinket 
teendjük rá. 

— Az egri egyházmegyei kántortanitói nyugdijalap 
növelésére, érsek ő nagyméltóságának 2000 forintnyi ado-
mányán kivül, ez ideig adakoztak : Németh Mihály főegy-
házi éneklő-kanonok 500 frtot, — Szele Gábor B. Szűz Má-
ria egervári prépostja s kanonok 200 pengő forintról szóló 
fóldtehermentesitési kötvényt, — Kovacsóczy István kano-
nok 137 frtot, — Begovcsevich Róbert kanonok 300 forintról 
szóló államkölcsönkötvényt, — Györgyéni Ignácz kanonok 
50 frtot, — Holló Mihály bessenyői plébános 100, — Nyilas 
Mihály kenderesi plébános 5 frtot. (,Elemi tanügy') 

— Az olasz alsóház már az uj választások értelmében 
alakult, amennyiben Crispit, a köztársasági ellenzék fejét 
választá elnökévé. Olasz király ő felsége már akkor, midőn 
a Depretis-Nicotera-ministeriumot kinevezni kénytelenült, 
állitólag azt mondta, hogy ez valóságos „poreheria", mely 
szó, a latin porcus-tól származván, nem épen hizelgő nyilvá-
nulása vala azon legmagasb bizalomnak, melylyel a korona, 
ezen uj tanácsosait fogadta ; — kiváncsiak vagyunk, minő 
czimet fog a leendő Crispi-ministerium nyerni. 

— A franczia tudós társaság a würtembergi születésü 
Christaller hitküldért arany eremmel tüntette ki, azon fényes 
nyelvészeti érdemek elismeréseül, melyeket a Tchi-nyelvek 
körül szerzett. — Porosz-Sziléziában oly kevés a tanitó, hogy 
átlagosan minden egyesre 142 tanuló esik, holott a törvé-
nyes maximum 80. De még igy is épen nem ritkaság, hogy 
teljeséggel képtelen egyéneket, itt ott asszonyokat is be kel-
lett állitani, csakhogy az iskola nyitva tartathassák. Hanem 
azért a kath. tanitó szerzetek egyre üldöztetnek s űzetnek 
ki az országból, mi közben oly jelenetek is fordulnak elő, 
mint például Erfurtban, hol a protestáns városi hatóság, 
teljességgel képtelen lévén az újévkor távozandó orzsolya-
apáczákat kellőled pótolni, folyamodványt intézett a minis-
teriumhoz ; hagyassanak meg az apáczák továbbra is a vá-
rosban, mire a ministerium azt rendelte, hogy ,ideiglenesen' 
megmaradhatnak ugyan, de ez csak szóbelileg adassék 
tudtukra ! 

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

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

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

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

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

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

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros, főutea221, hova 
alap szellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HAKML\< ZOTOUIK É V F O L Y A M . 

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

zendők. 

Pesten, deczem"ber 2. 45. II. Félév, 1876. 

Tartalom. Havi szemle. — Irenaeus tanúságtétele a római egyháznak tekintélye mellett. — Egy középkori magyar 
plébános könyvtára. — Egyházi tudósitások: Pest. Egy intermezzo az országgyűlésen. Rozsnyó. A rozsnyói püspökök em-

lékezete. Göncz. Néha idegen toll is megadja, a mi a mienk. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Legutóbbi havi szemlénk különös megtisztel-

tetésben részesült épen azon oldalról, a honnan nem 
régen szemünkre vetették, hogy mi ,felelünk kér-
dezgetés nélkül ' ; pedig, miket ez előtt egy hónap-
pal e helyen mondtunk, miként b í rhat ták egyik t. 
collegánkat arra, hogy ellenünk való, mint látszik 
régóta s gondosan gyűj tögete t t panaszaival fellép-
jen, valóban nem értenők, ha nem tudnók, mily zo-
kon veszik amott, ha mi, katholikus irók, hitfelein-
ket ar ra nézve felvilágositani iparkodunk, mily 
sorsot készitettek nekik s egyházuknak máris, s 
minőt fognak meg csak ezentúl készíteni, ha még 
csak egy kis időig szunnyadozunk. Elhiszszük, hogy 
az urak zokon vehetik circulusainak eme folytonos 
megzavarását ; elhiszszük, hogy nem tetszik nekik, 
ha rendszerüket, modorukat , eszközeiket s fortélyai-
kat kellő világosságba helyezzük ; de nem tehetünk 
róla, hanem csak sajnálkozni tudunk felettök, mi-
velhogy kénytelenek, folytonosan az igazság ellen 
tusakodni. Miért kénytelenek ? nem t u d j u k ; ha 
Kálvin tanai t vallanók, azt mondanók talán : mert 
erre praedestinálvák ; — de minthogy há l ' I s t en -
nek elég belátással birunk, hogy e tanok oktalan-
ságáról meggyőződve legyünk, azért más rugót , 
más indokot kellene keresnünk, ha egyál talában 
érdemes lenne, a különféle, i t t számításba vehető, 
kétes jel lemű tényezők tanulmányozásával foglal-
koznunk. 

Ezektől tehát eltekintünk ; sőt még azt sem 
emiit jük, hogy a szemünk előtt forgó felszólalás-
nak egyik motívuma az is lehetett, hogy még vala-
mivel töllet mondassanak velünk, mint a mennyit ezelőtt 
egy hónappal mondani jónak láttuk-, — ha igy lenne, 
ismét csak sa jnála tunkat fejezhetjük ki t. collegánk 

ebbeli ügyes tervének meghiusulta felett ; mert , 
hogy eleget mondtunk, épen fel jaj dúlása muta t j a ; 
a többiben legyen kegyes feltételezni rólunk, mi-
szerint bizonyos dolgokról akkor is ilyképen szó-
lunk, mikor és ahogyan czélszerü; majd többet 
mondunk, hogyha elérkezettnek l á t juk az időt. 

Azt se kivánja t. collegánk, hogy hivatolt 
felszólalása ellen talán részletes polémiát kezd-
j ü n k ; nem is kivánhat ja , mert felszólalása különben 
sem egyéb, mint nagyon is ,ügyesen' összeállitott 
gyöngysor, (megbocsátja nekünk ezt a kis szerény-
séget!) lapunk különféle régebbi nyilatkozataiból; 
a miket pedig már egyszer mondtunk, minek mon-
danók még egyszer ? — hogy pedig ezekből csak 
egy szót is vonnánk vissza, azt talán maga t. ellen-
felünk sem tételezi fel rólunk ! 

Miért is vonnánk vissza valamit, midőn mind-
az, minek hangoztatása miat t vádoltatunk, nem csak 
megingathat lan meggyőződésünk, hanem, mi több, 
kétségbevonhatlan, kézzelfogható, minden elfogu-
latlan előtt, kinek az igazat tudnia s kimondania 
szabad, kétségenkivüli igazság ? Hogy a liberális 
állam a katholicismus ellensége, azt önök sem ta-
g a d j á k ; csakhogy ez utóbbit , a katholicismust, okol-
j ák érte, s bizonyos tekintetben igazuk van, sőt 
büszkék vagyunk rá, hogy van ; mert ama kétes 
dicsőséget, ezen á l lammal jó lábon állani, szivesen 
á tengedjük azon felekezeteknek, melyeknek tudós 
képviselői ál lásukkal megférhetőnek t a r t j ák az 
1789-i elvekért rajongani . Mi katholikusok nem 
szorultunk rá, hogy a szabadság, testvériség s 
egyenlőség eszméjét a véres forradalomtól kölcsö-
nözzük; sajá t val lásunkban, isteni Mesterünk taná-
ban s egyházunk ezredéves gyakorlatában ta lá l juk 
fel azokat; — ott van a történelem, lapozzák év-
könyvei t ! — hiszen tud ják , csakhogy nem szabad 
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azt megvallani ! S hogy ezen liberális állam, mely 
legfőbb dicsőségét abban találja, nem-kereszténynek 
lenni, melynek önök magok legfőbb kötelességévé 
teszik, hogy ne törődjék semmi vallással, legkivált 
pedig, hogy ne pártfogoljon semmiféle vallást, azért 
mésris minden confessióval rokonszenvez, s csakis a 
katholicismust gyűlöli és üldözi, nemde bizonyíték 
arra, hogy annak s kegyetek nézete szerint csak a 
katholicismus a kereszténység, a vallás per eminentiam, 
a többi pedig — semmi, mert tert ium non datur. 

Hogy miben áll a katholicismusnak üldözte-
tése? Aki ezt manap még kérdézheti, annak kár 
felelni, főleg, ha meg vagyunk róla győződve, hogy 
ép érzékekkel s józan észszel bir. Nincs szándékunk 
ezzel a kérdést elütni ; de szükségtelen lenne mind-
ama panaszokat újból ide igtatni, melyeket majd-
nem az összes katholikus világ azon eljárás felett 
emel, melyet a liberális állam egyházunk szellemi 
s anyagi birtoka ellen követ, mikor minden, bár-
mily messziről is a vallást érintő törvénye csak 
oda czéloz, hogy a katholicismusnak egyegy tanát, 
egyegy intézményét sújtsa, jól tudva, hogy mindez 
a hitetlenség javára történik, — mit önök termé-
szetesen utiliter acceptálnak. Tessék a liberális ál-
lamnak házassági és közoktatási törvénykezését át-
vizsgálni s tessék hozzá még szemügyre venni, mi-
kép szokta annak amugyis eléggé katholikusellenes 
elveit kormányzati uton gyakorlatilag érvényesíteni, 
s akkor vallják meg: — nincsenek-e megelégedve 
vele? S ha még csak azért meg volnának vele 
elégedve, mert önöknek mindenben kedvez, anél-
kül, hogy legszentebb meggyőzödésünkön csorbát 
ejtene, hagyán! söt örülnénk ra j t a ; mert eszünk 
ágában sincs azt követelni, hogy az állam prosely-
tákat csináljon nekünk az önök soraiból; nem szo-
rul tunk rá, s nincs is köszönet az ilyenekben ; de 
igenis önök szorultak rá, s ha dicsérik a liberális 
államot, azért van, mert e téren is önöket szolgálja, 
s ha itt ott jónak látják egyegy panaszt is szélnek 
ereszteni, csak megszokott taktikából teszik, vagy 
a kielégithetlen intolerantia telhetetlensége által 
ösztönöztetve. 

Azonban abban csak következetesek önök. Az 
1789-i ,elvek' szerint igy kell cselekedniök, s külö-
nös lenne, ha Voltaire egyéb örököseivel együtt 
önök is a Commune tanait ne vallanák, szellemi s 
anyagi téren egyaránt. Csak azt ne követelnék tő-
lünk, hogy ne védelmezzük magunkat, mert ez oly 
neme a naivságnak, mely nem is mulattató, mert 
már nagyon megszokott fogás rejlik megette. Azért 

is nem tehetjük, hogy e téren javulást vagy megté-
rést Ígérjünk; hanem a mig e tollúnkat kezünkben 
hagyják, váltig azt fogjuk állítani, hogy csak a ka-
tholicismusban van az igazság, van a jog, van a 
nemzetek üdve, s azért is igen kevés fontosságot 
tulajdonítunk neki, ha azt tetszik ránk fogni, hogy 
ezáltal hitfeleinket véres harczra akarjuk tüzelni, 
mindazok ellen, kik nem katholikusok. Igaz, hogy 
aki Kálvin szemüvegén nézi a világot, az a jogos 
önvédelmet el sem is tudja képzelni forradalom s 
Servet máglyája nélkül, mi pedig katholikusok va-
gyunk, kik a szellem fegyvereit forgat juk azon erő-
szak ellen, melyet a liberális állam az önök szol-
gálatában raj tunk gyakorol, s j a j veszeklésök csak 
onnan ered, mert e téren képtelenek a katholicis-
mussal mérkőzni, s mert a történelem hangosan 
önök ellen, s mi mellettünk szól. A mit Krisztus tana 
jót, nemest s üdvösségest müveit e földön, kihatás-
sal az égre, azt egyedül a katholicismusban mű-
velte; önök s minden néven nevezendő elődjeik csak 
rontani tudtak, építeni soha s amint keletkezésök 
idejében a művészetet tönkre tették, a tudományt 
századokra visszavetették, a polgárisodáson s a né-
pek békés haladásán mai napig sem behegedt sebe-
ket ütöttek, az anyagot a szellem fölé emelték, s 
igy a legundokabb szolgaságnak lőnek okozóivá, a 
mint akkor hazug jelszókkal láziták fel a tudatlano-
kat, s darabokra tépve a kereszténységet, az örökös 
viszálynak magvát hinték, igy tesznek ma is ; mert 
minden birodalom azon eszközök által tartatik fenn, 
a melyek segítségével alapíttatott. Mi pedig katho-
likusok, erényeink hibáival birva, roszul értett s 
balul alkalmazott türelemből hagytuk a gyomot 
erősödni, mig most már megfojtással fenyeget s 
elegen vannak köztünk is, kik csakugyan azt hiszik, 
hogy oda át van a szabadság, van a felvilágoso-
dottság, van a tudomány, hogy nem csak a társa-
dalmat, de saját magunk egyházát is az önök néze-
tei szerint átidomítani kell, holott ez egyebet sem 
jelentene, mint az igazi, a nemes, az Isten fiainak 
szabadsága helyébe a minden tekintélyt megvető 
féktelenséget tenni, a keresztény tudomány s felvi-
lágosodottság helyébe pedig az irányzatos ferdíté-
sek ama zagyvalékát, melylyel önök, az önfentartás 
ösztöne által kényszerítve, századok óta beundokit-
ják nemünk szellemi haladásának Isten által kije-
lölt ú t j á t ; — holott, mondjuk, ez egyebet sem je-
lentene, mint a katholicismus kiirtásával magát a 
kereszténységet semmisíteni meg, s azzal a társa-
dalmat a szellemi demoralizatiónak azon örvényébe 
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taszítani, melyben manap a liberális protestantismust, a két-
ségbeesett nihilismus s az őrjöngő rajongás végletei közt, 
hánykolódni látjuk. Engedjék meg uraim, hogy ez ellen 
védelmezzük magunkat ! Nem az önök vesztére törünk mi. O 7 
nincs is szükség arra ; hanem azt nem engedhetjük meg, 
hogy türelmetlen erőszakkal mindent saját tévelyeik igája 
alá hajtván, tönkre tegyék Isten városát, tönkre a hazát, s 
mivelhogy folytonos harczuk van az igazság ellen, köteles-
ségünk s szándékunk, mig birjuk, megmutatni minden elő-
forduló alkalommal, hogy nem becsületes fegyverekkel küz-
denek ellenünk, hogy a szabadság, az egyenlőség, a testvé-
riség, a műveltség s haladás, a tudomány s felvilágosodott-
ság nincsenek az önök táborában, hogy érveik hamisak, 
állításaik alaptalanok törekvéseik egyedüli czélja az igaz-
ságnak elhomályositása minden téren, a társadalmin nem 
kevésbbé, mint a vallás terén, a politika körében nem ke-
vésbbé, mint a tudomány csarnokaiban, — mert erre önök-
nek szükségök van! S midőn ezt állítjuk s ismételjük, nem 
csak üres szavakat hangoztatunk, hanem minden egyes té-
telünket tényekkel igazoljuk be; azért hiába ne jajveszé-
keljenek türelmetlenségünk' felett, mert nem segíthetünk 
rajta ; mi csak a hazugság iránt vagyunk türelmetlenek, ha 
önök azonosítják magokat vele, nem tehetünk róla ; hanem 
arról biztosítjuk önöket, hogy kedvökért bizony nem hall-
gatunk ; mert jajveszékeléseiket utóvégre is halhatatlan 
Hoványink eme mondata szerint ítéljük meg: „Mindig az a 
humánus emberszerető követelés, hogy mi néma béketűrés-
sel szenvedjünk minden piszkot ; ne felelgessünk, ne vitat-
kozzunk, ne polemizáljunk, hallgassunk örökké s vonuljunk 

hátra ; különben türelmetlenek, békezavarók vagyunk" • 
Csak bízzák ránk, mit akarunk mondani, mikor s hogyan ; 
mi a magunk részéről nem törődünk vele, ha czikkeinken 
azt a szomorú ügyességet gyakorolják, kicsinyes ferdítések 
s ravaszul becsempészett supposítiok segítségével olyasva-
lamit mondatni velünk, mit nem mondtunk ; ha ugy tetszik 
azt érteni, tessék : ezzel sem hallgattatnak el ; mert sokkal 
inkább gyülöljük a hazugságot s a perfidiát, a következet-
lenséget és intolerantiát, sokkal inkább az alaptalan pöffesz-
kedést és a gyengék elcsábítására számított szemfényvesz-
tést, sem hogy bizonyos üzelmekkel szemben hallgathat-
nánk; — rendszerök, czéljaik s fegyvereik iránt sem rokon-
szenvet sem tiszteletet nem érzünk magunkban, a személye-
ket pedig sajnáljuk ; mert az igaztalanság szolgálatára s vé-
delmére vállalkoztak, s talán nem is öntudatlanul. 

De talán elég is lesz már annak feltüntetésére, hogy e 
tekintetben bizony javithatlanok vagyunk. Kérjük t. közön-
ségünket, hogy a ,JHavi Szemle' eme kivételes alakját ez 
egyszer kegyesen elnézni, a ,Trot . E.sl. Lap'-ot pedig, hogy 
abban neki szóló válaszunkat felismerni méltóztassék. 

Irenaeus tanúságtétele 
a római egyháznak tekintélye mellett. 

(Folytatás.) 

Hasonló, az egész egyházra kiható mozgalmat ugyan-
ezen időben az u. n. húsvéti vita is idézett elő, mely elég 
fontossággal birt, hogy miatta régebben már az agg, tiszte-
letreméltó Polycarp személyesen is fordult meg Rómában, 
avégből, hogy a dolgot a pápával megbeszélje, valaminthogy 

ezen egész ügyben a római egyháznak hatalmas fölénye tel-
jes fényben ragyog előttünk. Viktor pápa ugyanis (192—202) 
kijelentette, miszerint a kisázsiai községeket kirekesztendi 
az egyház közösségéből, hahogy eddig követett gyakorla-
tuktól el nem térnek, mely szerint a húsvétot zsidómódra, 
Nizan 14. napján ülték, a hétnek bármelyik napjára esett 
legyen is az, s nem csatlakoznak a római egyház szokásához, 
mely szerint húsvét ünnepe mindig csak vasárnapon ület-
hetett meg. 

A pápának ezen, a kisázsiai püspökök irányában kö-
vetett magatartása arra látszik mutatni, hogy a kisázsiaiak 
nem sokára Polycarp után a húsvétra vonatkozó tárgyalá-
sokat ismét felvették ugyan, anélkül azonban, hogy azért 
magán az ünnepelés módján valamit változtattak volna. 
Mert különben a pápa csak nem fenyegeti őket kiközösítés-
sel, ha előlegesen meg nem inti s még egyszer arra szólitja 
vala fel őket hogy a római szokáshoz csatlakozzanak, mely 
akkor már, az emiitett kisázsiai községeket kivéve, az egész 
egyháznak közös szokása volt. De a kisázsiaiak nem hajtot-
tak az intelemre, hanem János apostol, Polycarp püspök s 
más kitűnő férfiak példájára hivatkozva, eltérő szokásukhoz 
csak tovább is ragaszkodtak. Most már Viktor a dolgot 
eléggé megérettnek tartá arra, hogy véglegesen határozzon. 
A metropolitákhoz, s a hol olyanok nem léteztek, az elő-
kelőbb püspökökhez intézett körirat által arra szólitá fel a 
czimzetteket, hogy tartományuk püspökeit zsinatra gyűj t -
vén össze, ez uton vigyék kérészül, hogy a húsvét megünne-
pelésének nyugoton divó szokása mindenütt kötelezőül fo-
gadtassék el. Ezen határozott felszólitás főleg a kisázsiai 
püspököknek szólt. 

A mit a pápa ekként elrendelt, az tényleg megtörtént 
is. Mint Eusebius jelenti, — V. 26 ; 1. még Hefele, I, 73 ; — 
mindenütt zsinatok tartattak, (Galliában maga Irenaeus 
tartotta,) s a püspöki tanácskozmányoknak eredménye lőn, 
hogy mindenünnen helyeslő s a római szokáshoz való csat-
lakozást kimondó levelek érkeztek Rómába, mely levelek is-
mét külön küldöttségek által vitettek meg oda, csak a kis-
ázsiaiak, élükön Polycrates, ephesusi püspök, kinek hét ro-
kona szintén püspök volt, állottak ellen, s régi érveikkel 
támogatták régi, hibás szokásukat, erről szintén külön levél 
által értesítvén a pápát. 

Akkor Viktor pápa legfőbb főpásztori joghatóságával 
élni készült. Zsinatot hiván össze Rómában, kijelenté, mi-
szerint a kisázsiai s szomszéd egyházakat, mint tévhitüeket 
az egyház közösségéből kizárja, s erről a katholikus világ 
püspökeit ismét külön körlevél ut ján értesité ; ezek közül 
viszont sokan, szintén levél utján közbenjártak a pápánál, 
kérve őt, ne bánjék oly szigorúan a tévelygő testvérekkel, 
maga Irenaeus is irt ez ügyben, mignem a pápa, annyi köz-
benjárás s sürgetés folytán, határozatának gyakorlati ke-
resztülvitelétől elállott, amiért is Özséb azt — V. 27 ; — 
inkább csak kísérletnek nevezi. 

Ez volt az egyháznak állása, ezek szokásai s a benne 
uralkodó s iránytadó állapotok, midőn Irenaeus azon nyilat-
kozatot fogalmazá, mely jelenlegi czikkünknek kiinduló 
pontjául szolgált. Lá t juk ebből, hogy szentirónk, midőn 
szemeit Rómára s a többi egyházakra veté, nagyszerű lát-
ványnak volt csudálkozó tanuja : mindenütt zsinatok tartat-
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tak, részint a montanismus, részint a húsvéti vita ügyében ; 
mindenünnen számos zsinati s egyéb levél, tudakozódás, jelen-
tés érkezett Rómába a püspököktől az egyház látható fejéhez, 
ki viszont válaszolt, intelmeit, figyelmeztetéseit, utasításait 
mindenüvé menesztette ; mindez a követek s küldöttek foly-
tonos jöttét-mentét okozván, — ez volt, mit Irenaeus látott. 
S e jövés-menés nem volt csak ugy véletlenszerű, vagy ta-
lán önkénytes ; hanem kötelességszerű s azon viszonynak ter-
mészetes s szükséges következménye, melyben Róma püs-
pöke mint az egész katholikus egyháznak látható feje, az 
egyes részletes egyházakhoz állott: s ha Irenaeus mindezek 
után azt mondja, hogy itt az egyházak, követeik által, ta-
lálkoznak, csak oly általánosan ismert tényt említ, mely 
akkor az összes római világ szemeláttára folyt le s ujult 
meg folytonosan, s oly kétségbevonhatlan volt, hogy még 
az eretnekek is nem csak hogy tagadni nem merték, hanem 
saját eljárásuk által is beismerték, megerősítették. 

(Folyt, köv.) 

Egy középkori magyar plébános könyvtára. 
(Folytatás.) 

X X . Tractatus de Horis Canonicis etc. 
XV-ík századi vegyes tartalmú 8-ad rétü papircodex, 

ujgóth jellegű írással. Tartalmazza a következő hittani tár-
gyú fejtegetéseket : „Tractatus de horis canonicis, Expla-
natio cant, hymni Salve Regina; Glossae iuris canonici; és 
QuaestionesI—IY. libri sententiarum : „compendiose editae 
per s. Thomam de Aquino ') doctorem egregium." 
í ratot t az egykorú jegyzet szerint 1469-ben. A kötés táb-
lája ezen inscriptiot viseli: „Liber D. Augustini legátus ad 
Ecclesiam b. V. in Crempniczia." — Bőrkötés. [Mostani 
Signaturája: Nr. XXII . ] 

X X I . De Oratione Generatim et de Oratione Dominica.2) 
XV-ik századbeli egész rétü, ismeretlen szerzőtől szár-

mazó papircodex, mely első részben az imádságról általában 
s az Ur imádságáról különösen értekezik, második részében 
pedig különféle szent elmélkedéseket „seu horologium sa-
pientiae" tartalmaz. íratott 1469-ben. Kötése jó. [Mostani 
Signaturája : Nr. XXI I I . ] 

X X I I . Jus Canonicum etc. 
Kitűnő egész ivrétü papircodex XV-ik századból, 

góth Írással és szép Initialisokkal. Az első rész a canonjogot 
tartalmazza. A bevezetés elejéről több levél szakadozott, a 
tárgy meritoriuma I—IY. könyvre oszlik s a házassági 
joggal végződik; következik: Tractatus de iurisdictione 
ecclesiastica et de processu iudiciali ecclesiastico in duobus 
libris;" ezt követi: „Constitutiones Synodi Strigoniensis 
1450. sub archiepiscopo Dionysio de Szécs habitae." E con-
stitutiókat legelőször Bornemisza Pál nyitrai püspök adta 
ki 1560-ban, utána Péterffy (Concilia Hung.) ezután Bat-
thyány (Leges eccles.), legújabban pedig nagy gonddal és 
kritikai apparatussal, a bécsi császári könyvtár egy másik 
codexéből közrebocsátotta Dankó J . ezen czim alatt: „Con-
stitutiones synod." etc., mindnyájok előtt azonban a jelen 

') A Petrus Lombardus, Pisauus Aquinoi Tamás és a Sententi-
arum-féle codexekről, L. Ipolyi a pozsonyi káptalan XV század könyv-
tára. A magy. muz. VI. 164. és követk. — 2) Lásd ezen codexet Ipolyinál 
az idézett helyen 167. 

codex, mely a szövegben sokféle variansokat és appendixe-
ket mutat fel, ismeretlen volt. 

Ezután következnek Márton pápa bullái Zsigmond 
királyhoz a hussiták ós viklefFiták ellen, cum instrumentis 
notarialibus s azok neveinek aláírásával, kik a hirdetésnél 
mint tanuk jelen voltak. I t t találjuk : Péter corbaviai püs-
pököt, János óbudai prépostot, Chapi Lászlót Zsigmond 
király alkanczellárját, nemkülönben Maroth János bánt s 
Magyarország több zászlósurát, (honnan következtethetjük! 
hogy a codex másolója bizonyára magyar pap volt.) Ezek 
után még a következők jönnek elő : „Epistola Samuelis missa 
ad rabbi Isaac, translata de arabica in latinum per Alphon-
sum Bonihominis hispanum, ord. praedicat, et dedicata Pa-
tri Hugoni magistro Ordinis fratrum predicatorum," to-
vábbá : „Arbor consanguinitatis Johannis Hispani". és 
„Tractatus de ecclesiastico interdicto", mely a codex sor-
rendjében az utolsó. A colophon következőkép végződik : 
„Amen Kesler et cetera thoepher". — A kötés táblái, me-
lyek egykor vörös szafián bőrrel boritva és rézcsatokkal 
ékesítve voltak, most csak töredékeket mutatnak fel. [Mos-
tani Signaturája : Nr. XVI.] (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , decz. 1. E g y i n t e r m e z z o az o r s z á g -

g y ű l é s e n . Tisza Kálmán ő excja és vele együtt mi sem 
gondoltuk volna, hogy a november 27-ki országos ülés, mi-
dőn a belügyminiszteri tárcza költségvetése tárgyaltatott, 
oly érdekes legyen, mint minő valóban lett. Valahányszor 
ugyanis az országgyűlésen katholikus ügy jön szóba, az az 
ülés feltétlenül érdekes ; ezért mondtuk, hogy a november 
27-ki országgyűlés érdekes volt, ekkor is katholikus ügy 
jött szóba, a mikor t. i. rendesen revelantur ex multis cor-
dibus cogitationes. 

Irányi Dániel ur ugyanis felemiitette, hogy a belügy-
miniszter ur bizonyos katholikus kaszinó alapítását nem 
engedélyezte és e tilalmat I. D. törvénytelennek nyilatkoz-
tatta. A belügyminiszter ur, nem lehet mondani, hogy e fel-
szólalás miatt valami kellemes helyzetben érezte volna ma-
gát ; a törvénytelenség szemrehányása nagyon erős, de indo-
kolt volt, a mennyiben Magyarországon csakugyan ném lé-
tezik törvény, mely a katholikusokat politikai irányú ka-
szinók alapitásától eltiltaná, különben bizonyára nem létez-
hetett volna Budapesten és nem léteznék még ma is Po-
zsonyban hasonirányu katholikus kaszinó, feltehető levén, 
hogy a Tisza ő excját megelőzött belügyminiszter urak tör-
vény létezése esetében ezt bizonyára tartották volna oly 
tiszteletben, mint a minő törvényellenes módon, tehátönké-
nyüleg ő excja nem engedélyezte a kérdéses kaszinó alapítá-
sát. O excja válaszában nem is mentegette magát a törvényte-
lenség vádja ellen, de minthogy valamit tagadni csak kellett, 
hogy valami mondva legyen, beszélt valamit arról, hogy ő 
az ilyen kaszinókat nem tűrheti, legyen az katholikus vagy 
protestáns, mert az ország békéje előtte szent; különben is 
ő bátor felszólítani az országgyűlést, ítélje meg ez, váljon 
van-e Magyarországon szükség katholikus vagy, protestáns 
politika, zsidó, román politikára vagy sem, hogy pedig ő excja 
helyesen itélte meg a helyzetet, kitűnik szerinte abból, hogy a 
tilalom semmi mozgalomra sém adott okot, mit mondva, 
alighanem ama hires fáklyásmenet históriájára gondolt. 
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A belügyminiszter válaszára jobb viszonválasz alig 
képzelhető, mint az, melyet Zichy Nándor gróf ur adott 
„meg kell szüntetni az okokat melyek miatt a katholikus 
politikai kaszinók alakulni akarnak". Ugy van, és épen e 
szempont az, mely egyáltalában nem igazolja, hogy a mi-
niszter ur kérdését cumulative intézte a t. házhoz. Nem szen-
ved ugyanis semmi kétséget sem, hogy a protestánsok, zsidók, 
görögkeletiek oly helyzetben vannak Magyarországon, hogy 
azt minden katholikus irigyelheti, ennélfogva nem szenved 
kétséget, hogy sem a protestánsoknak, sem a zsidóknak, sem 
a görögkeletieknek nincsen szükségük politikai kaszinókra, 
hogy pedig ez állapot reájuk nagyon kedvező, azt senki job-
ban nem bizonyitja mint ők maguk, mert nem érzik szük-
ségét politikai kaszinók alapításának, mit, habár talán más 
néven megtennének, ha annak szükségét éreznék; mihez 
hozzájárul az is, hogy felesleges is lenne részükről, különö-
sen protestáns részről, külön politikai kaszinók alapitása, mert 
az egyházpolitikai ügyeket ők úgyis minden akadály nélkül 
tárgyalhatják egyházkerületi gyűléseiken, minek számtalan 
bizonyitékait idéztük protestáns lapok utján e helyen. Bi-
zonyára oly politikai enunciatiók, minőket Yay báró, Zse-
dényi stb. protestáns férfiak, egyházkerületi gyűléseiken 
tettek, kath. főpap ajkáról napjainkban még nem hangzottak 
el. A protestánsokra különösen, de más felekezetre nézve is 
általában mi is állítjuk Tisza ő excjával, hogy nincsen szük-
ségük politikai kaszinókra, csak azt szeretnők tudni, váljon 
nem törekednének-e ők is állítani, ha szükségét éreznék? és 
váljon oly békével türnék-e a belügyminiszter tilalmát, mint 
azt a katholikusok teszik ? 

A katholikusok helyzete napjainkban azonban a fen-
nevezett felekezetekével homlokegyenest ellenkező, ők ina 
a hazának nem édes, hanem mostoha gyermekei, minek leg-
kiáltóbb bizonyítéka a tény, hogy épen ők szükségét ér-
zik a sorakozásnak, mit a politikai kaszinók alapításával 
vélnek elérhetni. Addig mig politikai kaszinók nem alapít-
tattak, világos jelül szolgált, hogy a katholikusok jogaik-
ban nem háboríttattak, a politikai kaszinók alapításának 
eszméjét tehát csak a felmerült szükségesség, a jogsérelem 
hozta létre. Nem áll tehát az, mit a belügyminiszter ur csak 
ugy cumulative, a többi felekezetekkel együtt, a katholiku-
sokra is kimondott, mintha ezeknek sem lenne szükségük po-
litikai kaszinókra; szüntesse meg ő excja az okokat, melyek 
az eszmét szülték és akkor nyugodt lehet, hogy a katholi-
kusok nem fognak alkalmatlankodni nála kérvényeikkel, 
engedélyért esedezve politikai kaszinók alapithatásaért. 

Mondtuk, hogy a katholikns politikai kaszinók létesí-
tését a szükség és pedig bizonyos okok alapján hozta létre. 
Nem is kételkedünk, hogy a belügyminiszter ur csakis el-
felejtkezett ezekről az okokról, mert különben nem állította 
volna, hogy a katholikusoknak is szükségtelenek a politikai 
kaszinók, miért is egész szokott tisztelettel egy pár okot 
bátrak leszünk ő excja elméjébe visszaidézni. Ha szives lesz 
ő excja visszagondolni azon időre, midőn az országgyűlésen 
a házassági, respective el válási törvényjavaslat tárgyalta-
tott, ugy valószínűleg vissza fog emlékezni arra, hogy azon 
alkalommal oly törvény fogadtatott el, mely tág kaput nyit 
az apostasiára a kath. vallástól, ha vissza fog gondolni arra 
a nevezetessé lett junius 27-iki napra, melyen az ,amerikai 

rendszer' Bismarck-kiadásban kilátásba helyeztetett a ka-
tholikusok részére, ugy tudni fogja, hogy ott sem a katho-
likusok jogainak es szabadságainak megőrzéséről volt szó ; 
ha visszagondol arra, hogy hányszor interpelláltatott a mi-
nisztérium az erdélyi ismeretes katholikus árva-ügyben, mely 
még ma sem fejeztetett be, talán be fogja látni, hogy ma 
nagyon nehéz, ha ugyan nem lehetetlen, legszentebb igazaik-
hoz jutni ; ha végre, — hogy a száz eset közül többet ne 
emlitsünk — tudja és pedig, hogy ne tudná, mily reménye-
ket táplálhatnak a katholikusok különösen Szepessy ur vé-
leménye után, — melylyel legközelebb végzünk — a kor-
mány kezei közt levő alapítványokra nézve, talán mégis be 
fogja látni, hogy mindezek elegendő alapul szolgálhattak a 
katholikusoknak, hogy gondoskodjanak oly módról, mely 
által sérelmeiket orvosolhatni reménylik. Ezt tenni a meny-
nyire kötelességük, ugy annyira joguk is : kötelességük mint 
az egyház gyermekeinek; joguk, mert azt semmi törvény 
nem tiltja ; midőn tehát ő excja tilalmát kiadta, nem csak 
törvénytelenül járt el, hanem a katholikusokban az egy-
ház iránti gyermeki kötelmet is, nem akarjuk mondani, hogy 
elfojtani akarta, hanem csak e kötelem teljesítésében aka-
dályozta. A katholikusok ugyan nem lázadtak fel, ezt más 
felekezet szokta tenni, de ez Tisza ő excját nem menti, őt 
egyedül csak az fogja menteni, ha az okokat megszünteti, 
akkor elmondhatja, hogy a katholikusoknak nincsen szük-
ségök politikai kaszinókra, de addig nem. 

Rozsnyó. A r o z s n y ó i p ü s p ö k ö k e m l é k e -
z e t e . A rozsnyói püspökség százados fennállásának emlé-
két m. hó 26-án ülte. 

A kegyelet, mely a mult s abban élt dicső emlékű elő-
dök iránt keblünkben honol, valami természetszerű s egy-
szersmind oly magasult erkölcsi érzelem, mely az emberi 
kedélyt nemesiti s lelkesiti. 

A kegyelet ezen magasztos érzületének vélünk eleget 
tenni, midőn e lap szűk keretéhez képest a fentnevezett al-
kalomból röviden felújítani megkíséreljük Rozsnyó nagy-
nevű püspökeinek emlékét, kik közvetlen ugyan csak e vá-
ros és megye, közvetve azonban az összegyház, haza és em-
beriség érdekeinek is sokszoros áldozatokat hozván, az utó-
kor háláját szélesebb körben is kiérdemlették. 

A rozsnyói püspökség tudvalevőleg Mária Terézia, 
feledhetlen nagy királynénk mindenre kiterjeszkedő hon-
anyai gondoskodásának köszöni eredetét, ki azt a szepesi 
és be8zterczei püspökségekkel egyszerre az esztergomi, ak-
kor még roppant terjedelmű érseki főegyházmegyéből ala-
kitván ki: annak első püspökéül Galgóezy János esztergomi 
nagyprépostot nevezte ki, ez azonban mielőtt székét elfog-
lalhatta volna, meghalt s utóda lett 

Gróf Eévay Antal 1776—1780. 
Szervezte az uj egyházmegyét. A régi, több mint 

négy százados rozsnyói székesegyházat külsőleg megújította. 
A most is fenálló kath. gymnasiumi épületet emelte. A püs-
pökség számára megszerezte a Somodi nyaralót, a hozzá 
tartozó birtokokkal együtt ; és mint ritka bőkezű egyház-
nagy, jövedelmét templomok épitése s diszitésére, nemkü-
lönben a szegények és elhagyottak felsegélyezésére fordította. 

Csikszéntkirályi és Kraszna-Horka-Váraljai báró An-
drássy Antal 1780—1799. 
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Tizenkilencz éven át bölcsen s atyailag kormányozta 
megyéjét. Husz uj plébániát alkotott. Emelte a székesegy-
házi magas tornyot. Mint a tudományok embere, a püspöki 
könyvtárt válogatott s értékes művekkel gazdagította. A 
tanügynek is lelkes barátja, számos ösztöndijakat osztoga-
tott és különös pártfogásában részesítvén az ide bevándor-
lott lengyel ifjakat, eszközölte: mikép a helybeli katholikus 
gymnasium, itt a tótság és németség határvonalán, a magyar-
nyelv s nemzetiség terjesztését s ápolását illető, ma is kifej-
tett specificus hivatását még szélesebb körben érvényesít-
hette. A szegények valódi atyja, kik lakát folyton ostromol-
ták, s kiknek nem egyszer étkezés közben önmaga is felszol-
gált. Két évig a helybeli ferencziek zárdájának egyik cel-
lájából kormányozta megyéjét, miután püspöki jövedékei 
zár alá vétettek ; nem tartván u. i. meggyőződése s lelkiis-
meretével összeférhetőnek, hogy a kormány követelésére egry 
bizonyos házassági ügyben kiadott körlevelét visszavonja. 
Meghalt ugyanott a rozsnyói egyházmegye eme testal-
katra kicsi s görbe, de szellemre oly nagy, törhetlen s egye-
neslelkü, örökre emlékezetes főpapja. 

Szányi Ferencz 1802—1810. 
Mint jó pásztor, megismerendő a maga juhait, meglá-

togatta a megye legelzártabb plébániáit is, melyekhez csak 
gyalog, vagy ökrök által vont egyszerű szekéren lehete föl-
jutni. Hat uj plébániát állita. A rozsnyói papnöveldének 
alapját megvetette 1808. máj. 20. Szegény ifjak s elszegé-
nyedett nemes családok gyermekeinek iskoláztatását min-
den módon elősegitette. Hazafias érzületének is szép tanúje-
lét adá az által, hogy a francziák elleni hadjárathoz jelenté-
keny pénzsegély s egy jól felfegyverzett lovascsapattal, — 
a Ludovica-Akadémia megalapításához pedig hétezer fo-
rinttal járult. Meghalt több mint hetven éves korában, gyá-
szoltatva mindenki által. 

Galantai gr. Eszterházy László 1811—1824. 
Főpapi sokoldalú tevékenységét hirdetik a papnövel-

dének s abban a hittani tanfolyamnak megnyitása, az ujabb 
időkig jó hirnek örvendett püspöki lyceumnak teljes szer-
vezete s a megyei zsinat, melyet 1821-ben tartott. JÓSZÍVŰ 

annyira, hogy a szegényeknek a szó legszorosabb értelmé-
ben még ingét is odaadta. Számos erényei s nemes tulajdo-
nai mellett csak egy hibája vala, amire szintén nem önzés, 
hanem egyedül jószive vitte, t. i. tuljótékonysága, mely mi-
után magánvagyonát is fölemésztette, őt magát nem egyszer 
nagy pénzzavarba ejtette. Fuit — mint oly jellemzően mon-
datik róla — pie prodigus. 

Lajcsák Ferencz 1825—1827. 
Nagyszellemű s tevékenységű főpap,amint erről a nagy-

váradi püspöki levéltár actái bővebben szólhatnának. Saj-
nos, hogy e megye csak két évig mondhatta őt magáénak. 
Jótékonyságát azonban áldják a rozsnyói egyházmegyebeli, 
különösen pedig a rozsnyói és rimaszombati tanitók, kiknek 
jobb ellátására 7350 frtot tőn le. 

Scitovszky János 1828—1839. 
„A jó császárnak — szokta volt mondani Hadrian csá-

szár — olyannak kell lenni, mint a nap, melynek világos-
sága bejárja a föld minden részét." Ugyanazt mondhatta 
magáról Scitovszky mint egyházfejedelem ; ki főpásztori 
buzgalmának melegével s világával elárasztotta megyéje 

legvégsőbb határait is. Tett s hatott minden irányban; 
templomokat és iskolákat épitett s javitott. Szivén hordta a 
népnevelés ügyét. Élesztette a hol s a mint csak lehetett a 
hivek hitbuzgalmát. E végből eszközölte ki Rómában szent o o 
Nejti vértanú reliquiáit, s helyezte el a legnagyobb ünnepé-
lyességek között a székesegyház egyik oldalkápolnájába. 

A rozsnyói egyházmegyének valódi Maecenása, egész 
kis irodalmi kört alkotott maga körül. Mint ilyennek áldo-
zatkészsége folytán jelentek meg leginkább a „Rozsnyói 
egyházmegyei töredékek" és látott napvilágot mint a me-
gyei papság irodalmi működésének hévmérője, több mint 
nyolczvan különféle nyelvű s tartalmú elmemű. 

Scitovszky, mint prímásnak, valamint második utódja 
Bartakovics, mint egri érseknek apostoli buzgalma s haza-
fias érzelméről beszélni annyi lenne, mint Herkulest di-
csérni, de ezt tenni nem is föladatunk. 

Scitovszky, mint rozsnyói püspöknek alapitványait 
képezik ; a rimaszombati iskolának 5250, a losonczi tanitó-
nak 2100 s a rekenyei tanitó részére adott 1050 forint. 

Mint primás, azon 500 forinton kivül, melyet a rozs-
nyói kálvária helyreállítására küldött volt, még végrende-
letileg is, az általa tett legatumok kifizetése után fenma-
radt összes hagyatékának nyolczadrészében a rozsnyói szé-
kesegyházat tevé örökösévé, mely e nagylelkű intézkedés 
folytán eddig már 10—11 ezer forintot kapott. 

Gr. Zichy Domonkos 1840—1842. 
Alig két évig tartó megyekormányzata után a vesz-

prémi püspöki székre helyezteték át, melyről azonban 48-
ban önként lemondván, ez idő szerint magánbirtokain csen-
des visszavonultságban él s hogy egykori jegyesére nézve 
sem halt meg, megmutatta az által, hogy csak nem rég 
6000 forintot küldött a megye szükségleteinek fódözésére. 
Fogadja a kedves emlékű főpap ez alkalomból is kifejezett 
legforróbb hálaköszönetünket. 

Kis-Apponyi Bartakovics Béla 1845—1850. 
Kritikus politikai viszonyok közt vette át s vitte a 

rozsnyói megye kormányzatát a nélkül, hogy perczig is 
megfeledkezett volna, mivel tartozik mint püspök egyházá-
nak s mint magyar főpap hazájának. 

Súlyos csapások is nehezültek megyéjére, melyek kö-
zepette mutatta meg leginkább nagylelkét. 

Losonczon, mely fölött a 48-iki vihar mindent rombo-
lólag vonult át, a kath. templomot, paplakot ós iskolaépü-
letet romjaiból kiemelte. Rozsnyón, hol akkor roppant tűz-
vész pusztított, püspöki lakát, mely a lángoknak szintén ál-
dozatul esett, nemkülönben a ferencziek hason sors érte 
templomát és zárdáját födél alá vette, megvigasztalván tett-
leg az akkori zárdafőnököt, ki a tűzvész után kétségbeesve 
fölkiálta : Yége Rozsnyón a barátságnak ! 

E roppant költségekkel összekötött építkezései mellett 
pénzbeli áldozatokat is hozott különféle köz-, de különösen 
tanügyi czélokra. Igy a rozsnyói szegény iskolások számára 
840 frt, a csucsorai tanitó részére pedig, a hol az iskolai épü-
letet is emelte, 105 frtot adományozott. 

Mint egri érsek sem feledkezett meg 'egykori megyé-
jéről. A losonczi toronyra u. i. 500, a putnokira 600 forin-
tot adott, a helybeli nőzárdának pedig, kevéssel halála előtt 
4000 forintot küldött. 
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Nyájas leereszkedő modora, örökké derült vig kedélye 
s egyéb megnyerő tulajdonai miatt, melyek őt országszerte 
is közkedvességüvé tették, méltán tartatik Rozsnyó legnép-
szerűbb püspökének. 

Kollárcsik István 1851—1869. 
Nagy Károlyról jegyezték föl életirói, hogy folyton 

birodalma ügyeivel foglalkozott, gyakran egy éjjel többször 
is fölkelt s napi munkáját folytatta, és étkezés közben is tör-
ténelmi és theologiai iratokat olvastatott föl. 

Igy s ily szellemben vala munkás Kollárcsik is, ma-
gasztos hivatala minden teendőiben, ami neki minden idők 
püspökei között méltó helyet biztosit. Mély s éles értelem, 
kifejlett ész, szabályozott érzelmek, szilárd akaraterő, fárad-
hatlan tevékenység, melyet a testet gyakran gyötrő beteg-
ség sem vala képes teljesen megtörni, jellemzék e nem rég-
elhunyt nagyemlékű főpapunkat. 

Kollárcsik bölcs s erélyes megyekormányzatának azon-
ban koronáját páratlan jótékonysága képezi. 

Hallgatással mellőzve u. i. kisebb-nagyobb, több ezerre 
menő jótétéményeit : a tanitó-képezde alapítványához 10,000, 
az árva-intézethez 3320, az elaggott papok alapjához 2050, 
a székesegyház felékitéséhez 20,117 forinttal járult, ezen fe-
lül ennek részére egy drága misemondó ruhát szerzett, mely-
nek értéke 7140 frt. A Rozsnyón általa megtelepített paulai 
szt. Vincze-szüzek lakházának felépítése és felszerelése 
30,000 forintba kerütt ; az alapítvány 23,805 frt. Yégren-
deletileg is összes vagyonának legnagyobb részét hasonló 
ajtatos czélokra rendelé fordíttatni. 

Igy cserélé föl hálásemlékü főpapunk az anyagiakat a 
szellemiekkel, a mulandókat az örökkévalókkal. 

Rozsnyó ez időszerinti kegyes főpásztora dr. Schopper 
György ő méltóságának jótékonyságát, melyben dicsőemlékü 
elődeivel vex-senyezni látszik, fónnen hirdetik rövid három 
év alatt tett következő adakozásai s alapitványai : 

Az általa kezdeményezett rozsnyói egyházmegyei pa-
pok önsegélyző-egyletére 3040 frt. 

A nőzárda-épület nagyobbitására több mint 20000 „ 
Az apáczák javára 1030 „ 
A szegény tanitókra 930 „ 
A katholikus tápintózetre 1125 „ 
A városi szegényekre 410 „ 
A jelenlegi százados ünnep alkalmából megrendelt 

most megszólalandó 37 mázsás nagy, s egy már használat-
ban lévő kis harangra 4800 frt. 

Ezen időkénti adományozásokhoz járul, mint imént 
értesülünk, — a centenárium alkalmából a fentnevezett 
„önsegélyző-egylet", a szegény tanitók, tápintézet s a sze-
gények alapjára átadott két-két százforint, tehát összesen 
800 forint. 

Tekintve mindezen valóban nagylelkű áldozatokat, a 
lefolyt század alkonyán, a kegyelet s hála eme ünnepélyes 
perczeiben szivünk mélyéből kivánjuk: tartsa és éltesse a 
mindenek Ura ő méltóságát, hogy az uj század éveinek is 
még hosszú során át folytathassa Isten nagyobb dicsősé-
gére, árva egyházmegyéje, s az emberiség javára áldásos 
jótékonyságát ! (,Gömöri Hírlap'.) 

Göncz. N é h a i d e g e n t o l l i s m e g a d j a, a m i a 
m i e n k . (Folytatás.) De ne tudjuk be ezt a korral vál-

tozó1) protestantismusnak ; de azután el sem fogadjuk ám, ha 
Diogenes-vagy Krátesként nagy komolysággal leczkéket osz-
togat az evangeliumi erkölcstanról vagy a humanitas követel-
ményeiről! Mi Isten jóvoltából réges-régen tudjuk és gyako-
roljuk is ezeket ; ha pedig valami tanulságosat és felölelésre 
méltót látunk ott, bizonyára nem fogunk neki esni, hanem in-
kább a valódi méltánylattal késni nem akarunk ; miután pedig 
erről a tapasztalás ugy is sokszor tanúskodott, csak azt volna 
megvárni igazságos kötelességünk, hogy igazságos követe-
lésünk kívánalmainak ott a másik részen is mindenkor elég-
tétessék. Igen, az, hogy a hasznos törekvés, mely különben 
is minden irányban egyik fővezérelvét képezi a katholicis-
musnak, az egyház áldozatra kész szolgáinak, — mondom, 
hogy a hasznos munkásság sympathicus, synergetikus, ne 
pedig ellenműködő, — antagonistikus hatást eredményez-
zen. -Cuique suum ! Ha az igazság mérő serpenyüjét nem 
fogja lebillenteni a ráfogás kéteshitelü súlya; ha a még 
most is divatban levő apologia nem lesz „A reformata ek-
klesiának Apologyiája, vagy: Magamentségé"l)-nek édes 
gyermeke, nyomorék szülötte, hanem a hiteles forrásokon 
alapuló történet vizsgálásának akár egyik, akár a másik 
részre dülő eredménye : akkor érde mleges méltatásra az ily 
érintettem mű, ugy hiszem, mindenki előtt találkozni fog ; 
mig ellenben elkeserítő, légből szedett állításaival csak az 
undor bizonyos nemét kelti fel az igazságért epedő lelkekben. 

A ,Religio' szives olvasói elé bocsátván előzményül ez 
igénytelen sorokat, a ,Figyelő' f. 2. félévi II. füzetét veszem 
megfigyelésem tárgyául s ujjal mutatok dr. Kiss Áron 
„Abaujmegye műveltség történelméből11 czimü czikkében fog-
lalt figyelemre méltó uyilatkozataira, melyekbeü csakugyan 
tanulságos dolgok rejtvék, holott a régibb ,Figy.' gyakran 
másféle szellemi tápot nyújtott olvasóinak.3) E körülmény 
arra látszik következtetni, hqgy valahára elérkezik a ten-
dentiák komolyabb irányban való haladása, s a komoly 
vizsgálódó, szemben a hitelöket vesztett, — mert csak a 
rosz irányban haladó, irodalmilag megvesztegeti ,közvéle-
mény' képviselői, — ujságirók pénz- és kenyérért sóvárgó 
nagy táborával, tudtul merészkedik adni (nem állitom, hogy 
addig épen nem találkoztak volna ilyenek !) urbi et orbi a 
catholicismus mindenha üdvös működését,jelesül az egyház 
emlőin táplált és az Ur szőllejében munkálkodó egyház-
szolgáknak erkölcsnemesitő s tudományos törekvéseit. 

Dante — elkeseredve, korának erynnisseként, a poklon 
keresztül ostorozza napjai történelmének nagy embereit és 
bűnöseit. Dr. K. A. az imént neveztem czikkében az igazság 
szeliden pattogó ostorával kezében, midőn dr. Károly Gy. H. 
„Abaujmegye XVI. századbeli műveltségtörténelmébölu czimü 
értekezését ismerteti, jelenik meg az irodalom terén és szól 
a protestánsokhoz, szól hozzánk, katholikusokhoz is, ezen 

') Már kezdetben, nagy volt a ,reformátorok'' közt az egyenetlenke-
dés ; most bizonyára egyikök sem ismerné meg saját szerzeményét. Kü-
lönben álljanak i t t Luther szavai : „Én bevallom, hogy Zwingelt (gúny-
ból elferdíti Zwingli nevét) egy nem-keresztyénnek tartom minden tanai-
val együtt. Mert egyetlen részét sem tanitja igazán a ker. hitnek és az 
gonoszabb lett hétszer, mint mig pápista volt, Krisztus Ítélete szerint 
(Máté 12, 45.) „és azon emberek dolga gonoszabb lesz azután, mint az-
előtt." (Prot. egyh. s isk. 1. 1873. 30. sz.) — J) E birtokomban levő köny-
vet irta 1562-ben Juellus János. M.-O -ban deákul kiadatott 1704. -, 
azután magyarra lefordítva jelent meg. — 3) E csekélységnek látszó 
kitétel mellőzésével. „Orosz Á. kath pap létére" (minthabizony a prot. p. 
lehetne csak született szónok !) a jelesebb magyar egyh. szónokokhoz tar-
tozik, (F. 1876. 25. sz.) a „Figy." 1876. 5. sz. 52. l.-ra utalok. P. S. 
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idézett mű ismertetésének fonalán. Kit és mily mérvben 
illet e szelid pattogás? kik részesülnek kiváló elismerésében? 
de még mit mond, és a mit mond, miért mondja ez érteke-
zésről ? deritsék fel a következő sorok. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
= Előfizetési felhivás az „ Uj Magyar Sión" nyolcza-

dik (1877.) folyamára. Szerkeszti dr. Zádori János. Mentül 
inkább tünedeznek a ker. elvek az állami vezérletből, annál 
inkább kell azoknak érvényt szerezni a társadalomban ; s 
mentül inkább fosztatik meg egyházunk a külvédelemtől, 
annál sürgősebb feladatunk azt a szellemi fegyverekkel a 
ezószék, időszaki sajtó, üdvös iratok által védeni, intézmé-
nyeit a ráfogástól vagy rágalmaktól oltalmazni, a közegy-
házzal való érdekegységünket fentartva, katholikus öntuda-
tunkat emelni. 

Ezen ezélzatoktól leskesitve készülünk a nyolezadik 
folyamot megkezdeni. Habár egyházunkat és hazánkat ille-
tőleg szomorú sejtelmek, nyomasztó előérzetek busitó ha-
tása alatt állunk : mégis azon tudat hatalma erősit, hogy a 
szellemet, hitet, a lelki erőt eltemetni, kiirtani nem lehet. A 
kath. öntudat már sok elfelejtett zsarnok sirja felett lépdel, 
ha erős, állandó lesz egyházunkhoz való ragaszkodásunk, 
melegéből még hazánk is nyerhet életerőt, el nem vész az 
u j tatárjárás vészeiben. A szellemi ébrenlét, a lelki izmoso-
dás, a kath. öntudat emelésének közege akarunk lenni. 

E folyóirat egyúttal a külföldi irodalom közvetitője, 
azért a főbb irodalmi jelenségek állandó tolmácsai vagyunk, 
amire egy gazdag könyvtár közelsége nagy mértékben ké-
pesít. A lap anyagi kiállítása nem változik, minden hónap 
végén egy öt ivnyi füzet jelenik meg. Tiz példányra egy 
tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. A könyvárusok általi 
közvetítést mellőztetni kérjük. 

Előfizetési ára egy évre 6 forint. 
Legczélszerűbb postai utalváuyt használni. Minthogy 

e folyóiratra, mely az egyház érdekében adatik ki, több me-
gyében a templom pénztárából is lehet előfizetni, ezen kö-
rülményre van szerencsénk a ft. plébános urakat tisztelet-
teljesen figyelmeztetni. — Esztergom, 1876. Szent Imre 
napján. A szerkesztőség. 

X Megjelent mint a Herder-féle ,Theol. Bibliothek' 
X I . kötete: „Lehrbuch des kath. und prot .Kirchenrechts, 
mit bes. Rücksicht auf d. Vaticanische Concil, sowie auf 
Deutschland, Oesterreich und die Schweitz" von Dr. Fried-
rich. H. Vering sat. E kötettel a terjedelmes s figyelemre 
méltó munka be van fejezve, melyet a tudós szerző ö Emi-
nentiájánnk, Magyarország bibornok-herczegprimásának 
ajánlott, legmélyebb hódolata s tisztelete jeléül. 

VEGYESEK. 
— Szatmárról irják a ,M. Állam'-nak Schlauch Lörincz, 

szatmári püspök ur ő nmlga egyházmegyéjével, főpásztori 
kormányzatának elejétől fogva, folyton éreztetett jótékony 
szellemét s nagy áldozatkészségét legközelebb azon szép 
tettével növelé, hogy egyházmegyéjének valamennyi digni-
tariusait és plébániáit, valamint tan- és nevelőintézeteit az 
egyházmegyét előtüntető nagy diszes kiállitásu uj térkép-
pel, aminő eddigelé nem létezett, s kiállitása közel 900 fo-
rintba került, — méltóztatott becses ajándékképen meg-
lepni. E térkép, mely a szatmári egyházmegye öt politikai 
vármegyéjét, u. m. Szatmárt, Marmarost, Ugocsát, Bereget 
és Ungot foglalja magában, a bécsi katonai földrajzi intézet 
által pontosan készült. A községeket — a kisebbeket is ki-
vétel nélkül — mind eltünteti ; az anya- s fiókegyházak lcü-
lönbözőleg jelölvék ; a térkép helyrajzilag és fóldmértanilag 
tökéletes ; a hegyek, völgyek s folyóvizek rajta hi ven kitün-
tetvék. Szomszédaink északról a przeinysli egyház s a lem-

bergi főegyházmegye, keletről a bukovinai vicariatus, dél-
ről a nagyváradi és erdélyi egyházmegye, nyugotról az egri 
fő- és a kassai egyházmegye. A megyei papság lekötelező 
mély hálával fogadja ő méltóságának eme nagybecsű kegy-
ajándokát. — S minekutána ő nmlga nagyszerű évi áldoza-
tokkal a szűkölködő plébánosok, segédlelkészek és kántor-
tanítók nyomasztó anyagi helyzetét megkönnyité; a közok-
tatás előmozditásáról s számos árvák neveltetéséről sajátjá-
ból atyailag gondoskodott és folyvást gondoskodni kegyes-
kedik ; az esperesi kerületekbe pezsgő életet öntött, az eljá-
rásba s az ügyek kezelésébe, valamint a hivatalos jelentések 
alakjába egyöntetűséget és rendszerességet oltott : apostoli 
üdvös munkálkodásának koronájául a káptalant készül a 
jövö év küszöbén egy házilag látogatni, mely visitatio capituli 
canonicára serényen folynak az előkészületek. Ily eseménye 
a szatmári egyházmegyének, mióta fenáll, még nem volt. 

— A pozsonyi ,Recht' ismételten ily czim alatt „Stich-
proben aus confessionslosen Schulbüchern" igen érdekes ka-
lászatokat hoz honi ,hitfelekezetnélküli' tankönyvekből, me-
lyekről csak azt sajnáljuk, hogy nincs módunk azokat lefor-
dítani; egyet azonban, melyet legközelebb hozott, mégis ide 
igtatunk. Egy .talány' ez, mely ekként szól: „Találd el ked-
ves Péterkém, mi ez: Fönt egy lélek, alant egy lélek, köze-
pén egy darab bőr ;" — s a felelet : — a lovas . . . Különben 
nem csuda, hogy ilyen tankönyveink vannak, mikor ,lólelkü, 
szerzők irják. 

— A szász protestáns országos zsinat e hó elején ta-
nácskozott Drezdában. Tanácskozásaiból a következő moz-
zanatot emeljük ki, mely bizonyos körök ,vallásosságát' 
kellőkép jellemzi. Egyik ülésben Sulze, drezda-uj városi pré-
dikátornak ügye tárgyaltatott, ki ezelőtt körülbelül egy év-
vel ,Di Leuchte' czimü folyóiratban a Szentháromságról szóló 
tant „pogány hiedelem"-nek (heidnischer Wahn), Luthernek 
a megigazulásról való nézetét istentelennek nevezte, hozzá 
pedig Krisztus istenségét nyíltan s egyenesen tagadta volt. 
Midőn ezeket irta, chemnitzi prédikátor volt, nem sokára 
pedig, talán ép ezért Drezdába hivatott meg, s most magá-
nak a zsinatnak is tagja volt. Kérdőre vonatván kijelenté, 
miszerint semmit sem von vissza azokból, amiket irt, legfe-
lebb, ha most irná, gyengédebben fejezné ki magát. Ennek 
folytán a zsinat többsége ,roszalását' fejezé ki eljárása felett, 
melylyel azonban Sulze annál kevésbbé törődik, minthogy 
,hi veinek' nagy része s a drezdai sajtó tökéletesen az ő ré-
szén áll, sőt a lapoknak egyike, a 30000 példányban terjesz-
tett ,Dresd. Nachr.' a következő szép dolgokat mondja: 
„Hol van a világon két (protestáns) ember, kik ugyanazt 
hinnék ? ! A lipcsei egyetem hét rendes hittanára, a szászhoni 
1172 prot. pastor közt nincs kettő, kiknek hite azonos lenne. 
Hiszen a hit változik a korral, a tanulmányokbani haladás-
sal, sőt az ember sorsával is. Ismerünk, például, egy lutherá-
nus udvari prédikátort, ki ezelőtt valamely reformata köz-
ségnek pástora volt. Ha tehát Sulze pástor kimutatja, (!) 
hogy a szentháromságróli hittczikkely pogány eredetű, épen 
nem mondunk ellene neki, minthogy magában a zsinatban 
is tekintélyes hittudósok azt mondták róla, hogy igazi pro-
testáns" . . . . S abban ezen ,nagytekintélyű hittudósoknak, 
valahogyan igazuk lehet. 

— A Magyarországban uralkodó kalvinismusnak leg-
újabb hőstettei gyanánt a következőket jelezhetjük azok-
nak, a kiket érdekel: a bold, kassai püspök végrendeletének 
szándékba vett megsemmisítése ; az erdélyi katholikus ala-
pítványok ügyét, melyben, mint a ,M. Állam' mondja : „uni-
táriusok és kálomisták ,correcte' véltek eljárni, ha a több év 
előtt elkövetett jogfosztást ujabb jogfosztással tetézik ;" s 
végre a majsait esetet, midőn t. i. a római egyház híveinek 
megtiltatik, magokat katholikusok nak nevezni, s egyletet ala-
kítani, jeléül, hogy már e téren is a törvényen kivül állanakj! 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A szeplőtelen fogantatás hitágazatának 
korszerűségéről. 

„Gaude Virgo Maria, cunctas haereses sola 
interemisti in universo mundo !" 

A kath. hivő évről évre ú j r a átengedi magát a 
fölött i öröme s hálájának, hogy IX. Pius szentséges 
atyánk, hallgatva az összes egyház őhajára 1854. 
decz. 8-án ünnepélyesen kihirdeté azon hitágazatot, 
mely szerint a b. Szűz Mária az Ur Jézus Krisztus 
érdemeinél fogva a bün minden szeplöje nélkül 
fogantatot t . 

Örvend a hivő ezen eseménynek már azért is? 

mert mindennek örvend, ami a b. Szűz tiszteletét és 
dicsőségét bármi módon emeli ; pedig az ő szeplő-
telen fogantatása szentséges életéből bizonyára oly 
ti tok, mely leginkább muta t ja , mennyire áll ő fö-
löt tünk, s mennyire méltó ál talunk tiszteltetni, k i 
i ránt az Isten oly nagy figyelemmel viseltetett. De 
örvend IX. Pius pápa e tettének a hivő azért is, 
mivel az ő, mint a Krisztus egyháza fejének, szavá-
ban, midőn ily ünnepélyes alkalommal s nagyfon-
tosságú ügyben azt emeli, a Szentlélek szavát hal l ja . 
S ha voltak is kételyei a hivőnek a kihirdetés kor-
szerüvolta iránt, mielőtt az egyház nyilatkozott , 
nem lehetnek már most kételyei a nyilatkozat után, 
jó l tudván, bogy a Szentlélek Isten, ki az egyház 
fölött őrködik, meg tud j a vala akadályozni a kihir-
detést, ha sz. Pé ter utóda alkalmatlan időben akar t 
volna a Krisztus nyájához szólni. Ezek szerint az 
emiitett hitágazat kihirdetése u tán is kétségbe vonni 
annak korszerüvoltát , nem egyéb mint felfuvalko-
dot tságból származott bizalmatlanság az Ur Jézus 
Ígéretei s hatalma iránt. Ami azonban épen nem 
t i l t ja , hogy meg ne nyissuk szemeinket a l á t á s ra , 
hogy ne törekedjünk a dogma kihirdettetését a vi-

lág folyásából is igazolni. Mert, hogy hitünk legyen 
rationabile obsequium, nem elégszünk meg azzal, 
hogy a kihirdetet t hitágazatot tudomásul veszszük 
s azontúl igaznak ta r t juk , hanem amennyire gyar ló 
elménk engedi, az okok után is nézünk. 

Bármely tannak korszerüvolta abból fog ki-
tűnni, ha bebizonyitható, hogy azon időben, midőn 
azt az egyház hangsúlyozza, a hirdetet t tannak a 
gyakorlat i hi téletre befolyása van, hogy tehát hir-
detése nem üres szószaporítás. Ezen értelemben 
véve mikép igazolható a szeplőtelen fogantatás hit-
ágazatának épen a mi korunkban tör tén t kihirdet-
tetése ? — E kérdés épen oly fontos, mint gyakor-
lati ; világos felelettel el lehet oszlatni a kétkedő-
nek aggályait , edzeni a hivők meggyőződését, kellő 
fénybe helyezni az isteni Gondviselésnek az egyház 
fölött mindenkor őrködő szeretetét. Nem bátorko-
dom e kérdés tudományos tárgyalásába bocsát-
kozni; ezen soraimmal egynémely paptársamnak 
kedves szolgálatot vélek tenni, s azért feleljen he-
lyettem más, ki erre vonatkozólag épen oly röviden 
mint találóan a következőket i r j a : 1 ) 

„A keresztény századok összhangzó tapaszta-
lása bizonyitja, hogy a b. Szűz s Is tenanya i ránt i 
gyermekded tisztelet és szeretet mindenkor és min-
denütt csalhatatlan jele volt az igaz és sértetlen 
hitnek, valamint csalhatatlan eszköz a hit tisztasá-
gának s elevenségének megőrzésére. Igy egyesek-
nél, igy egész országok, népek és nemzeteknél. De az 
eretnekség sohasem tudot t megférni a b. Szűz i ránt i 
szeretet- s tisztelettel s az ő dicső kiváltságai i rán t 
való hittel. Kivétel nélkül minden eretnekség ugy 
tün t fel, mint pöffeszkedő tekerődzés testén azon 
régi kigyónak, mely engesztelhetlen gyűlöletből 

!) cf. Monatrosen, II. J. p. 92, mely jeles feliratot t. 
olvasóinknak becses figyelmébe ajánlunk. 
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leselkedik annak sarka után, ki szüntelen megtiporja 
fejét. Ezen tapasztalás az utolsó idők folytán fel-
tűnő módon ú j ra lett igazolva. Köztudomás szerint 
az egyház és hű gyermekeinek nagy fájdalmára 
egyike az ö elöharczosainak, a szerencsétlen Döl-
linger, elhagyva Krisztus seregének zászlóit, átszö-
kött az ellenség táborába. Midőn a pápa tanitói hi-
vatalában való tévmentessége ünnepélyesen ki lett 
hirdetve, teljes elpártolása napfényre jött . S ime ! 
majdnem ugyanezen pillanattól fogva a szerencsét-
len az egész világ előtt ugy viselte magát , mint a 
szeplőtelen Szűz ellensége. Ugyanis azon hirhedt 
előadásokban, melyeket egyik mult télen (1871/2) 
Münchenben tartott , a római pápa főp ásztori és tév-
mentes tanitói hivatalán kivül nyilt szavakkal az 
Istenanya szeplőtelen fogantatását is kétségbe vonta, 
midőn minden történeti igazságot arczul csapva 
világnak bocsátá e nevetséges hazugságot : az ösz-
szes keleti egyház hagyománya semmi nyomát sem 
bir ja felmutatni a b. Szűz Mária szeplőtelen fogan-
tatásáról szóló hitnek. Igy bebizonyult ujolag és 
igen feltűnő módon, mikép a tiszta hit csak a bold. 
Szűz iránti szeretet és hűség ótalma alatt biztos, 
s ekként minden tévtan saját hiveit és rabjai t a sz. 
Szűz és fenséges kiváltságai elleni gyűlöletre izgatja. 
Ezen állandóan észlelhető tüneménynek oka pedig 
azon benső és élő összefüggés, mely létezik a szep-
lőtelen Istenanya és sz. hitünk minden titka közt. 
Mária és kimondhatlanul magasztos kiváltságai, 
Mária s a benne s általa létrejött isteni titkok hi-
tünknek teljes és magától Istentől eredő summáját 
teszik, nem ugyan a holt betii hangzása szerint, ha-
nem mélységes mysticus valóság szerint, ugy hogy 
semmiféle hitigazság ellen nem történik támadás 
anélkül, hogy ez által valamikép a b. Szűz is meg 
ne sértetnék. Csak egy példával akar juk itt kitün-
tetni ezen benső, szerves összefüggést. 

Aki a b. Szűz szeplőtelen fogantatásának hit-
ágazatát elfogadja, kénytelen korunk összes divat-
szerü tévtanait tagadni és kárhoztatni. Ha Mária 
csak különös kiváltság által őriztetett meg az ere-
dendő bűntől, akkor Ádám nemzetsége születésében 
már nem tiszta, hanem bünterhelt, megromlott, vált-
ságra szoruló. Ha az istenanyai méltóság Mária ré-
szére ily rendkivüli kiváltságot követelt, akkor te-
hát Krisztus, az ő fia, nem puszta eszme, hanem tör-
téneti személy, továbbá nem egyszerűen a „naza-
rethi bölcs", hanem igaz Isten, ki az örök Igének 
egy személyében egyesité az isteni természetet az 
emberivel. Ha Mária Krisztusnak, a bukott emberi 

nem Megujitójának, érdemeinél fogva őriztetik meg 
az eredeti bűntől, akkor tehát Krisztus küldetésé-
nek czélja nem földi, világi, hanem mennyei és ter-
mészetfölötti, vagyis az embernek a bűntől, a lelki 
haláltól, Lucifer rabszolgaságából való megváltása 
s a malaszt, melyet Jézus számunkra szerzett, ko-
rántsem egy avval, amit manap „testvériség, egyen-
lőség és szabadság"-nak híresztelnek, hanem titkai 
sz. hitünknek, melyekből örök életünk van, s ame-
lyeket Jézus azért szerzett, hogy ismét Isten gyer-
mekeivé tegyen minket. Ha csak egyedül Mária volt 
kivéve természetünknek bün-szülte romlottsága alól, 
minden ember pedig abban részes : akkor mindaz, 
a minek feladata e romlottság terjedését és uralko-
dását meggátolni, u. m. féken tartani a gonosz szen-
vedélyeket, ellene szegülni a rosz kívánságoknak, a 
hit világosságával támogatni az elhomályosodott 
észt s i. t., nem a „műveletlen középkor" túlzása, 
hanem mindez erkölcsileg jó, szent s az üdvösségre 
szükséges; s a föld nem czél, hanem csak száműze-
tésünk színhelye, hol harczolnunk kell a test és lé-
lek közti harczot s előkészülnünk a siron tul való 
jobb életre. Ha Mária egyedüli kivételével Ádám-
ban az egész emberi nem vétkezett s Isten törvé-
nyét megszegte, akkor az ember már természete 
szerint nem független, hanem fensöbb törvény alatt 
áll, melynek engedelmeskedni tartozik ; ábránd te-
hát az a „feltétlen szabadság", ábránd a „gondolat 
függetlensége", ábránd a „közvélemény uralma", 
ábránd a „nép souverainitása", ábránd az „emberi 
törvények feltétlen érvényessége". 

Mindezen s még sok más igazság foglaltatik a 
szeplőtelen fogantatás tanában, nem ugyan mint 
egy közös formulában, hanem azon tisztelet s hó-
dolat, melylyel az egyház a szeplőtelen Szűznek 
adózik, ezen igazságokat szüntelen idézi a hivők 
öntudatába, benső értékök szerint feltünteti s benne 
mintegy személyesiti. 

Ezek, ugy hiszem, bő világosságot árasztanak 
a szeplőtelen fogantatás hitágazatának korszerüvol-
tára. Ha a szives olvasó a mondottakat elmélkedése 
tárgyává teendi, mint hitszónok sokféle anyagot 
találhat Mária-beszédekre. Igy önkényt a dogmati-
kai térre lép, amelyen az anyag feldolgozása ugyan 
nehezebb, de fölötte háladatos, mert gyakorlati, az 
életbe vágó s az elmék tusakodását megvilágitó. A 
tárgy azon oknál fogva is vonzóbb leend, miután 
ekként feltűnő megvilágítást nyer az általunk any-
nyiszor elmondott, gyakran talán megcsudált, de 
ledér ajkak s haereticus tollak által nem ritkán nyil-
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tan is gyalázott egyházi antiphona : „Gaude Virgo 
Maria, cunctas haereses sola interemisti in universo 
mundo !" N. T. 

Irenaeus tanúságtétele 
a romai egyháznak tekintélye mellett. 

(Folytatás.) 

Azt mondtuk legutóbbi czikkiink végén, hogy Iióma 
egyházi főlényét még az eretnekek is elismerték s éljárásuk 
által megerősítették. S csakugyan igy is van. Gyakran ol-
vassuk amaz idők egyháztörténelmében, hogy egyegy eretnek, 
kit saját egyháza kebeléből kizárt, Rómába folyamodott, s ott 
visszavételét kérelmezte, meg lévén győződve, hogy ha Róma 
ismét visszafogadja őt, visszafogadottnak tekintetik az egész 
egyház által ; a római egyház Ítélete azonos lévén az összes 
katholikus anyaszentegyház Ítéletével. Már említettük, hogy 
Montanus s társai is igy tettek ; említhetjük még Theodo-
tiont, az öregebbiket s ifjabbikat, kik tévtanok miatt ki let-
tek igtatva. (Euseb. V. 32,) Rómába jött Cerdo, a gnosticus 
is ; — Eus. IV. 15 ; — Marcion, ki ott Polycarppal találko-
zott, végre Valentin, szintén gnosticus, ki ellen Irenaeus 
irt. Mindezek azért folyamodtak a római szentszék tekinté-
lyéhez, mert tudták, hogy a püspökök s hivek is minden 
fontosabb egyházi ügyben oda folyamodni, ott találkozni 
szoktak. A nem sokkal Irenaeus után élt sz. Cyprián ugyan-
ezt állítja a maga korabeli eretnekekről is, s abban a maga 
részéről valóságos vakmérőséget, merényletet lát : „Navi-
gare audent ad Petri cathedram." Ep. 35. 

Igy állott a dolog Irenaeus korában. A római püspök-
nek széke mint Péter széke általánosan el volt ismerve ; a 
legfontosabb közös ügyek csak általa és előtte döntethettek 
el ; innen a folytonos érintkezés közte és a külegyházak közt, 
innen az egyes egyházak küldötteinek : híveknek, alszerpa-
poknak, szerpapoknak, papoknak s püspököknek megszakí-
tás nélküli jövése-menése a kath. világ minden x-észeiből. 
Ha tehát Irenaeus azt mondja, hogy ezen egyházban, elő-
kelő vallási fölénye miatt, a hivek kötelesek találkozni, ak-
kor nem csak fenálló szabályt, hanem történelmi tényt 
is jelez, mely mellett még az eretnekek és hitetlenek is 
tanúskodnak. 

Még a hitetlenek is, mondjuk; mert a tény oly közis-
meretü volt, hogy még a római császárok figyelmét is ma-
gára vonta, mint azt Decius császárnak amaz ismerôtes nyi-
latkozatából tudjuk, miszerint jobban szeretné, ha Rómában 
ellencsászár ütné fel fejét, mintsem püspök ; „Cuin tyrannus 
(Decius) sacerdotibus Dei fanda atque infanda comminare-
tur, cum multo patientius et tolerabilius audiret levari adver-
sus se aemulum principem, quam constitui liomae Dei sacer-
dotem(Cypr. ep. 52.) Igy csak akkor beszélhetett a császár, 
ha a római püspöknek szellemi hatalmát a magáéval hason-
rangunak s magától függetlennek tudta, ki az egyházat 
épugy kormányozza, mint ő az államot, küldve t. i. s fo-
gadva követeket, kik által alárendeltjeivel közlekedett. Ily 
független szellemi hatalmat nem akarván maga mellett tűrni, O O O 7 

inditá meg ama kegyetlen üldözést, melylyel nevét megbé-
lyegezte, s mely kiválólag a püspökök s papok ellen irá-
nyult ; de épen a kereszténység szellemi hatalma ellen sok-

kal nehezebb volt a küzdelem, mint valamely ellencsászár-
nak anyagi fegyverei ellen, azért jobban szerette volna, ha 
politikai vetélytárs támad ellene, mintsem hogy mellette a 
római pápa gyakorolja legfőbb egyházi tisztét. 

Ez azon általánosan elismert tény, Róma püspökének 
szellemi fölénye t. i. s az ebből származó folytonos közleke-
dés a különféle tartományokbeli egyházakkal — ez az, mire 
Irenaeus eretnek elleneit, Valentinust s követőit figyelmez-
teti, mint olyasmire, mit magok sem tagadhattak ; mert 
maga Valentinus is megfordult Rómában. 

Lyonnak hires püspöke tehát igy szól hozzájuk: „A 
római egyházat mindnyájan a legmagasabb tekintélynek 
ismerjük el ; sőt ti magatok is ugyanazt tettétek, mert 
ügyetekben hozzája fordultatok. Ez tehát a hit dolgában 
az iránytadó egyház. S ha már most bebizonyítom nektek, 
hogy a római egyház megszakittatlan apostoli successiónak 
örvend, akkor egyúttal azt is bizonyítottam be nektek, hogy 
ott az apostoli tan mindig tisztán megtartatott s megőrizte-
tett, melyet tehát nektek is föltétlenül elfogadnotok kell." 

A római egyház kiválóbb elsőbbsége tehát gyakor-
lati tény, melyből az elméleti következtetés az, hogy ezzel 
minden egyéb egyháznak a hitben egyetértenie kell. A 
tényt az ellenfél sem vonhatta kétségbe, következőleg kény-
telen volt a következtetést is elfogadni. Hátra volt tehát 
csak az, hogy Irenaeus bebizonyítsa, miszerint ez a római 
egyház a tiszta, apostoli hitet mindig hiven megőrizte; — 
miként tette azt, látandjuk czikkünk negyedik s utolsó 
részében. (Folyt, köv.) 

Egy középkori magyar plébános könyvtára. 
(Vége.; 

X X I I I . Tractatus de Deo etc. 
XV-ik századi folio, csonka papircodex, ismeretlen 

szerzőtől, év nélkül. A kézirat nedvességtől igen sokat szen-
vedett s több helyen alig olvasható. Tartalmaz hittani fejte-
getéseket a következő sorrendben: „Tractatus de Deo" 
VI I fejezetben tárgyalva, a 7-ik csonka; „Tractatus de 
Angelis" ; „De B. Maria V." ; „De Christo" ; „De Eccle-
sia" ; „Explicatio Symboli Apostoliéi" ; „Sermones de Octo 
Bea tud." ; „Tractatus de operibus misericordiae" ; „Tracta-
tus de virtute Christiania" ; és „Tractatus de septem donis 
Spiritus Sancti." Boritéktáblái töröttek. [Mostani Signa-
turája: Nr. XI.] 

X X I V . Liber Sententiarum etc. 
Papircodex a XV-ik századból, egész iv rétű, elején 

és végén csonka, hittani vegyes tartalommal. A góth betűk-
kel irt kézirata következő műveket foglalja magában: „Li-
ber sententiarum", „De mysterio ss. Trinitatis" ; és „Tra-
ctatus nonnulli scholasticae theologiae morális". — A leve-
lek nagyon szakadozottak és elnyűttek s a régi kötésből 
csak táblatöredékek maradtak meg. [Mostani Signaturája : 
Nr. XIV.] 

X X V . Tractatus de Vita Spirituali J. Grerson Cancell. 
Paris, etc. 

XV-ik századi 8-ad rétű papircodex, ékes Initialisok-
kal, év nélkül. A codex első része, a hires Gersont, máské-
pen Charlier János párisi cancellárt (* 1363 + 1429) kit 

46* 
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tudományossága miatt „doctor christianissimusnak" nevez-
tek, ismeri szellemi szerzőjéül ; mig a másik rész ismeret-
len szerzőnek asketikus fejtegetéseit tartalmazza. Kötése jó. 
[Mostani Signaturája: Nr. XVIII . ] 

X X V I . Tractatus de Poenientia. 
Papircodex a XV-ik századból, 12-ed rétű, a végén 

csonka. Tárgya : a gyónás és az oltári szentség fejtegetése. 
Elnyűtt és molyette leveleken kezdődik a fejtegetés szövege 
ezen szavakkal: „Circa pietatis notitiae" etc. s a végén az 
1440-iki iratási évet találjuk. 

Ezt követik más tárgyú czikkek, „de confessione" s 
egyéb hasonlók. I t t különösen ki kell emelnünk a codex 
utolsó részének tractatusát, mely a következő felette érde-
kes bevezetéssel kezdődik : „Honorabilis domine Johannes 
qui curam geris animarum in civitate Trenchiniensi Nitri-
ensis dioecesis : Dilligenter et ex effectu postulasti tibi re-
vellari hos, quibus divinissimi sacramenti eucaristici propter 
aliqua facinora, quae committentes de super et de eisdem 
confiteri nec poenitere proponunt, foret merito deneganda 

Tue postulacioni occurrendo prout dignum est, 
dico primo quod sumtio illius divini sacramenti interdicta 
est omnibus haereticis" etc. — — ezután pedig több feje-
zeten keresztül fejtegeti: „quod deneganda sit omnibus 
qui emunt blada (frumenta) pro cariori tempore, falsariis 
bullarum, raptoribus, praedonibus" etc. Megtudjuk ebből, 
hogy a codex János trencséni plébános felhívására készült 
s az ismeretlen szerző, ki alatt valamely hazai theologust 
szabad sejtenünk, elősorolja benne azon eseteket, melyekben 
kell a gyónóktól az oltári szentség kiszolgáltatását megta-
gadni. Sajnos, hogy az érdekes codex a végén csonka, leg-
több levele szaggatott s egykori kötésétől egészen meg van 
fosztva. [Mostani Signaturája : Nr. XXVI.] 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, decz. 5. F o l y ó ü g y e k k é t b i z o t t s á g 

k e b e l é b e n . A kath. politikai kaszinók szükségességének 
bebizonyítására mult levelünkben egy pontra hivatkoztunk, 
melyet azóta ime csakugyan megerősítve találunk nem csak 
az által, hogy a kérdéses ügy annyi kétségbevonhatlan ok-
mány daczára mind e mai napig elhalasztatott, illetőleg a 
sérelem orvoslása elmulasztatott, hanem annyiban is, hogy 
most már a katholikusok, legalább a bizottság indítványa 
szerint, jogos követeléseikben csakugyan megrövidíttetnek. 

Ert jük e megrövidítés alatt az erdélyi katholikusok 
jogos követeléseinek csakis részben leendő kielégittetését. 
A pénzügyi tárgyalás alkalmával, mint azt annak idején e 
helyen felemiitettük, Csengery ur, azon rokonszenves (?) in-
dulatánál fogva, melylyel a katholikusok iránt viseltetik, a 
mennyiben, mint az protestáns emberhez illik (?) mindent, 
ami katholikum megtámad, a mennyiben továbbá minde-
nütt a hol csak teheti, a katholikusok jogainak megszorítá-
sára tör, tehát ez a buzgó protestáns akadémikus ur a pénz-
ügyi bizottságban azon indítványt tette, hogy a két miniszter 
által jogilag indokolt, az erdélyi katholikusokat illető tör-
vényjavaslat az országgyűlés jogi bizottsága által vizsgál-
tassák meg. Csengery ur czélját, mint már akkor mondtuk, 
a katholikusok megrövidítését el is érte ; mert bár az erdé-
lyi káptalan követelései kielégíttetni véleményeztetnek is a 

jogügyi bizottság által, ellenben a nagyszebeni és brassói 
sz. Ferenczrendi zárdák elutasittatnak követeléseikkel, s 
minthogy a bizottság jelentésébe felveendőnek határozta-
tott, hogy a törvényjavaslat indokolásában érintett többi 
követelések jogi alappal nem (?) birnak, ebből az is követ-
kezik, hogy az Orsolya-szüzek sem elégíttetnek ki, sőt a 
bizottság azon szavaival, hogy a törvényjavaslat oly érte-
lemben szavazandó meg, hogy ezzel a követelések végleg o ' íjj o o 
elintézendőknek tekintetnek, bizonyára útját akarja vágni 
netaláni felszólalásoknak a jövőben is. 

Csengery Antal ur tehát, mint mondtuk, örvendhet, 
mert bár igaz, hogy ebből az ekklezsia cassájába mi sem 
foly be, (?) de hát nem elég öröm már az is egy puritán lelkű 
protestánsra nézve, ha az a pénz nem foly be katholikus 
pénztárba sem ! Egyébiránt, mi megvalljuk, hogy az ügyet, 
daczára a bizottság végszavainak nem tartjuk befejezett-
nek, mert ha ő excja a miniszter ur, daczára az általa jogi-
lag kellően tett motivatiónak elfogadta is a jogi bizottság 
véleményét, van még e bizottságon kivül más forum is, hol 
a jog iránt több érzékkel birnak, mint ez idő szerint az or-
szággyűlés jogügyi bizottságában ; ott a törvényszék, hol 
reményijük, hogy nem hunynak szemet az igazság előtt, 
habár erre katholikusok és nem zsidók, vagy protestánsok 
appellálnak. Ja j azon országnak, hol a bírák oly tiszta igaz-
ság előtt sem hajolnak meg, mint az erdélyi katholikusoké, 
jaj azon országnak, hol néhány száz forint az által t aka -
ríttatik' meg, hogy a kegyes alapítványok lefoglaltatnak, 
hogy lehetne akkor Isten áldását várni ? 

A másik folyó ügy a középtanodákról szóló törvény-
javaslat, mely a közoktatási bizottságban tárgyaltatik. E 
kérdésben a t. bizottság még az 1-ső §-ra nézve sem volt 
képes megegyezni, oly szétválók voltak a nézetek ; tehát 
még reményihetünk. 

Ha ugyanis volt valaha fontos kérdés valamely bizott-
ságban, mely a katholikusokat közelről érdekelte, ugy bizo-
nyára a középtanodai törvényjavaslat az ; mert ott épen azon 
kérdés fog eldöntetni: legyen-eeMagyarországon tovább is 
a katholikusoknak középtanodájok vagy sem ? afelett fog 
döntetni, váljon a részben katholikus elemi tanodából kike-
rült tanonczok, az egyház vezetése alatt folytassák-e további 
tanulmányaikat, és igy alkalom adassék-e nekik, hogy ker. 
katholikus érzelmeikben megerősíttessenek, vagy pedig oda 
dobassanak-e áldozatul a hitetlen állami iskolák irányá-
nak? Élet-halál kérdés ez, nemcsak az egyházra, hanem az 
államra nézve is. 

Az eddigi tárgyalást szemügyre véve, lehetetlen ki 
nem emelnünk az irányzatokat, melyek a közoktatási ta-
nácsban, azonnal az l-ső §. tárgyalásánál nyilatkoztak, me-
lyek közt nevezetesen olyannal is találkozunk, mely katho-
likus iskoláinknak, tüzetesen azoknak, melyek a tanul-
mányi alapokból fentartatnak, vesztét jelentené. És itt nem 
mellőzhetjük hallgatással a conservativpárti Kállay Benő 
ur azon nyilatkozatát figyelembe ajánlani t. olvasóinknak, 
hogy ő, habár elfogadja is a hármas, ,állami-alapitványi-
magán felosztását az iskoláknak, de azért a tanügy terén fe-
lekezeti szempontot nem ismer, és azt szeretné, hogy min-
den intézet állami legyen. Igazán sajátságos ,conservativ' fel-
fogás, mely vetekedik a legradicalisabb omnipotens állami 
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felfogással, — váljon minő gyárban készülnek az ilyen con-
servativ férfiak ? 

Annál nagyobb megelégedésünkre szolgál azonban Tre-
fort ő excjának nyilatkozata, ki kijelentette, hogy az 1791-ik 
és 1828-ik évi törvények jogilag még fenállanak, melyek sze-
rint a kérdéses intézetek katholikus természetűek. Üdvözöl-
jük ő excját e nyilatkozatért és feljegyzük azt, mert nagy 
hasznát fogjuk venni mi, és bizonyára ő excja is fel fogja 
használni akkor, midőn majd a tanulmányi alap jogi termé-
szetéről lesz szó. Ha ugyanis az intézetek katholikus termé-
szetűek, ugy az alapok is, melyekből fentartatnak katholikus 
természetűek ; mert, ha az alapok állami természetűek len-
nének, ugy nem értjük, hogy lehetne a mai rendszer s a mai 
jelszók mellett az intézeteket katholikusoknak nevezni. 

E két irány jelzi a harczot, mely vivatni fog az okta-
tásügyi bizottságban s melyre nézve felhívjuk a kath. képvi-
selőket, fontolják meg, mily rettentő felelősség háramlik 
rájuk, ha feladják a kath. egyház jogát az iskolára, mert 
evvel feladják az ország keresztény jellegét és egyedül ők 
lesznek okai, ha nem csak romlásnak indul a hajdan erköl-
csileg erős magyar, hanem egészen is el fog sülyedni. Vivják 
e harczot ugy, hogy az a keresztény Magyarországnak jövő-
jét biztosítsa. A 

Komárom, nov. 22-én. K á p o l n a s z e n t e l é s , — 
a l k a l m i - d i g r e s s i ó k k a l . A ki hazánk súlyosabb vi-
szonyú vidékein a lelkipásztorkodás terén hosszabb ideig 
foglalkozott, tapasztalatainak egyik legnevezetesebbje-ké-
pen hordozhatja szivében, hogy a nép az oly filialisokban, 
melyekben gyermekeinek rendes iskoláztathatása mellett 
a szent miseáldozat malasztjaiban hetenkint legalább egy-
szer-kétszer, az Isten igéjében pedig legalább minden másod-
harmad vasárnap részesül, az oltár szolgáját az anyaegy-
házközség-belieknél sokkal jobban tiszteli, hitéhez sokkal ele-
venebben ragaszkodik ; mig viszont az oly fiókközségek hely-
zetét, melyekben, kivált egy virágzó anyagi viszonyoknak 
örvendő protestáns gyülekezet mellett, sem iskola sem tem-
plom nincsen, — a legvigasztalatlanabbnak kell mondani ! 
Bujdosik, szökik innen, akinek erre kis alkalma, és hite van, 
— s akinek nincsen: teljes közönbösség, külső tagadás által 
iparkodik drága egyediségét s existentiáját a protestantis-
mus szokott fegyverei, a guny és anyagi elnyomás ellen 
megmenteni. 

Oh nekünk, kik filléreinket évenkint összegvüjtöget-
jük, hogy Jézus sz. gyermeksége társulatának Chinában be-
teg gyermekeket vásárolgatni segitsünk, hogy azok mind a 
testi mind, s legalább, a lelki haláltól megmentessenek : 
anélkül, hogy ezen távol világrészbeni kisdedek jaj kiáltá-
sai előtt elnémulnánk, mennyi lelket nem lehetne megmen-
tenünk, kevesebb költséggel, idehaza, s szemeink előtt, — 
mert hála Isten itt inkább csak a lelki és nem egyszersmind 
a testi kenyeret is éhezik a kisdedek, — ha képesek volnánk 
azon tehetősb jeleseink figyelmét, kiknél e nagybani jókony-
ság szinte szenvedély, (ezen körülményekre forditani, — s a 
Szt.-László-Társulatot felvirágoztatni az ő egyik kitűnő 
főczélja szerint ! 

') hát ott, kérem szépen, hol a katholicismus jogai aprópénznek 
szoktak tekintetni, melyből az ellenfélnek, mikor szükségesnek tartjuk, 
egy kis borravalót dobunk,hogy egyebekre nézve capacitálható legyen. Sz. 

Mert uraim, nemcsak az megy ugyan az Isten dicső-
ségére, amit a szegény özvegy a gazdag templom perselyébe 
beteSzen ; nem csak azt teszszük Krisztussal, a mit az Ö leg-
kisebbjeinek egyikével teszünk az ő nevében, hanem azt is, 
amiben a szent szeretet, quae non aemulatur, non inflatur, 
az ő elragadtatásában, emberi czélok, vonatkozások nélkül, 
mint az Isten iránti teljes odaadás nyilatkozik, s a mit Júdás 
hamarosan siet „perditiónak" elkeresztelni: de azért „in ne-
cessariis deesse ut fiat abundantia in superfiuis" a keresztény 
okosság irányelvei közé nem tartozik. 

Inkább ne legyen tehát országszerte olyan filialis, 
melyben nem találtatnék egy kis kápolnácska és iskola, 
mint hogy legyenek oly basilikáink, melyeket egész éven át 
egyetlen egyszer sem lennénk képesek megtölteni ; melyek 
azért tán nem annyira az Isten dicsőségét, mint az épitetők 
és merész tervezőkét látszanának hirdetni ; de kiknek dicső-
ségében a seregek Ura maga sem szivesen osztozik. 

Példát, a sok közül, csak egyet idézek a tanulságos 
történelemből. A gyenge jellemű II. Justinian a szent So-
phia alatt, mikor neki egy bámulandó szépségű templomot 
emelt, nemcsak az isteni imádandó örök bölcseséget, ha-
nem saját énjét is meg akarta tisztelni, — bölcs Sala-
mon fólülmulásában fogadkozván minden tehetségét kifej-
teni. „Isten alapitotta és nem fog megrendittetni. Isten vele 
lesz a hajnalfényben!" — hirdette a főbolthajtás vakitó 
fénynyel, czélzással az angyalokkal való közlekedésre, me-
lyet a templom tervének eredetére nézve venditálni bátor-
kodott. „Dicsőség az Istennek, aki engem méltónak talált, 
hogy ily művet létesitsek! Meggyőztelek Salamon!" — eb-
ből állott fennhangu imája, midőn a templom felszenteltetett. 

S a terv eredetével teljesen hármoniáltak a végrehaj-
tás eszközei ; mert nem egy sz. Istvánhoz hasonló szelid, alá-
zatos, apostoli fejedelem megtakarításaiból, hanem az egész 
országra ily czélból kivetett adóból kellett ezen istenházá-
nak egy emberi hiúság Pantheonja-képen létre jönnie. E 
czélra még a tisztviselők fizetésének bizonyos része is lehu-
zatott. Még nem voltak ki a földből egy ölnyire a falak, 
már 452 mázsa arany kiadatott. Mig a fővároson kivül nem 
látszottak sehol csak a régi jólét emlékeztető rongyai, ezen 
templom az épitésnél kifejtetthez hasonló pazarlással (pél-
dául 42,000 darab kehelyruhával) felszereltetett ; ami a szé-
les birodalom minden irányában elszórtan, mint műkincs, az 
Isten dicsőségére fordítva, azt tágabb körben hirdetheté, 
Ephesusban, Troasban, Cyzikusban, Áthenben, a Cyclado-
kon, — ezen egy helyre elraboltatott, s igy százezrek lelki (?) 
felépítése végett milliók kegyelete lerontatott. 

A zsidóknak csak egy templomuk levén, természetes, 
hogy figyelmük, szeretetük itt concentráltatott ; nálunk leg-
elhanyagoltabb falusi templom tabernaculumában (s hány 
nincs ilyen!) és sz. Péter főtemplomában ugyanazon Krisz-
tus Urunk vagyon ! A bársony ruhások és daróczosok lelke 
is egyenlő szeretetet érdemel. „Sic luceat, tehát, lux vestra 
coram .hpminibus, ut videant opera vestra bona et glorifi-
cent Patrem vestrum qui in coelis est", — de ,nesciat tua 
sinistra, quid faciat dextera !' — csak az Isten országának, 
nem a magad dicsőségének megalapítása, terjesztése, legyen 
a te szemeid előtt ! Az idiosyncrasiát hamar pellengérre ál-
lítja az Isten, mert nem tűr meg maga mellett bálványokat. 
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Csuda-e, hogy a hiu Justiniántól, ki a maga dicsősé-
gét az övéhez köté, ki sorompóba lépett az ő praedestinált 
bölcsével, valamint alkotványától oly hamar, oly világosan 
eltávozók?! Hogy ki kevélységtől áradozott maga az Ur 
előtt, annak helytartóját kellően nem tiszteié! hogy ki sa-
ját magának is áldozott, Isten iránti hitét tisztán meg nem 
őrizheté ! hogy mely alkotvány az emberi hiúság által örök 
időkre a tökéletesség megtestesült képviselésére szánva volt: 
husz év múlva egy iszonyú földindulás által roppant károk 
közt főékétől, kupolájától megfosztatott, s az uj épitő taná-
csa szerint a megalázott fejedelem azt jó hét öllel alacso-
nyabbra vétetni kényszerült!? Mi érte azután, a keresztes 
hadak alatt, az ozmán foglaláskor a hiu fejedelem hozzá 
hasonló utódainak trónját, mi azok irányelvének kiáltó sym-
bolumát: még ma is látjuk, felesleges elmondani ! 

Az embereknek a jóidőkbeni kevélysége miatt kell 
Krisztus ezen és egyéb számos szent helyeinek annyi meg-
aláztatást szenvedniök ! 

D e „de s t ryg i s , q u a e non sun t , n o n f ia t m e n t i o !" — É n 
n e m a m a i b a s i l i k a - é p i t ő k e t , — a k i k n i n c s e n e k — a k a r o m 
a j ó b a n va ló t u l z á s u k é r t a g y o n p i r o n g a t n i , h a n e m e g y sze-
r é n y k á p o l n a é p i t ő t a k a r o k mé l tó e l i smerésben , — u t g l o r i -
ficetur P a t e r n o s t e r — részes i t en i I1) — y . (Vége köv.) 

Göncz. N é h a i d e g e n t o l l i s m e g a d j a , a mi a 
i e m n k . (Folytatás.) Károly Gy. H. érdekes munkáját, 
melyből a vizsolyi nyomda- és Károli Gáspár-, gönczi pré-
dikátorra vonatkozó részletek részint a „Figyelő" régibb 
számaiban közöltettek, részint a budapesti „Philologiai tár-
sulat" ülésében felolvastattak, Kiss Áron ur, daczára 
annak, hogy a 16. sz.-ban működő vizsolyi nyomdának 
teljes képéhez és Károli Gáspár, mint ama nyomda (?) lelke 
teljesb alakjának ismeretéhez még sok hiányzik, az életraj -
zi adatok pedig érintve tüzetesben hiában kerestetnek, — a 
protestánsokra nézve felettébb érdekesnek állitja, a mennyi-
ben oly korról ir, mely mindez ideig nincs kellőleg kibuvá-
rolva, s melyet, — hogy saját szavaival éljek, — „a protes-
tánsok feltűnő Hanyagsággal mellőznek," pedig kiválólag az 
övék. Hogy dijóhéjba szoritsam a jeles és nagy szorgalom-
mal egybeállitott, mi türés-tagadás benne, inkább a protes-
tantismusnak kedvező műveltségtörténelmi tanulmányról 
való Ítéletét a t. ismertetőnek, a mondottakon kivül álljanak 
még: „sem a felvett férfiakról teljes életrajzot, sem a kor 
műveltségének teljes képét nem adja, csak annyit mindenik-
ből, mennyi czéljára megkívántatott, a mit ad azonban, azok 
ha nem mindannyija értékes is, de mindenesetre érdekesek 
mind." — „Ime, ismét egy kath. toll foglalkozik a prot. XVI. 
századdal. Nem oly tehetség, — mondja tovább, — mint 
előbb felhozott kartársai, (Ipolyi, Fraknói,) de részreliajlat-
lanabbak, mint azok." Ez volna szorosan a neveztem műnek 
méltánylata. Kissé megállapodom ; sorra veszem a dolgot. 

A zajos 16. századdal irónak foglalkozni, művelődés-
történetünk érdekében mindenesetre felettébb dicséretre 
méltó ténykedés ; kellő világításban helyezni a nevezetesb 
helyi viszonyokat, tisztán körvonalozni a háborgó szellemek 
sok jót és sok roszat termő forrongásait, rámutatni az erősza-

') Mai nap redoutok, színházak ós bizonyos csarnokok létreho-
zásában szokták fejedelmek, városok s némely más tehetősek erejüket 
kimeríteni. 

kosán elvett területek- különféle épületekre és az elfoglalt 
templomok hosszú sorára, melyek csupa ,műizlésből' vagy 
hog-v a későbbi nemzedék tévútra vezettessék, megfosztat-^st/ 7 o 
tak gyönyörű, góthikus mennyezeteiktől és ékesebb fapad-
lással láttattak el, mondom, mindezekre rámutatni, felet-
tébb érdekes, nemcsak a protestánsok, hanem a katholiku-
sokra nézve is ; ha pedig valaki épen, miként K. Gy. H., a 
vizsolyi nyomda működése következtében felpezsdült élet-
ről szól, és adataiban Károli G.-t tünteti fel Abaujmegye s 
vidéke egyik buzgó reformátorának a ,helvét hittétel' szel-
lemében: az természetesen ismét mindenki előtt érdekkel 
bír ; de kiválólag érdekes, mint másképen nem is lehet, — 
a protestánsok előtt, ámbár az adatok „mindannyija nem 
értékes is." Ehhez pár szó hozzá is férne ! 

Az igen t. ismertetőre a világ minden kincseért sem 
merném alkalmazni azon régi „axióma iuris"-t, melyet a t. 
szerző érdeméből is levonna : „Plus valet favor in iudice, 
quam lex in codice." En, az ismertető urnák kevéssel to-
vább feltüntetendő igazsáyszeretetétöl vezettetve, nem bátor-
kodnám azt mondani, hogy ez az „ismét egy kath. toll" 
azért oly kedvesen fogadott vendég, minthogy „részrehaj-
latlanabb" felhozott kartársainál. — Dato, non concesso, 
mégis fürkészem e részrehajlatlanság kulcsát, A legszokot-
tabb tünemények közé tartozik, hogy egy-egy kedvelt tör-
ténetíró munkái főkép azért kapósak, mivel politikai felfo-
gása semmivel sem bölcsebb, mint a tömegnél ideic óráic 

' o o o 
divatos nézetek ; magistránk ekkor ahelyett, hogy tanitana, 
maga áll be docilis tanítványnak. Szerzőnk művét e ke-
retbe nem lehet helyezni. De ám sokszor a legobjectivebb-
nek látszó mű is alapjában, egész tendentiájában részrehajló. 
Mind csupa documentált (ha ugyan az ! ?) adatból van ösz-
szeütve a könyv; de az adatok ugy vannak kiszemelve, hogy 
megannyi egy kedvencz thema bizonyságául szolgáljon.1) 
Én a szerző derék művét, melyben itt-ott akadnak ugyan 
conjecturák, bátran az ekként összeállított művek csoport-
jába sorolom. Ő felvett tárgyának hatalma alatt állva, a 
protestánsok kiválóbb alakjait a művelődés tényezőiül sze-
repeltetve, mindvégig arra törekedik, hogy az övék legyen 
a „dicsőség" ; műve után könnyen azthihetné az ember, hogy 
a katholikusok voltak egyedül az ama korra vonatkozó ira-
tok megsemmitői, hogy csak ezek békétlenkedtek, dúltak2) 
és akadályul szolgáltak a ,művelődés' termékeny magjának 
elhintésénél ; hogy a felekezeti elfogultság kegyetlensége 
ezeknél tört ki vak dühében és a protestánsok, szegé-
nyek, meglapulva, bárány türelemmel nézték a horrendum 
dictu dolgokat. Ime, itt van K. Gy. H. részrehajlása, a mi-
nek következtében K. Á. szerint: „részrehajlatlanabb volna 
mint más kartársaiÉn igy merem magyarázni: jól tudom, 
hogy K. Á. ur igazságszeretetböl mondja részrehajlatlanabb-
nak, miután megtette a kartársak közt a comparatiót. A 

1) V. ö. „Bp. Szemle" 1873. I. 11. sz. „A tört. vizsgálatról." — 
2) Pedig a Hernádvölgyben sok helység temploma került kezökbe a pro-
testánsoknak, melyekkel a katholikusok bizonyosan nem kínálgatták 
őket. A szentélynek boltivei néhol meghagyvák ; legtöbb helyen, a hajó 
kőboltozata leromboltatván, deszkák- és gerendákkal pótoltatott. E tem-
plomok alakja egy tekintetre elárulja, hogy egykor a katholikusokéi vol-
tak. Ily szép régi, a protestánsok tulajdonát képező templomok vannak a 
következő helységekben: Abaujvár, Szina, Tornyos-Németi, Zsujta, Göncz, 
Ruszka, Vilmány, Vizsoly (remek, apsissal). Korlát, Szikszó, Telki-Bá-
nya. Ezen, eddig figyelembe sem igen vett abaujmegyei XIV., XV. szá-
zadbeli templomok müépitészeti tekintetben igen érdekesek. 
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felvett tárgy, a mellékkörülmények, egy szóval, ugy hozták 
magukkal, hogy „részrehajlatlanabb" legyen! — ki az 
imént annak declaráltatott is. (Folyt, köv.) 

Salonichi. A k a t h o l i c i s m u s á l l a p o t a a tö-
r ö k u r a l o m a l a t t . Salonichi, a régi Thessalonica, hol 
sz. Pál is megfordult s melynek katholikus községéhez két 
gyönyörű levelet intézett, legújabban ismételten emlittetett 
a lapokban, azon merénylet miatt, melyet a városnak török 
népe két consul ellen, mint akkor mondák, vallási fanatis-
musból elkövetett. Nem akarjuk e merényletnek okait s 
nyomait tovább fürkészni s azért csak annyit emiitünk e 
helyt, hogy mindketten Oroszország felé vezetni látszottak, 
mely ekként, a maga módja szerint, argumentumot akart 
teremteni arra nézve, mily szükséges a török nyomás alatt 
nyögő keresztényeket — ismét azt mondhatjuk: amúgy a 
maga módja szerint —, felszabadítani ; hogy ez az argu-
mentum néhány ártatlan vérébe került, ki törődnék ezzel ? ! 

Annál érdekesebbnek látszik a következő tudósitás 
épen ezen városból, mely a katholicismus ottani helyzetéről 
szól, s azt mutatja, hogy a Salonichiben lakó katholikusok-
nak bizonyára jobb dolguk van, mint azoknak, kiket a sors 
arra itélt, hogy a ,testvéreket felszabadító' czár vagy ama 
,culturkampfot harczoló' másiknak alattvalói legyenek. A 
salonichi katholikusoknak virágzó iskolájok van s áldáso-
sán működő kórházuk, s a török kormánynak esze ágában 
sincs, hogy egyiket is netán a ,haladás' nevében elnyomja. 

De halljuk már tudósítónkat, Felette áldásos — 
mondja, — azon működés, melyet paulai sz. Yincze társu-
latának itteni háza Salonichiben kifejt. Az atyák kórházat 
és iskolát tartanak itt. Számszerint öten vannak, kiknek se-
gítségére több nővér, is van a kórházban alkalmazva. E kór-
ház igen terjedelmes s már egy kis általakitásra, vagy, mi 
még jobb lenne, ujjáépitésre szorulna. A gyógyszertárnak 
vezetője, egy éltesebb nővér, különös tiszteletben áll a város 
zsidó lakói előtt; gyógytára szombatoukint valóságos os-
trom alatt áll. Tisztára felöltözve, ifjak s öregek, nők s fér-
fiak tolonganak az ajtó előtt. I t t egy férfi, kinek, isten tudja, 
micsoda csetepatéban tetemesen megrongált orrára uj flas-
trom kell, amott egy vörös kaftanos nő, kinek orczája rém-
ségesen fel van dagadva, valamivel odább szegényesen öltö-
zött asszony tolakodik s minden erejét fesziti meg, hogy 
csak minél előbb bejusson a nővérhez, hiszen beteg gyerme-
két tartja ölében s az anyai szeretet, hogy ne lenne türel-
metlen ? hátul pedig egy öreg zsidóanyóka, valóságos ótes-
tamentomi arcz, botjára támaszkodva várakozik csendesen* 
tolakodni nem tud, mert gyenge hozzá, tehát vár, végre 
majd csak rá is kerül, ki inkább egy pár biztató szóra szo-
rult, mint valami gyógyszerre, hiszen a senectus oly mor-
bus, mely ellen nincs medicamen ! — s igy egyik a másik 
után vigaszt s enyhítést találnak, ők a zsidók, e keresztény 
apáczától, kit jómodu hitrokonaik gúnyolnak, üldöznek, 
sőt talán ők maguk is tennék azt, ha épen itt és most rájok 
nem szorulnának de hát ezért ők zsidók, mi pedig ka-
tholikusok vagyunk, kik szivesen jót teszünk ellenségeink-
kel is, hát ha ekként egyegy lelket sikerül megnyerni ? s ha 
nem is, legalább eleget tettünk isteni mesterünk eme pa-
rancsának : benefacite his, qui oderunt vos ! 

Nem kevésbbé áldásosán működik az iskola is, mely 

ugyanazon eléggé terjedelmes házban van, melyben a nővé-
rek laknak, s mely még a gyógytáron kivül is más boltihe-
lyiséget foglal magában, melyeknek bére csendes időkben 
szép összeget szolgáltat missiói czélokra. Taneszköz bősé-
gesen van, tanítványok is szép számmal, ex omni natione 
quae est sub coelo, csak török nem. Az oktatást az atyák 
viszik, a tandij elméletileg meglehetősen magas, csakhogy a 
ki nem fizeti, az — adós marad vele s punctum ! A tannyelv 
a franczia, taníttatik pedig a török, görög, olasz és német 
nyelv s egyáltalán minden ide tartozó tantárgy. A házat s 
iskolát a jelenlegi házfőnök maga, sajátjából állította fel, 
ki nemzetiségére nézve olasz, tüzetesen piemonti szárma-
zású, s már számos esztendők óta itt műveli az Urnák ez 
elhagyatott szőlőjét. 

Nem régen nyilvános vizsga tartatott, ünnepélyes díj-
kiosztással ; a dijakat több száz tallérnyi értéket képviselő, 
igen szép kötésű könyvek képezték. Az ünnepély, melyen 
maga a helyi basa, az itt állomásozó franczia hajók tisztjei 
(az intézet a franczia consulatus telkén s franczia védelem 
alatt áll;) s a város művelt közönsége megjelent, több igen 
sikerült énekkel vette kezdetét ; aztán egy színdarab ada-
tott elő, mely igen alkalomszerüleg a negyedik parancsolat 
teljesítéséből származó áldást tüntette fel s ezáltal is szép 
sikert aratott, hogy a szerepek elosztója az egyes fiuk termé-
szetes tehetségeit kellőleg számba vette. Az előadás kezde-o o 
tén a basának egy török nyelven, annak végén pedig a szin-
tén jelenvolt franczia tengernagynak egy franczia nyelven 
fogalmazott felirat nyújtatott át. A basa hallgatva fogadta 
a kitüntetést, a tengernagy pedig, telivér szellemdus fran-
czia, igen talpraesett beszédében fejezé ki elismerését s jó 
kivánatait az intézet további felvirágoztatása iránt. 

A dijak kiosztásában a közönség is vett részt ; voltak 
tanulók, kik több dijat is kaptak, némelyik egész kis könyv-
tárt vitt magával haza; ezenkivül a legkitűnőbb deák meg 
arany-, a második zöld lombkoszorut kapott. A jelenvolt kö-
zönség egyhangúlag magasztalá az intézetnek áldásos mű-
ködését^ érdekes mozzanat gyanánt emiitette, hogy az oly 
szépen működő atyák közt van egy lengyel és egy német, 
kiket illető kormányaik száműzték, mert — otthon is azt 
tevék, amiért most itt, török földjön ezer sziv á ldja! . . . 

IRODALOM. 
-f- A gyomorbetegek életrendje, dr. R. P. után dr. Lő-

rinc zi Fereyicz, gyakorló orvos. ,Hunyadi Mátyás' 1877. 
8.-adr., 14 1. ára 30 kr. Kapható szerzőnél, Bpesten, Zöldfa 
utcza 39, vagy Aigner L. könyvkereskedésében. Számos 
figyelemre méltó intelmet tartalmaz diaeteticus s egyéb te-
kintetben. 

X A ,Hunyadi M' hirdeti, hogy épen most került ki 
sajtó alól Lubrich Ágost Neveléstörténelmének befejező, I I 
része 72 iven ; igy a teljes mű 102 ivnyi. Az első, 25 ivnyi 
résznek ára bérmentetlenül, 2 f t ; a I l -é 4 ft. 30 kr. Jövő 
évi márcziustól kezdve nagyobb ára lesz ; kapható szerző-
nél, aldunasor, 9. sz. 

= Megjelents beküldetett a ,Deutscher Hausschatz' 3. 
füzete. Tartalom. Szöveg : Eine reiche Frau. Von Ida Gräfin 
Hahn (Fortsg.) — Besuch einer Vogelkoje. — Im fernen 
Westen. — Áerztliche Buss- und Strafpredigten. III . Knei-
penklima und Wirthshauskrankheiten. — Sie trugen mir 
fort den Buben. Gedicht. — Europa. Gedicht. — Rheini-
sche Schaumweine. — Die Brillenschlange und ihre Feinde. 
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— Das Thautröpflein. Legende. — Das projektirte Binnen-
meer in Afrika. — Mein Vaterhaus. Gedicht — Allerlei. 

Képeli : Der neue Bruder. — Porto Venere am Hafen 
von La Spezia. — Der Ferkelmarkt in Strassburg. — Innere 
Ansicht aus dem Dome in Köln. — Allerseelen. — In der 
wilden Gerlos im Zillerthal. — Ruine der Abtei Limburg 
in der Pfalz. — Abschied des heiligen Bonifacius von Eng-
land. — Die Sprengung des Höllenthors im Hafen von 
New-York. 

VEGYESEK. 
= A nyitrai püspök ur, f t . dr. RosJcovány Ágost 

ő méltósága, nov. 30-án, püspökké szenteltetésének 
huszonötödik évfordulóján 200,000 forint s ezer 
darab aranyról szóló alapítványi okmányt te t t le 
az ottani f tdö székes káptalan kezeibe. Az alapítvá-
nyok tudományos, jó tékony s egyéb kegyeletes czé-
lokra tétetnek. E fényes tett u j babér t köri t az 
egyházi tudomány terén már rég óta halhatat lan 
nevü főpapnak halántékaira, ki e földöni legszebb 
ju t a lmá t a nemes törekvés öntudatában talál ja . Bő-
vebb részleteket legközelebb hozunk. 

— Bécsben a volt Sartori- későbben Scheuble-fé\e 
könyvkereskedés csőd alá kerülvén, az ott megjelent s ha-
zánkban is szép elterjedésnek örvendő , Weckstimmen' czimü 
vállalat alighanem kettős folytatást nyerend. Egyfelől egy 
társulat, a ,Katholisches Pressconsortium' hirdeti, miszerint 
,Neue Weck stimmen'-i indit meg, a régieknek szellemében : 
másfelől dr. Wiesinger, ugyané vállalatnak egyik alapitója 
és legelső szerkesztője jelenti, hogy a régieket folytatja, s csak-
ugyan máris egy 4 ivnyi füzetet kaptunk, a VII . évfolyam-
nak 9—11 füzetét, ily cziin alatt ,Der rothe Löioe', mely a 
munkások közt romboló socialisticus üzelmeket ecseteli s 
ostorozza. A , Weckstimmen' ezen folytatása a régi alakban s 
a régi ár mellett (évenkint 12 füzet 1 frtért) jelenik meg. 
Figyelemre méltó, hogy ezen most emiitett füzet, Scheuble, 
mint kiadó s báró Manndorf mint szerkesztő által lévén 
aláirva, egyúttal mellékletül egy hirdetést hozott, mely 
jelenti, hogy újévtől kezdve ismét dr. Wiesinger veszi át 
a szerkesztést, miből kiviláglik, hogy dr. Wiesinger azok-

kal egyetértőleg jár el, kiket e vállalat feletti rendelkezés il-
let. Irodalmi neve s iránya elég kezesség érte, hogy a ,vörös 
füzetek - a közönség pártolását ezentúl is teljes mértékben 
birandják s méltók is lesznek arra ; a jövő évi első füzetet 
Stolz Albán irja. A kiadó-hivatal : Bécs, Graben, 31, Azienda-
hof. („Administration der "Weck3timmen für das katholi-
sche Volk.") 

— A .szabadelvű' párt decz. 1-én tartott gyűlésén a 
katholikus alapok jöttek szóba. Helfy, a zsidó, Várady Gá-
bor a kálvinista, s ha nem csalódunk, a magyar keleti pá-
lyának egyik kitűnő vezéregyénisége, s végre Molnár Ala-
dár, a még egészen ki nem fejlődött országos capacitas hal-
latták bölcseségöket, melynek quintessential, tudvalevőleg, 
mindig arra megyen ki, hogy ezen alapok azon czim alatt, 
hogy az országos költségvetésbe felvétetnek, egyszerűén el-
confiscáltassanak s aztán már egészen holmi kálvinista s egyéb 
felekezetű ,zsenik' eltartására fordíttassanak. A kormány 
jelenvolt tagjai neutraliter viselték magokat; azon kér-
désre, váljon a lapok egyik nem régen hozott hire való-e, 
mely szerint a kormány ez ügyben egy saját és a papság 
választottaiból alakulandó bizottságtól akarna véleményt 
kérni, a cultusminister ő exja azt válaszolta, hogy a kor-
mány e tekintetben még semmi megállapodásra nem jutot t . 

— A franczia alsóház nov. 25-én a cultusminister költ-
segvetesét tárgyalta. Dufaure minister különösen több pá-
holytestvérnek azon folytonos jajgatása ellen emelt szót, mi-
szerint igazságtalanság, a polgárt oly cultusra való adókkal 
terhelni, melyhez nem tartozik, mert ezen érveléssel utóvégre 
minden adózás megszűnnék. Szükséges, miszerint Franczia-
ország minden egyes helyiségében legyenek emberek, kik a 
betegeket ápolják, a gyermekeket neveljék és az erkölcsös-
séget hirdessék, e miatt még nem szükséges az embereket a 
clericalismus rémalakjával ijesztgetni. (Igy fogva fel a val-
lás eszméjét, igaza lehet a ministernek.) A kormány époly 
erősen ragaszkodik a valláshoz, mint a köztársasági állam-
forma fentartásához (!) Az alsóház a költségvetést 443 sza-
vazattal fogadta el 61 ellen. Ugyanazon ülésben Keller, az 
ismeretes katholikus képviselő constatálta, miszerint a kath. 
egyház Francziaországban 175,000 gyermeket nevel, 367 
árvaházat s gazdászati iskolát, 128 munkástermet, s 427 kis-
dedovódát tart fenn, ezenkivül pedig 2000 jótékony intézet-
ben több mint kilenczszázezer szegényről gondoskodik — ! 

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

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

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

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

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 

Eo-ész évre 10 forint, félévre 5 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, 
viziváros, főutcza 221. s Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s 
legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat a ján l juk . A könyvkereskedői uton való előfizetést 
mellőzni kérjük ; mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévr» helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői iafcrfs.Budán 
viziváros,í'őutca221.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HARMIiMCZÓTÚDlK É V F O L Y A M . 

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

zendők. 

Pesten, deczemta 9. 47. II. Eélév, 1876. 
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ur ő mlgának püspöksége negyedszázados évfordulója. Komárom. Kápolnaszentelés, — alkalmi digressiókkal. Göncz. Néha 

idegen toll Ts megadja, a mi a mienk. Róma. A helyzet, a szentatya és a köztársaság. — Vegyesek. 

Szepessy Mihály urnák, 
mint a m. kir. kincstári jogügyek igazgatójának véleménye 

a v a l l á s - , tanulmányi é s egyetemi alapok 
jogi természetéről. 

I. A kath. egyház culturalis missiójáról meggyő-
ződve levén, Magyarország fenkelt lelkű fejedelmei 
is, meggyőződve levén arról, hogy e missiónak tel-
jes mértékben, a magyar nemzet érdekében akkor 
felelhet meg, ha anyagi eszközökkel ellátva, fel lesz-
nek mentve apostolai a mindennapi kenyérkereset 
aggodalmaitól , és igy minden időjüket magasztos 
feladatuk teljesithetésére szentelhetik, mondjuk,ezen 
meggyőződéstől vezéreltetve Magyarhon vallásos 
fejedelmei, a kath. egyházat valódi magyar nemes-
lelküséggel fejedelmi módon lá t ták el anyagi javak-
kal nemcsak, hanem másokat is buzditottak, kivált-
ságokkal ruháztak fel, hogy hasonló nemeslelküség 
gyakorlására serkentsék. 

Csaknem ezred éve már, hogy a kath. egyház 
hálás lélekkel emlékezik meg a nagynevű, vallásér-
zelmü fejedelmekről,kik őt az anyagigondoktól fel-
mente t ték; csaknem ezred éve már, hogy a kath. 
egyház a vallásos fejedelmektől örök időkre nyer t 
bir tokai t a törvény védelme alatt háborítatlanul él-
vezi, és a nemzet culturai érdekeinek előmozdítá-
sára felhasznál ja; csaknem egy ezredév lefolyása 
alat t senkisem találkozott, ki kétségbe merte volna 
vonni, hogy a kath. egyház birtokait , a lapi tványai t 
törvényes módon bir ja , melyhez sem az államnak, 
sem más felekezetnek joga nincsen. 

Azonban a honfoglalásnak évezredes ünnepét, 
melyhez oly közel vagyunk, ugy látszik, hogy a nem-
zet, bocsánat, nem, — nem a nemzet, hanem egy 
szánandó kisebbség herostratusi ténynyel akar ja 
megünnepelni. Amit a nemzet vallásos fejedelmei ; 

csaknem egy ezredév óta, a kath. egyház — és igy 
közvetve a nemzet érdekében alkottak, azt a nem-
zet évezredes ünnepének megörökitéseül legalább 
részben akar ja felforgatni . A liberalismus ugyanis 
már nem nézheti nyugodtan, hogy az égyház to-
vább is háborí ta t lanul élvezze j ava i t ; ő volt első, 
mely a 67-ki kiegyezést, az u j alkotmányos aerát 
avval inaugurál ta , hogy az egyház ezredéven át 
bir tokolt javainak, alapitványainak törvényes vol tát 
megtámadta, kétségbe vonván, mintha az egyháznak 
alapitványai egyházi természetűek lennének, mi-
nőknek azokat csaknem egy évezreden keresztül 
mindenki tartot ta , meg lévén inegtámadhatlansá-
gukról győződve. Tudjuk , igenis jó l tud juk , hogy 
a l iberalismusnak a kath. egyház nagyon alkalmat-
lan ; de t ud juk azt is, hogy nem levén ma még elég 
bátorsága, az egyházat mint vallási testületet nyíl-
tan megtámadni , anyagi javainak megtámadása és 
elkobzásával akar ja legalább megbénítani, hogy cul-
tural is missiójának teljesítésében megakadályozva, 
kellő időben ugy mutathassa be, mint oly társula-
tot, mely feladatának meg nem felelt, méltó, hogy a 
törvényhozás ál tal oly rendszabályok alá vétessék, 
melyeknek súlya alat t elsorvadjon. 

Ez a liberális taktika, e czél szülte az eszmét, 
hogy az országgyűlés megvizsgáltassa, most még csak 
a val lás- tanulmányi és az egyetemi alapok jogi ter-
mészetét, később bizonyára rákerülvén a sor a fő-
papi és a káptalani javadalmakra is. A liberális 
takt ika következtében, a jó l kiszámitott terv, csak 
hosszas va júdás u tán j u t czéljához, az elméket las-
san és lassan elébb hozzá kell a gondolathoz szok-
tatni, hogy, a mivel a kath. egyház, ismétel jük és 
hangsúlyozzuk : csaknem egy ezredéven keresztül 
birt , az tőle el is vehető. Először egy 12 tagból 
álló főbizottság küldetet t ki, a főbizottság egy há-
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rom tagból álló albizottságot bizott meg vélemé-
nyének előterjesztésére az alapok jogi természete 
felöl, az albizottság elkészített véleményét a köz-
alapitványi és kincstári jogügyek igazgatóinak, jogi 
vélemény adása miatt adta át, illetőleg őket ily vé-
leményadásra felszólította és most 1870. óta, tehát 
hat év alatt oda jutot tunk, hogy a jogügyi igazgató 
urak kért véleményüket a bizottságnak benyújtot-
ták, honnan majd — mikor? — a döntő forumok 
elé kerül az ügy, azon ügy, mely a katholikusokat 
legközelebbről érdekli. 

Mint az t. olvasóink előtt tudva van, a libera-
lismus tervezetére, az alapítványi ügyek nagytudo-
mányu igazgatója, mélt. Hamar Pál ur, hatalmas 
csapást mért, kimutatva történelmileg és jogilag, 
hogy mily alaptalan az országgyűlés albizottságá-
nak nézete, mely szerint a vallás- és tanulmányi, és 
igy következetesen az egyetemi alap is állami ter-
mészetünk lennének; bebizonyítva ellenben czáfol-
hatatlanul, mert visszamenve az alapoknak egész 
gyökeréig, hogy a nevezett alapok oly annyira ka-
tholikus egyházi természetűek, miszerint azok soha 
semmiféle más, mint katholikus czélra nem fordit-
hatók. E mély tudományt, terjedelmes tájékozott-
ságot, legalaposabb ismeretet tanusitó véleményt a 
t. olvasók e lapok hasábjaiból ismerik; de külön-
ben is kifejeztük már e vélemény feletti Ítéletün-
ket, s ha itt mégis legalább futólag emlitést teszünk 
felöle, teszszük azt azért, hogy a nevezett alapoknak, 
s az ellene intézett támadás és védelemnek bizonyos 
tekintetben történeti egymásutánját összefoglalva 
hagyományozzuk örökségként az utókorra. 

A most nevezett szakavatott jogi vélemény 
mellett azonban, Szepessy úrtól, a m. kir. kincstári 
jogügyek igazgatójától megjelent egy másik ,jogi 
vélemény' is, a vallás-, tanulmányi- és egyetemi-
alapok jogi természetére vonatkozó, mely feltünö-
leg későn s titkosan osztatott ki ; feltünöleg mond-
juk, mert egyáltalában nem tud juk magunknak 
megmagyarázni, hogy a most nevezett vélemény, 
mely 1875-ik évi augusztus 18-án kelt, miért osz-
tatott szét több mint egy évvel később, mint az 
előbbi, melynek egyik, a vallásalapot illető része 
1875. junius 27-én, a másik, a tanulmányi alapot 
illető része pedig 1875. szeptember 19-én, tehát egy 
hónappal később kelt, mint Szepessy ur véleménye, 
ha csak itt is egész tisztelettel, nem szabad bizonyos 
titkos rugók működésére következtetni, melyek a 
liberalis-parlamentaris életben igen nagy szerepet 
játszanak, kivált nálunk — 

De nem keressük jelenleg e nagyonis közel 
fekvő rugók működését, ez czélunktól nagyon eltá-
volitana bennünket; figyelmünk és vizsgálódásunk 
tárgyává jelenleg csakis az eredményt, illetőleg 
azon indokokat teszszük, melyek alapján Szepessy 
ur csaknem minden tekintetben ellenkező eredményre 
jutot t a vallás-, tanulmányi-és egyetemi alapok jogi 
természetét illetőleg, mint a minő eredmény mélt. 
Hamar Pál ur jogi-véleményében van kifejtje. Mi-
előtt azonban az indokokat vizsgálnók, melyek alap-
ján Szepessy ur véleményét kifejtette, helyén ta-
láljuk itt kezdetben t. olvasóinknak az eredményt 
röviden bemutatni, a mint következik : 

Szepessy ur szerint, habár az egyházi birtokok 
tulajdoni joga a fejedelemmel közösen az államot 
illeti, a vallás-alap törzsvagyona mégis, mivel a ki-
rály szabad rendelkezése alá eső egyházi javadal-
makból, egyházi czélra, örök időkre tétetett, nem 
országos, hanem felekezeti, tehát katholikus vagyon, 
s ennélfogva ezen törzsvagyonnak tulajdoni joga, sem 
nem az egyházat, sem nem az államot, hanem egyene-
sen és kizárólag csakis a vallás-alapot, s illetőleg 
azon róm. kath. felekezetet illeti, melynek részére 
azon alapítványok tétettek, a rendelkezési jog azon-
ban Ö Felségéhez, a kezelési jog pedig Ö Felsége 
végelhatározásának fentartása mellett a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi ministeriumhoz tartozik. A 
tanulmányi-alap törzsvagyonának tulajdona nem a 
kath. egyházat, hanem a magyar államot, mint fő-
tulajdonost és a tanulmányi országos alapot mint 
örökös haszonélvezőt, kezelése pedig a vallás- és 
közokt. ministeriumot illeti ; úgyszintén az egyete-
mi-alap törzsvagyonának tulajdona nem a katholi-
kus egyházat, hanem a magyar államot mint a fő-
tulajdonost és a kir. egyetemet mint örök haszonél-
vezőt; a kezelési jog pedig a vallás- és közokt. mi-
nisztériumot illeti, a rendelkezési jog mindkét em-
iitett alapítványnál megoszolván O Felsége és az 
országgyűlés közt. 

Lássuk immár az indokokat, melyek Szepessy 
urat vezérelték, hogy a fentemiitett eredményhez 
jusson. A vallás-alapra vonatkozólag ugyan vég-
eredményében kedvezöleg itél ugyan ránk nézve, 
egyes nézetek azonban mégis el vannak ott szórva, 
melyeket fontos következményeiknél fogva hallga-
tással nem mellőzhetünk. Az alapítványok jogi ter-
mészetének megbirálásánál mindenekelőtt tisztában 
kell jönni — úgymond — afelől, mi legyen azon 
egyházi javaknak jogi természete, melyekből a val-
lás-alap törzsvagyona nagyobb részt ered, és váljon 
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a főpapság által a vallásalap öregbítésére jövedelmeik feles-
legéből tett fizetések a főpapság önkényes adományai, te-
hát szorosan vett alapitványok-e, vagy pedig a főpapság-
nak oly törvényes kötelezettsége, melynek teljesítésére őket 
Magyarország apostoli királyai törvényesen és jogosan is 
kötelezhették ? E kérdések megfejtésére kilencz pontban 
sorolja elő a felségi jogokat, melyekből azon következte-
tést vonja le, hogy a vallásalap törzsvagyona nem az egyház-
nak, hanem Magyarország apostoli királyainak alapítványa. 

Feleslegesnek tartjuk a kincstári jogügyi igazgató ur 
által elősorolt felségi jogokat részletesen mi is elősorolni, 
részben azért, mert azok oly jogok, melyek egyúttal kötel-
mek is, minő p. o. az, hogy a magyarországi apostoli kirá-
lyok a pápa ő szentségének beegyezésével, mint azt a jog-
ügyi igazgató ur is vallja, joggal birtak nemcsak uj püs-
pökségeket alapítani, hanem a már egyszer alapitott püs-
pökségekjavadalmait felosztani és azokból uj püspökségeket 
alapítani; birtak tehát joggal a régi javadalmat felosztani, 
de egyszersmind kötelemmel is a felosztott javadalmakat 
egyházi czélra fordítani ; vagy minő az, hogy kötelezhetik 
az érsekeket stb., templomok s plébániák stb. alapítására, a 
nem engedelmeskedők javait lefoglalhatják és a kitűzött 
czélra tetszésük szerint fordíthatják; ime a jog és kötelem 
ismét összefűzve, amennyiben az apostoli királyok, a lefog-
lalt javadalmat csakis egyházi czélra fordíthatták ; részben 
pedig feleslegesnek tartjuk e felségi jogok részletezését 
azért, mert a katholikusok azt sohasem vonták kétségbe, 
hogy Magyarország királyai mint apostoli királyok az egyház 
körül nagymérvű jogokkal birtak, de soha olyannal, mely az 
egyháznak hátrányára szolgálhatott volna, mit a „Summus 
ecclesiarum in regno patrónus" fogalma is kizár. 

De bár elismerjük is, hogy Magyarország apostoli ki-
rályai bizonyos jogokkal birtak az egyházban, bár hálásan 
emlékezünk is meg felölök, az adott egyházi birtokokért, 
melyeknek köszöni létezését a vallás-alap, mégis minden 
hálátlanság nélkül elmondhatjuk, hogy a vallás-alap nem 
királyi, hanem egyházi alapítvány. Ugyanis, hogy az apos-
toli királyok kötelezték a püspököket, érsekeket stb. tem-
plomok építésére, plébániák alapítására, hogy megszabták 
azok congruáit stb., a többi felesleg pedig egyházi czélokra, 
igy nevezetesen a vallási alap öregbítésére volt fordítandó, 
abból lehet ugyan következtetni a felség legfőbb felügyeleti 
jogara, de semmiképen sem arra, hogy a felség szabadon 
rendelkezhetett volna az egyházi javak jövedelmével, any-
nyival kevésbbé pedig, minthogy, habár Verböczy hármas 
törvk. l-ső rész 10-ik cz. 3-ik §. kimondja is, miszerint a 
király az egyháznagyok és egyéb egyházi javadalmasok 
jogszerű és törvényes örököse, de azonnal hozzáteszi is, 
hogy a fejedelem mégis korlátozva a jövedelem hovafordi-
tásában, mert kimondja, hogy ez az örökösödés nem abban 
áll, hogy a király a megürült, vagy elpusztult egyházi ja-
vakat lefoglalja vagy elidegenitse, hanem hogy ő azokat 
újból az egyháznak adományozza; de ez utóbbi részt Sze-
pessy ur tévedésből elfelejtette idézni, folyton csak arra tá-
maszkodván, hogy a király az egyháznagyok örököse. Ha 
tehát a királyok éltek is e jogukkal, meghagyva az érsekek-
nek és püspököknek, hogy javadalmaik jövedelmei hova for-
díttassanak, ebből következik ugyan, hogy a vallás-alap a 

királyok főfelügyelete alatt keletkezett, gyarapodott; de 
nem az, hogy a vallás-alap királyi alapítvány, sőt, minthogy 
épen az egyház részére örök időkre adományozott birtokok-
ból keletkezett nagyrészt, ugy hiszszük, hogy nem valami 
különös jogérzék kell hozzá annak belátására, hogy a val-
lás-alap csakugyan egyházi alapítvány. Hozzá adhatjuk 
ehhez még talán azt is, hogy, ha királyaink olyannyira telj-
hatalmú rendelkezéssel birtak volna az egyházi javak felett, 
mint az állíttatik, nem természetesebbnek tünnék-e fel, hogy 
meghagyva a püspököknek azt, ami tisztességes ellátásukra 
szükségeltetik, a többi birtokot egyenesen bekebelezték 
volna a vallás-alapba, ahelyett, hogy kerülő uton kötelez-
ték a vallás-alap gyarapítására. De tudvalevőleg ezt úgy-
annyira nem tették, hogy ellenkezőleg sz. István király, ki-
rályi utódait is eltiltotta, nehogy az egyháznak odaajándé-
kozott javakat megtámadják, kevesbbitsék vagy elvegyék, 
mit utódai tiszteletben is tartottak. Igaz ugyan, hogy a val-
lás-alap II. József császár által leginkább gyarapittatott, de 
egyházi javakból, miket épen ugy, mint elődei, tartozott val-
lási czélokra fordítani, ha tehát a tény fejedelmi is, de az 
alap természete már akkor felekezeti, tehát katholikus egy-
házi volt, és igy a vallás-alap egyházi alapítványnak te-
kintendő. 

A királyi jogok fejtegetése alkalmával azonban a t. 
kincstári jogügyi igazgató ur felemlíti azt is, hogy a ma-
gyar királyoknak joguk volt, a sz. korona szabad (?) ren-
delkezésére visszaesett egyházi birtokokat magánosoknak is 
elajándékozni ; széküresedés esetében az érsekségek, püspök-
ségek stb., intercalaris jövedelmeit húzni ; végre a főpapo-
kat a végvárak fentartására jövedelmeik bizonyos százalé-
kával megadóztatni. Az elsőre vonatkozólag, igaz ugyan, 
hogy nevezetesen Kálmán király bizonyos javadalmakat el-
vett ; de az is igaz, hogy azon javadalmakat az illető java-
dal inasok beegyezésével vette, valamint az is igaz, hogy ez 
elvétel nem vonatkozik az egyház törzsvagyonára, hanem 
csak oly javakra, melyek később állami javakból szakittat-
tak ki ; mint ez kitűnik Kálmán király l-ső törv. könyv 
l-ső, 17-, 18- és 19-ik czikkéből. Ami pedig az idézett 
1548-ki 8-ik és 1550-iki 17-ik törvényezikket illeti, azok 
épen ellenkezőjét bizonyítják annak, mit Szepessy ur állit, 
mert azokban a világi főurak és nemesek eltiltatnak, nehogy 
az egyházi javakat elfoglalják ; ha pedig már elfoglalták,azok 
visszaadására köteleztetnek. A 2-ik pontra vonatkozólag azt 
válaszolhatjuk, hogy a török járat idejeig, az elhunyt püs-
pök javai mindig egyházi czélra fordíttattak, (1. az 1298. 
országgy. 27. tvez. 1439-XIX stb. czikkeket) de ha ez időben 
a nemzeti védelemre felhasználtattak az egyházi megürült 
javak jövedelmei, ezt talán csak nem lehet bünül vagy 
argumentumul ellenünk felhasználni, annál kevésbbé, mert 
Ő Felsége e jövedelmet ismét eredeti rendeltetésének, a val-
lás-alapnak adta vissza ; de az sem bün, hogy a magyar fő-
papság a végvárak fentartására adakozott, ez hazafisága 
mellett bizonyit, de nem bizonyít amellett, hogy a vallás-
alap állami alapítvány. 

Röviden felemlítvén a t. kincstári jogügyi igazgató 
ur által előhozott apostoli királyi jogokat és azokat helyes 
értelmezését, ugy amint azokat hazai törvényeink is ér-
telmezik, adva, követhetjük a tudós kincstári jogügyi 
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igazgató urat véleményében. Folytatólag ugyanis a véle-
mény az országgyűlési albizottság azon nézetével foglalko-
zik, mely szerint az érsekségek, püspökségek, apátságok, 
prépostságok és javadalmazott káptalanok birtokai állami 
tulajdonok lennének és e szèrint az állam, ugy e birtokok, 
mint az ezekből származott vallásalap felől, az összes nem-
zet javára, szabadon rendelkezhetnék. Szepessy ur ugyan a 
végkövetkeztetést tagadja, de minthogy fejtegetése nem he-
lyes alapokon nyugszik, az abból levonható következtetés 
nagy horderővel bir többi alapitványaink jogi természe-
tére is, s azért szükségesnek találtuk, e pontra nézve is el-
mondani véleményünket. 

Valóban érdekes mindenekelőtt Szepessy urnák azon 
vallomását bemutatnunk t. olvasóink előtt, hogy ámbár 
nincsenek kezénél — úgymond — azon okiratok, melyekkel 
sz. István, sz. László, Kálmán, I I . Géza és egyéb királyok 
az érsekségeket, püspökségeket, apátságokat és praepostsá-
gokat (sic) alapították és javadalmazták, de hogy azon ok-
iratok, bármily formában adattak is ki s bármily kifejezé-
sekkel legyenek is szerkesztve, sőt, ha azokban, tekintve, 
hogy az alapítvány az ajándékozásnak szintén egy neme, a 
javadalomnak szánt birtokokra nézve a „damus, donainus, 
conferimus, iure perpetuo et irrevocabiliter possidendum" 
záradék bennök is foglaltatik, még sem szorosan jogilag 
vett donatiók, hanem a római kath. főpapság fentartására 
stb. szánt, és ezen szolgalmakkal terhelt, örök időkre tett 
alapítványokról szóló okiratok ; következőleg, hogy azok-
nak tulajdonosa nem az egyház, hanem az állam. 

Minő szánandó okoskodás, vagy jobban mondva, ön-
kénykedés ! Kezei közt sincsenek az igazgató urnák az ok-
iratok, azokat nem is látta, de ha látta volna is, lia azok 
bármit tartalmaznának is, azt még sem ugy kell érteni, mint 
ahogy fogalmazva vannak, azoknak nem ez az értelmük, 
amit tartalmaznak, hanem az, amit tartalmazni kellene az 
igazgató ur gondolata szerint, mert az adomány az egyház-
nak szól. Igazán, e vallomással szemben csaknem azon határ-
nál vagyunk, hol feleslegesnek tűnik fel minden okoskodás, 
minden hivatkozás a leghitelesebb okiratokra. E szerint a 
nyelvtanban, legyen az magyar vagy latin, nincsen kifeje-
zés, melylyel ki lehetne nyilvánítani valamely jogilag érvé-
nyes donatiót, ha az a kath. egyház részére tétetik, a nyelv 
ilyenkor megváltoztatja természetét, a fogalmak ellenkező 
értelemben veendők, mint azt a szokás megállapítja. Ha a 
dolog igy van, ugy kár volt annyit összeírni az igazgató 
urnák, elég lett volna azt az egyetlen argumentumot az 
albizottságnak rendelkezése alá bocsátani, mert annyi bizo-
nyos, hogy ily felfogással nemcsak azt lehet bebizonyítani, 
hogy az egyházi birtokok államtulajdon, hanem azt is, hogy 
nem örök időre tett alapítványok ; ha ugyanis „dare, do-
nare, conferre irrevocabiliter" nem jelent donatiót, ugy ez a 
kifejezés „in perpetuum" és hasonlók, miért ne jelenthetnék 
azt is, hogy egy hétre, vagy két esztendőre?... (Folyt.köv.) 

Irenaeus tanúságtétele 
a római egyháznak tekintélye mellett. 

(Folytatás.) 

Miképen bizonyitja be Irenaeus, hogy a római egyház-
ban az apostoli hithagyomány mindenha híven megőrizte-

te t t? — ez ama kérdés, melyre czikkünk hátralevő részei-
ben megfelelnünk kell. 

Bebizonyítja ezt szóban forgó helyének végszakaszá-
ban, mely igy hangzik : „ . . . . in qua semper ab his, qui sunt 
undique, conservata est ea, quae est ab apostolis traditio, 
— melyben azok által, kik mindenütt (— az eddigiek sze-
rint már igy is fordíthatjuk: ,mindenünnen' —) vannak, az 
apostoloktól származó hagyomány mindenha tisztán meg-
őriztetett." — ,In qua' kétségenkivül a római egyházra vo-
natkozik, melyről az egész hely szól ; ,ab his' = ,azok által', 
t. i. mint eddig már kimutattuk, azon szerpapok, presby terek, 
sőt püspökök által is, kik mint az egyes egyházaknak köve-
tei és képviselői Rómába jöttek. Igy magyarázzák e helyet 
azok — mellesleg mondva: a primatusnak ellenségei, kik a 
,convenire' igét ,összejönni' által fordítják, s igy kell azt pro 
hic et nunc nekünk is magyaráznunk, kik a latin igének 
ebbeli értelmezését engedményképen elfogadtuk, anélkül 
azonban, természetesen, hogy ezáltal a primatusnak ellensé-
gei közé sorakozni akarnánk. 

De hát. ha Irenaeus csakugyan azt mondja, hogy azok 
a követek s képviselők, azok a püspökök, presbyterek és 
diaconusok, kik e minőségben Rómában találkoznak, tart-
ják fenn az apostoli hithagyományt — akkor nem Róma az, 
mely e hagyományt fentartja s megőrzi, akkor a római egy-
ház nem a többinek vezére, akkor nincs szüksége valamely 
,potentior principalitas'-ra. ! . . . Tehát Irenaeusnak ezen helye 
csakugyan a pápai tévmentesség ellen szólna ? 

E tévmentességnek ellenei tettleg is állítják ezt, s 
ezért forditják a ,convenire' szót ,összejönni' által. Azonban 
amiket eddig mondottunk, eléggé bizonyították, hogy Ire-
naeus nem igy érthette szavait ; mert különben nyilatkoza-
tának második részében tagadta volna azt, mit annak első 
részében a római egyháznak ,potentior principalitas'-áról 
mondott. Nyilatkozatának első részében ugyanis ezt mondja: 
valamennyi egyház köteles (követei személyében) Rómában 
megfordulni, mely kiválóbb elsőbbséggel bir a többi felett ; 
ezen elsőbbséget mindegyik köteles elismerni, s tettleg el is 
ismerik, követségeik ál tal ; — ezzel szemben a második rész-
ben ezt állítaná : de az apostoli hithagyomány megőrzésében 
Róma a többi egyházaktól függ, melyek nélkül, mint okvet-
lenül szükséges támasza nélkül, mit sem t e h e t . . . . 

Már pedig az egyháznak egyik legfontosabb tiszte 
épen a hithagyomány tisztán megőrzése ; ha tehát a római 
egyház kiválóbb elsőbbséggel bir a többi egyház felett, il-
lik, hogy az kitűnő mérvekben épen az apostoli hithagyo-
mánynak megőrzésében nyilvánuljon. Világos tehát, hogy 
Irenaeus szavának imént jelzett értelmezése, épen a bennök 
rejlő ellenmondás miatt, a hermeneuticának már csak leg-
első alapelveinél fogva is helytelen ; mert ekként felfogva e 
szavak értelmét, Irenaeus nem csak maga magának mondana 
ellent, nem csak nyilatkozatának második részében tagadná 
azt, mit az elsőben az eretnekek ellen állított, hanem főalap-
elvét adná fel, melyből a gnosticusok czáfolatában s az 
egyház védelmében kiindult, s melyet különben oly győze-
delmesen érvényesíteni tudott ; azon alapelvet t. i., mely sze-
rint az apostoli tan épen az apostoli, apostolok által alapí-
tott egyházakban őriztetik meg tisztán, s pedig különösen 
a püspökök successiója által, mely az apostolok tanítói hiva-
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tálának változatlan folytatása, amennyiben ezek tanitói hi-
vatalukat az apostoloktól, s mint ezeknek utódjai különös 
,charisma veritatis'-t nyernek, melynek segítségével az apos-
tolok tanát tisztán megőrzik : „Quapropter eis", mondja i-
h. IV. c. 26. n. 2. — „qui in ecclesia sunt, presbyteris obau-
dire oportet, his qui successionem habefit ab Apostolis, sicut 
ostendimus ; qui cum episcopatus successione charisma verita-
tis certum secundum placitum Patris acceperunt ; reliquos 
vero, qui absistunt a principali successione et quocunque 
loco coliigunt, suspectos habere, vel quasi haereticos et ma-
k e sententiae, vel quasi scindentes et elatos et sibi placen-
te8." Ennélfogva épen az ő nézete szerint az apostoli egy-
házak azok, melyekhez az apostoli hit s hagyomány dolgá-
ban fordulni kell. „Quid enim? et si de aliqua modica quae-
stione disceptatio esset, nonne oporteret in antiquissimas 
recurrere ecclesias, in quibus apostoli conversati sunt, et ab 
eis de praesenti quaestione sumere, quod certum et re liqui-
dum est", mondja i. h. c. 4; — ez tehát szerinte valameny-
nyi apostoli egyházról áll, melyek az apostoli successio s a 
fentemiitett ,charisma veritatis' által az apostoli tant meg-
őrizték. E succe8siót ugyan — mindig Irenaeusnak szavai 
ezek, minden egyes egyházról be lehetne bizonyitani ; de ez 
igen messzire vezetne, amiért elég lesz, ha ezt egyetlenegyi 
a római egyházról bizonyítjuk. Mert a római egyház apos-
toli egyház, melyet Péter és Pál alapítottak meg és szer-
veztek ; ez a legrégibb, a legnagyobb, a főegyház. Ha 
ebben megvan az apostoli successiónak megszakítás nélküli 
egymásutánja, akkor benne épen ez által az apostoli hitha-
gyomány tisztán s hamisittatlanul megőriztetett. Már pedig 
as apostoli successio csakugyan megvan a római egyházban, 
Pétertől kesdve, megssakitás nélküli egymásutánban. „Mert" — 
igy bizonyítja maga Irenaeus ezt, i. h. c. 3. — „miután a 
szent apostolok a római egyházat megalapították és felépí-
tették volna, a püspöki hivatalnak viselését Linusra bizták, 
kit Pál, Timotheushoz intézett levelében — IV, 21 ; —• 
emlit. Ez után következett Anakletus ; ez után, mint harma-
dik, Kelemen tétetett az apostolok után püspökké, ki a szent 
apostolokat még maga, személyesen látta, velők érintkezett, 
tanitásukat még fülében, a tőlök származó hagyományt pe-
dig szemei előtt tartotta. Ezen Kelemen után Evaristus kö-
vetkezett, Evaristus után Sándor s ez után, az apostolok 
után mint hatodik, Xystus. Xystus után Telesphorus, ki di-
csőséges tanúbizonyságot tett, (vértanúvá lett), ezután Hygi-
nus, Pius és Anicetus. Anicetusra következett Soter s aztán 
mint tizenkettedik az apostolok óta Eleutherius. Ily rend-
ben s ilyetén egymásutánban származott át miránk az 
apostoli hithagyomány és az igazságnak hirdetése." Eddig 
Irenaeus, s igy okoskodva bizonyítja be, hogy a hit dolgá-
ban mindenkinek a római egyházhoz kell fordulni, mint a 
mely a hagyományt tisztán megőrizte. 

Megőrizte pedig a római egyház azt — ugyancsak 
Irenaeus nézete és érvelése szerint, csakis önmaga által, azaz, 
püspökeinek szakadatlan egymásutánja s az azoknak külö-
nösen e czélból adományozott ,charisma veritatis', a Ssent-
lélek különös segedelme által. A római egyház tehát nem szo-
rult semmiféle egyéb egyháznak szellemi támogatására vagy 
vezetésére ; — oly kevéssé szorult erre, hogy inkább ő maga, 
Irenaeus szerint, képes s hivatva van arra, hogy a többi, 

meg apostoli egyházakban is, mint Kelemen tevé a corin-
thu8Í egyházzal, a hitet megújítsa s az apostoli hithagyo-
mányt kihirdesse, hahogy az, az idők folytában, valahol el-
homályosittatnék. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, decz. 8. M o r b u s c o m i t i a l i s . T. olva-

sóink előtt bizonyára ismeretes, hogy voltaképen mi az a 
morbus comitialis, de minthogy minden kornak megvan a 
maga valamint jelszava, ugy betegsége is, ennélfogva, leg-
alább a mi napjainkban Magyarországot illeti, a morbus co-
mitialis annyiban változást szenved, hogy az nem testi, ha-
nem lelki betegséget jelent, ámbár ez is épen ugy mint a 
régi morbus comitialis, országgyűlések alkalmával szokott 
legveszedelmesebb módon nyilatkozni s ha nevét közelebb-
ről megjelelni akarnók, azt mondhatnók, hogy az: Irá-
nyi-betegség. 

Ez a betegség pedig abban áll, hogy valahányszor a 
közoktatási költségvetést tárgyalják és nem tárgyalják, va-
lahányszor a vallási-kérdés összefüggésben van valamely a 
szőnyegen forgó tárgygyal, van nincsen, Irányi Dániel mind-
annyiszor megragadja az alkalmat, hogy az általános vallás-
szabadság mániájában szenvedéséről bizonyságot tegyen a 
t. ház előtt. Ha tekintetbe veszszük, hogy ily bizonyságok 
évenkint megujultak, el lehettünk rá készülve, hogy ez év-
ben még nagyobb vehementiával fognak megujittatni, és a 
kiknek kedvük telik az Irányi-féle betegség nyilatkozatai-
ban, azok örömmel tapasztalhatták, hogy a szenvedő állapot 
nem hogy alább hagyna, hanem még növekszik, a láz még 
inkább fokozódik. 

Mi e felett örvendeni nem tudunk, hanem igenis saj-
náljuk, hogy Irányi D. ur még mindig régi bajában szen-
ved, hogy tehetségét hálásabb térre nem irányozza. Sajnál-
juk különösen azon nép érdekében, melynek érdekében ő 
beszélni látszik, mert az kétséget nem szenved, hogy annak 
a népnek kisebb gondja is nagyobb annál, hogy ha ez az 
országgyűlés, vagy sem, az általános vallásszabadságról hoz-e 
vagy sem törvényt, különösen a nazarénusok és baptisták 
érdekében, mely különben is csak a nép vallásosságát és er-
kölcsösségét még jobban ásná alá; annak a szegény népnek 
törvény kell inkább, mely terhein könnyitsen, törvény, mely 
az uzsorás zsidó körmei közül kiszabadítsa, törvény, mely 
vallásosságát és erkölcsösségét istápolja, törvény, mely biz-
tosítsa őt, hogy igazság szolgáltatik részére, gyorsan és 
olcsón. E téren bizonyára hálásabban és üdvösebben is mű-
ködhetnék a t. képviselő ur. De vannak betegségek, melye-
ket csak a halál gyógyit ki és bizonyára igy lesz a képvi-
selő úrral is ; sirjába fogja betegségét vinni magával, ami 
magában véve nem nagy baj, mert nagy emberek is meghal-
tak már nagy és üdvös eszmékkel, mielőtt azokat létesíthet-
ték volna ; mi csak attól félünk, hogy I. D. ur betegsége 
másra is elragad és megujulnak az interpellatiók az általá-
nos vallásszabadság érdekében. 

Nem mondjuk, hogy ez káros nem lehet, mert a nép 
alsó rétegeiben is elterjedve hasonló interpellatiók követ-
keztében az indifferentismus, a ,mindegy akármiféle vallású 
legyen az ember' nézet rendkívül megronthatja a népet, de, 
ha Irányi ur és sperativ utódai mindig oly választ nyernek, 
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minőt ez alkalommal Tisza K. ő excjától nyertek, ugy meg-
nyugodhatunk legalább abban, hogy nem osztja az Irányi-
féle nézeteket, hogy nem szándéka, mindenféle esztelenségre, 
melyről valaki azt tetszik állítani, hogy az ,vallás', szaba-
dalmat adni, azt sejteti legalább a belügyminiszter ő excjá-
nak azon nyilatkozata, hogy : „ha valahol, ugy épen ezen 
kérdéseknél a tulhajtás, a fenforgó állami viszonyoknak te-
kintetbe nem vételével való túlságba menés nem fogna hasz-
nálni a vallás és lelkismeret szabadságának, hanem amint ez 
iránybani tulliberalisinus hatását élő nemzeteknél is látjuk 
ma is: épen a szabadságnak válnék veszélyére." 

A miniszter ur részéről ejtett e nyilatkozattal mi telje-
sen egyetértünk. Nem szenved ugyanis kétséget, hogy, mint 
azt ő excja is megjegyezte, Magyarországon, nem emlitve az 
egyes mindig fájdalmas és nem régen történt eseteket, vallá-
sát mindenki elég szabadon gyakorolhatja még most ; másrészt 
azonban a szakadozottság nemcsak nemzeti, hanem vallási 
tekintetből is oly nagy hazánkban, hogy azt még ujabb val-
lások engedélyezésével szaporitani akarni, valóságos haza-
árulás lenne. A kormánynak bizonyára nem az feladata, 
hogy a már létező űrt, nemzetiség és nemzetiség, vallásfele-
kezet és vallásfelekezet közt még nagyobbítsa, mert ez a 
nemzetnek kárára, sőt végveszedelmére lenne, hanem tapin-
tatos törvényhozás által oda kell hatnia, hogy ha már a fáj-
dalmas hitszakadás megtörtént, ha a nemzet fiai annyi kü-
lönféle felekezethez tartoznak, ez, jogsérelem elkerülésével, az 
idegenkedés akut jellegét levetkőzze, mit leghelyesebben 
ugy old meg, ha a katholicismus ellen különféle oldalról és 
különféle irányban meg-megujuló támadások ellenében ön-
maga is csendesitőleg hat, ha saját közegeit a katholicismus 
jogai iránti tiszteletre utasítja. 

Lehetetlen itt meg nem emlékeznünk arról, hogy va-
lamint az egy nyelv nagy erőt, és összetartást kölcsönöz va-
lamely országnak, ugy nem kevesebb erő rejlik az egy val-
lásban, ez bizonyára a legszilárdabb kapocs ember és em-
ber közt. Ha hazánk, még a különféle nemzetiség mellett 
is, egy vallású volna, ha egy része ősi hitétől el nem pártolt 
volna, ugy e nemzet bizonyára még egyszer akkora erőt ké-
pes lenne kifejteni mint jelenleg ; minden vallási megoszlás, a 
nemzeti erő megoszlását jelenti,s ha ez hazánkra nézve minden 
időben veszedelmes volt, mennyivel veszedelmesebb lenne 
épen most; ezt nem kell fejtegetni. A kormány őre a nemzet 
erejének, ezt csak az egységben találhatja fel, őrizkedjék te-
hát minden kalandos vallási politikától, mely még szaka-
dozottabbá tenné a nemzet testét, s ha nem képes is meg-
tenni, hogy a nemzet fiai egy vallásúak legyenek, de azt ké-
pes megtenni, hogy a létezőkön kivül többféle vallásúak ne 
legyenek, s ha Tisza ő excja fennebbi szavai után ezt követ-
keztetnünk szabad, akkor reményijük, hogy odáig is el fog 
jutni, hogy a katholikusoknak is mindenben igazság fog 
szolgáltatni ; — erre csak egy kis következetesség kell. J 

Nyitva, 1876. nov. 30. Dr . R o s k o v á n y i Á g o s -
t o n u r ő m é l t ó s á g á n a k p ü s p ö k s é g e n e g y e d -
s z á z a d o s é v f o r d u l ó j a . Vagy a hiányos megismerés 
és tudatlanság, vagy a sziv és akarat romlottsága tagad-
hatja csupán, hogy méltóságos és főt. dr. Roskoványi Ágos-
ton ur, a ragyogó tudományosság és istenesség embere, 
valamint a váczi egyházmegyének 1851—1859-ig: ugy 

azóta a nyitrai dioecesisnek élén az áldásos és áldozattel-
jes főpásztorkodásnak rendkívüli jeleit adá. A valódi köz-
érdek és a jótékonyság terén, nem különben minden üdvös 
czél előmozdítása körül zajtalanul tanúsított nagylelkűsé-
gének elvitázhatlan ténye, ha más tündöklő érdemeit nem is 
tekintjük, elégséges arra, hogy tiszteletre méltó személyé-
nek emlékét a romlatlan keblek mélyében fakadt őszinte 
hála környezze... 

Ugy van. A nyitrai egyházmegye papsága és világi hi-
vei eltelvék a hála által, melylyel a püspökök ezen példány-
képének, az apostolok méltó utódjának tartoznak, ezen 
örökös hálájuknak kifejezést adtak azzal, hogy a püspökké 
szenteltetés 25-ik évfordulója alkalmából, a kitűnő lyricus 
nt. Budaváry I. kegyesrendi áldozár remek tollából folyt 
„Monumentum Pietatis" elmeművet bocsátották ki; és kife-
fejezést adtak az által, hogy az egyházi és világiak nevében 
a jubiláris főpaphoz hódolatteljes üdvözlő iratot intéztek a 
ft. általános helynök ur ő nagysága, és a nyitrai kegyesrendi 
gymnasium igazgatója a legforróbb üdvkivánatok és leg-
őszintébb hála nyilvánításával, — azon buzgó óhajtás kísé-
retében: ,hogy a Mindenható ő méltóságát még számos 
évekig tartsa meg hazánk, katholikus egyházunk dicsősé-
géi-e, a helyes nevelés-oktatás előbbre vitelére és minden jó 
lélek örömére !' 

Nem lehet e levélnek czélja elbeszélni ő méltósága 
huszonöt éves főpásztorkodásának érdemek- és eredmények-
ben dus működését, hatását, melylyel a nyitrai egyházme-
gye bölcs kormányzása idejében 1876. nov. 29-ig ötszáz-
ezeret (500,000 ft.), az ugyancsak 1876. évi nov. 30-tól hét-
százezeret meghaladott sz. czélu alapítványokat is tett. —• 
A 25 éves püspökség jubileumakor t. i. 200,0Ö0 ft. és 1000 
db. aranyat adott át a Gondviseléstől nyert jövedelmek 
megtakarítgatásával gyűjtött vagyonból székeskáptalana 
kezelésére : a) a székesegyházi alap növelésére, b) az egyház-
megyei alaphoz c) a papnöveldei alaphoz d) az elaggott pa-
pok alapjához e) a néptanítók nyugdij-alapjához járulék-
képen 5000 — 5000 ftot, f) 39 kevésbbe jövedelmes plébános 
s 94 néptanító segélyzésére g) 15 tanulói ösztöndij-állomá-
sul 80—80 ft. h) a papnöveldei elöljárók és egyházmegyei 
gymnasiumban működő tanárok fizetésének emelésére i) a 
nyitrai apácza-zárdában 10, j) a nagyszombati Orsolya-szü-
zek zárdájában 8, k) a zsolnai árvaházban 10 alapitvány-
állomásra 1) az uj misések első szükségleteire való alap bő-
vítésére, m) a sz. Rózsafűzér-társulat gondozására n) a hely-
beli Boldogasszonyról cz. templom kellő helyrehozására, 
o) a néptanítókká képzendők részére 10 ösztöndij-állomásul. 

Az egyes alapitványok részletei, amennyiben azokat 
eddig megtudhattam a következők : 1) A tanitóképezdészek 
részére tett 10 ösztöndij-állomás 100—100 ftot, 2) az elöre-
gedett és nyugdijalapból élő 10 lelkész évi pénze emeltetett 
100 — 100 fttal, 3) a nyitrai papnöveldei elöljárók, theolo-
giai és gymnasiumi tanársággal foglalkodó egyházmegyeiek 
eddigi fizetésének nagyobbitására adatik évi 1930 ftnyi se-
gélypénz. 4) a) A nyitrai apácza-zárdában nevelés-oktatás-
ban részesítendő 10 leány részére évi 130—130 ft., b) a 
nagyszombati Orsolya-szüzeknél gondozandók számára 
200—200 ft., c) a zsolnai árvaházban képzendőkre 120— 
120 ft., 5) Máriahegyi templom helyreállítására 1000 db. 
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arany 6) a helybeli apácza-zárdának egy 500 ftos mise 
ruha (casula.) 

E sorokkal egyedül a lelkünk lelkéből fakadt mély 
tisztelet-, ragaszkodó szeretet- és kegyeletnek kívántunk 
gyönge viszhangja lenni. —Sz. Ágoston, ki a jubiláris püs-
pök urnák oly jól választott védszente, — járjon közbe Is-
tennél, hogy Roskoványi ő méltósága drága életének nemes 
fáradozásait még messzire nyúló lelki s testi üdv és egy há-
lás nemzet elismerő kegyelete kisérje! 

Komárom, nov. 22-én. K á p o l n a s z e n t e l é s , — 
a l k a l m i d i g r e s s i ó k k a l . (Vége.) Egy májusi szép 
napra méltó kedves ünnepélynek voltunk a tegnapi napon 
tanúi. Győr egyházmegyébe kebelezett s a tatai ker. ales-
perességhez tartozó Kecskéd német plébánia Oroszlány nevü 
tót-magyar fiókközségében szenteltetett fel, ns. és főt. Hor-
váth Ferencz tatai apát-plebános ur által egy gyönyörű ká-
polna, mely a szükséges helyiségnek nmlt. gróf Eszterházy 
Móricz által történt ingyenes felajánlása után ns. és főtiszt. 
Trichtl József, győri székesegyházi prépost-kanonok, volt 
kecskédi plébános ur által, több ezer forint költséggel, ritka 
műizléssel emeltetett. 

Előre bocsátott okoskodásunknak, melynek csalhat-
lanságáért egyébiránt egész általánosságban, mint semmi 
nézetünkért, jót nem állunk, legalább egy részét oszthatta 
az emiitett jó kanonok ur, midőn a filialisok ezen egyik leg-
utolsójáról, mely egykor is csak terhére volt a gyenge ma-
ternek, benne az Ur igazi diszéről, igazi kicsinyeinek lelki 
üdvéről, ily eldugott helyen is, megemlékezett, ott a 80— 
90 léleknek megfelelő diszes istenházát építtetett. 

Mennyibe került ezen épület neki : azt ő talán meg 
sem fogná, sői meg sem tudná mondani ! Talán nem is látta 
mióta elkészült : mintha bújni, szökni kivánna saját öröme 
tárgya, saját dicsősége elől ! Pedig az épületet annyira ér-
demes rendeltetésén kivül is megtekinteni, hogy akik ko-
runkban a templomban nem az istenházát, hanem a műépit-
ményt keresik, sőt tűrik csak, nem tartózkodnak felette a 
dicséretet elmondani! Már kivülről oly jó benyomást tesz, 
hogy az ember önkénytelenül is vágyat kapna azt belülről 
is megtekinteni. Es a belső ezen érdeklődést reményen tul 
képes megjutalmazni. Boltozatának festése és építészeti ará-
nyai, szárnyas oltára, annak szekrénye és gyönyörű képei 
olyanok, hogy mint a német költő hires „harangöntőjéről" 
mondja: „Er goss auch Liebe mit in die Form hinein!" Az 
a sz. István, a kápolna védszentjétől jobbra oly gyönyörű 
munka, hogy könycseppet csalt egy mellettem álló világi 
hivő protestáns ur szemébe ! Ilyen bizalommal tekint az az 
égre, hogy lehetetlén a szemlélőnek azt rögtön utánna nem 
tennie ! Imádkozni tanit ae, mint Bartalos ur Szoldatics 
műveiről irta, — s ilyenek a kápolna valamennyi képei. 
Igen szép gondolat volt még az alapitótól ezen képek által 
hazánk és a falusi nép legkedvesb védszentjeinek tiszteletét 
e helyen is éleszteni. 

Alapitványt is tett le az épitő kanonok ur, melynek 
kamataiból a kápolnában a vérnélküli áldozat bemutattas-
sék, s az épület fentartassék ; a földes ur pedig az egyházfi 
számára, hogy különösen a kápolna harangja az „Ave Má-
riára" naponkint háromszor meghuzassék. 

De találtak is ám ezen urak a felszentelő apáturban 

(aki különben is megyénk egyik legjelesebb szónoka) olyan 
magasztalét, hogy kevés volna, ha azt mondanám róla, amit 
a nagynak nevezett protestáns Kazinczy Ferencz Albachról 
Guzmics Izidornak irt, hogy „meg lehet hallgatni", ezt csak 
egy jelen volt tanult izraelitától hallottam mondani. 

És végül, ami a felszentelési ünnepély ós a katholicis-
mus egyik jellegét képezi, feltűnt nekem ezen alkalommal, 
hogy a panszlavismusról vádolt ezen lutheránus tót faluban 
a katholicismus ezen uj szentélyében három szomszéd német 
falu mestere énekelte egész szivvel a sz. mise alatt : 

„Boldogasszony anyánk, régi nagy Pátronánk!" Oh, 
bárha legalább a jobb jövő biztos reményét nyerhetné meg 
Ö nekünk ! —y. 

Göncz. N é h a i d e g e n t o l l i s m e g a d j a , a mi a 
m i e n k . (Folytatás.) A szerző nem szólhatott másképen a 
felhasznált adatok mellett a vizsolyi nyomdáról és Göncz 
1529. év táján született és 1592-ben meghalt „böcsületes 
és istenes vén emberé"-ről, Károli G.-ról, kinek lelkészsége 
és esperessége a la t ta „magyar vallás" (??) esperességének 
területén hitelvei- s szervezetében megszilárdult, hiveiben 
szépen felszaporodott, mint a hogy szólt, midőn felekezeté-
nek és irodalmunk egyaránt kegyelt alakjául mutatta be. ') 
A biblia egyik legelső fordítójának ki ne adóznék tisztelet-
tel és elismeréssel? A „folyékony magyarsággal, de — 
Toldy F.-ként — erő és szépség nélkül forditott" 2) bibliára 
ki ne tekintene örömmel s ki is ne méltányolná fordítójának 
dicséretes munkásságát, a nélkül, hogy talán a felekezeti 
ellenszenv szikrájának helyt engedne lelkében ? Az adatok 
tehát, melyek szorosan a vizsolyi nyomdára, a biblia 3) — 
és annak munkás fordítójára vonatkozással birnak, kétség-
telenül érdekesek mindenki előtt, és e tekintetben K. Gy. H. 
urnák minden oldalról legszebb dija az elismerés. De az is-
mertető, K. Á. ur azon szavait, hogy ebben a bölcsészettu-
dori értekezésben habár nem minden „értékes" is, de min-
denesetre, a mit mond, mind „érdekes", jónak látom ismé-
telni, és rámutatni csakugyan azon ,nem értékes', de mégis 
,érdekes' adatokra. Érdekeseknek állitja pedig csekélységem 
épen a protestánsokra uézve, a mennyiben a katholikusok 
azokban — a hagyomány szerint ! felekezeti elfogultságról, 
kegyetlenség- és vakdühről vádoltatnak a protestantismus, 
jelesül K. G. irányában, miután ennek földi maradványai 
örök nyugalomra tétettek. 

Nekem, ki különben a t. szerző s a kassai főgymnasiu n 
közel mult éveiben egyik disze iránt a lehető legnagyobb 
tisztelettel viseltetem, ama nyilatkozat, habár nem is egész 
biztossággal (t. i. szerintem), de mindenesetre a „kath. tü-
relmetlenséget hangoztatni szerető" liberális csoport hallér-
zékét kellemesen érintő csattogással van elmondva, kissé 
feltűnt. Álljanak itt az eredeti sorok: „Hálás hivei (Gön-
czön) Károlinak is emeltek sirkövet s reá ez emléksorokat 
vésték : „Patria Karolium, Hospitium Viteberga, Cathedra, 
— Et Tumulus, magno, Göntzia terra, Viro est." — „Ez 

') V. ö. ,Figy.' 1875. 314., 326., 327. 11. — 2) M. n. irod.-t. 35. 1. 
3) Könyvészeti antik czime : „Szent Biblia Az az Istennec ó es wy 

Testamentomanac Prophétác es Apostoloc által megíratott szent köny-
vei. Magyar nyelven fordíttatott egészben wyonnan, Az Istennec Magyar 
országban való Anya szent Egyházának épülésére. Luc. XVI. vers : 29. 
Vagyon Mosesec és Prophétáioc, hallgassác azokat etc. Visolban, Nyom-
tat tatot t Mantskovit Bálint által. MDXC. Bódog asszony hauának 10. 
napián, 2 r.'-
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emléktábla is elpusztult a meggyalázott sirral együtt. A fe-
lekezeti elfogultság kegyetlensége annyira ment vak dühében, 
hogy porhadó csontjai fölé a hagyomány szerint utóbb egy 
akasztófán kivégzett közgonosztevö hulláját temette el. A ke-
gyeletnek e rut arczulütése miatt semmi emlékjel nem hir-
detheté nyugvó helyét. Egyébiránt emléke nem kér oszlo-
pot érczből. A legszebb emléket önmaga állitá nevének 
bibliájában, a X V I . század folytán virulásnak indult isko-
laügyünk s a vizsolyi nyomda körüli serénykedéseiben." 4) 
A biblia forditását illető érdemeiből levonni hálátlanság 
volna; hogy épen a 16. század folytán virulásnak indult is-
kolaügyünk, (jóllehet a régmúlt időkben derék szerzetéseink 
az akkori körülményekhez képest szintén dicséretes buzga-
lommal működtek a tanitás terén,) és a nyomda körül való 
serénykedésiben csorbitanók érdemeit, az távol áll ; hanem 
igenis való, hogy „a kegyeletnek rut arczulütésé"-ről, is-
merve Gönczön a 16. századbeli lelket renditő viszonyokat, 
épen nem szólhatunk. Sok függ attól, mily fonsból meritvék 
az ily hagyományok ? Hogy ez vagy amaz a tiszteletes vagy 
lévita ur igy adja elő, készpénz gyanánt bajos volna venni, 
annál is inkább, mert egy más, Gönczön élö hagyomány nem 
engedi azt feltennünk, s a birtokomban lévő, a gönczi r. k. 
egyház történetére vonatkozó összegyűjtött adataim azon 
állitás lehetőségével merőben ellenkeznek. (Folyt, köv.) 

Róma. A h e l y z e t , a s z e n t a t y a é s a k ö z t á r -
s a s á g . Simeoni bibornoknak államtitkárrá kineveztetéae 
még mindig általános helyesléssel találkozik a tisztesse-
ges körök részéről ; sőt még a liberálisok is megengedik fe-
lőle, hogy mint pap minden kifogáson felett áll, „csakhogy " 
— a Non possumus politikájának egyik legelszántabb s leg-
szívósabb hive. Látni ebből, hogy ha borzasztóbbat nem 
tudnak mondani, ez dicséretnek is beválik. A választások 
eredményéről már múltkor is irtam ; tüzetesben azt mond-
hatom ma, hogy 508 képviselő közül csak 85 tartozik az 
u. n. jobboldalhoz, azaz a conservativ ellenzékhez ; de a 
többség is számtalan árnyalatra foszlik. Yannak ott határo-
zott, u. n. ,egész' republikánusok, mérsékelt baloldal, szélső 
baloldal, Centrum és toskanai párt, sat. sat. s a ministerium 
kénytelen, mindezen pártokat számba venni ; mert nekik 
köszöni a hatalmat s azt, hogy abból még ki nem szorítot-
ták. Hogy a radicalismus ekként tudott túlsúlyra vergődni, 
az kiválólag a forradalmi sajtó hatalmának köszönhető, mely 
az országban feltétlenül uralkodik. Nem jobb ugyan a mér-
sékeltnél, de népszerű nyelvezete, az elárusitásban tanusi-
tott fürgesége s a nép szenvedélyeinek folytonos fellázi-
tása s legyezgetése által, amily terjedt, époly befolyásos 
8 jelleme irányánál fogva veszedelmes is. I t t leginkább a 
,Capitale' s a ,Popolo Romano' olvastatnak ; Nápolyban a 
mérsékelt ,Piccolo' mellett egész raja áll a kisebb nagyobb 
petroleur-lapoknak, Genuában s Turinban a forradalom 
lapjai nagyobbak s hatalmasabbak a jobboldaliaknál, s igy 
van az mindenütt a nagyobb városokban, kivéve talán Flo-
renczben, Milánó s Velenczében; de csak mióta a kormány 
Rómában van; mert mig példáulFlorenczben volt, addig ott 
is a felforgató zsidósajtót pártolta s támogatta. Az olasz 
katholikus sajtóról nem is lehet e téren szó; mert a válasz-
tásokkal nem törődik, sőt ellenkezőleg, a mellett, s pedig 
sikeresen agitált, hogy a katholikusok távol tartsák mago-
kat azoktól. A ,mérsékelt' sajtó azzal iparkodik a dolgok 
ilyetén fejlődését magyarázni s okadatolni, hogy a baloldali 
sajtót arról vádolja, miszerint a nép szenvedélyeinek hize-
leg, s meg nem gondolja, hogy maga is csak ez uton jutot t 
a hatalom birtokába. A mit ma Olaszhonban látunk, az a 

<) ,Figy.' 1875. 570. 1. 

forradalom logicájának természetes lefolyása, azon a ,con-
sorteria', az eddig uralkodott tolvaj bandának tehetetlen 
dühe, mely eddig mindig a korona tekintélyével födni sze-
rette magát, mit sem fog változtatni ; a dolgok épen csak 
ugy mennek, ahogy menniök kell. 

VEGYESEK. 
-f- Magyarország bibornok-herczegprimásának 

Ö Főmagasságának legújabb körlevele: „De mate-
ria Sacramenti Eucliaristiae, et quanta circa illám cura 
adliïbenda sit" — épen most hagyta el a sajtót . Ezen, 

dogmatikai, egyháztörténelmi s szertartástani te-

kintetekben felette tanulságos, s épen manap igen 

korszerű okmányt egész ter jedelmében hozandjuk. 
— A paderborni megyében eddig a ,culturharcz' kö 

vetkeztében az összes plébániák s lelkészi állomások nyol-
czadrésze, számszerint 55-en, 117,334 lélekkel kénytelen a 
vallás vigaszait nélkülözni, mert a protestantismus min-
denütt türelmes, ahol uralkodik, mint nem régen egyik cory-
phaeus mondta. 

— E napokban Kolberg, jézustársasági atya érkezett 
Kölnbe, egyike azoknak, kik a quitói műegyetemen egészen 
a legújabb időkig mint tanárok működtek, s most haza tér-
nek, mert eredetileg sem szándékoztak végleg ott letele-° . O O 
pedm, hova csupán a nevezett intezetnek berendezésére hi-
vattak volt meg. Midőn ez megtörtént volna, ugy hogy 
Quito most nem csak kitűnő műegyetemmel, hanem hozzá 
méltó csillagdával és vegyészeti intézettel is bir, a rendfő-
nök befejezettnek tekintvén az atyák feladatát, visszahívta 
őket, mi ellen azonban Borrero, köztársasági elnök hatályos 
óvást tett, s minden követ megmozdított, hogy maradásra 
bírja őket. Csak midőn egy német páter, ki az utolsó foga-
dalmat még le nem tette, késznek nyilatkozott, a generális-
nak engedelmével a műegyetemet 8 csillagdát tovább ve-
zetni, bocsátotta el őket. De ezzel a jó páterek szabadsága 
még korántsem volt biztosítva. Útközben Guayaquil váro-
sában Ventimilla forradalmi ellen-elnökkel találkoztak, ki 
újból kezdé maradásra biztatni őket, s miután fényes ígé-
retei mitsein használtak, a kikötőben álló hajók kapitányai-
nak a páterek felvételét meg akarta tiltani. Yégre sikerült 
az atyáknak ezen barátságos erőszakot is legyőzni, mire ne j 

hányan Chile- s Brasiliába mentek, hol jelenleg igen nagy 
szükség van papokra, mások Angliába, hogy hittanulmá-
nyaikat folytassák és befejezzék a fentnevezett atya azon-
ban a feldkirchi collegium ban helyeztetett el. 

— A marpingeni ügyben működő hivatalnokok jel-
lemzésére említésre méltó, hogy azok többi közt a három 
bevádolt gyermekek egyikével, egy 7 éves leánynyal hoszabb 
protocollumokat Írattak alá, melynek tartalmából a gyer-
mek természetesen mit sem értett. Legújabban a ,Germania' 
főszerkesztője, dr. Májunké is idéztetett mint tanu. „A vizs-
gálat jelenlegi állásáról", irja lapjában, „egyelőre mit sem 
szabad mondanunk, de annyi bizonyos, hogy a vizsgáló bíró-
nak helyzete felette kellemetlen." Szegény feje, ja j neki, ha 
nem szolgáltatja a maga részletét a ,culturkampf'-hoz ; mert 
a protestantismus mindig türelmes, a hol uralkodik — ? ! 

— Egy titkos jótevő 200,000 frankot küldött a cam-
braii érsekhez, azon kéréssel, hogy e tőkének kamatjaiból 
két uj tanszék alapittassék a lillei egyetemen. Az érsek el-
határozta, hogy e tanszékek egyike a bölcsészeti, másika a 
természettudományi karban alapittassék. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. Szepessy Mihály : A vallás-, tanulmányi és egyetemi alapok jogi természetéről. — Irenaeus tanúságtétele a 
római egyháznak tekintélye mellett, — Egyházi tudósitások : Pest. A ,Religio1 érvei miniszteri padokon. Göncz. Néha ide-

gen toll is megadja, a mi a mienk. — Irodalom. — Vegyesek. 

Szepessy Mihály urnák, 
mint a m. kir. kincstári jogügyek igazgatójának véleménye 

a vallás-, tanulmányi és egyetemi alapok 
jogi természetéről. 

II. A kincstári jogügyek igazgatója nagy téve-
désben van akkor, midőn az egyházi bir tokokról 
szólva, azok tu la jdon jogát az államnak vindicálja, 
az egyházat csak örökös haszonélvezőnek nevezvén. 
Nagy tévedés azért, mert az egyházi birtokok ál-
lami javak soha sem voltak, ami kitűnik abból, 
hogy a honfoglalás alkalmával az állami javak el-
különöztettek azoktól, melyek kezdetben a vezérek 
alatt az egyes törzsököket, később pedig a királyok 
alatt az egyházat és a nemeseket illették. Az egy-
ház birtokai tehát nem állami javakból szakittat-
tak ki, és igy már ennek megfontolásából is világo-
san kitűnik, hogy az egyházi birtok semmiféle jogi 
viszonyban nincsen az állami birtokkal. 

De hogy az egyházi birtoknak az állam nem 
tulajdonosa, ez kitűnik a következő megjegyzések-
ből is, mert 1-ör) az állam egész a legújabb időkig 
soha semmiféle igényt nem tar to t t az egyházi ja-
vakra, mit bizonyára el nem mulasztott volna, ha 
az egyházi birtok állami javakból szakittatott volna 
ki ; 2-or) bizonyos, hogy az állam mindig különbsé-
get tett az egyházi és állami birtok közt, mi kitűnik 
abból, mert Verbőczy hármas tv.-k. 1-ső része 78-ik 
cz. 2-ik §. az eladott, elfoglalt, vagy bármi módon 
elidegenitett javak visszaszerzése érdekében az el-
évülési időt az államra 100, az egyházra 40 és a 
nemesekre 32 évben ál lapi t ja meg; ha az egyházi 
birtok á l lamtula jdon lett volna, ugy bizonyára az 
elévülés terén a törvény egyházi és állami tu la jdon 
közt különbséget nem tett volna; 3-or) ki tűnik 
abból, hogy midőn az 1514-ik évi 3-ik tvcz. a ko-

ronához tartozó javakat egész részletességgel felso-
rol ja , azok közé az egyházi birtokot nem veszi fel ; 
4-er) ki tűnik abból, mert az egyházi birtok tu la j -
doni joggal az egyházra van bekebelezve, anélkül , 
hogy az állam til takozott volna ellene; mindezek-
hez hozzájárul végül, hogy a történelem egyetlen 
egy példát sem képes felmutatni, hogy az ország-, 
gyűlés valaha az egyház i ránt az adományozás jo-
gát gyakorolta volna, mert e joggal egyedül az 
apostoli király, mint summus ecclesiarum in regno 
patrónus birt. Mindezekből, hogy többet ne emiit-
sünk, világosan kitűnik, hogy az egyháznak ado-
mányozott birtokok soha állami tu la jdont nem ké-
peztek, hanem hogy azokat az egyház, mint elide-
genithetlen tu la jdonát birta, és igy elesik Szepessy 
ur azon állítása, hogy az egyházi birtokok tulajdo-
nosa az állam ; hogy ne is emlitsük azon hatalmas 
argumentumot , hogy feltéve, de meg nem engedve, 
hogy az egyházi birtokok valaha állami tu la jdont 
képeztek volna, még ez esetben is az elévülés kö-
vetkeztében e birtokok most már kétségbevonhat-
lanul az egyházat illetnék. 

A kincstári jogügyi igazgató ur indokai fen-
tebbi ál l í tásunkat semmiképen sem képesek meg-
ingatni ; mert indokolásában igen nagy szerepet 
játszik azon nézet, hogy az egyházi birtokok állami 
javakból szakittattak ki, minek ellenkezőjét fen-
tebb már k imuta t tuk ; ami pedig a királyok örökö-
södési jogát illeti, az elhunyt főpapok vagy elpusz-
tu l t egyház javai iránt, Verbőczy után k imuta t tuk , 
hogy az oly értelemben veendő, miszerint a király 
tartozott az illető javakat ismét egyházi czélra fordí-
tani, de nem volt feljogosítva azokat akár az ál lam 
részére lefoglalni, akár magánosoknak adományozni ; 
hogy pedig maguk az egyháziak valaha elismerték 
volna, miszerint az egyházi birtokok államjavak, ez 
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oly állítás, mely bámulatot kelt ; mert habár a 
főpapok, hazafiságuknál fogva, a haza érdekében 
nagy áldozatokat, terhesebbeket hozni a nemes-
séírnél mindig- készek voltak ; de az is történeti o O ' 
tény, hogy ez áldozatot saját jószántukból hozták, 
mint erre bizonyitékul szolgálnak az 1478-ki 1-sö, 
1525-ki 38-ik, 1528-ki 7-ik, 1536-ki 20-ik és 29, az 
1543-ki 9-ik és 10-ik,az 15 15-ki 40-ik és az 1550-ki 
20-ik tvcz. De még azon körülmény sem bizonyít 
Szepessy ur állítása mellett, hogy az egyházi javak 
várerösitési adózással rovattak meg, söt ez igen 
könnyen megfejthető azon vélemény mellett, hogy 
ez egyházi birtokok nem állami javak. Ugyanis a 
király, a világi főurak és nemesek magszakadása 
esetén utánuk örökölvén, javaikat megtarthatta vagy 
eladományozhatta, de az egyházi javakkal ez nem 
történhetett, mert halálozás esetében u j főpapokkal 
kellett a megüresült helyet betölteni ; amit tehát a 
korona egyházi javakból magszakadás révén nem 
szerezhetett, azt az említett uton pótolta, anélkül, 
hogy ebből állami természete következnék az egy-
házi javaknak, anélkül hogy állami tulajdont ké-
peznének. Különben, ha az emiitett körülményből 
azt lehetne levonni, hogy az egyházi birtokok az 
állam tula jdonát képezik, ugy ama körülményből, 
hogy a nemesi osztály minden szabadalmai mellett 
az országban szintén súlyos terheket viselni kény-
szerült, ugyancsak azt lehetne következtetni, hogy 
a nemesi birtok is ál lamtulajdont képez, amit még 
ez ideig állítani senkinek sem ju to t t eszébe, hacsak 
legújabban e tételt is fel nem fogják állítani. 

A már eddig mondottakból is annyira kitűnik, 
hogy az egyházi birtokok nem képezik az állam tu-
lajdonát, hogy azok ellenében csak egyetlenegy ar-
gumentum létezhetik, ha ugyan argumentumul el-
fogadható, t. i. az erőszak. Mindamellett nem mu-
laszthatjuk el, hogy egynehány kifejezésre rá ne utal-
junk, melyből napnál világosabban kitűnik, hogy, ha 
az egyházi birtokok, dato non concesso, valaha álla-
mi birtok voltak is, azok az adományozás napjától 
olyanok lenni megszűntek és teljes tulajdoni joggal 
mentek át az egyházra. Igy fel kell említenünk, 
hogy Magyarország királyai az egyháznak javadal-
makat iure descensuali adtak azaz oly értelemben, 
hogy az azok iránti jogukról egészen lemondanak, 
azért mondja Bartal 3-ik köt. 24. §. : ..Bona per divum 
Stephanum collata ecclesiis, neque solo tantum no-
mine, sed etiam bonitate iuris primorum, verorum 
et naturalium nobilium terris aequiparabantur de-
scensualibus ; haec itaque illis perpetua esse voluit ;u 

igy Endre király él e kifejezéssel, ,possessio perpe-
tua ' ; Nagy Lajos ,iure perpetuo et irrevocabiliter', 
nem tartva sem magának, sem utódainak semmi jo-
got az adományozott bir tokban; 1388-tólkezdvepe-1  

dig Mária Teréziáig bezárólag, az adomány-levelek-
ben a következő záradék foglaltatik : „praenominata 
hona simul cum omni iure nostra regio, si quod in iis-
dem qualitercunque haberemus, et nostram ex quibuseun-
que causis, modis et rationibus concernèrent Maiesta-

tem; dedimus, donavimus et contulimus; imo da-
mus. donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabi-
liter tenenda, possidenda, pariter et habenda." De elég 
legyen ennyi. Ha még ezek után is azt lehet állítani, 
hogy az egyházi birtokok államtulajdon, akkor 
nincsen Magyarországon birtok, melyről el lehetne 
mondani, hogy az nem államtulajdon. S minthogy 
tehát az egyházi birtok nem állami, hanem egyházi 
tulajdon, önkényt következik, mit Sz. ur is egy kis 
következetlenség mellett megenged, hogy az abból 
keletkezett vallásalapnak törzsvagyona is nem orszá-
gos, nem állami, hanem katholikus egyházi. 

Szepessy ur nyomdokait követve mindenben, 
most már átmehetünk az általa fejtegetett kérdés 
megvizsgálására: kit illet a vallásalap törzsvagyona 
és ennek jövedelmei felett a rendelkezési ès kitaÄe^e-
lési j og? Szepessy uraz elsőre nézve helyesen jegyzi 
meg, hogy az országgyűlést semmiképen meg nem 
illeti, mert az országgyűlés a vallásalapba termé-
szeténél fogva semmiképen sem folyhat be, azért 
a rendelkezési jog a felett 0 Felséget illeti, mi-
hez mi hozzá teszszük : mindaddig, miff Ö Felsége e O > o o 
jogát egy netalán létesítendő kath. közegnek át nem 
adja és azon módon, mint ezt Szepessy ur is állítja, 
t. i. a kath. egyház czéljaira. Ugyanez a mi vélemé-
nyünk a kezelési jogra nézve is. A vallásalap kath. 
tulajdon levén, ahhoz az államnak, és igy a közok-
tatási miniszternek tulajdonképen semmi joga nin-
csen. Hogy a vallásalap 1848-ban a közoktatási mi-
nisterium rendelkezésére bocsáttatott, az nem a jog 
alapján történt, hanem történt az akkori törvényho-
zás erőszakosságánál fogva, mely a kath. autonomiát 
életbe léptetni,állítólag azelkésés miatt nem engedte, 
holott nyilt titok, hogy ugyanazt a görög keletüek-
nek, ámbár még később jelentkeztek, megengedte, 
erőszak pedig jogot nem képez sohasem, s ha más 
vallásfelekezetek kezelhetik saját vagyonukat, ugy 
nincsen ok, miért nem tehetnék ugyanazt a katho-
likusok is. Amint Ö Felsége a kezelési jogot egy-
időre méltóztatott a közoktatási minisztériumra át-
ruházni, ugy, ha fel fog világosittatni az ügy mi-
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benlétéről, apostoli jogánál fogva, épen ugy fogna a keze-
léssel egyes tekintélyes kath. férfiakat felruházhatni addig is, 
mig az egész vallásalap a kath. egyháznak, Ö Felsége leg-
főbb felügyeleti, patronusi joga fentartatván, átadatnék. 

De épen a mondott okokból kifolyólag következik az 
is, mit Sz. ur velünk együtt, habár itt is megengedve ma-
gának egy kis következetlenséget vall, hogy a vallásalap 
jövedelmei az országos költségvetésbe be nem vehetők. A 
vallásalap nem országos, az 1791. 23-ik tvcz. csak azt 
követeli, hogy az alapok ad mentem fundatorum kezeltesse-
nek, ezt pedig meg lehet tenni az országgyűlés közbejötte 
nélkül is, sőt jobban, mint ha az országgyűlésnek bármi-
némü csekély befolyás engedtetnék ez alapokra. Ezekben 
bemutattuk t. olvasóinknak Szepessy ur véleményét, re-
ménylve, hogy egyúttal kimutattuk azt is, mily téves alap-
ból indul ki a t. jogügyi igazgató ur, hogy abból, mint ne-
künk látszik, ha nem is a vallásalapra, de legalább, mint 
látni fogjuk, a tanulmányi és egyetemi alapra nézve a ka-
tholikusokat illetőleg kedvezőtlen következtetést vonhas-
son ki. De térjünk át már a tanulmányi alapról adott vé-
lemény fejtegetésére. 

A tanulmányi alapot illetőleg, mint azt fentebb emii-
tők, Szepessy ur azon eredményre jut, hogy a tanulmányi 
alap törzsvagyonának tulajdona nem a kath. egyházat, ha-
nem a magyar államot mint főtulajdonost és a tanulmányi 
országos alapot mint örökös haszonélvezőt illeti. Mint ebből 
látható, Szepessy ur véleménye e pontban nem más, mint az 
országos albizottság kész visszhangja. E pontnál nem tar-
tóztathatjuk meg magunkat, hogy kifejezést ne adjunk 
abbeli gondolatunknak, hogy itt bizonyos értelemben a di-
vide és impera-féle elv van alkalmazva. Nekünk ugylátszik, 
hogy a vallásalap azért mondatik kath. alapnak, hogy igy 
a katholikusok annál könnyebben rávehetők legyenek a le-
mondásra a tanulmányi alapról ; nem tagadtatik meg tőlük 
egy alap, hogy lemondásra kettőről annál inkább rávehetők 
legyenek. Nem tehetünk róla, de ránk a vélemény a mon-
dott benyomást tette, reményijük azonban, hogy a katholi-
kusok nem fognak a kivetett tőrbe menni, és világos joguk 
mellett férfiasan fognak küzdeni. De térjünk a dologra. 

Szepessy ur véleményes jelentését a tanulmányi alapra 
vonatkozólag annak constatálásával kezdi, hogy Magyaror-
szág apostoli királyai, pro munere apostolico et suprema 
auctoritate sua, jogositvák egyetemeket, akadémiákat, stb. 
alapítani vagy mások által alapitottakat jóváhagyni stb. No 
e felett mi sem kételkedünk, de evvel még semmi sincsen 
mondva, azaz, hogy mégis van, és pedig mondva van az, 
hogy pro munere apostolico alapíthattak egyetemeket, isko-
lákat; minthogy pedig Sz. ur továbbá azt mondja, hogy ezt 
tehették szerzetes rendek, elpusztult egyházak birtokaiból, 
az előzményekből bizonyára nem az következik, mit Sze-
pessy ur következtet, hogy, ha alapítottak, az alapítvány 
állami, hanem az, hogyha tehát alapítottak, az alapitvány 
katholikus, és pedig kettős czimnél fogva, először, mert 
mint apostoli királyok ; másodszor, mert egyházi tulajdon-
ból alapitottak, magától értetvén Sz. ur szerint, hogyha ál-
lami javadalomból alapítottak volna iskolát, az alap főtulaj-
dona az államot illetné. 

Ennek constatálása után czáfolja azok véleményét, kik 

a tanulmányi alapot kath. egyházi természetűnek tartják, e 
czáfolatot feleslegesnek tartjuk bővebben méltatni, csak rö-
viden emiitjük fel, hogy lássák t. olvasóink, miszerint Sze-
pessy ur szerint mindazok az argumentumok, melyek a katho-
likusokra kedvezők, érvénytelenek. Igy p. o Szepessy ur előtt 
mit sem nyom a latban, hogy Mária Terézia alapítványi 
levelében e szavak fordulnak elő: „ut cum imprimis verum 
Dei cultum, orthodoxae religionis firmitatem praecipuum 
bene ordinatae reipublicae fulcrum esse probe intelligere-
mus", melyekkel összeköttetésben pedig a fundus studiorum 
alapíttatott ; ő előtte semmi értékkel nem bir, hogy Mária 
Terézia az alapitó levélben az 1548-ik, 12-ik tvcz-re hivatko-
zik, holott az emiitett tvcz. rendeli, hogy az elhagyatott 
egyházak, kolostorok stb., a róm. kath. vallás és iskolák 
fentartására fordíttassanak; Szepessy ur talán azt hiszi, 
hogy az 1548-ik országgyűlés épen protestáns iskolákat 
értett; Sz. ur szerint az alapitó levél azon szava, hogy 
„pro supremo patronatus nostri iure" csak épen oda téte-
tett, hogy oda tétessék ; Sz. ur szerint semmit sem jelent, 
hogy I. Ferencz eltiltotta a fundus studioruinot fundus pu-
blicusnak nevezni, mert nem hivatkozik az 1791-ki 26-ik 
tvczikkre, de ha hivatkoznék is, semmit sem érne, vagyis 
hiába hivatkoznak a katholikusok bárminő fejedelmi tényre, 
az nem érvényes, nem ugy értendő, mint irva van, hanem 
amint Szepessy ur értelmezi ; hogy pedig egyáltalában mit 
lehet Szepessy ur idézeteire adni, kitűnik abból, hogy I. F e -
rencz az 1791-ki 26-ik törvényczikkre csakugyan hivatko-
zik, és épen annak alapján mondja ki, hogy a tanulmányi 
alap katholikus. 

Minthogy azonban Sz. ur szerint az alapitó levélben 
egyetlen egy döntő érv sem foglaltatik annak bebizonyítá-
sára, hogy a tanulmányi alap katholikus természetű lenne, 
jónak látjuk Sz. ur részére az alapitó levélből néhány argu-
mentumot felemlíteni azok mellett, melyeket Sz. ur is felem-
iit, de melyekről tagadja, hogy azok a tanulmányi alap kath. 
jeli ege mellett tanuskodnanak. Ugyanis Mária Terézia ki-
rálynő, midőn a jezsuiták birtokait tanulmányi czélokra je-
lelte ki, Verbőczy HK. 1-ső rész, 10-ik cz. 3-ik §-a szerint 
járt el, mely meghagyja, hogy a megürült egyházi javak 
egyházi czélokra fordíttassanak ; továbbá a királynő alapitó 
levelében megkülönbözteti a jezsuiták által birt egyházi 
jellegű javakat azon részektől, melyeket ők világiaktól kész-
pénzen vettek, vagy pedig ajándékul magányosoktól kaptak, 
és mig ez utóbbiakra nézve a korona eshetőleges jogait 
fentartja, addig az egyházi természetű javakat minden fen-
tartás nélkül a tanulmányi alapnak ajándékozza; különösen 
felemlitendők még a királynő alapitó levelének következő 
szavai: „praespecificata bonaimmobilia pro praefato publico 
studiorum et scholarum fundo per regnum Hungáriáé et 
provincias eidem adnexas, eo prorsus modo, quo per abolitam 
societatem Jesu usuata et possessa fuere, iure utenda, possi-
denda, tenenda pariter et habenda, titulo dotis et fundatio-
nis perpetuae damus, donamus, conferimus et concedimus." 
Már pedig azt talán Sz. ur sem fogja állítani, hogy a je-
zsuiták, a nekik adott birtokokat iskolai czélokra fordítva, 
azt bármi más mint katholikus irányban felhasználták volna, 
ha tehát M T. királynő az általok élvezett birtokokat a fun-
dus studiorumnak ajándékozva, kimondja, hogy e fundus 
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is oly módon használja azokat, mint használták a je-
zsuiták, ugy nem tudom miféle logica kell hozzá, hogy a 
fundus studiorumról azt lehessen áliitani, miszerint az ál-
lamtulajdon. 

Érdekes lesz itt meghallgatni magát a t. jogügyi igaz-
gató urat, hogy mit és mikép beszél, miután ugyaDis az ál-
talunk mondottakat és még mondandókat is részben semmi-
ben, részben pedig figyelembe sem vette, elmond egy pár 
indokot a maga nézetének igazolására és pedig 1-ör) az 
alapitó levél bevezetésében — úgymond — különösen ki-
emeli Mária Terézia, hogy mindazokat, melyeket uralkodá-
sának első idejétől fogva Magyarország javára és felvirágoz-
tatására tett és még ezentúl is tenni fog, ezt mindazon ki-
tűnő hűség megjutalmazására tette és teszi, melyet a ked-
velt magyar nemzet, nemcsak századokon keresztül, hanem 
legközelebb is a trón és felséges uralkodó ház iránt a leg-o ö o 
viszontagságosabb időkben tanúsított. „Ezen legmagasabb 
intentio kifejezése — úgymond Sz. ur — világosan tanúsítja, 
hogy a nevelés és oktatás ügyében tett alapitási jótétemény 
nem egy felekezet, hanem az egész ország, tehát valamennyi 
felekezet részére tétetett." Soha ilyet! Ugyan kérjük szépen 
t. Sz. urat, nem látja be, hogy mily absurdumot mondott 
most ? Hiszen ebből az is következhetnék, hogy a M. T. ál-
tal alapított püspökségek is nemcsak a katholikusok, hanem 
más felekezetek részére is alapíttattak; mert ha abból, hogy 
M. T. azt mondja, hogy uralkodása kezdetétől fogva min-
dent a nemzet felvirágzására tett, az következik, hogy a ta-
nulmányi alap országos, azaz minden felekezet részére té-
tetett, minthogy Mária T. a kath. püspökségeket bizonyára 
nem az ország elhomályositására, hanem annak felvirágoz-
tatására alapította, mivel bizonyos, hogy azokat nem hűtlen-
ség jutalmazásául tette, épen olyan logicával lehet követ-
keztetni, hogy a kath. püspökségeket is minden felekezet 
részére tette. Sonderbar ! 

Ha Sz. ur a legmagasabb intentióról akart beszélni, O O 
ugy bizony-bizony mondjuk neki, hogy figyelmét másfelé 
kell vala irányoznia, azok felé t. i., kiktől épen megtagadja 
a tanulmányi alap tulajdonjogát, t. i. a katholikusok felé. 
Igazán nagy bátorság, hogy ne mondjuk, nagy vakmerőség 
kívántatik hozzá, hogy valaki Mária Terézia alapítványáról 
szólva, az ő intentióját olyannak tüntesse fel, mint mely a 
kath. egyház érdekével ellenkeznék, ez csak a 19-ik század 
második felében, a liberalismus jogtipró korszakában tör-
ténhetik. Mária Terézia, mint a kath. egyháznak tántorit-
hatlan híve, mint lelkismeretes fejedelemnő, jól ismerve kö-
telességeit az egyház iránt, jól tudva mit rendelnek az or-
szág törvényei, bizonyára elutasított volna magától min-
denkit, ki azt merészelte volna javasolni, hogy azon javakat, 
melyek eredetileg már az Árpádházi királyok által nem ál-
lami vagyonból az egyháznak örökidőkre adattak, melyek 
később a jezsuitákuak oly czélból adattak, hogy azokból az 
isteni tisztelet és tanodáik fentartassanak, bármi más mint 
egyházi czélra forditsa. 

Hogy Mária Terézia intentiója nein is lehetett más, 
mint kath. tanulmányi alapot létesíteni az eltörölt jezsuita-
rend javadalmaiból, az az ő egész élte folyamából kitűnik. 
A történelem ugyanis a nagy királynőről azt tanusitja, 
hogy ő, habár gyengéden bánt is más felekezetüekkel, de 

mind a mellett a kath. vallást mégis minden téren ápolta, 
nyilvánvaló dolog ugyanis, hogy M. T. azoknak, kik a kath. 
egyház kebelébe visszatértek vagy magas hivatalt adomá-
nyozott, vagy gazdag nyugdijjal látta el őket, vagy pedig 
gazdag házasságokkal látta el ; nyilvánvaló dolog, hogy a 
kath. vallás pártfogása tekintetében Mária T. arra töreke-
dett, hogy nem kath. hölgyek kath. férjeket kapjanak, ellen-
ben nem kath. férfiaknak, kath. hölgyekkel a házasság csak 
oly feltétel alatt engedtetett meg, ha a házasságból szüle-
tett mindkét nemű gyermekek kath. nevelése biztosíttatott, 
felemlithetjük itt még, hogy a nagy királynő ugy Erdély-
ben, mint Debreczenben a kath. árvák részére, kath. intéze-
tet alapitott. Ennyi gondosságot tanúsítván a nagy királynő 
a kath. vallás iránt, feltehető-e, hogy egész életirányát ha-
lála előtt kevés hónappal megtagadta volna, hogy a ta-
nulmányi alapot más, mint katholikus iskolákra alapította 
volna? Ugy véljük, hogy ezek után nekünk katholikusok-
nak, nagyobb, sőt egyedüli jogunk van hivatkozni M. T. in-
tentiójára, s ha Sz. ur ezt mégis tenni bátorkodott, csak 
ezt tanusitja, hogy a liberális .bátorság' napjainkban a ne-
továbbot már elérte. (Vége köv.) 

Irenaeus tanúságtétele 
a római egyháznak tekintélye mellett. 

(Folytatás s vége.) 
Az utolsó kérdés még csak ez : hogy érti Irenaeus azt, 

hogy a magok részére a külegyházak is közreműködnek 
arra, hogy a római egyházban az apostoli hithagyomány 
hiven megőriztessék? 

Hogy e szavak igazi értelmét eltaláljuk, mindenek 
előtt meyjegyzendő, miszerint Irenaeus nem csak egyetlenegy, 
hanem több apostoli, azaz valamely apostol által alapitott 
egyházról szól, s szemlátomást szántszándékosan ekként fe-
jezi ki magát: „ .. ea, quae est ab apostolis, traditio." Tehát 
nem csak azon apostoli tan- s hithagyományról szól, melyet 
Péter s Pál Rómában hirdettek s tettek le, s melyet az 
utánok való püspöki successio hiven megőrzött ott ; — ha-
nem szól oly közös, általános hithagyományról, mely vala-
mennyi apostoltól származik ; az általános apostoli elmélet-
és gyakorlatról. 

Irenaeus szerint ugyanis nem csak Rómában létezett 
apostoli hithagyomány, hanem valamennyi, az apostolok 
valamelyike által alapitott egyházban, melyekben a megsza-
kítatlan successio kimutatható, mely által „az apostolok sa-
ját tanitói hivatalukat utódaikra ruházták át" ; — 1. h . I I I . 
3. fej. 1. — mert, mint ugyanott, c. 4., n. 1. mondja: „Az 
apostolok azoknak adták át a hithagyományt, kikre az ál-
talok alapitott egyházakat bízták." Igy van az a smyrnai 
egyházban, melyben az apostolok Polycarpot, a magok ta-
nítványát rendelték püspökké; igy van az az ephezusi egy-
házban is, melyben Traján napjaiig János apostol élt, „mint 
az apostoli hagyománynak hiteles tanuja" ; — i.h. I I I . 4. f.n.l. 

Az ekként az apostolok által az egyes egyházakban 
letéteményezett hithagyomány mindenütt ugyanaz volt, ha 
mindjárt, épen mivel ők többen voltak, egyes fegyelmi kér-
désekben eltérések mutatkoztak is, mint például a húsvét-
nak melyik napon való megülésére nézve, s Irenaeus szavai-
nak értelme ha a ,convenire' igét ,összejönni' által fordítjuk, 
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ez : Mindenünnen, tehát az apostoli egyházakból is, folyto-
nosan követek érkezvén Rómába, ezek itt tanúságot tesznek 7 o 
azon apostoli hagyományról, mely náluk, otthon, az ő egy-
házukban létezik, ugy hogy az összes apostoli traditio Ró-
mában mintegy összpontosul, s ily értelemben mondható, 
hogy az apostoli hagyománynak Rómában való megőrzé-
sére ezen hivatalos küldöttek is közreműködtek ; mert ők 
mint egyházuk hitének, azaz az ott létező apostoli hagyo-
mánynak tanúi s kezesei jelentek meg. Ennélfogva Róma 
mindannak mintegy közös letéteményese lőn, mit valamennyi 
apostol bárhol a világon mint Krisztus tanát hirdetett, s mig 
minden egyes apostoli egyház csak azt őrizhette apostoli 
hagyomány szerint, mit a maga alapitójától hallott, addig 
Róma, mint Irenaeus igen találóan fejtegeti, a hitnek gaz-
dag kutforrásává lőn, „depositorium dives, — mint I I I . c. 
4. n. 1., mondja, in quo apostoli plenissime contulerunt omnia, 
quae sunt veritatis." 

Lényegesen ujat ez által Róma ugyan nem nyert, mit 
önön magából is ne tudott volna ; mert hiszen az ő falain 
belől tanítottak magok az apostolok fejedelmei, Péter és 
Pál, kik, mint Tertullian — De praescrip. c. 36 ; — plastice 
mondja, az ő szine előtt kiönték vérökkel együtt tanukat is 
— ,cui (ecclesiae) totam doctrinam apostoli cum sanguine 
suo profuderunt' ; sőt midőn ők már elnyerték volt a meny-
nyei koronát, oda jö t t még János apostol is, hogy vértanu-
sága által ő is bizonyságot tegyen azon tan mellett, melyet 
ők hirdetnek vala. De ujat Róma még azért is nem tanulha-
tott az egyes külegyházaktól ; mert már Hegesippusnak 
szavai szerint — Eus. IY, 30 — ki Rómába utazva számos 
egyházat s püspököt látogatott meg, mindenütt ugyanaz a 
hit uralkodott. A kíilegyházaknak ezen, az apostoli hagyo-
mánynak tisztán megőrzésére való közreműködése tehát 
nem volt elvben s határozottan szükséges ; mert a római egy-
ház, püspökeinek, az apostolok fejedelme utódjainak meg-
szakítatlan successiója által önönmagából is tisztán őrzé 
meg azt, ugy hogy a külegyházaknak tanúbizonysága csak 
„ex superabundant!" és másodlagos volt; mert a különféle 
küldöttségek többnyire nem azért jöttek, hogy Rómában 
tanúbizonyságot tegyenek a nálok vallott hitről, hanem 
mivel Rómának különbeni ,potentior principalitas'-a azt 
hozta magával, hogy számos ügy csakis az ő fóruma előtt, 
külön követek által tárgyaltathatott, kik, valamint odaérke-
zésök által, egyházuk nevében Róma primátusát tettleg el-
ismerék, egyúttal bizonyságot tettek egyházuknak egyéb 
pontokra vonatkozó hitéről is, s ekként Rómát az összes 
apostoli hagyománynak közös központjává tevék, mi szin-
tén igen hatalmas érv vala arra, hogy minden egyház köte-
les Rómának hitét és gyakorlatát követni ; mert ily teljes-
ségben az apostolok hitét sehol sem ismerik, mint itt. 

Ezért mondók már régebben : Irenaeus e helyen két 
dologra hivatkozik : először az apostoli successio egyházi 
elvére s másodszor egy általánosan ismert történelmi tényre, 
hogy t. i. valamennyi egyház köteles Rómában találkozni ; 
— s pedig nem ok nélkül hivatkozik, irván a gnosticusok 
ellen, kik azt állították, hogy valamely titkos hagyomány 
által csak ők vannak, Péter utján, Krisztus igazi tanának bir-
tokában. Ezen állítólagos titkos hagyománynyal szemben ő 
az apostolok világhirü hagyományára hivatkozik, s két köz-

ismeretü tényből megmutatja, miszerint épen Róma az, mely 
az apostoli tant következetesen, hiven és tisztán megőrizte. 
Ily bizonyitásra nem volt az ellenfélnek mit válaszolnia ; 
mert az előzményeket maga is, elméletileg s gyakorlati-
lag elismerte. 

Felesleges s eredménytelen tehát, a primátus ellensé-
geinek abbeli kísérlete, ,convenire'-1 ,összejönni' által fordí-
tani ; mert maga ez az ,összejövetel' is csak érv a ,potentior 
principalitas' mellett. 

Irenaeus tehát, ki maga is az apostoloknak tanítvá-
nya volt, a római egyház hitében nem csak az apostolok fe-
jedelmeinek, Péter s Pálnak, hanem az összes keresztény, az 
összes katholikus egyháznak hitét látja ; — a jelenkorra alkal-
mazva nézete, azaz az apostolok tanítványának, a nagy tu-
dós s dicső vértanúnak nézete, ki születése s helyzeténél 
fogva Kelet s Nyugat hitét ismerte, a következő három 
pontba foglalható össze : 

1) A római egyház a legfőbb, a vezéregyház, melyhez 
minden egyéb egyház köteles, vallási ügyekben, követségek 
által járulni ; ő azon depositorium, melybe valamennyi apos-
toli egyház, tehát valamennyi apostol az összes keresztény 
hitet letéteményezte. Ezért az ő hite valamennyi egyéb egy-
ház hitének követendő példája és szabálya ; Róma ama kö-
zös forrás, melyből a mindenünnen összegyűjtött hagyomány 
a többi egyházakba szétárad. 

2) Miután az apostolok utódai illető egyházaikban, 
valameddig az egyházi közös egységben maradnak, isteni 
rendeletnél fogva — „secundum placitum Patris" — ,certum 
charisma veritatis'-szal birnak: következik, hogy ezt a ,cer-
tum charisma veritatis secundum beneplacitum Patris' a római 
püspökök, mint Péternek törvényes utódjai még ma is bír-
ják, azaz, hogy az apostoli hagyománynak megőrzésében s 
magyarázatában csalatkozhatlanok. Irenaeus, eme szavával: 
„secundum beneplacitum Patris", époly röviden mint hatá-
rozottan ugyanazt mondja, mit a vaticáni zsinat az itt 
döntő helyen, c. 4., „assistentia divina" által fejez ki : „De-
finimus, Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, 
id est, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris 
munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doc-
trinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam 
définit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro pro-
missain, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor 
Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus 
instructam esse voluit, ideoque eiusmodi Romani Pontificis 
definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae irre-
formabiles esse." 

3) Miután pedig ma s jelenleg már csak a római püs-
pökök azok, ki egy, valamely apostol által alapított egyház-
ban az apostoloknak törvényes utódjai, minthogy csak Róma 
az, melyben a Péter utáni successio megszakítás nélkül, egé-
szen a mai napig fenáll, mig valamennyi egyéb, apostoli 
egyházban vagy megszakittatott, vagy a hitegységtőli el-
pártolás által a charisma veritatis-t elvesztette,— követke-
zik : hogy manap az apostolok utódjai közül csak a római 
püspök birja ezen certum charisma veritatis-t, azaz, az 
apostoli hagyománynak megőrzésében s magyarázatában 
egyedül csak ő csalatkozhatlan. 

Ekként tanúskodik már Irenaeus is a római pápának 
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csalatkozhatlansága mellett. Incidit in Scyllam qui vult evi-
tare Charybdim ; azt hiszik, hogy ilyetén fordítás által Ire-
naeust a primátus s az infallibilitás ellenségévé erőszakol-
j á k : — s ime igy is annak védője — ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pe*t, decz. 12. A .Religio' é r v e i m i n i s z t e r i 

p a d o k o n . A vallás- és közoktatásügyi minisztérium költ-
ségvetése talán sohasem volt még oly gazdag feljegyzésre 
méltó miniszteri nyilatkozatok tekintetében, mint az, mely 
a inai nappal befejeztetett. Lahet, hogy mi tévedünk, le-
het, hogy ott, hol épen a remény némi sugarát véljük felénk 
csillámlani, a diplomatiai titkokban beavatatlan voltunk-
nál fogva oly veszedelmek rejlenek, melyek még eddigi, 
ugyan nem indokolatlan pessimismusunkat is csekélynek fog-
ják feltüntetni és mégis, anélkül, hogy nem tudom miféle 
ábrándoknak adnók át magunkat, anélkül hogy csalál-
mokban ringatodzva átadnók magunkat a semmiféle ve-
szélylyel nem fenyegető, biztos jövő érzetének, azon sejtel-
münknek vagyunk bátrak, habár némi tartózkodással is 
kifejezést adni, hogy a liberalismus rohanva haladó szeke-
rének megállapodás van parancsolva és nem gázolhat ugy 
el, nem rombolhat ugy el mindent, mint azt édes álmaiban 
magának lerajzolta. 

A kath. egyház vagyoni kérdéseinek bolygatása a leg-
közelebbi napok alatt oly mérveketöltött az országgyűlésen, 
az általános vallásszabadság behozatala érdekében benyúj-
tott javaslat oly vitát keltett, hogy az egyikre ugy mint a 
másikra nézve, a közlemények után Ítélve azt lehetett volna 
következtetni, hogy itt az idő, midőn mind a két kérdés 
egészen ellenkező irányban fog megoldatni, mint ez az igaz-
ság követeli, az államférfiúi belátás megengedi, az állami 
békének biztossága feltételezi. 

Államférfiúi bölcsesség, az igazság győzelme, vagy 
épen más indokok következtében történt-e, melyekre nézve 
talán nem épen illetéktelen volna helyzetünk — azt most 
ez alkalommal nem feszegetjük, hanem egyszerűen meg-
nyugvással constatáljuk, hogy az oly nagy hullámokat fel-
vert vihar lecsendesült, mi nézetünk szerint egyelőre oly 
kibontakozásra nyújt kilátást, mely, ha minden nem csal, 
bizonyságul fog szolgálni arra, hogy Magyarországon az 
igazság iránti érzék még nem halt ki egészen, sem az 
állam nyugalma nem fog feláldoztatni holtni ideologok 
szemkápráztató ábrándjainak — legalább egy ideig. 

Mindazokra nézve, miket fentebb mondottunk, re-
ményt merítünk azokból, miket a lefolyt országgyűlési tár-
gyalások alatt a miniszter urak mondottak és nem mondot-
tak, mely előbbieket pro futuris usibus annálinkább helyén 
levőnek látjuk itt közölni, mert azok a mi igazolásunkra 
szolgálnak, az általunk már nem egyszer felhasznált érve-
ket foglalván magukban. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter ur ő excja ugyanis megtámadtatva azon indokból, 
hogy a vallás- és tanulmányi alapok költségvetését nem 
terjeszti be az országgyűlésnek, a támadásra következőleg 
válaszolt: „Midőn — úgymond — Helfy képviselő u r a 
tanulmányi és vallás-alapokat a budgetbe akarja felvenni, 
vagy a budget mellett egy külön füzetbe beállítani, mielőtt 
ezek jogi természete tisztába hozatnék, az a confiscatiónak 

vagy ha nem akarok e kifejezéssel élni, az incameratiónak 
egy neme" ; — ez az, amit mi mindig állítottunk, mire nézve 
örvendünk, hogy ő excja velünk egy nézeten van. Es ismét: 
„Addig, mig ezen ügyek jogi természete tisztába nem jön, 
ismétlen, amit tegnap mondtam, hogy én, mint a koronának 
minisztere, Ö Felségének legfőbb patronatusi jogait mindig 
meg fogom védeni, mert én tisztelem azon törvényeket, a 
melyeken e jog alapszik, és a melyek mai napig fenállanak" 
mihez mi hozzá teszszük, hogy ugyanazon törvényekből 
fejthető levén meg ez alapok jogi természete, ő excjának a 
törvények iránti tiszteletétől reményijük, hogy azokat a 
katholikusok részére megőrzendi. „De egyszersmind kije-
lentem azt is, — mondja tovább ő excja — hogy én nem 
vagyok egy egyháznak, egy confessiónak minisztere, én val-
lás- és közoktatásügyi miniszter vagyok valamennyi con-
fessióra nézve, és valamint, ha szükség volna, megvéde-
ném az izraelita, a protestáns, vagy görög nem egye-
sült egyházi alapítványokat, ugy más részről nem fogom 
engedni, hogy azon alapok és alapítványok, a melyek 
bona fide kath. alapítványoknak tartatnak, mig azoknak 
jogi természete tisztába nem jön, Helfy képviselő ur szelle-
mében és értelmében bármi módon confiscáltaesanak vagy 
incameráltassanak." Ez a nyilatkozat a helyzetnek egészen 
megfelel, méltóztatott a t. országgyűlés kétségbe vonni, 
hogy amaz alapok katholikusok, méltóztassék most várni, 
mig a kérdés eldől, s lia a ninlt. miniszter ur oly erélylyel 
fogja felhasználni a rendelkezésére álló törvényeket, mint 
ami erélylyel most nyilatkozott, mit nyilatkozata után, bár 
mennyire figuráljon is benne az az egy, kétséget támasztható 
mondat, mi felteszünk, ugy bizonyára sohasem fognak ama 
javak elconfiscáltatni. 

Ugyanezen kérdésben nyilatkozott Tisza ő excja is ; 
igaz, hogy nem oly erélylyel, de beszédéből kitűnik leg-
alább annyi, hogy a katholikusok aggályait tiszteli, kik 
félnek, és pedig szerintünk nem alaptalanul, hogy, ha az 
alapok költségvetése bevétetnék az országos költségvetésbe, 
ez által praejudicáltatnék azon alapok jogi természetének. 
Evvel sok mondva ugyan nincsen, de szabad talán ezt a 
javulás előjelének venni. Érthetőbben és világosabban nyi-
latkozott ő excja az általános, Irányi ur által követett val-
lásszabadságról. Ö excja kinyilatkoztatja, hogy azon álla-
mokban, melyek az Irányi ur által óhajtott vallástörvényt 
életbeléptették, ugyanezen törvények felizgatták a vallásos 
érzületet, nyugtalanságokat okoztak, melyek azon törvények 
nélkül elmaradtak volna, ez okból nem akarja ő teljesiteni 
Irányi ur óhajtását. Különben is — úgymond — „s itt en-
gedjen meg nekem a t. képviselő ur, de azon állításra, hogy 
a vallási kérdések megoldása hazánkban a közvélemény 
által azon általánosságban — mint ő mondá — követeltet-
nék, hogy ez ma életszükség lenne, hogy az milliók lelki 
nyugalmának érdekében volna szükséges, ezt határozottan 
tagadni vagyok kénytelen." Ugy van, ezt mondtuk mindig; 
néhány zsidó, néhány hitetlen kivételével Irányi ur vallás-
szabadsága nem kell senkinek, azokért pedig ezek lelki nyu-
galmát és az állami békét is megzavarni, sem nem jogosult, 
sem nem érdemes. Nekünk csak azon egy óhajunk van még, 
hogy haladjon ő excja a megkezdett uton tovább, és akkor 
majd meglátja, hogy a katholikusok nem fognak alkalmat-
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lankodni oly kérelemmel, melyben katholikus politikai ka-
szinó engedélyezésért folyamodnak, hanem reményeik telje-
sülésének mértékében fogják a kormányt támogatni. A 

Göncz. N é h a i d e g e n t o l l i s m e g a d j a , a mi a 
m i e n k . (Folytatás.) Tegyük fel azonban, hogy ,valami' 
vásott csőcselék részéről történt,valami kegyeletlenség', — 
az azonban, hogy Károli G. „porhadó csontjai fölé egy akasz-
tófán kivégzett közgonosztevő hullája temettetett" volna el, tart-
hatatlan.1) Mondom, legyen feltéve valami hitvány csoport-
nak vagy egyeseknek valami kegyeletlensége, de fogná-e 
az egész felekezet elfogultságát bizonyítani ? Ez épen olyan 
volna, mint ha Göncz város protestánsainak általában tü-
relmetlenségét és kegyetlenségét vonnám le azon 1848-ki 
meggondolatlan tettből, midőn a rektor uram többnek sze-
meláttára meghajigáltatta a vezetésére bizott iskolás paraszt 
gyerekekkel a katholikusok által felállított sz. keresztet a 
város határában. Ezen, a városi nemes tanács elé is került 
ténynél a most már más állásban levő és alkalmasint éret-
tebben is gondolkozó tisztelt commandirozó urnák ne-
vét elhallgatom, megjegyezvén, hogy, ha még verebek 
ültek volna is a kereszténység és keresztyénség üdvére em-
lékeztető e szent jelen, — még akkor sem lett volna szabad 
megeresztetni a kavicsok záporát ; valamint nem szabad volt 
soha az akasztófán kivégzett közgonosztevő hulláját a hi-
vők megszentelt helyére, az áldott földbe, vagyis a közte-
metőbe helyezni, ismétlem :,temetni1 a hitrokonok nagy épü-
lésére ! még azon czélból sem, hogy az ellenfelek egyike, 
másika iránt ez által a megvetésnek szabad folyás engedtes-
sék. E helyen szentelt földről beszélek, amennyiben katholi-
kus temetőt értek, a hol amaz állitólagos kegyetlenség vég-
bement volna. Ugyanis e tett meg nem történhetett azon 
időben, mikor templomunk, parochialis fundusunk a hozzá-
tartozó javakkal együtt a protestánsok birtokában volt. 
Egyházunk első (1572.) elfoglalása után olvasunk ugyan 
három csatára rövidebb időre szóló visszafoglalást, hanem 
csak 1712-től van az állandóan a katholikusok kezei közt. 
Ezen időközbe esik a főiskolának felállítása Gönczön (most 
a sárospataki coll.) és a protestantismusnak izmosulása azon 
a telken, hol most templomunk, parochiánk és a tanitói la-
kok állanak. (Eskoladomb.) 3) Gönczön és környékén ezidétt 

') Vannak személyek, a kiktől a kánonjog szabályai szerint az 
egyház eltemetés megtagadtatik, a kik tehát sem áldott földben, sem 
pedig egyh. szertartással nem temethetők el. A ki magát az egyház sze-
retet-közösségének folytatására éltében érdemetlenné tette, a ki az egy-
háznak botrányos élete és rút halála által szégyenére vált, temettethe-
tett-e akkor áldott földbe? (V.o. Dr. Szeredy : .Egyházjog' II. k. 1233. 
1535.11.) — Vagy. „5. A lutheránus pásztor jelenti, hogy Barbély Ist-
ván sem templomba nem akar járni, sem a sakramentommal nem akar 
élni. Az, mely felül végeztük, hogy adinoneáltassék az egész tanács és 
pásztorok előtt, ha ugyan contumax leszen, excommunicáltassék, ha 
meghal, legyen szamártemetése stb." (L. .Sárospataki Füzetek . 1857—8. 
A zempl. helv. h. e. m. jegyzökönyvéből. 760 1.) — íme, a contumaxnak 
excommunicatiót és szamártemetést (?) Ígérnek ! hát az a „közgonosz-
tevő" s „akasztófán kivégzett" mégis egy becsületes porai felé juthatott 
az áldott földbe ? 

2) Miután a prot.-tól „sub Dominio Convictus Nobilium Casso-
viensis" visszavétetett a gönczi egyh-iz és parochia, mint r. k. plébános 
Lehóczky András (1712—1717.) említtetik. „Ecclesia et par. cum timoré 
et tremore recta ob haereticornm semper vindictam, spirantium metum, 
donec parochiam succendissent et conbussissent, quare Hejczam (Hejce) 
transire coactus, cum non habuerit, ubi caput reelinet p." (Protoc. 
eccl.) — Megfogyva bár, de törve nem, iszonyú zaklatásoknak lehettek 
kitéve a gönczi katholikusok ! Oly nagy csoporttal szemben erélyes véde-
lemre volt szükség. Georgius Sartoris Par. (1736—1749.) in Congrega-
tions V. C. in Eniczke (Enyicke) celebrata" mondja : „In oppido Göncz, 
qua matre sunt : Catholicorum capita 170 ; Calvinianorum 758. Hic nul-
lus praedicans r e s i d e t . . . . Praedicantes in vicinys, si quid ex discretnone 

a pálosok tartották össze a csekélyszámu kath. hivőket s 
életveszélylyel járt ebbeli kötelességök teljesítése.3) E sze-
rint az a kegyetlenség ez időtájban szóba nem jöhet ; kü-
lönben eddig is jó hosszú idő, hogy valakit elfeledjenek, és 
sirkövét, ha csakugyan az idézett epitaphiummal volt el-
látva, megviselje az idő mit sem kimélő foga. Neve élt bib-
liájában ; de a bizonyosság, anélkül, hogy a felekezeti elfo-
gultságnak kellett volna elpusztítania az emléktáblát, már 
nem jelöli vala sirját valószinüleg. 

Továbbá merész állítás, hanem sok henne a valószí-
nűség, hogy azon sírverssel csak „clecoratus fuit Carolius", 
miként meg szokták tisztelni a költők nagyjainkat, anélkül, 
hogy sírirataik véső alá kerülnének. Az egyszerű, de mint 
bibliájának előszavából kitetszik, ,szivhez szóló és istenfélő 
ember' az idétt jóllehet bibliája után országszerte nagy hír-
nek örvendhetett, a későbbi nemzedék és korunk mégis job-
ban tudta méltányolni működését,mint épen fiai azon helynek, 
hol élt és meghalt. Van birtokomban egy, nz eredetiről le-
másolt adat, mely ez állítást megerősíteni hajlandó. 1592-
ben, Károlyi G. halálozása évében, a protestánsok uralkod-
ván a gönczi katholikusok ősi telepen, a biró Gentz (Gencs 
most is van) valószinüleg, valamint a hitesek és az egész 
„senatus" Kálvin követői sorába tartoztak. Már pedig ezek, 
ha Károli működését méltányolni tudták, vagy ha K. előt-
tök egy magasb alakként tűnt volna fel, mindenesetre leg-
alább egy-két odavetett jelzővel adták volna jelét azon sze-
retet«, becsülésnek s magasztalásnak, mely > élénken muta-
tott volna Károli „Anno Dnj post Incarnationem Salutis 
nrae 1. 5. 9. 2." hagyatéka-nak felvételénél4) a tanúsítandó 
hálára. Furcsa, hogy a pillanat hatása alatt oly hidegen ma-
radnak, holott u. a. évi hasonló iratokban gyakran csekély-
ségeket körvonalozgatnak. 

Mindazonáltal figyelembe nem véve mindezeket, ha-
ladjunk tovább ama kerékvágásban, melyet K. Gy. H. kije-
lölt, A különben jeles bölcsészetszaktudori értekezés t. szer-
zője szerint: Károli sirját, földi maradványai az akkor pro-
testáns, — jelenleg katholikus — temetőbe helyeztetvén, nem 
a bizonyosság, csak a kegyeletes hagyomány jelöli a mos-
tani róm. kath. templom déli tájékán. Persze, bizonyosan azért 
nem tudják, mert azok a katholikusok, a felekezeti elfogult-
ság egy, „akasztófán kivégzett közgonosztevőt" temetvén 
K. sirjába, — a kegyeletet oly rutul arczulütötték. Érde-
kes, de a fennálló hagyomány által kellő értékére szállí-
tott föltevés. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
A ,Egyházi Beszéd', melyet ngos s ftdő Kremminger 

Antal, csöppőfői prép., Szeged-belv. leik., hittudor sat. 50 
iudicis Gönc. accipiant. contentantur." — Most van Gönczön : 1500 róm. 
kath., 1700 kálv. v. 

3) Egy kolostoruk a gönczi hegyen, egy a g.-mszkain állott, 
mindkettő N. Lajos által alapítva ; ez sz. Katalin, amaz a b. sz. Mária 
remek egyházával. Mindkettő szétdulatván, a g.-ruszkai gazdasági épü-
letekre használtatott fel ; a gönczi kolostorromok mellett még most is 
merészen emelkednek a templom falai, gyönyörű merész oldaloszlopokkal 
a falban. Egyes részeket egy gönczi háznál is látni belőle felhasználva. 
Régészekre érdekes lehet. 

4) „ Actum in oppido Geoncz. 3. die January anno dny 1593. " 
Az egész 66 sorból áll, magyarul, a fentebb idézetteken kivül. „Geonczi 
Miklós diak Caroli Casparnak eotse" kérte a városi tanácsot arra, hog az 
mi marhaia et corcoksege Caroli Casparnak megmarath, az Katha asz-
szonra és a lyankára avvaiara szalloth." Ezen kivül maradt „az Caspar 
uram ly an inra az Bibliából az mel biblianak dolgát szegyn Caspar wrain 
weghez wyth. 20 Biblia maradoth az Katha reszere." 



éves áldozárságának ünnepén, 1876. okt. 26. eltartott Olt-
ványi Pál, pápa ő szentsége kamarása, földéaki lelkész, sz. 
széki ülnök. Szeged 1876. Burger Zs. özv. Igen helyes gon-
dolat, hogy a füzetnek boritéka bő leírását adja azon ke-
gyeletes ünnepélynek, melynek alkalmával e beszéd tarta-
tott. Ha ezt akkor idején tudósítás alakjában kapjuk, nagy 
köszönettel vettük volna. 

-f- ,Uj Magyar Sión' nov. füz. Tartalom: A protestan-
tismus első terjedése Soprony városában, dr. Fraknói Vil-
mostól. — Mária siralmak, Békesy Emiltől. — A vihar, Su-
jánszky Antaltól. — Cantabria földjén, Maszlaghy Ferencz-
től. — Adalékok a pannonhalmi templomszenteléshez, 
Maszlaghy Fereneztől. — Columb szentté-avattatásának 
ügyéhez. — Ujabb adatok Hardy Bernát Gáspár életéhez, 
Maszlaghy Fereneztől. — A pantheismus rendszere és a zsi-
nat, Bópászky Józseftől. — Irodalom és művészet. Vegyesek. 

= Megjelent s beküldetett : „VaDe, referqVe plos 
eLegela CanDIDa sensUs slnCero Vat ls peCtore progenl-
tos, venerabili capitulo rosnaviensi. orantl qVIs te CeCInl t 
fatearls aManter: e sőreg STEPHAN VS IIND VBA. 
Cara VaLe!" Alkalmi költemény a megye jubilaeumára. 

• MON UMEN TUM PIE TA TIS H O N O R I B U S I L -
L U S T R I S S I M I AC R E V E R E N D I S S I M I D O M I N I DO-
M I N I AUGUSTINI HÜSKÜVÁNI1 D E E A D E M , 
D E I E T A P O S T O L I C A E S E D I S G R A T I A EPISCOPI 
NITBIENSIS, S O L I O P O N T 1 F I C I O ASSISTENTIS , 
A C A D E M I A E ROM. R E L . CATH. E T Q U I R I T U M 
SOCII , I N S T I T U T I P A R I S I E N S I S P R O R E L . C I V I L 1 
A F R I C A E C U L T U R A P R A E S 1 D I S A HON., AA. L L . 
et P H I L O S . AC SS. T H E O L O G I A E DOCTORIS, I . 
FAC. T H E O L . P E N E S UNIV. B U D A - P E S T . E T P R A -
G E N S E M MEMBR1 C O L L E G I A T I . etc. AB JUBl-
LAEUM, Q U U M ANNUM E P I S C O P A L I S D I G N I T A -
T I S V I C E S I M U M Q U I N T U M F E L I X F A U S T U S Q U E 
E X P L E R E T , D I E 30. NOV. 1876. A C L E R O S A E C U -
L A R I E T R E G U L A R I D I O E C E S I S N I T R I E N S I S D. D. 

= ,Havi Füzetek' I I , 6. és 7. füz. : ,Egy koldus élet-
rajza', irta Kereszti Géza és ,A mindenkozi segélyről, neve-
zett B, Szűz római kegyképe.' (Szerkeszti Winter Ágoston, 
páznámeumi lelkiigazgató ; hónaponkint 1 füzet, ára egész 
évre 1 ft. Előfizetni Ürge lászlónál, Pesten városháztér.) 

-+- Arany tanácsok a magyar nép számára : miként 
bánjék a zsidóval ! ! ? egy népbaráttól; ára 10 kr. Már eleve 
is figyelmeztettük t. közönségünket ezen igen helyesen ösz-
szeállitott, rövid de velős füzetkére, mely bárha mennél sű-
rűbben terjesztetnék a nép közt. 

© Társulati Értesítő mint Jézus sz. Szivének hír-
nöke ; deczemberi füzet. Tartalom : A görög-keletiek egye-
süléséről. — Altalános szándék deczember-hóra. Ramière 
H. után. — A részvétteljes sziv. Tóth Mihály S. J . — Bu-
csu-engedménynyel egybekötött imák. Intay Vazul sz. Be-
nedek-x-. áld. — Karácsonyi játék. Ziegler Mária után. — 
Minden mulandó. Költemény. Tomcsányi L. — Isten szent 
neve védőinek egyesülete a rut káromkodás ellen. — Álta-
lános megkövetés az év minden vasárnapján. — Részletes 
szándékok deczember-hóra. — Tudósitások. — A L. Sz. 
Asszony ima-egyletről. Melléklet: „A tökéletességnek és 
keresztény erényeknek gyakorlása." Szerzé Tisztelendő P . 
Rodriguez Alf. Jézus-társaságabeli áldozár. Jáky F. I I . 
kötet 29. iv. 

VEGYESEK. 
— Mint halljuk, a cultusminister ő excja engedélyt 

kért és nyert ő Felségétől arra, hogy a katholikns alapok és 
alapitványok eddigi kezelése egy többtagú, felső- s alsóházi 

tagokból összeállitandó bizottság által vizsgáltassék meg, 
mely bizottság aztán az észleltekről jelentést teend „a tör-
vényhozáshoz." 

— Simeoni bibornok f. hó 7-én fogadtatott hivatalo-
san ő szentsége által, s az esküt mint államtitkár letette. 

— Bonnban ez idén három ,ókatholikus hittanuló' 
van; az egyik svajczi, a másik bajor, a harmadik cseh, s 
ezek kedveért a porosz kormány külön hittani facultást tart 
fenn. — A tavali novemberhó 22-én a ,Hamb. Fremden-
blatt', egy ultraliberalis lap, felhívást bocsátott olvasóihoz, 
kérve őket, hogy a nagy szükséget szenvedő irgalmas apá-
czák javára adakozzanak; multhó 22-én pedig a begyült 
adományok jegyzékét közölte, mely szerint ezen esztendő 
alatt a protestáns Hamburgban több mint 5000 mark gyűlt 
be a katholikus apáczák számára. 

— A lapunk 45. számában emiitett Sulze-féle eset al-
kalmából azt mondja nekünk az ,Egyh. s Isk. Szemle', hogy 
bizony két katholikus sincs a világon, „kiknek ugyanazon 
hitök volna, — feltéve, hogy csakugyan van hitök." Ha a 
,Szemle' nem csak azért mondta ezt, ut aliquid dixisse videa-
tur, akkor csakugyan nem értjük, hogy mondhat ilyet a 
kathohkusokról. 

— Zsidó-liberalis lapjaink, melyeknek látköre a ,per-
cewi'-tel kezdődik s a ,rebach'-uá\ végződik, rémséges dolgo-7 © 7 O © 
kat meséltek Antonelli bibornoknak hátrahagyott vagyoná-
ról, mig most kiderül, hogy az alig 5 millió lirára rug. A 
ki még ezt is sokallaná, gondolja meg, hogy a bibornok 
300,000 8cudit, több mint másfél millió lirát örökölt atyja 
után, mely összeg kamatjaihoz pedig hoszu s fényes pályája 
alatt soha sem volt kénytelen nyúlni, annál kevésbbé, mint-
hogy rokonai is mind igen gazdagok. 

— Köszönettel vettük a magyarországi Kegyes- Tani-
tórend névtárát az 1876/7 tanévre, mely szerint a rendnek 
személyzete 202 áldozárból, (ezek közül 8 aranymisés,) 91 
növendék-, 13 ujoncznövendék s 1 rendtársból áll. 6 elemi 
tanodában, 11 kis- s 13 nagygymnasium 6006 tanuló nyer 
nevelés-oktatást. 

— A marpingeni ügyekre nézve oly hireket találunk 
a lapokban, melyek arra mutatnak, hogy már a hatóságok 
is lassankint azon veszik észre magokat, miszerint a szegény 
községet ok nélkül zaklatták. A helybeli plébános, Neurcu-
ter, s a szomszéd, Alsweiler nevü községnek lelkésze, Schnei-
der, f. hó 2-kán szabadon bocsáttattak. A katonai hatóság 
már visszafizette azon költségeket, melyeket a katonai meg-
szállás a községnek okozott, s a polgári hatóság ugyanezt 
megígérte azon költségekre nézve, melyeket a csendőröknek 
tartása okozott. A gyermekek azonban még mindig fogva 
tartatnak valamely protestáns nevelő-intézetben. 

— A porosz kormány ,sikkasztási' keresetet inditott 
dr. Brinkmann, münsteri püspök s általános helynöke, dr. 
Giese ellen. Mindketten arról vádoltatnak, hogy midőn még 
hivatalban voltak, (jelenleg mindketten .le vannak téve') 
számos, a püspökség tulajdonát kápező okiratot s értékpa-
pírt sikkasztottak el', illetőleg a prot. fosztogatók előtt biz-
tos helyre hoztak. Vádlottak védelmét Dockhorn poseni 
ügyvéd viendi, ki Arnim grófnak is egyik védője volt 

= Több oldalról hozzánk érkezett tudakozódások 
folytán van szerencsénk az érdeklőknek jelenteni, miszerint 
B. Bartalos urnák lapunk 37. számában közzé tett indítvá-
nya szélesebb körökben figyelmet keltvén, ezek megbízásá-
ból Szoldatics művész hazánkfiához fordultunk, kinek ked-
vező válasza máris f. hó 11-e óta kezeink közt van. Többet 
egyelőre, az ügy nem lévén kizárólagosan a mienk, nem 
mondhatunk. 

Mellékletül a ,Magyar Koronae mutatványszáma. 

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Szepessy Mihály urnák, 
mint a m. kir. kincstári jogügyek igazgatójának véleménye 

a vallás-, tanulmányi és egyetemi alapok 
jogi természetéről. 

III . Szepessy ur, áll í tásának igazolására, 2-or 
azonban felemlíti továbbá, hogy M. T., emiitett ala-
pító levelében, a részben alapított , részben pedig bő-
vített és javadalmazott kir. egyetem, kir. akadémiák 
és gymnasiumok végczélját következő szavakkal 
tűzi k i : „ut iuventus ad quaevis Reipublicae mu-
nia, s tat ibus videlicet ecclesiastico, politico, mili tari , 
commerciaii, oeconomico, ac aliis uti l i ter obeunda 
idoneasi t ." „Az alapító levélnek ezen szavai — úgy-
mond — világosan kifejezik, hogy minek utána a 
katonai, kereskedelmi és gazdasági tudományok-
nak kizárólagos katholikus jellegök nincs és termé-
szetüknél fogva nem is lehet, M. T. a tanulmányi 
alapot nem felekezeti, hanem országos tanodáknak 
feláll í tására, tehát országos czélra alapí tot ta ." Ki 
hit te volna, hogy a világ ily nagyszerű felfedezés-
nek lesz tanuja a tanulmányi alap jogi természeté-
nek megvizsgálása alkalmából, mint minővel ezt a 
kérdéses vélemény meglepte ? Azért, mert a kato-
nai, kereskedelmi stb. tudományok nem felekeze-
tiek, a fundus s tudiorum nem kath. jel legű Sz. ur 
szerint ! Nem hiszszük, hogy ezt az áll í tást Szepessy 
ur komolyan akarná venni, nem hiszszük pedig 
azért, mert nem akar juk feltenni felőle, hogy ő oly 
meggyőződésben lenne, miszerint valamely, mond-
ha t juk : indifferens tan tárgy befolyással lehetne 
annak meghatározására, hogy valamely alapítvány 
mily természetű legyen ; nem hiszszük azért, mert 
nem akar juk feltételezni felőle, hogy ő azon meg-
győződésben lenne, hogy kath. jel legű tanodában 
az emiitett t an tá rgyaka t előadni nem lehetne, ezt a 

mindennapi gyakor la t kézzelfoghatólag megczáfol-
ha t j a ; de, ha azért felekezetnélküli ez az orszá-
gos alap Sz. ur szerint, mert a kereskedelmi tanul-
mány stb. nem felekezeti, mit keres a felsorolt tu-
dományokkal összeköttetésben az a czél is, hogy az 
i f júság az egyházi hivatalokra is képesittessék ? mit 
keres e kifejezés épen az elősorolt tudományok é lén? 
nem azt kell-e ál l í tanunk inkább, hogy épen mivel 
az egyházi tudomány első sorban emlittettik, hogy 
evvel ki is van jelelve az alap természete, mely kü-
lönféle tudományág művelésére fordí tandó ? Ha 
annvira felékezetnélkülinek akar ta volna M. T. a 
tanulmányi alapot alapitani, mint azt Sz. ur óhaj-
tani látszik, bizonyára elhagyta volna a status ec-
clesiasticust, habár az alapító levél más döntő kife-
jezései, más i rányadó körülményeinél fogva még 
az emiitett kifejezés elhagyása sem bizonyítana Sz. 
ur mellett. 

Harmadik okul Sz. ur a tanulmányi alap or-
szágos, jobban mondva, felekezetnélküli volta mel-
lett felemliti az alapitói okiratnak azon rendele-
tét, mely szerint az egyetemi, akadémiai és gymna-
siumi tanitók, „absque ullo status et conditionis 
ratione" kinevezendök lennének, mi a felekezetiség 
eszméjével ,úgymond, „homlokegyenestellenkezik." 
Őszintén fá j la l juk, hogy Sz. ú r ra l e pontban sem 
ér thetünk együtt , sőt egyenesen kinyi latkoztat juk, 
hogy mi a fentebb idézett szavakból épen ellenke-
zőjét olvassuk ki annak, amit Sz. ur azokban felfe-
dezni vélt. Ha M. T. azt akarta volna kifejezni, hogy 
a fentnevezett iskolákban bármiféle vallású tanitók 
is alkalmazhatók, ugy bizonyára nem az idézett 
szavakkal élt volna, hanem azt mondta volna kö-
rülbelül, hogy ,absque religionis discrimine', miből 
azután lehetett volna argumentumot faragni az or-
szággyülés albizottságának izlése szerint, 8/ZaZ 9> 

49 



386 

tanulmányi alap felekezetnélküli volta mellett ; de 
igy, amint a fentebbi kifejezés alkalmaztatott, sem-
miképen sem alkalmas az annak bebizonyitására, 
amit Sz. ur a tanulmányi alap j ogi természetére nézve 
állit. Az idézett szavak ugyanis sem többet, sem 
kevesebbet nem jelentenek, mint azt, liogy az egye-
temen, akadémián és gymnasiumon tanítókul alkal-
mazhatók minden különbség nélkül papok és laicu-
sok, és pedig a papok közül akár úgynevezett világi 
papok, akár pedig szerzetesek. Ha a fentebbi sza-
vaknak ezen értelmet adjuk, amint adni kell, ugy 
világos, hogy azok a felekezetiség eszméjével nem 
csak „homlokegyenest" nem ellenkeznek, hanem avval 
igen is megegyeznek, miből ismét következik, hogy 
a fentebbi argumentum a tanulmányi alap feleke-
zetnélkülisége ellen és kath. jellege mellett tanúsko-
dik, annyival is inkább, mert tény, hogy az úgyne-
vezett kir. akadémiákon a legújabb időig csakis ka-
tholikus világi férfiak és papok alkalmaztattak ta-
nárokul, mert tény, hogy a kir. gymnasiumok, me-
lyek a tanulmányi alapból tartatnak fenn, legalább a 
múltból nem képesek más, mint csak kath. vallású ta-
nárokat felmutatni. Nem tudjuk, váljon a felhozott 
argumentumok képesek-e Sz. urat állításának téves 
voltáról meggyőzni, de annyi bizonyos, hogy az 
idézett szavaknak csakis az a helyes magyarázata, 
melyet azoknak a fentebbiekben mi adtunk. 

Az utolsó argumentum, melynek Sz. ur szerint 
amellett kellene bizonyítani, hogy a tanulmányi 
alap államtulajdon, szintén az alapitó levélből van 
kivéve, és ez nem volna más, mint hogy az alapitó 
királynő; a tanulmányi alapot „publicus studiorum 
et scholarum fundus per regnum Hungáriáé et pro-
vincias eidem adnexas" névvel illeti. Ime, mondja a 
t. kincstári jogügyi igazgató ur, e kifejezés ismét (?) 
világosan tanusitja, hogy a tanulmányi alap orszá-
gos, köztanitási czélokra szánt vagyon és nem fele-
kezeti alapítvány. Az idézett szavak az alapitó le-
vélben csakugyan benfoglaltatnak, csakhogy Sze-
pessy ur tévedésből itt ismét ,elfelejtette' idézni 
mindazt, ami a fentebbi szavakkal összefüggésben 
van. Mi, habár egyszer a kérdéses helyet idéztük is 
már, mégis helyén látjuk itt azt egész terjedelmében 
közölni, a dolog helyes megérthetése végett. M. T. 
t. i., m'dőn elősorolta volna azon jószágokat, me-
lyeket a tanulmányi alapnak adományozott, a kö-
vetkezőket mondja : „praespecificata bona immobi-
lia, pro praefato publico studiorum et scholarum 
fundo per regnum Hungáriáé et provincias eidem 
adnexas, eo prorsus modo, quo per abolitam societa-

tem Jesu usuata et possessa fuerunt , iure utenda, 
possidenda, tenenda. pariter et habenda, titulo do-
tis et fundationis perpetuae damus, donamus con-
ferimus et concedimus." 

Ha most a Sz. ur tollában maradt szavakat 
hozzáadjuk az általa idézettekhez, ugy azokból egé-
szen ellenkező értelem jön ki, mint minő Sz. ur vé-
leményében foglaltatik. Igenis, az a fundus csak-
ugyan ,publicus', azt mi nem tagadjuk, de nem Sz. 
ur értelmében, mintha ez azt jelentené, hogy állami 
iskolákra lehetne fordítani, hanem publicus azon 
értelemben, hogy a tanulmányi alapból fentartott 
iskolákba bármily vallású tanuló is járhat , hol 
azonban azon módon kell tanítani, mint a jezsuiták 
tanítottak, azaz katholikus irányban, mert M. T. azt 
akarta, hogy a tanulmányi alap épen oly módon, épen 
ugy használtassák, mint használták a jezsuiták azon 
birtokokat, melyekből a tanulmányi alap keletke-
zett. Nem vagyunk tehát mi a ,publicus', nem va-
gyunk az ,országos' kifejezés ellen, csak a kifejezés 
helyesen értelmeztessék, és ki tagadná, hogy a ta-
nulmányialap csakugyan az ország érdekében hasz-
náltatik, habár azt a kath. iskolák élvezik ? ki ta-
gadhatja, hogy azon intézeteink, melyeknek kath. 
jellegét még ellenfeleink sem vonják kétségbe, hogy 
mondjuk azon intézeteink is az ország érdekében, 
katholikus ugyan, de egyszersmind hazafias irány-
ban működnek ? Azért, mert valamely tanoda 
katholikus jellegű, nem szűnt meg országos, nyil-
vános jellegű lenni, nem szűnt meg az ország érde-
kében működni, sőt épen azért, mert jellege katho-
likus, elválaszthatatlan tőle az is, hogy az ország 
érdekében működjék. Épen igy nem alterálja a ta-
nulmányi alap publicus jellege azt, hogy az katho-
likus, mert avval az alapitó levél, mint mondtuk, 
nem mást akar kifejezni, mint azt, hogy ott minden 
vallásfelekezetü tanuló oktatást nyerhet. Annyival 
is inkább álli thatjuk pedig ezt, mert az alapitó ki-
rályné ez uton is reményiette, hogy a protestáns és 
más felekezetű ifjak, a kath. tanitókkali érintkezés 
ut ján megismerkedve a kath. vallással és azt meg-
kedvelve, a kath. egyház kebelébe vissza fognak 
térni. Ez is az ö intentiói közé tartozott. 

Szepessy ur véleményének czáfolata után hátra 
van még a tanulmányi alap egyházi természetének 
beigazolására nézve rámutatni azon praemissák té-
ves voltára, melyekből Sz. ur kiindulva, a fundus 
studiorum kath. jellegét tagadja, valamint rámu-
tatni azon okokra, melyek Sz. ur figyelmét, hogy — 
hogy nem — nem tudjuk, kikerülték. 



387 

A kincstári ügyek t. igazgatója t. i. azon elvből in-
dul ki a tanulmányi alap jogi természetének megítélésénél, 
hogy a nevezett alapba bekebelezett javak eredetileg álla-
mi javak voltak, melyek a jezsuiták eltörlésével a korona 
,korlátlanul szabad rendelkezésére visszaestek.' E téves né-
zetet nyilvánitotta Sz. ur már a vallásalapra nézve is. Ez 
azonban nagy csalódás, mert azon javak ós birtokok, me-
lyek előbb ugyan a jezsuitáknak, rendök eltörlése után 
pedig a tanulmányi alapnak adattak, soha államjavak nem 
voltak. Az államjavak már sz. István korában meg levén 
határozva, az egyház javaitól mindenkor megkülönböztet-
tek. Az egyházi javak pedig az egyháznak iure descensuali, 
irrevocabiliter in perpetuum adatván, nagyon természetes, 
hogy az elpusztult egyházak, kolostorok javai, mint erede-
tileg egyházi természetű javak, az államra nem szálhattak 
vissza, hanem természetükkel megegyező czélokra voltak 
fordítandók. Nem csak mi fogjuk ezt igy fel, hanem igy 
fogta azt fel az 1548-ki országgyűlés is, mely 12-ik czikke-
lyében azt határozta, hogy az elpusztult egyházi és kolos-
tori javak, amennyiben azokat a kath. vallás fentartása, a 
lelkészek kiképeztetése és a népnek az ős hitrei visszatérí-
tése igénybe nem venné, iskolák felállítására, tudós és jám-
bor tanárok alkalmazására fordíttassanak, ugyanez határoz-
tatott az 1550-ik 19-ik tvczikk által. Ez, ugy véljük, azt 
tanúsítja, hogy az országgyűlések nem voltak Sz. úrral egy 
véleményben, mert bár nincsen is világosan kifejezve, hogy 
kath. iskolákra fordíttassanak az elpusztult egyházi javak, 
de minden józan itészeti szabálylyal ellenkeznék azt mon-
dani, hogy egy s ugyanazon tvcz. két különböző természetű 
tárgy felől határoz, hogy tehát az iskolák alatt nem értendő 
kaih. iskolák, ámbár az ezt megelőző sor a kath. hit fentar-
tásáról beszél. Egyáltalában, minthogy ezen kornak iránya 
hazánkban az volt, hogy az ősi kath. hit szilárdittassék, fel 
nem tehető, hogy az országgyűlés oly törvényt hozott, a 
király oly törvényt erősitett volna meg, mely a kath. hit 
hátrányára válandott; sőt azt tapasztaljuk, miszerint az 
1560-ik 15. §-a megengedi, hogy a főpapok a megüresedett 
egyházi javadalmak egy részét katholikus iskolák alapítá-
sára fordíthassák. 

A mondottakból eléggé kitűnik, hogy a nemzet az 
egyházi birtokot soha államtulajdonnak nem tekintette, 
mert különben bizonyára reclamálta volna megüresedés 
esetében azokat és nem alkotott volna oly törvényeket, me-
lyekből világosan kitűnik, hogy azokhoz semmi igényt sem 
tart. S ha most sorra veszszük a királyok által a jezsuiták-
nak katholikus tanulmányi czélok érdekében felhasználandó 
javakat, kitűnik, hogy azok mind oly birtokok, melyek az 
egyháznak örök időre és visszavonhatatlanul adattak, me-
lyek már sz. István király idejében elválasztattak az állami 
javaktól. E javak az 1548-ki 12-ik tvcz. alapján csakis 
egyházi czélokra fordíttathattak, midőn tehát M.T. a jezsuita 
rend eltörlésével, az általok bírt, már sz. István király ide-
jében egyházi természetű javakat a fundus studiorumnak 
adományozta ; ez adományozás által e javak egyházi ter-
mészetüket nemcsak le nem vetkőzték, hanem épen, mivel 
M. T. a többször idézett 1548-iki 12-ik tvczikkre hivat-
kozva bekebelezte az említett javakat a tanulmányi alapba, 
világos, hogy ezáltal az illető javak egyházi természetét 

adományi levele által is elismerte. Mindezekhez hozzáad-
hatjuk még azt is, hogy Verbőczy H. K. l-ső rész 28-ik cz. 
l-ső §-a igy szól : „Jurium possessionarium proprietas ad 
radicem atque originem acquisitionissemper est referenda", 
mely szavak szintén kétségbevonhatlanul bizonyitják, hogy 
a tanulmányi alap államtulajdon nem lehet. Ami pedig a ma-
gányosoktól az egyháznak adományozott javakat illeti, ily 
adományokra már sz. István alatt felhatalmaztattak, e sza-
bad intézkedési jog az árpádházi királyok alatt századokig 
érvényben volt, mit tanusit az 1222-ik évi t. k. 4-ik czikke, 
e jog tartott egész nagy Lajosig, kitől kezdve egész I l- ik 
Ulászlóig csak királyi jóváhagyás mellett szerezhetett az 
egyház birtokot. Ily adományok sem képezhetnek tehát 
államtulajdont, ha tehát a jezsuiták eltörlésével magányo-
sok által adományozott javak is bekebeleztettek a tanul-
mányi alapba, aminthogy az tény, ugy ezek épen oly örök 
tulajdonai a kath. egyháznak, mint a királyok által adomá-
nyozott, és később a tanulmányi alaphoz csatolt egyházi 
javak. Ha Sz. ur mindezeket komolyan és nem a mai idők 
felforgató szellemében megfontolja, be kell látnia, hogy a 
tanulmányi alap jogi természetének megítélésében téves 
alapból indult ki ; be kell látnia, hogy állitása, mintha a 
tanulmányi alap állami tulajdon lenne, tarthatatlan, mert 
azt ugy megczáfolja a történelem, mint az alapító királyné 
alapítványi oklevele és intentiója. 

Szepessy ur emiitett téves nézetén kivül van azonban 
olyasmi is, mire figyelmünket ki kell terjesztenünk, mire ő 
figyelni elmulasztotta, de amit mi, a mondottakkal együtt be-
cses anyagnak tartunk a tanulmányi alap jogi termeszeié-
nek megítélésénél. Midőn ugyanis II. József császár a trónra 
lépett, a tanulmányi és iskolai alapot a kincstárba beolvasz-
tani rendelte, e rendelettel szemben nagyon érdekes azt tudni, 
hogy mit felelt a m. kir. udvari korlátnokság, az esztergomi 
érsekkel és az országbíróval egyetértőleg az uralkodónak. 

A királyi korlátnokság alkotmányos és egyházi szem-
pontból válaszol ; legyen itt elég a korlátnokság felfogása 
felől a tanulmányi alapokat illetőleg, csak néhány indokra 
szorítkoznunk. A válasz kimondja általában, hogy az egyházi 
ugy, mint a világi rend és az alapok, királyi adományozás 
czimén nyert birtokaikat mint örökös tulajdonukat élvezik ; 
a tanulmányi alapra nézve pedig különösen hangsúlyozza, 
hogy a főpapi javak az ország törvényei értelmében világi 
családokra át nem ruházhatók és ennélfogva a kolostori és 
zárdai ingatlanokból szerzett tanulmányi javak is, az állam-
vagyonnal nem azonosíthatók, sem kincstári kezelés alá nem 
vonhatók ; hangsúlyozza, hogy a tanulmányi alapok erede-
tileg oly egyházi javadalmak, melyek már Il- ik Ulászló 
előtt adományoztattak az egyháznak és melyek, ha az 
1548-ik 12-ik tv. cz. szerint katholikus iskolai czélokra nem 
fordíttattak volna, visszaadandók lettek volna előbbi szerze-
tes tulajdonosaiknak; hangsúlyozza, hogy azon alapok a je-
zsuiták eltörlésével eredeti természetükhöz képest ugy, mint 
a jezsuiták által, használandók; felemlíti, hogy a tanul-
mányi alap a Jézus-társaság helyét, mint hason hivatással 
felruházott testület foglalta el; figyelmeztet, hogy a sző-
nyegen levő alapok, melyek az 1548-ik 12-ik és az 1550-ik 
19-ik t. cz. alapján katholikus intézetek létesítése végett 
tétettek, az államjövedelmekkel össze nem zavarhatók, stb. 

49* 
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Ez a válasz csak nem egy századdal ezelőtt, mert 
1781-ben Íratott ; azokról, kik azt irták, fel lehet tenni, hogy 
legalább is oly jól ismerték magának az alapitó királynőnek 
szándékát, mint azt egy századdal később Sz. ur, vagy az 
országgyűlési albizottság ismeri, sőt, tekintve azt, hogy az 
alapítási időhöz oly közel éltek, biztosan lehet állítani, hogy 
jobban ismerték a czélt, mely miatt a tanulmányi alap létesít-
tetett, mint a most említett urak ; de még ezt sem lehet fe-
lőlük feltenni, hogy kevesebb érzékkel birtak volna Ma-
gyarország, tehát az állam jogai iránt, vagy hogy kevesebb 
bátorsággal és elhatározottsággal védték volna azokat, 
mint épen Sz. ur, vagy az albizottság t. tagjai, ezt megczá-
folja épen a kérdéses felirat. S ha tehát az udvari kancel-
lária, mely oly közel volt az alapítási időhöz, mely jobban 
ismerhette az alapitó királynő szándékát, mint a mai urak, 
mely az ország jogait oly erélylyel védte, a tanulmányi 
alapra nézve nem csak nem állitotta, hogy az államtulajdon, 
hanem határozottan és különféle érvek erejével támogatva 
kimondta, hogy a tanulmányi alap katholikus, hogy tehát 
katholikus czélra fordítandó, s ettől soha el nem vehető, 
ugy azt véljük, hogy itt oly tanúbizonysággal van dolgunk, 
melynek hitelességét megdönteni, a modern jogtudósok' lom-
tárából vett érvek és bizonyítékokkal nem lehet. 

Igaz ugyan, hogy József császár a felhozott indokok 
daczára is végrehajtotta szándékát, de ez bizonyára épen 
ugy nem semmisítette meg a tanulmányi alap eredeti termé-
szetét, amint másrészt az ország nem vesztette el törvények-
ben gyökerező jogait, melyekről pedig ismeretes, hogy a 
császár azokat sem tartotta tiszteletben. Különben József 
császár intézkedése a tanulmányi alapra nézve ugy sem ma-
radt oly huzamos ideig érvényben, hogy abból az alap egy-
házi természete ellen az állam érdekében argumentumot le-
hetne kovácsolni, sőt még József császár alatt is kath. czélra 
fordíttatott. Ferencz király aztán, 1793-ban kiadott rende-
letével a tanulmányi alapot a kincstártól elválasztotta nem 
csak, hanem meghagyta, hogy miután sem törvényben, sem 
királyi rendeletben nem gyökerezik, hogy a kegyes alapítvá-
nyok „fundus publicus"-nak neveztessenek, mert ezek semmi 
összeköttetésben nincsenek az 1791-ik 21-ik törv. czikkben 
tárgyalt közalapokkal, miután továbbá a jelzett alapok mái-
keletkezésük szerint kétségtelenül katholikus jellegűek s 
igy az 1791-ik 26-ik nyomán határozottan csak kath. szük-
ségletek fedezésére fordíthatók, jövőre a tanulmányi alap, 
mint kath. felekezeti és a fejedelem oltalma alatti vagyon 
hivatalos téren alapítványi alapnak, (fundus fundationalis) 
neveztessék. 

Az idézett kir. rendelet, azt vélné az ember, hogy 
mindenkit felvilágosithat a tanulmányi alap természete fe-
lől, de a ki ezt véli, az nagyban csalatkozik, mert íme Sz. 
ur ugy tartja, hogy annak semmi elvi jelentősége nincsen és 
nem is lehet ; a ,publicus fundus' elnevezés egyszerűen csak 
azért tiltatott el szerinte, ne hogy a kötelezvények, ha azok 
mindenike a fundus publicus nevezettel jeleztetik, összavar-
tassanak. Ügyvédi fogásnak ez az állítás talán megjárja, de 
a tényekkel nem egyez meg. Ha ugyanis Ferencz király 
rendeletét elemezzük, ugy találjuk, hogy, az, miután semmi 
mást nem rendel, mint ami a törvényben gyökerezik, törvé-
nyes téren mozog, és igy sehogy sem lehet az illető rendele-

tet administrationalis ténynek nevezni, hanem olyannak, 
mely a már létező törvényt ismét hatályába helyezi vissza, 
épen ugy mint midőn az egyidőre mellőzött alkotmányos 
törvényekre nézve a fejedelem kijelenti, hogy azokat jövő-
ben mind ő maga megtartja, mind mások által megtartatja. 
Elvi jelentősége tehát e rendeletnek megvan, mert a tör-
vényben már kimondott elvet lépteti életbe, és nem addig 
nem létezett elvet állapit meg. Valóban alkotmány- s tör-
vénytisztelőbb módon Ferencz király nem járhatott el, mint 
a hogy eljárt. Mihez meg kell jegyeznünk továbbá, hogy az 
ország egészen más eljárást tanúsított Ferencz király, mint 
József császár rendeletével szemben. Fentébb ugyanis ki-
mutattuk, hogy midőn József császár a tanulmányi alapot 
a kincstárba beolvasztani rendelte, a magy. kir. kancellária 
e rendelet, mint az ország törvényeibe ütköző ellen a csá-
szárhoz felirt, de Ferencz király rendelete ellen a nemzet 
nem tiltakozott, minek okát másban nem vagyunk képesek 
felismerni, mint hogy a király rendeletét ő is törvényesnek 
ismerte el. Es itt nem mellőzhetjük el idézni Sz. ur azon 
nyilatkozatát, mely szerint, ha az 1791-ik 26-ik t. czikkre 
történt hivatkozás valamely más ismeretlen rendeletben 
foglaltatnék is, — melyről mi bebizonyítottuk, hogy fog-
laltatik ugy az 1793. julius 4-ki, mint az 1793. augusztus 
13-ki leiratban — az sem jelentene mást, mint azt, hogy 
azon magányosok alapitványai, melyek kizárólag katholi-
kus czélokra alapíttattak s ugyan azon alapnak tulajdonai 
maradjanak, de nem vonatkozik a tanulmányi alapra, mert 
ezt nem magányosok, hanem M. T. és nem kizárólagosan 
katholikus, hanem országos közczélra alapította. Nem tud-
juk, honnan vette Sz. ur e megkülönböztetést a magán és 
nem magány-alapitvány közt, de annyit tudunk, hogy az 
1791-ik 26-ik t. cz. ily megkülönböztetést nem ismer, hanem 
minden megkülönböztetés nélkül, világosan, minden kétsé-
get kizárólag következőképen nyilatkozik : „ut fundationes 
catholicorum, pro catholicis, evangelicorum autem pro evange-
licis deinceps convertantur : adeoquc ab ulteriori liarum repe-
titione pro futuro ab utrinque praescindatur", hogy mikép 
lehet e szavakból kiolvasni azt, hogy itt a magánosok által 
tett alapítványokról van szó, ez ami felfogási képességünket 
túlhaladja, de valószínűleg azokét is, kik elég bátrak ily állí-
tással a napvilágra lépni. 

Mindezen itt elősorolt indokokhoz hozzá járul még 
végül, hogy a M. T. által az iskolákra és a köznevelésre 
adományozott javak jövedelmei 1548-tól a jelen napig, te-
hát 328 éven keresztül folyton katholikus czélokra fordít-
tattak és a történelemben nincsen rá eset, mert ha volna, bi-
zonyára az ellenfél hivatkozott volna rá, mely az ellenkezőt 
tanúsítaná. S ha Sz. elismeri, amint valóban elismeri, hogy 
azon egyházi jószágok, melyeket vagy magánosok ajándé-
koztak az érsekségek, püspökségek, apátságok stb. részére, 
vagy pedig az egyházak, az amortisationalis törvény elle-
nére kir. consensus nélkül zálogba vettek, minekutánna 
az 1852. november 20-ki ősiségi patens ertelmében az ily 
zálogbirtokok, ha azok kiváltása iránt a per a 22-ik §-ban 
megállapított idő alatt meg nem indíttatott, a zálogtartó tu-
lajdonává vált, tehát az ily birtokok nem állami, hanem 
egyházi tulajdont képeznek ; ugy el kell ismernie, hogy elé-
vülési törvény is létezik, mely az egyházra nézve épen ugy 
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érvényben van,mint bárki másra nézve, s ha az egyház, feltéve, 
de meg nem engedve, hogy a tanulmányi alapot más ezimen 
nem birná, maga az elbirtoklás tökéletesen elegendő czim 
egy magában, hogy a tanulmányi alap minden támadás el-
len biztosítva legyen a katholikus egyház számára, ha csak, 
indirecte a tanulmányi alap netaláni elkobzása ál talakatho-
likusokat azon meglepetésben nem akarná az országgyűlés 
részesíteni, hogy ők és jogaik törvényen kivül állanak. 

Hátra van még, hogy röviden szóljunk arról, kit illet 
a rendelkezési és kezelési jog a tanulmányi alap felett. Mire 
nézve elismerjük azt, hogy a tanulmányi alappal mind ez 
ideig apostoli királyaink rendelkeztek a kath. egyház czél-
jaira, de nem azt, hogy ugyané joggal valaha éltek volna 
országgyűléseink ; mert, hogy az országgyűlés iskolai 
ügyekkel foglalkozott, abból ugyancsak nem következik az, 
hogy a tanulmányi alappal is rendelkezik, annyival kevésbé 
pedig, mert mind e mai napig a tanulmányi alap költségve-
tése az országos költségvetésbe soha sem foglaltatott, mi-

ti 
nél fogva világos, hogy O Felsége rendelkezési joga a ki-
tűzött czélra ma is jogérvényü. A kezelési jogot illetőleg 
igaz ugyan, hogy Ö Felsége a tanulmányi alapot most a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, de nem mint miniszter, 
hanem inkább mint bizalmi férfiú által kezelteti, eldöntet-
vén azonban a tanulmányi alap jogi természete felől, mint 
hiszszük, a katholikusokra kedvezően a kérdés, nincsen ok, 
hogy miért kezelje ez alapot tovább is bárminő miniszter, de 
van ok elegendő, mely indokolja, hogy az alap kezelése a 
katholikusokra bizassék, mit Ö Felsége, hódolatteljesen fel-
világosittatva a helyzetről, bizonyára legkegyelmesebben en-
gedélyezni fogna, hogy jövőre a katholikusok minden nem-
telen zaklatástól megmeneküljenek. Ezekben előadtuk vála-
szunkat Sz. ur .jogi' véleményére, a mennyiben az a vallás 
és tanulmányi alapra vonatkozik, az egyetemre vonatkozó-
lag nézetünk elmondását a jövő évre tartjuk fenn. J 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pes t , decz. 15. A d a l é k az a l a p í t v á n y o k f e -

l e t t i v i t á h o z . E lapok egyik ,Vegyese' a 46-dik szám-
ban emlitést tett a ,szabadelvű párt ' decz. 1-én tartott ülé-
séről, mely alkalommal ott az alapítványok is szóba jöttek. 
Ez ülésen Molnár Aladár ur, a szeretetházak megalapitója (?) 
szintén nyilatkozott, de minthogy nyilatkozatát a lapok, 
mint ő mondja, tévesen közölték, helyreigazításul most egy 
nyilatkozatot közöl a ,Pesti Napló'-ban, mely nyilatkozat-
nak egyes részeit már csak azért is szükségesnek látjuk 
közölni, hogy a többi ügyben közölt nyilatkozatokat kiegé-
szítsük, de meg azért is, hogy e már most hiteles nyilatko-
zat tételei felett nézetünket elmondjuk. 

A nyilatkozat lényege következő: „M. A. nam tart ja 
veszélyesnek az alapok jogi természetére nézve, ha azok az 
országos költségvetésbe bevétetnek, mert itt csak a keze-o o 7 

lésről van szó. A miniszter, aki most az alapokat kezeli, 
mint minden tetteért, ugy az alapok kezeléseért is felelős 
ugy Ö Felségének, mint az országgyűlésnek. Az országgyű-
lésnek feladata volna, hogy ezen alapok rendeltetésűknek 
megfelelöleg saját czéljaikra használtassanak. Sajnálja, hogy 
a jogi természet kérdését összezavarták a kezelés kérdésé-
vel, de mivel e hiba már megtörtént, és e tekintetben erős 

véleménykülönbségek vannak, ma s a válságos, bel- és kül-
kérdések miatt nem látja időszerűnek e belkérdések feletti 
vitát, azért megnyugszik a kormány nyilatkozatában, hogy 
olymódot fog javasolni, melyen az országgyűlés gyako-
rolhatja jogát A legfőbb patronatusi vagy apostoli 
jogokat az nem sérti, mert azok nem magán személyi jogok, 
hanem a koronás magyar királynak, mint magyar államfő-
nek azon jogai közé tartoznak, melyeket O Felsége törvé-
nyeink értelmében felelős kormánya által gyakorol. A püs-
pöki kinevezés, úgymond, csak egyházi tény, mégis a mi-
niszter ellenjegyzésével történik. Hunyadi János csak gu-
bernátor volt, és ő mint államfő, az egyház iránti — ma 
úgynevezett apostoli — jogokat is érvényesen gyakorolta! 

Eddig M. A. ur szavai. Ha a most idézett szavakat, 
amennyiben azok az alapítványokra vonatkoznak megfi-
gyeljük, bár mennyire állitsa is M. A. ur, hogy ott csak a 
kezelésről van szó, mégis világos azokból, hogy itt tulaj-
donképen más czéloztatik. M. A. ur ugyanis az országgyű-
lés jogáról beszél, melylyel az az alapok iránt állitólag bir ; 
már, ha az országgyűlés joggal bir a kérdéses alapokat ke-
zelni, ugy ezt nem más uton birná, mintha azon alapok va-
lóban államiak lennének ; de most épen e felett foly a discus-
sió, államiak-e vagy sem a kérdéses alapok, mert, ha katho-
likusok, ugy azokba az országgyűlésnek épen oly kevés, 
illetőleg semmi befolyása nincsen, mint nincsen a protestáns 
és más felekezetek vagyonának kezelésébe. Ezt még azon 
ezimen sem lehet követelni, hogy az országgyűlés ellen-
őrizze a nevezett javak kezelését ; mert feltéve, hogy azon 
alapok katholikusok, ugy az ellenőrzés nem az országgyű-
lést, hanem a katholikusokat illeti, ezeknek kell módról 
gondoskodni, hogy befolyjanak az ellenőrzésbe már most, 
mert mind ez ideig az állam nem levén képes bebizonyitni 
jogát az illető alapokhoz, azok mint katholikusok tekinten-
dők. Attól pedig épen nincsen mit tartani, hogy a katholi-
kusok ellenőrzése mellett az alapok valahogy elolvadjanak, 
más uton sokkal hamarabb elolvadnak azok, valamint az is 
bizonyos, hogy sokkal biztosabban fognak azok kath. ellen-
őrzés mellett czéljaikra fordíttatni, mint más különben. El -
ismerjük mi is, sőt nagyon kivánatosnak tartjuk, hogy ad-
dig, mig ez alapokat a miniszter kezeli, a kezelésért felelős 
legyen, felelős nem az országgyűlésnek és Ö Felségének, 
hanem Ő Felségének, ki e jogát katholikusok által gyako-
rolná, hogy mi módon, ez volna szerintünk minél elébb meg-
határozandó. 

Nem tartozik pedig a miniszter felelősséggel szerin-
tünk az országgyűlésnek először azért, mert e felelősség 
soha semmiféle törvényben ki nem mondatott, soha gyakor-
latba nem vétetett, mint azt M. A. ur a legilletékesebb hely-
ről, mert Trefort ő excjától az országgyűlésen kinyilatkoz-
tatni halhatta; erre még a 49-ki forradalmi országgyűlés 
sem tartott igényt ; de nem felelős a miniszter az ország-
gyűlésnek másodszor azért sem, mert téves M. A. ur né-
zete, mintha ez a legfőbb patronatusi, apostoli jogokat nein 
sértené. Ezt mondani egyrészt sértő a fejedelemre, inert ebből 
bizonyos bizalmatlanság tűnik ki a fejedelem iránt, mintha 
Ő Felsége egyedül, tehát az országgyűlés nélkül, nem fej-
tene ki kellő ellenőrzést az alapok érdekében, mintha az or-
szággyűlés bizonyos tekintetben a Felséget akarná ellenőrizni-, 
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de másrészt ámbár igaz, hogy a koronás magyar király, aki 
tehát a magyar nemzet törvényes Fejedelme, gyakorolja a 
patronatusi, apostoli jogokat is, de az is igaz, hogy e jogo-
kat, épen azért, mert apostoli jogok, nem a magyar nemzet, 
nem valamely országgyűlés, hanem a kath. egyház adta a ma-
gyar királyoknak, miből egyszerűen következik, hogy nagy 
különbség van a tulajdonképeni fejedelmi és az apostoli 
jogok közt, melyek mint az egyház által adott jogok, az or-
szággyűléssel meg nein oszthatók; ha tehát a fejedelem va-
lamely alapítvány felett főpatronusi jogát gyakorolja, ám-
bár ő egy személyben magyar király is, de azért patronusi 
joga az országgyűlés körébe nem tartozik, és épen ezen ok-
nál fogva jogosan követelhetik a katholikusok, hogy a 
48-ki törvény azon rendelkezése, mely szerint a püspökök 
kinevezései a miniszter ellenjegyzésével jelennek meg, meg-
változtattassák. Ha Hunyady János az emiitett jogokat ne-
talán gyakorolta volna, ugy kérjük szépen, figyelembe 
venni, hogy azok az idők más szelleműek voltak, de Hu-
nyady maga is másféle katholikus volt, mint a mostaniak és 
végül az egyház java miatt az egyház oly időkben elnéz-
hette, hogy koronás király nem létében, az illető államfő 
tegye meg javaslatait a püspökök kinevezésére, de ez a rö-
vid ideig tartott uralom azért az apostoli jogok természetét 
meg nem változtatta, ezt nekünk még M. A. ur is elhiheti. 
Ily dolgokról különben, valamint ez alapítványi ügyekről, 
már csak a decorum miatt, nem kellene protestáns ember-
nek beszélni. 

Pest, decz. 15. A z ,e n q u ê t e.' Mult számunk , Ve-
gyesek' rovatában találhatták t. olvasóink emlitve, miszerint 
a cultusminister ő exja felhatalmazást kért ő Felségétől, 
hogy a katholikus alapok és alapítványok általa történt mi-
kénti kezelése felett egy ad hoc különösen kiküldendő vizs-
gáló bizottságnak Ítéletét kikérje, melyről aztán jelentés 
fog tétetni a törvényhozáshoz. 

Igy hangzott akkor a hír ; eléggé röviden, de még sem 
oly szárazon, hogy reá vonatkozólag néhány észrevételt 
ne koczkáztassunk. 

Ha némi írói hiúság bántana, azt mondanók, hogy 
ime, a katholikus lapoknak folytonos s erélyes felszólalásai 
végre mégis kivitték, hogy ő exja is szükségét belátta an-
nak, ez alapok és alapítványok kezelésére s jövedelmeinek 
hovaforditására „valamivel több világosságot" deríteni, 
mint ez eddig történt; mondhatnók ezt talán teljes joggal 
annak daczára, hogy ő exja ezen, mintegy önigazoló lépést 
több napig tartott heves parlamentaris viták után, quasi 
ezeknek hatása alatt, tette meg ; mert a szerencsés s ügyes 
államférfiú semmi által sem lepetik meg, s inkább maga 
szokott az eseményeken uralkodni, sem hogy azoknak befo-
lyást engedne a saját maga elhatározásaira, uralmat saját 
maga s teendő lépései felett. 

A kérdésnek ezen oldalát tehát nem feszegetjük; ha-
nem bárhonnan adatott legyen is a lökés, örömest s hálásan 
fogadjuk a nekünk, katholikusoknak tartozó felvilágosítást ; 
s csak a módozat iránt teszünk néhány megjegyzést. 

Előrebocsátjuk, miszerint megingathatlan, soha dis-
cussio tárgyát nem képezhető meggyőződésünk szerint, bár-
miként okoskodjék is a tolakodó liberális sophistika, senki-
nek sincs joga ezen alapokat s alapítványokat számon kérni, 

mint ő Felségének mint legfőbb kegyúrnak s a katholikus 
egyház törvényes képviselőinek. Az országgyűlésnek nincs 
semmi köze ehhöz, s ha e testületben csak szikrája van az 
igazi szabadelvüségnek, ha csak némi fogalma is van arról, 
mi a szabadság, hasonló követeléssel nem fog fellépni soha, 
bármennyit nyugtalankodjék is egynémely kiskorú vagy el-
fogult elme, melyeknek az ilyetén kérdéseknek oktalan s 
ügyetlen bolygatása örökké fogja kedvencz nádparipájo-
kat képezni. 

De épezért nem értjük, legalább a fentjelzett hír alap-
ján nem értjük, mit akar az a kiküldendő bizottság. 

Az alsó- és felsőházfói választatnék ? de talán csak nem 
az illető testületek által? mert ez praejudicálna a magyar-
honi katholikus egyház jogainak, mely e testületnek époly 
kevéssé van alávetve, mint nincsenek alávetvék annak a 
különféle felekezetek ; nincs jogczim, melynek alapján e tes-
tületek a katholikus egyházvagyonnak mikénti kezelését 
ellenőrizhetnék. 

De ha e bizottság csak e két testület&ó7, más valaki, 
például maga a cultusminister ő exja által választatik, 
akkor, eltekintve a jog s illetékesség, általunk tagadott kér-
désétől, nem értjük, miért tétetnék ezeknek észleleteiről je-
lentés „a törvényhozáshoz", melynek fóruma előtt az ekként 
alakult „bizottság"-nak jelentése mindig csak magánvéle-
mény lehet, a melynek előterjesztésével ő maga, „a törvény-
hozás", nem bizta meg őket; hozzájárul, hogy ez az egész 
vegyes-bizottsági eljárás olyasmi, minek nincs sem írott-, 
sem szokásjogi alapja ; absolute érthetetlen tehát, hogy hi-
szi a cultusminister ő exja ezen eljárás által magát „a tör-
vényhozás" előtt, — sit venia verbo : igazolhatni. 

Egészen más szine lenne a dolognak, ha ő exja azért 
kérte volna e bizottságot ő Felségétől, hogy az a tapasztal-
takról közvetlenül s kizárólagosan a Felséghez tegyen jelen-
tést; mert Annak, mint a magyarhoni katholikus egyház leg-
főbb Patrónusának csakugyan tartozik beszámolni a minisz-
ter ő exja ; de akkor nincs szükség a leendő bizottság tag-
jainak alsó- vagy felsőházi qualificatiójára, sőt ezt épen ke-
rülni keilend, nehogy e testületek netaláni praetensiói még 
csak alakilag is jogosaknak elismertetni látszassanak ; hanem 
igenis arra kellene tekintettel lenni, hogy a kiküldendök ki-
vétel nélkül megbízható, ez ügyben még pártállást nem foglalt 
katholikusok legyenek, olyanok, kik elfogulatlanul ítélhetnek ; 
mert lehetetlen, nem szabad az uralkodó protestantismus-
nak országos főlényét még azzal is fokozni, hogy most már 
a katholikus egyházvagyon mikénti kezelésének ellenőrévé 
s birálójává is tegyék ; — ez oly világos valami, hogy meg 
vagyunk győződve, miszerint önérzetes protestáns a rá ne-
tán esendő választást el sem is fogadhatná. 

Bármiként tekintsük tehát az egész kényes ügyet, a 
tervelt bizottságra sem nagy bizalommal sem nagy remény-
nyel nem tekinthetünk; az azonban tisztán áll előttünk, 
hogy ilyetén körülmények közt egyegy cultusministernek 
állása nem csak kényes, de ferde is. Nem tudjuk, mi a na-
gyobb baj : senkinek sem számolni be, vagy olyanoknak, 
kik erre nem illetékesek, midőn a jog s illetékesség kérdése 
oly egyszerű, hogy, ha csak akaratosan nem, tévedni vagy 
habozni benne nem lehet s az egész, csak amúgy külsőleg 
gordiusinak látszó csomó legegyszerűbben akként oldatnék 
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fel, ha ő exja a cultusminister, ki mint, [s íját szavai szerint,] 
nem csak a katholikusok, hanem a görögök, protestánsok 8 
zsidóknak is cultusministere, mindezeknek egyházvagyoni 
viszonyaiba csak annyiban s olyképen foly be, a mennyiben 
s miképen ezeknek egyházalkotmánya tűri, minket katho-
likusokat is végre valahára arra segitene, hogy a mi vagyo-
nunk is oly módon kezeltessék, mely egyházalkotmányi alap-
elveinknek megfelel. = 

Göncz. N é h a i d e g e n t o l l i s m e g a d j a , a mi a 
m i e n k. (Folytatás.) Itt ismét azon kérdés merül fel: létez-
tek-e akkor mostani temetőink? t. i. a r. katholikusoké ; s 
a mostani r. k. templom déli tájékán volt-e épen az a te 
mető, melybe K. földi maradványai helyeztettek ? — Mind-
két temető sokkal ké8Őbbi, sem hogy ,abban az időben'hasz-
nálatban lettek volna ; és pedig azok egyike, melybe most 
temetkeznek másodszor (1867-től 2-szor), a templomtól 
sokkal felebb áll a keleti részen ; m isika pedig emennél is 
jóval távolabb van délnyugoti irányban. É temetők kihasi-
tását illetőleg vannak meghízható adatok, melyekből az is 
világ03, hogy a mostani temetők helyén állott az u. n. „is-
kolagaz, eskolagaz." A 16. s az ezt megelőző századokban a Ö ' o o 
Horváth. M. által is említett erősseg e parton húzódott, 
mely körülményt megerősítenek az itt-ott látható erős fun-
damentumok ; továbbá épen e dombon a protestánsok nagy 
építkezéseket vihettek véghez, és padig épen a templom 
déli irányában, hogy az iskolák- és nagy számú tanulóknak 
helyiségeik legyenek. Hol volt mégis a temető? Mint régen 
majdnem mindenütt, ugy itt is, a templom mellett ; de semmi 
esetre sem a mostani, akár egyik, akár másik kath. temető 
helyén Volt tehát a mostani alakban épített templomnak 
(a régiből csak a szentély és sekrestye maradt fenn mana-
pig, s a templomnak, mint a hatalmas alaptető mutatja, más 
fekvése is volt,) északi oldalán : azon a tájon, mely a régi 
„convictus-telek" felé húzódik és hol jelenleg a parochia 
kertje van. Göncznek egy-két év hiján már 30 éves esperes-
plebánosa, mint szemtanú beszéli, hogy a megneveztem tá-
jon a földnek tavaszszal való ásózásakor rengeteg halmaz 
emberi csontok- és koponyákra akadtak, melyek össze-
gyűjtve egy külön sirban takarittattak el. 

Ha épen a Gönczön élő hagyomány mást nem tartana, 
akkor a bold. Károli G. csak e temetőben temettethetett el 
hitfelei által ; ebben, mivel akkor az ő birtokukat képezé ; 
ebbe és nem másba, tehát nem a mostani, a róm. katholiku-
sok birtokát képező, temetőhelyre tehették örök nyugalom 
végett. I t t kellett valahol felállítani a hálából emelt s amaz 
ismeretes epitaphiummal biró sirkövet; itt kellett végbe-
mennie az emiitett állitólagos<,felekezeti elfogultság' szülte 
,kegyelet-arczulütésnek.' — És pedig, mint felhozám, vagy 
azon időben, midőn a protestánsok voltak urai e területek-
nek s három izben a katholikusok részéről valami rövidke 
időre szóló visszafoglalás történt ; vagy pedig későbben, 
midőn már véglegesen, de nem háborítatlanul, birtokosai 
lettek a katholikusok az ismert részeknek. 

Hahogy a protestánsok keblét K. iránt a tisztelet oly 
nagy heve dagasztá, — és ama rövid időszakokban történt 
volna meg az a kegyetlenség: váljon az ismételt visszafog-
lalás után nem újították volna-e meg ismét emlékét? nem 
terjedt volna-e el általánosabban emlegetése és mutogatása 
a megbecstelenitett sir rideg földjének, hol egy tiszteletes 
alaknak csontjai porhadtak ? Hiszen nem több, mint egy 
hosszú emberélet esik csak az egész kérdéses időszakba. Ha 
pedig eddig nem őrizte meg a hagyomány a kegyeletes he-
lyet, hogyan őrizheté tovább azon helyen, hol az évek ziva-
taros napjai már az elfeledés által enyészetnek adák K. sír-
já t? Mit becstelenit vala meg a kath. ,türelmetlenség' ott, 
hol semmi sincs ? És ha oly bizonyosan, mint nem, a kath. 
tulajdonnak végleges visszafoglalása után történik, feltéve, 
az a ,kegyetlenség', miképen lehetett az mégis, hogy a ha-
gyomány a gönczi protestánsok közt sem mond erről sem-
mit; pedig ez esetben, amennyiben csak másfél század, vagy 

valamivel több, esik időközbe korunkig, még inkább kellene 
élni ama hagyománynak. A szép apáktól a legkésőbbi uno-
kákig húzódott volna ez, miként beszélnek a gönczi határ-
ban létezett ,klastromról' és a ,barátokról', kik a fát szede-
gető vagy eprésző gyermekeket magukhoz hitták és oktat-
ták. Mégis csak van valami megbizható hagyomány ? Erre 
affirmative áll a felelet. 

A gönczi esperesplebánes, ki a gönczi katholikus hí-
veknek 1848-tól lelkivezére s a történelemnek, szép ismere-
tekkel biró, nagy kedvelője, az egyházi levéltár érdekes ira-
tai olvasgatása után felköltött figyelemmel igyekezett nézni 
Göncznek nevezetes múltjába. A legöregebb emberek, köz-
tük a város jól iskolázott volt jegyzője, (már 1826. is az volt,) 
beszélték, — e hagyomány mo3t is él, —hogy ,a másik rész-
ről való az a pap', ki sok bibliát eladott, a ,mi templomunk 
alatt fekszik.' A mit nekik beszéltek, azt mondják manapság 
is ; de nem is állhat másképen e dolog. Károli G. a r. kath. 
templom alatt nyugszik. Vége köv.) 

IRODALOM. 
= Előfizetési felhivás a ,Magyar Állam — Idők 

Tanújar tizennyolezadik évfolyamára. Hogy nagy időket 
élünk: ki tagadhatná? Hogy nagy időkről az igazság szel-
lemében hiven tanúskodni, a vihartól el-elsötétülő napok-
ban fáklyát gyújtani, irányt adni, bátoritó szót hallatni, lé-
lekemelő feladat : ennek soha sem birtuk oly élénk, oly vi-
gasztaló és erősitő tudatát, mint most, midőn kath. publi-
cistái pályánk tizennyolezadik évfolyamának állunk titok-
teljes küszöbén. 

Nincsen halandó, ki 1877-nek rettenetes titkaiba már 
most bepillantani tudna ; de a világtörténele n vezető kar-
ján s keresztény bölcselkedéssel az események mindent fe-
nyegető görgetegén ezen isteni inseriptiót olvasni és olvas-
tatni : Judicat in nationibus, „ítél a nemzetek között", — e 
feladat a mienkhez hasonló napokban a kath. publicisták-
nak, a keresztény sajtónak adatott. 

Igen, oly események titokteljes küszöbén állunk, me-
lyek végeredményeül a Végtelenirgalmutól az igaz ügy fé-
nyes diadalát várjuk. 

Ily keresztény és nagy remények közt hívjuk fel a in. 
t. közönséget, hogy lapunk XVII I . évfolyamában hozzánk 
csatlakozni, a világtörténelem most következő fényes rész-
leteiben a mi lapunk perspectiváján át gyönyörködni, vagy 
ahol gyönyörködni nem lehet, lelkét, kedélyét a kath. napi-
sajtó keresztény philosophiájának igazság-balzsamával eny-
hiteni, üditeni siessen. Lonkay Antal. 

A , Magyar Állam — Idők Tanuja' megrendelhető 
1877-i jan.—deczemberre 20 ft., jan.—juniusra 10 ft., jan. 
—márcziusra 5 frttal. 

VEGYESEK. 
— Az ,Osservatore Rom.' f. hó 10-éről kelt számába 

ezen czim alatt : „ L'aristocratia romana ed il giubileo epi-
scopate del Santo Pâtre" azon felhívást közli, melyet a ró-
mai főnemesség Róma városa lakosaihoz intézett s mely-
ben a hű rómaiakat felszólítja, hogy ezen örökké emléke-
zetes nap kellő megünneplésére mindnyájan, kiki tehetsé-
géhez képest, adományok gyűjtése s a hódolati feliratok 
aláírása által közreműködni buzgólkodjanak. E felhívást 
ugyanazon bizottság intézi legközelebbi honfitársaihoz, 
melynek működéséről már f. évi szeptember 20-án szóltunk, 
midőn is azt a kérdést koczkáztattuk : „ A kath. Magyaror-
szág váljon miáltal fogja magát kitüntetni?-'... mely kér-
désre, ugy látszik, a legszebb válasz már is készül. De mig 
erről többet mondhatnánk, talán nem lesz érdektelen a ró-
mai főnemesség bizottságának névsorát közölni, mely a 
következő : 

Principessa Odescalchi nata Branicka, Principessa di 
Campagnano nata Sayn-Wittgenstein, Principessa Massimo 
nata Lucchesi-Palli, Marchesa Patrizi nata Altieri, Marchesa 
Sacchetti nata Orsini, Marchesa Serlupi nata Fitz-Gerald, 
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Marchesa Vitelleschi nata De Gregorio, Contessa Moroni 
nata Pfyffer, Principe Emilio Altieri, Presidente, Marchese 
Anyelo Vitelleschi, Secretario, Principe Sigismondo Chigi, 
Principe Filippo Lancellotti, Principe Tommaso Antici Mat-
téi, Don Eugenio dei Principi liuspoli, Don Filippo dei 
Marchesi Teodoli, Marchese Girolamo Cavalletti. 

Belegati per Vestero : Marchesa Serlupi nata Fitz-Ge-
rald, Marchesa Vitelleschi nata De Gregorio, Contessa Mo-
roni nata Pfyffer, Contessa Paolina de Salm nata De Speth, 
Don Filippo dei Marchesi Teodoli, Commendatore Cannart 
D'Hamale, Conte Gastone Yvert. 

— „IX. Pius pápa püspökségének félszázados évfordu-
lója alkalmából, mely jövő 1877. évi május 21-ére esik, ezen 
egész világrészen, melyet földnek nevezünk, nagyszerű, va-
lóban katholikus, egyetemes mozgalom indult meg ama je-
lentőségteljes nagy nap méltó megülésére", irja a ,Magyar 
Korona' mutatványszáma. „A római nemesség fölhívására 
minden kath. nemzet képviselve lesz ez ünnepen, melyre az 
Isten kinyilatkoztatásán alapuló rendithetlen hit, az Anya-
szentegyház s annak látható Feje, Isten Helytartója iránti 
legbensőbb szeretet és a szent ügy kimaradhatian győzelmébe 
vetett remény ezer meg ezer különböző nyilvánulásai van-
nak készülőben mindenütt e föld kerekségén, hol Jézus sz. 
Nevének dicsérete hangzik." 

„Hát Magyarország katholikusai elmaradhatnának-e ?" 
Óh nem ! Mi is „ott leszünk", mint a „Magyar Állam" 

tisztelt szerkesztője, Lonkay Antal commendator ur kath. 
bizalommal kijelenti, midőn tekintélyes szavát biztatólag 
fölemeli azon szép terv támogatására, melyet a közkedvelt-
ségű „Religio" hoz javaslatba. E terv abban áll, hogy a 
nagy nap fényének emelésére Rómában rendezendő műki-
állitásban Magyarország résztvegyen egy ő Szentségének 
diszajándokul felajánlott, Szoldatics, hazai festész által ké-
szített képével a Boldogságos Szűznek, Magyarország Véd-
asszonyának." 

„Mi teljes szivünkből csalatkozunk hazánk kath. főlap-
jainak ezen szép indítványához és — ha Isten engedi — tel-
jes erőnkből igyekezni fogunk annak keresztülvitelét elő-
mozdítani, és azon szilárd hitben élünk, hogy Magyaror-
szág katholikusai lelkesedten sietni fognak a szép indítvány 
megvalósításához járulni." 

— Mult számunkkal t. olvasóink a ,Magyar Korona' 
mutatványszámát vették mellékletül. Szabad legyen az uj 
collegát a ,M. A.' szavaival a t. közönségnek bemutatnunk: 
„Uj évtől kezdve uj hetilap fog megjelenni ,Magyar Ko-
rona' czim alatt, lapunk politikai főmunkatársa, b. Jósika 
Kálmán ur szerkesztése mellett. A kiadó-tulajdonos az 
„Athenaeum" cz. könyvnyomda, melyhez az előfizetési ösz-
szegek küldendők, egy évre 6 ft., félévre 3 ft., negyedévre 
1 ft. 50 kr. A felelős szerkesztő neve kezeskedik, hogy amely 
szellemben mint lapunk főmunkatársa működik, ugyanazon 
szellem fogja áthatni saját hetilapját is. Ezt mutatja a már 
megjelent mutatványszám is, mely jó beosztása, változatos 
és dus tartalma által egy jó hetilap igényeinek teljesen meg-
felel. Igen óhajtandó, hogy mindazoknál, kik napilapot nem 
járatnak, kiszorítsa a destructiv szellemű hetilapokat." 

— Mily türelmes s szabadelvű a protestantismus, ott 
a hol uralkodik, mutatja Kézsmárk városának példája, 
melynek türelmesei legújabban ,tisztán' lutheránus tanácsot 
választottak magoknak, egyetlen egy katholikust, egyetlen 
egy hébervallásu polgárt sem bocsátva azon testületbe, mely 
az egész város ügyeit kezeli. A protestáns választók, mint a 
tRecht'\rp, választójegyeikből minden katholikus nevet ki-
törültek, pedig a katholikusok majdnem felét teszik a vá-
ros lakosságának. Különben, ha ez utóbbi adat áll, akkor a 
katholikusok alighanem itt is csak lanyhaságoknak s éret-
len, mindig az antikatholikus elemekkel pajtáskodó ,felvi-
lágosodottságuknak' köszönhetik, ha utóvégre is kijátszat-
nak, a mint megérdemlik. 

— Erdélyi püspök ur ő nagymltga, mint az ,Erdélj-
egyházm. E.' i r ja : a nagyszebeni Orsolya-apáczák intézeté-
nek tűzi fára 100 ftot, a bonczhidai kath. egyházközség ta-
karékmagtárának 50, Fogarasban szegény iskolás gyerme-
kek ruházatára 20, a szebeni jótékony nőegyletnek hasonló 
czélra 30, a pozsonyi iparegyesületnek, 10, külső növeldék-
ben lévő papnövendékekórt 400, irodalmi vállalatok segé-
lyezésére 50, szegény gyermekek iskoláztatására Szamos-
újvárt 100, az udvarhelyi tanulóifjúság zeneegyletének 10, 
Segesváron egy gyümölcsfa-iskola felszerelésére 20, egyes 
szegényeknek segedelemképen 80 ftot kegyeskedett magán 
pénztárából juttatni. 

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

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

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

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

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

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

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heteu-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői Zaftrís.Budán 
viziváros.főutca2^1.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézeudők. 

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

HARMINCZÔTÔOIK É V F O L Y A M . 

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

zendök. 

Pesten, deezember 20. 50. II. Félév, 1876. 
Tartalom. De materia Sacramenti eueharistiae. — Egyházi tudósítások : Pest. Kóma és Konstantinápoly. Göncz. Néha 
idegen toll is megadja, a mi a mienk. Róma. Szent István-ünnepély Rómában. Berlin. ,Suum cuique'. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

DE MATERIA SACRAMENTI EUCHARISTIE, 
ET QUANTA 

CIRCA I L L A M CURA A D H I B E N D A SIT. 

(Ő Fmgának, a Bibornok-Herczegprimásnak legujabbi, főpásztori levele.) 

„Dogma da tur Christianis, quod in carnem 
transi t panis, et vinum in sanguinem" Domini No-
stri Jesu Christi in admirabil i Eueharist iae Sacra-
mento, cuius proinde materia, u t aiunt remota, pa-
nis est et vinum. De duplici hac Sanctissimi Sacra-
menti materia praecipere ac delibare quaepiam pro 
munere meo proposui, cum ut quantum in me eatf 
externam quoque tanto debitam Sacramento reve-
rentiain ad exigentiam Decreti SS. Concilii Triden-
tini ') promoverem, tum, ut innuerem iis, qui in 
hac Archi-Dioecesi Ministri sunt Christi et dispen-
satores myster iorum Dei2), ad quae hoc imprimis 
tempore suam dirigere debeant attentionem, curam 
et vigilantiam, ne forte circa hoc gravissimum ob-
iectum, a quo ipsius Sacramenti valor saepe suspen-
di tur , in errorem inducantur . 

Est de fide: panem et vinum necessariam esse 
Sacramenti Eueharistiae materiam. Christum Do-
minum enim, Eucharist iam instituentem et earn 
deinceps usque ad finem mundi consecrari praeci-
pientem, non aliam materiam, quam panem et vi-
num adhibuisse, tes tantur S. Evangelistae Mat-
thaeus,3) Marcus 4) et Lucas 5) de inst i tut ione huius 
Sacramenti referentes. Quod autem Salvator Divi-
nus panem et vinum, ut materiam Eueharistiae ne-
cessariam determinaverit , l iquido monst rant haec 
eius verba apud Apostolum e) : „Accipite et man-
ducate : hoc est corpus meum, quod pro vobis tra-
detur : hoc facite in meam commemorationem . . . Hie 

*) De observ. et evit. in celebr. Missae. — 2) 1. Cor. 4, 
1. — 3) c. 26. — *) c. 14. — 5) c. 22. — 6) I. Cor. 11, 24-25 . 

calix novum testamentum est in meo sanguine: hoc 
facite, quotiescunque bibetis in meam commemora-
tionem.u Cum enim dici t : „Hoc facite" perinde est , 
ac si diceret : Facite, quod me videtis fecisse circa 
panem et vinum, ex illis efficiendo- Corpus et San-
guinem meum. Hanc veri tatem ads t ruunt omnes 
SS. Patres, quotquot de materia Eueharist iae scri-
bendi occasionem habuerunt , omnia porro Conci-
lia, eaque tam generalia, quam part icularia, a quo-
rum decretis recensendis in re tam manifesta tu to 
supersedere me posse arbi t ror . Solus autem panis 
tri t iceus, seu is panis, qui e farina tri t icea et na-
turali , hacque sola, aqua coagmentatus, a tque ca-
lore ignis concoctus est, efficit materiam Sacramenti 
sufficientem et necessariam ita, u t in alio pane non 
perficiatur consecratio. Requir i tur ig i tur ad panem 
eucharisticum 1. farina triticea, 2. aqua naturalis , 
ope cuius farina subigatur , coagmentetur, et 3. ca-
lor ignis, u t assetur, sive excoquatur . 

Christum Dominum in pane triticeo instituisse 
Eucharist iam dubi tar i nequit, usus enim est pane 
azymo, ad festum Paschale et esum agni confecto, 
azymum autem e praecepto Dei7), ex simila triti-
cea, idest purissimo farinae tritici flore confici de-
buit. Sed nec ille panis, in cuius fractione Sacra-
menta l i 8 ) duo Eraaus euntes discipuli Dominum 
cognoverunt, alius fui t , quam azymus, ac iccirco 
triticeus, quandoquidem Judaeis lege d iv ina 9 ) per 
septem dies paschales non licuerit comedere fer-
mentatum. Porro ex Apostolica tradit ione et p rax i 
u t r iusque Ecclesiae, Orientális scilicet et Occiden-
talis liquet, solum panem trit iceum esse sufficien-
tem materiam Eueharis t iae; in u t raque enim Ec-
clesia nunquam alius, quam panis tri t iceus conse-

7) Exod. 29. — 8) Vide Maldonatum in Cap. 24. Lu-
cae. — 9) Exod. 12. Deut. 
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cratus fuit. Concilium autem Florentinum definivit, 
„in azymo, sive in fermentato pane triticeo Corpus 
Christi veraeiter confici"; unde sequitur, quod in 
pane non triticeo Corpus Christi non conficiatur. 
Quod quam verum sit, discimus etiam e Catechismo 
Concilii Tridentini, qui docet10), nullum panem, 
nisi triticeum, aptam Sacramenti materiam putan-
datn esse. Cui doctrinae concinit rubrica Missalis 
Romani,11) ubi expresse dicitur, Sacramentum non 
confici, si panis non sit triticeus. 

E x praemissis sequi tur : 
1. quod panis confectus ex grano, de quo certo 

constat, non esse triticum, certissime non sit mate-
ria apta et sufficiens Sacramenti; 

2. quod quandocunque granum aliquod tale 
est, ut dubitetur, an sit triticum nec ne, panis ex 
tali grano confectus sit materia saltern dubia Sa-
cramenti, in quo proinde pane Sacramentum confi. 
cere non licet. Quia, ut observât Suarez 12) „est res 
gravissima, et huic Sacramento summa reverentia 
debetur, unde cum alias non sit Sacramentum ne-
cessitatis simpliciter, nulla videtur posse occurrere 
causa moraliter sufficiens ad conficiendum illud, 
nisi in materia certa" ; 

3. quod panis ex farina quidem triticea, sed 
non cum aqua naturali , sed alia v. g. rosacea, aut 
lacte vel alio simili liquore confectus, non sit apta 
et sufficiens materia Sacramenti, quia huiuscemodi 
panis non est usualis panis, sed aliud genus mas-
sae sive placentae ; 

4. quod massa ex farina triticea et aqua natu-
rali subacta, sed calore ignis non excocta, aeque 
non sit Sacramenti sufficiens materia ; talis enim 
massa cruda non est panis, nec cibus, aut alimen-
tum hominum; perinde autem est, nec refert, quod 
panis in furno torreatur, aut sub cineribus, aut 
intra aliquod vas ferreum, aut fictile assetur, dum-
modo puro igne excoquatur, quia nullus recensito" 
rum modorúm impedit veram concoctionem, aut 
i nducit heterogenei alicuius liquoris admixtionem ; 

5. quod necesse sit, ut panis praedicto modo 
confectus, in sua natura et substantia perseveret ; 
in corrupto enim pane non potest valide confici 
Sacramentum. Qua de re audiendus est S. Tho-
mas 13): „Dicendum, quod aliquando est tanta cor-
ruptio panis, quod solvitur species panis, sic ut 
cum continuitas solvitur, et sapor, et color, et alia 
accidentia mutantur , unde ex tali materia non po-

10) n. 13. de Euch. Sacr. — u ) tit. de defectibus. — 
12) T. 20. disp. X L I Y . sect. 1. — 13) dist. 11. quaest. 2. 

test confici corpus Christi. Aliquando vero non est 
tanta corruptio, quae speciem solvat, sed est aliqua 
dispositio ad corruptionem, quod declarat aliqualis 
immutatio saporis. Et ex tali pane potest confici 
Corpus Christi, sed peccat conficiens propter irre-
verentiam Sacramenti." Monet superius laudatus 
Suarez 14), in praxi servandum esse, ut quandocun-
que in pane sunt signa corruptionis, non fiat con-
secratio propter reverentiam Sacramenti, quod ma-
xime verum est, quando tot sunt signa, ut saltern 
reddant materiam dubiam. Quia vero etiam farina 
triticea corrumpi potest, et saepe corrumpitur, 
suapte intelligitur, idmodi farinâ non posse confici 
validam Sacramenti materiam, neque proinde Kei-
tum esse corruptam farinam pro conficiendo pane 
eucharistico adhibere. Ceterum relegantur Circula-
res, ddto 2. Juni i 1868. Nr. 2581, dimissae litterae 
super obligatione frequentius renovandi particulas, 
sive hostiam SSmi Eucharistiae Sacramenti, cuius 
obligationis fundamentum est periculum corrupti-
onis ipsarum particularum. 

Ut panis eucharisticus triticeus sit, ita est de 
necessitate Sacramenti, ut solus hie sit consecrabi-
lis. Non est autem de necessitate Sacramenti, ut 
triticeus panis sit sive azymus, sive fermentatus ; in 
utroque enim veraeiter confici Sacramentum defini-
vit Concilium Florentinum. Est vero de necessitate 
praecepti graviter obligantis, ut Sacerdotes latini 
nempe ritus nonnisi in azymo, Sacerdotes vero 
graeci ritus nonnisi in fermentato Missam celebrent 
et Sacramentum conficiant; laudatum enim Conci-
lium ultro definivit: „Sacerdotes inal terutra ipsum 
Domini Corpus conficere debere, unumquemque sci-
licet iuxta suae Ecclesiae sive Occidentalis, sive 
Orientalis consuetudinem." Quare S. Pius V.15) di-
strictim prohibuit, ne deinceps Presbyteri Graeci 
latino more, et Latini graeco ritu Missas, et alia 
divina Officia celebrare praesumant. 

Alteram materiam, ex qua Sacramentum Eu-
charistiae confici debet, esse vinum de vite, disci-
mus e superius relatis verbis institutionis. „Et ac-
cipiens (Dominus) calicem, gratias egit : et dedit 
illis, dicens : Bibite ex hoc omnes. Hie est enim san-
guis meus." 16) Sub specie igitur vini sanguinem 
suum bibendum dedit Apostolis Salvator Divinus, 
vini autem de vite expressi, addidit namque : 17) 
„Dico autem vobis : non bibam amodo de hoc geni-
mine vitis usque in diem ilium, cum illud bibam 

14) 1. cit. — 15) in Bulla „Providentia" ddto 20. Aug. 
1566. — 16) Matth. 1. c. — 17) 1. c. v. 29. 
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vobiscum novum in regno Patris mei." Unde iam Conci-
lium Aurelianense IV. 18) statuit : „ut nullus in oblatione 
sacri calicis, nisi quod ex fructu vineae exprimitur, et hoc 
aqua mixtum offerre praesumat ; quia sacrilegnm iudicatur 
aliud offerri, quam quod in mandatis sacratissimis Salvator 
instituit" ; quare Concilium Florentinum expresse defini-
vit, materiam Eucharistiae esse vinum vitis.19) „Tertium 
est Eucharistiae Sacramentum, cuius materia est panis tri-
ticeus, et vinum de vite." 

Calicis igitur materia sufficiens est vinum vitis sive 
expressum ex uvis; proprie enim vinum illud dumtaxat di-
citur, quod de vite suinitur. Quare liquores non ex uvis, 
sed v. g. e pomis, moris, palmis, malogranatis, aliisve fructi-
bus aut radicibus confecti, sicut non dicuntur proprie et 
absolute vinum, sed improprie tantum et cum addito: i ta 
non sunt materia apta Sacramenti. 

Porro solum illud vinum est materia sufficiens Sacra-
menti, quod exprimitur et fit ex uvis maturis ; omphacium 
itaque, quod est liquor, sive succus expressus ex uvis vini 
non maturis, non est apta et sufficiens materia Sacramenti. 
Rubrica enim Missalis de defectu vini sie habet: „Si vinum 

— sit de uvis acerbis, seu non maturis expressum, — non 
conficitur Sacramentum, quia, ut loquitur S. Thomas 20) 
liquor inclu£u8 in agresta est in via ad generationem, et 
ideo nondum habet speciem vini et propter hoc non potest 
de eo confici Sacramentum". 

Liquor, qui postquam mustum plene ex uvis expres-
sum fuis8et, e maceratis superimfusa aqua vinaeeis sive uva-
rum corticibus obtinetur, et lora vocatur, sicut non est vi-
num, sed aqua, habens aliquantulum vini acumen, ita non 
est materia consecrabilis. De hoc liquore audiendus est Me-
ratus 21): „Rursus, inquit, vinum illud, seu potius liquor ex 
uvis secundo, aut tertio compressis, magna aquae copia su-
perinfusa, et vocari solet lora, non est materia apta ad hanc 
consecrationem, quia tametsi aliquem praeseferat saporem 
et odorem vini, ob nimiam tarnen aquae copiam, et ob vini 
paucitatem, quae reperitur in talibus uvis, nullo modo cre-
dibile est, habere speciem vini, sed esse vel naturae aquae 
vel alieuius tertiae substantiae." 

Vinum ex uvis maturis expressum eousque tantum est 
materia sufficiens Sacramenti, quoadusque in sua substan-
tia permanet. Hinc sequitur acetum non esse materiam cali-
cis, quia non est vinum ; fit enim ex substantiali corruptione 
vini, quod colligitur tum ex efFectibus eius, tum exinde, 
quod non possit iterum reeipere amissam speciem vini. „Si 
vinum sit factum penitus acetum, vel penitus putridum, — 

— non conficitur Sacramentum", legimus in rubrica Missa-
lis Romani. „Dicendum, ait S. Thomas 22), quod vinum fit 
acetum per corruptionem : unde non sit reditus de aceto in 
vinum ; et ideo sicut de pane totaliter corrupto non potest 
confici Sacramentum, ita nec de aceto." 

Vinum ex uvis de cetero maturis expressum, quod in-
oipit acescere, quin tarnen formám substantialem amiserit, 
potest quidem esse materia sufficiens Sacramenti, „sed con-
ficiens graviter peccat", ut ait Rubrica Missalis. Addit Be-
nedictas XIV.2 3) : „Ule solum Sacerdos culpa immunis est, 

>•) can. 4. - 19) §. Tertium. — 20) q. 74. art. 5. — 2 ' ) Vide huius 
libr. 1737. Romae impr. — 2 i) 1. c. - 83) Instit . LXXVI. 

qui sacrum facere debet, nec tarnen commutandi vini pote-
statem habet, quod Regularibus contingit. Tunc enim (nisi 
vinum corruptum penitus fuerit, sed acescere solum incoe-
perit) in praesides omnis culpa confertur, aut in Ministros, 
qui vinum pro Missae Sacrificio suppeditare tenebantur." 

Mustum expressum ex uvis est sufficiens materia, non 
tarnen conveniens, donee sit purum et satis concoctum. 
„Prohibetur etiam, seribit S. Thomas 21), ne mustum sta-
tim expressum de uva in calice offeratur, quia hoc est inde-
cens propter impuritatem musti ; potest tarnen in necessi-
tate fieri." De musto ait Suarez 25) „sufficit quidem,utpec-
catum sit in illo conficere, et quidem ex suo genere grave, 
tum propter Ecclesiae consuetudinem, tum propter indecen-
tiam et irreverentiam : non tarnen est simpliciter contra sub-
stantiam Sacramenti, quandoquidem praeeipua substantia 
illius potus est vinum." 

Sapa vero, sive mustum concoctum, non est materia 
Sacramenti, tamquam ad genus vini corrupti pertinens, in 
quo iuxta rubricam missalem non conficitur Sacramentum. 
„Ex quibus concluditur, inquit Quarti2 0) adhibendum esse 
vinum absolute perfectum, et omni vitio carens, ita ut du-
bitari non possit, illud vel esse immaturum, vel in via ad 
corruptionem, ut nedum sacrificium ulli periculo expona-
tur, sed ex omni parte sit purum et illibatum." 

In consecratione calicis nulla quidem praeterquam 
vini mentio fit in sacris paginis ; sed e Patrum : S. Justini 27), 
S. Irenaei28), S. Cypriani29), ut alios praetermittam, tra-
ditione novimus, in vino aqua mixto Eucharistiae Sacra-
mentum a Christo Domino esse institutum. Quamobrem 
Concilium Florentinum in Decreto pro Armenis praeeipit, 
ut in confectione huius Sacramenti vino de vite „ante con-
secrationem aqua modicissima" admisceatur. Consonat Con-
cilium Tridentinum, quod30) monet: „praeeeptum esse ab 
Ecclesia Sacerdotibus, ut aquam vino in calice offerendo 
miscerent, tum quod Christum Dominum ita fecisse creda-
tur, tum etiam, quia e latere eius aqua simul cum sanguine 
exierit, quod sacramentum hac mixtione recolitur." 

Aqua autern vino in calice miscenda debet esse natu-
ralis seu elementáris in substantia, ut docet S. Thomas,31) 
mundissima et non turbida vel impura ob reverentiam Sa-
cramenti ; modicissima,ut praeeipit Concilium Florentinum, 
cuius standum est Decreto, ne necessaria Sacramenti mate-
ria, vinum nempe, periculo corruptionis exponatur. Superius 
laudatus eruditissimus Auetor, Paulus Maria Quartus scri-
bit : „Petetis, quaenam vini quantitas apponi debeat in ca-
lice ad consecranduin ? Respondetur, certum esse, non de-
bere esse nimiam, praesertim ad satisfaciendum gulae et 
ventri, quod enorme esset in hoc sacrosancto mysterio ex 
monito Apostoli : numquid domos non habetis ad bibendum, 
aut Ecclesiam Dei contemnitis ; nec item tam modicam, ut 
non possit commode fieri mixtio aquae, cuius portionéin 
octies, vel septies debet vinum excedere, sed moderatam ; 
videtur autem moderata quantitas tertia pars unius unciae 
circiter ex usu piorum, et peritorum : sic vidi practicari 
Romae in aliquibus praecipuis Ecclesiis, in quibus ob mul-

" ) 1. c. — lb) 1. c. disp. 45. — 26) Rubr. Miss, comment, illustra-
tae part. III . tit. 4. de def. vini. — " ) a p o i . 2. - de haer. 1. 4. c. 57. 
*•) epist. 63. — 30) sess. XXII. cap. VII. de Sacrif. Missae. — 31) quaest. 
74. art. 7. 
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titudinem Altarium, per quae Missae distribuuntur, deferun-
tur a ministris pro singulis Missis duae ampullae parvae, 
eapientes singulae unicam vini unciam, cuius tertia pars 
apponi solet consecranda in Calice, et reliquum deservit ad 
purificationem." 

Primis Ecclesiae seculis panem et vinum in Missae 
Sacrificio consecranda fideles obtulerunt. Quod testatur S. 
Justinus M.33) „ A precibus, inquit, finitis, mutuis nos invi-
cem osculis salutamus. Deinde ei, qui fratribus praeest, 
offertur panis et poculum aquae et vini, quibus ille acceptis, 
laudem et gloriam rerum universarum Patri, per nomen Filii 
et Spiritus Sancti offert, et Eucharistiam, sive gratiarum 
actionem pro eo, quod nos donis suis hisce dignatus sit, pro-
lixe exequitur." Testatur porro S. Cyprianus 33), qui inve-
hitur in mulierem divitem, quod sine oblatione Dominica 
die ad Ecclesiam venerit, sic inquiens : „Locuples et dives 
es, et Dominicum te celebrare credis, quae corbonam om-
nino non respicis ? quae in Dominicum sine sacrificio venis ? 
quae partem de sacrificio, quod pauper obtulit, sumis ?" 
Eadem est querimonia S. Augustini, sive Caesarii Arela-
tensis, 84) ubi haec leguntur: „Oblationes, quae in Altario 
consecrentur, offerte ; erubescere debet homo idoneus, si de 
aliéna oblatione communicaverit." In regula nimirum, qui-
libet fidelium, Eucharistiam sumturus, sua facere debuit 
oblata. „Accipit a te, dicit idem S. Augustinus,35) quod pro 
te offerat, quando vis placare Deum pro peccatis tuis." Mis-
sis aliis, quorum ex antiquitate plurima proferri possent, 
testitnoniis, asserti ventatem comprobantibus, moris huius 
apertissima in Missali nostro libro reperimus vestigia. In 
canone legimus haec verba: „Qui tibi offerunt" ; Secreta 
autem in Missa Dominica V. post Peutecosten huius est te-
noris: „Propitiare Domine supplicationibus nostris, et has 
oblationes famulorum, famularumque tuarum benignus as-
sume; ut quod singuli obtulerunt ad honorem noininis tui, 
cunctis proficiat ad salutern." Modum, sive ritum oblationis 
Ordo Romanus 36) sic describit : „Deinde (idest post Credo) 
salutat Episcopus populum dicens: Dominus Vobiscum. 
Postea dicit: Oremus. Tunc canitur Offertorium cum versi-
bus. Tunc venit Subdiaconus, ferens in brachio dextro pa-
tenam, et in sinistro calicem, in quo recipiuntur amulae po-
pulorum, et super calicem corporale, id est sindonem, quod 
accipiens Diaconus ponit super Altare, a dextris proiecto 
capite altero ad Diaconum secundum, ut expandant. Deinde 
transit S acerdos ad suscipiendas oblationes. Interim canto-
res cantant Offertorium cum versibus, et populus dat obla-
tiones suas, idest Panem et Vinum et offerunt cun. f'anoni-
bus candidis primo masculi, deinde foeminae ; novissime 
vero Sacerdotes, et Diaconi offerunt, sed solum panem, et 
hoc ante Altare. Subdiaconus vero cum calice vacuo sequi-
tur Archi-Diaconum, et Pontifice oblationes populorum sus-
cipiente, Archi-Diaconus suscipit post eum amulas (ampul-
las) et refundit in Calicem maiorem, tenente eum Subdia-
cono, quem sequitur cum scypho super planetam Acolythus, 
in quem Calix impletus refunditur. Oblationes autem a 
Pontifice suscipit Subdiaconus et ponit in Sindonem, quae 

in secunda, seu ut alii malunt, in prima Apolog. ad finem. — 
*3) de oper. et eleemosyna. — 34) serm. 265. in append, rec. édita. — 
3S) In Psal. 129. v. 7. — 36) Quiincipit : Denuneiata Statione. 

eum sequitur, quam tenent duo Acolythi." In quem ordinem 
in Galliarutn etiain Ecclesiis vigentem, observât doctus 
Oratorii Presbyter, Petrus Le Brun 37) „adeo praeclarum 
ordinem sensim evanescere coepisse, ante vero quam pror-
sus effugiat, e re fore animadvertere : 1. populum obtulisse 
panem et vinum; 2. Clerum obtulisse panem tantum; 3. vi-
num percolari consuevisse, ne quid taecis inesset ; quod argu-
mento est, vinum a populo oblatum ad consecrationem ad-
hibitum fuisse; 4. videri, Cleri panem ad consecrationem 
adhibitum fuisse." Notandum, quod aquam, pro Sacrificio 
requisitam Cantores obtulerint, qui hanc solam offerre po-
terant et debebant ; cuius rei causam discimus ex Amala-
rio :38) „Omnis populus, inquit, intrans Ecclesiam, debet 
sacrificium offerre: at Cautores, — propter instantem neces-
sitatem cantandi, non habent licentiam hue illucque discur-
rendi, ut singuli offerant cum caeteris. Statutum est eis, ut 
penitus non sint extorres a sacrificio, custodire aquam, et 

hanc unam offerre pro caeteris. Cantores quaerant 
aquam ad fontem, et servent earn coopertam usque ad tem-
póra sacrificii, et tunc mundam earn offerant." (Folyt. köv.J 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l ' e s t , decz. 19. R ó m a és K o n s t a n t i n á p o l y . A 

történelem alig jelezhet egy időről két oly fővárost, me-
lyekre a szó legszorosabb értelmében a világ szeme lenne 
függesztve, mint napjainkban Róma és Konstantinápoly. 
Két név ez, de két sarknak is nevezhető, mely körül most 
az összes világ forog ; Konstantinápoly visszatükrözi az 
európai diplomaták conferentiájával a liberális Európát, 
Róma az emberek által elhagyatott egyház fejével, mint 
mindig, a kereszténység középpontját; a világ egyik szemé-
vel Konstantinápoly felé remegve tekint, másikkal Róma 
felé örömmel néz, innen a világ örömét és békéjét, onnan a 
világháborút várja hirdettetni; Konstantinápolyba a világ 
küldöttei gyűlölet, irigység és ravaszsággal telve gyűltek 
össze, Rómába a világ az egyház feje iránti szeretettel és 
ragaszkodással, a kereszténység cor unum és anima una-val 
akar összegyűlni ; Konstantinápolyban alapot keresnek a hi-
vatalos Európa küldöttei, hogy egyetértést hozhassanak a 
további tárgyalásokra nézve létre, a Rómába készülőket 
épen a közös egyetértés inditja arra, hogy tömegesen a sz. 
város falai közé indulnak, hogy ott a sz. Atyának, az 
egyház fejének szerencsekivánataikat, örömüket, hódolatu-
kat és tántorithatlan rugaszkodásukat kifejezzék ; az euró-
pai diplomaták, a legnagyobb valószinüség szerint, még na-
gyobb gyűlölettel fognak Konstantinápolyban elválni, mint 
minővel összejöttek, a Rómából távozókat még nagyobb 
szeretet fogja ugy az egyház fejéhez, mint egymáshoz fűzni. 

Az ellentétek, melyek a két város közt léteznek, s me-
lyeket ime előszámláltunk, elég számosak, de bizonyára még 
többet is lehetne elősorolni ; azonban a felhozottak is eléggé 
kitüntetik, hogy a forrongás, mely, mondjuk ki, hogy az egész 
föld kerekségén létezik, csakis azon áramlatában örvende-
tes, mely forrását ugy mint végczélját, kezdetét, ugy mint 
befejezését Rómában találja, mert ez a keresztény keblek 
forrongása, gyulasztva a szeretettől, táplálva a szeretettől, 
kormányozva a szeretettől — az iránt, kit Isten az ő egy-

" ) Explicatio Missae 1.1. — 38) de Eccl. Off. 1. 3. c. 19. 
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házának látható fejévé rendelt, kit annyi szenvedés és kese-
rűség, annyi félreértés és üldözés, annyi sanyargatás és em-
beri hűtlenség közt, lelki gyermekeinek örömére, támoga-
tása és példájára megtartott. 

Igen is, mig a diplomaticus, a hivatalos Európa élesiti 
fegyverét, mig Konstantinápoly mint az európai liberális 
államférfiak gyupontja, a béketárgyalásoknak leple alatt a 
világháborút előkészíti, addig a keresztény érzületü föld-
kerekség örömünnepre készül Rómába. Rendkívüli ese-
ményekben gazdag századunkat a Gondviselés már eddig is 
megajándékozta oly ténynyel, minőt eddig a történet lapjai 
nem mutattak fel; a pápák legnagyobbja.IX. Pius ő szentsége 
mint pápa oly kort élt meg, minőt a pápák közöl senkisem, 
magát az apostolok fejedelmét, szent Péter sem véve ki, 
és a keresztény világ nem késett e hallatlan tényért Istennek 
hálát adni és az uralkodó pápának hódolatteljes örömét ki-
fejezni. Ma a Gondviselésnek egy ujabb rendkívüli kegyel-
mével állunk ismét szemben: várjuk annak teljesedését, hogy 
dicsőségesen uralkodó sz. atyánk püspökségénél: ötvenedik 
évét is megérje, és ezen azon örvendetes nap, melyre a ke-
resztény érzületü világ, már most a szeretet lázas tevékeny-
ségével készül ; ez az, mely bennünket is oly közelről érdekel. 

Hogy fognak-e és ha igen, mit fognak Magyarország 
katholikusai tenni ez ünnepély alkalmával, fogják-e és kik 
által magukat képviseltetni a kereszténység közös atyjánál, 
hogy iránta való tántorithatlan ragaszkodásuknak adjanak 
kifejezést, hogy ezáltal kinyilvánítsák, miszerint készek a 
Rómában hirdetett elvekért, mint olyanokért, melyek egye-
dül képesek az emberi nem boldogságát előmozdítani, nem 
csak szóval küzdeni hanem azok valósitásaért áldozatot is 
hozni, mint ez katholikusokhoz illik, — e kérdést és az ez 
iránti buzdítást annál bátrabban mellőzhetni véljük, mert a 
kath. hithűség feletti kételyt még akkor is kizárnók el-
ménkből, ha az netalán fel is ébredne ott ; másrészt pedig 
mellőzhetni véljük azért, mert a mozgalom a fennebbi irány-
ban már ugy is megindittatott és a siker felől kezeskednek 
azon nemes keblek, melyek az ügyet sajátjukká tették. 

A nem hivatalos Magyarország tehát, meggyőződésünk 
szerint megteszi a magáét, de hát a hivatalos Magyarország, 
mit fog, vagy egyáltalában fog-e valamit tenni ? e kérdésre 
szeretnénk valami illetékes helyről választ nyerni. Azt tud-
juk, hogy a hivatalos Ausztria-Magyarország jelenleg 
Konstantinápolyban szerepel, mint a liberalismus egyik 
harczosa befoly azon tanácskozásokba, melyektől a világ 
mit sem reményi, de annál jobban fél ; bizonyára nem volna 
tehát érdektelen tudni: helyet fog-e ott is foglalni, honnan a 
világra némi remény és öröm sugárzik? hogy ezt megtegye, 
azt hiszszük elegendő oka van reá, inert a kereszténység feje 
nem csak a múltban, midőn még a kath. vallás uralkodó 
volt, hanem felekezetnélküli állami korában is, és pedig nem 
egyszer, tetemes összeggel emlékezett meg ez országról, ha-
bár ő maga is csak gyermekei alamizsnájából él. Valóban, 
a magyar kormány semmivel sem mutathatná meg inkább 
lovagiasságát, becsülését a világon mivel sem emelhetné 
jobban, mintha képviseltetné magát oly ünnepélyen, mely 
nem egyes emberé, hanem az összes keresztény világé ; ez 
mindenesetre oly liberális tény lenne, mely eddig a magyar 
államférfiak tulajdona volt, és most is oly államférfiúi ildom 

és lovagiasságról tanúskodnék, melyről más irányban irány-
adó honfiaink eléggé ismeretesek ; hogy ez irányban is meg-
van-e, arról a közeljövő fog tanúságot tenni. A 

Göncz. N é h a i d e g e n t o l l i s m e g a d j a , a mi a 
m i e n k . (Vége.) A hagyomány itt ekként igazit útba 
bennünket : K. a templom alatt levő sirboltban van elte-
metve, melybe, hogy temettek, adatokkal erősíthető állitás ; 
K.-nak, a gönczi prédikátornak, környezete tisztességesb he-
lyet nem jelölhetett ki neki az akkoriban — a folytonos birás 
kecsegtető reményével — birtokolt egyház sírboltjánál. E 
sirboltba való bejáratot jelenleg nem ismerünk. E század 
elején a templom északi oldalán üreget vettek észre, melybe 
lebocsátkozni a dolgozó kőművesek nem birtak bátorsággal, Ö oo * 
minthogy az üreg lefelé négy ölet tett, s csak a magasság 
alapjától látszott egy ág, nem a mostani templom hajója alá, 
hanem inkább északi irányban haladni, azaz a régi vagyis 
az első épitmény alá. Ezen üreget a templom oldalán egy 
négszögletü faragott kő födi. Hogy a protestánsok közöl in-
kább választanák amannak a hagyománynak fenmaradását, 
annak oka-foka lehet. A hoszadalmasság mellőzése végett O o 
azonban az okok fürkészésébe bocsátkozni nem akarok. 

Hült porait a templomdomb valamelyik része vagy 
épen a szentélynek békitő földje takarja ; az emlegetett és 
állítólag meggyalázott sirkövet a legszebb epitaphiummal 
bibliája helyettesíti. Ne beszéljünk azért kegyetlenség-, ha-
nem inkább a legtisztább kegyeletről, mennyiben erre hagy 
következtetni az egyházi jegyzőkönyv, hol a többi közt ezek 
is olvashatók : „Omnibus pene H. Confessionis Ministris 
palmam praeripuit Casparus Károli, cuius in factis celebran-
dis indefessus Lainpe, nec minus vix emoritura fama . . . Nil 
tarnen magisad tradendain immortalitati Hominis claritatem 
contulit, quam quod Lampio p. 329. auctore Prae-
side Rakoeio Biblia versa dédit, etc." 

Az irodalmi munkássághoz szokott s ezt méltányolni 
is szerető katholikus papság az emiitettek nyomán Károli-
tól sem tagadta meg a kegyeletet ! És ha Károly Gy. H. őt 
irodalmi szempontból méltán illeti, mint a clugni szerzete-
sek Pétert s az angolok Bédát a „venerabilis" epithe-
tonnal, csak azon kegyeletnek adja legszebb tanújelét, mely 
Gönczön a katholikusok ajkain már oly régen hangzott. 
A felekezeti elfogultság emiitett „kegyetlensége" bátran 
elmaradhatott. 

Igénytelenségem ama kevésbbé ,értékes'-nek gondolt 
de talán ,érdekes1 adatok szellőztetésével foglalkozván, ha 
csak egy csekély részben is szolgálatára lehettem az „Aba-
ujm. XVI. sz. müvéltségtörténelméből" cz. értekezés nagy 
érdemű t. Írójának, ugy részem tagadhatatlanul a gaudium 
plenum. Az igazság érdekében nagy mulasztás lett volna 
nem szólanom azon hagyomány ellen, melyet más élő ha-
gyomány s a circuinstantiák összege semmivé tesz. Hogy 
pedig e bizonyigatással épen ily czimü tudósításban : Néha 
idegen toll is megadja, a mi a mienk, vettem igénybe a ,Rel.( 

') Scitu dignurn est, Eccl. Gönciensem olim a divis regibus funda-
tam et dotatam, et Basilica pomposa appellata, quae etiam a historicis 
de magnificentia sua commendata fuit, a Calvinistis A-o 1641. eversam 
esse, relicto sanctuario et Sacristiae muris finalibus . . . . (Protoc. eccl., 
Lufeczky és Gálcsik egykori gönczi pleb. oknyomozó iratai.) Dotem obti-
nuit a divo Rege Mathia A-o 1474. molas duas, alteram in Hernado, in 
medio oppidi alteram. (Az eredeti adományozó levél a gönczi levéltár-, 
másolata a leleszi levéltárban.) 
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szíves olvasóinak figyelmét, onnan van, hogy az ismertető 
üdvözli a szerzőt az első lépcsőn s teljes elismeréssel van a 
kath. toll iránt, a mennyiben oly korról ir, mely kiválólag a 
protestánsoké és melyet a protestánsok feltűnő hanyagsággal 
mellőznek, — jóllehet a mit ad, nem mind ,értékes', de min-
denesetre mind ,érdekes'. Ha egyébre nem, legalább azon 
nem értékes, de némelyekre nézve igen is érdekes hagyo-
mányra kelle mutatnom, melynek közlése magában, mé-
hében rejtheti azon állítás alapokát, hogy e kath. toll rész-
rehajlatlanabb kartársainál. De ezért dicsőíttetnék i t ta kath. 
toll ? Az ismertető czikkének sorai, melyek, igazságszeretet-
től kisérve, megadják nekünk, a mi a mienk, mást tétetnek 
fel velünk ; habár azon oknál is nevezhette bátran részre-
haj latlanabbnak a szerzőt. 

Elég az hozzá, hogy dicsérete mellett jól esik olvas-
nunk abbeli igazságos nyilatkozatát, mely szerint kath. 
papjaink tudományos törekvései érdemlegesen méltányolva 
vannak, és sok hetvenkedő ellenfél épületes leczkét vonhat 
a t. ismertető ur, igazságszeretetében leledző, komoly nyi-
latkozatából. Elmondja, hogy ismét egy kath. toll foglalko-
zik a 16. századdal, mely kiválólag a protestánsoké ; csak 
az a baj, hogy a protestánsok feltűnő hanyagsággal mellőzik 
e századot ! Álljanak azonban itt Dr. Kiss Á. saját szavai :2) 
„Szégyenelve kell bevallanunk, hogy mi protestánsok elha-
nyagoljuk multunkat s ezzel gyöngítjük jövőnket, nem ér-
dekel bennünket semmi, csak a polémia. De nem a Páz-
mány-féle polémiák hanem aféle házi veszekedések, melyek 
mellett iróvá lehet s tekintélylyé tyro is. Ipolyi Veresmartit 
nagy emberré tette, a mi sohasem volt" . . . [Talán azért, mi-
vel olvasás- és sok ideig tartó tanulásból megértette, meg 
volt győződve feleinek az igazságból kifogyása felől, vala-
mint más egyéb vallásoknak tévelygése felől ? 3) vagy, hogy 
átlátá, hogy amazok csak tétováznak, és a lappangásra rej-
tekeket keresnek ? 4)] valamivel alább folytatólag igy szól : 
„ . . . . az illetők protestánsok voltak, mint a Fraknói Páz-
mányja, kiről e tudósunk a jelenkor legjelesb hazai történel-
mi müvét irta meg, és mi protestánsok elduzzoghatunk pipa-
szó mellett, hogy ez is, az is részrehajló s hogy Veresmarti 
nagysága azért van, mert voltaképen Ipolyi a nagy ember, s 
hogy Pázmány 5) életében, mint a Veresmartiéban a tények 
sok helyt czélzatosan vannak csoportosítva, mindez mit 
használ ? nincs közöttünk ember, ki hasonló müveket tudna 
irni, s a dolgokat prot. szempontból megvilágitni birná. A 
prot. egyháztörténelem mégiratlan ; az igaz, van aztán he-
lyette 6 prot. egyházi újság, s megérjük, hogy XVI . 
századi történetünket, a protestánsok e nagy századát, meg-
írják nekünk kath. papjaink. Eszem ágában sincs állítani, 
hogy joguk ne volna hozzá ; van eszük, tanultságuk s aka-
ratuk, s ezek a legfőbb jogczimek." Szép az elismerés. 

Szolgáljon e nyilatkozat egyszersmind nemes buzdí-
tásul az önképző körökben önmagukat munkássághoz szok-
tató iíju levitáknak, hogy sz. hivatásukhoz méltóan meg-
értsék az irás e szavait: „Est aurum, et multitudo gemma-
rum: et vas pretiosum labia scientiae."6) P. S. 

') „Figyelő" 1876. I. k. II . f. 101. 1. 
3) L. Veresmarti élete. 301. 1. — *) U. a. 307. 1. 
5) Akárki mit mond, Fraknói „Pázmány P. és korá"-ban Pázmány 

nagyságát megdönthetetlen dicsfénybe helyezi. Mit is szól róla a kálvi-
nista Bod Péter ? (L. Fraknói i. m. I. k. 132 1.) — «) Prov. 20, 15. 

Róma. S z e n t I s t v á n - ü n n e p é l y R ó m á b a n . 
Nem egy csillag ragyog a magyar égen, mely a vallásosság 
s szentség fényével körötten, nemzetek-, országokra árasztja 
éltető sugarait. E sugarak jótékony hatását érezzük mi is, 
midőn távol kedves hazánk ölétől, a halászszirt tőszomszéd-
ságában tanúi lehetünk, hogy a római Collegium germani-
cum et hungaricum növendékei, magyar szenteink iránti 
tisztelet- s hódolatuknak miként adnak követésre méltó tet-
tek által kifejezést. 

Ugyanis mult hó 30-án, érdemekben gazdag P. Stein-
huber rector urnák névünnepe lévén, a hozzája gyöngéd 
szeretettel ragaszkodó növendékek különfélekép tolmácso-
lák érzelmeiket ; mi azonban az ünnepnek megfelelőleg azt 
bezárá és emlékezetessé tevé, nagyobbszámu német pálya-
társaink által sz. István magyar apostoli királyunk tiszte-
letére rendezett s német nyelven tartott akadémia vala. — 
Estve 5l/2 órakor, a növeldei énekkar által felérhetlen ha-
tály és harmóniával előadott Haydn-nek „Die Himmel er-
zählen" darabjával vevé kezdetét a kedves ünnepély ; mi^ 
bámulatos szorgalom és meglepő összefüggéssel szerkesz-
tett, kötetlen és kötött dolgozatok szónokias eléadása kö-
vetett, melyeknek tárgyát a következő programm mutatja: 

1. Das Kind, elbeszélés, előadta Kaeser, a badeni egy-
házmegyéből. 

2. Der König, történelmi rajz, előadta Prümm, trieri. 
3. Die Probe auf dem Martinsberge, költemény, sza-

valta Börger, paderborni. 
4. Der Apostel, hármas beszéd II. Sylvester pápa, Asz-

trik érsek és egy magyar hivő közt, előadták Ludewig, a 
hildesheimi, Huber a sz. galleni és Prohászka az esztergomi 
egyházmegyéből. 

5. Die That der Nacht, költemény, szavalta Scliärmeli, 
a baseli egyházmegyéből. 

6. Dicsbeszéd sz. Istvánra, elmondta Steécz, kalocsai, 
7. Tod des heil. Stephan, költemény, szavalta Behrendt, 

a culmi egyházmegyéből. 
8. Der Verklärte, zárszó, mondá Kaiser, a luxenburgi 

egyházmegyéből. 
Mindeme darabokban sz. István gyermeksége-, király-

sága-, apostoli működése-, szent élete- s megdicsőülése ava-
tott ecsettel van rajzolva ; mint a lángész magas röptének s 
az ügyes tapintatnak legszebb bizonyítványait emelem ki a 
három költeményt is. Általában véve, egyéni érzelmem után 
itélve, mondhatom, miszerint az ünnepély czélja vala, leg-
szembetűnőbb bizonyságot nyújtani arról, hogy mint min-
den más nép, ugy a magyar nemzet is pogány intézményei 
és szokásai mellett az elkerülhetlen pusztulás s elsodorta-
tás örvényének lett volna áldozata, ha elé nem lép egy ki-
rályi család sarjadéka, hogy a föld porából magasabb re-
giókba szállva, s az igaz Isten ismeretére jutván, a keresz-
ténység dicső eszméit népe szivében megérlelje. S e feladat-
nak dicséretesen eleget is tett, midőn sz. István személyé-
ben a valódi keresztény érzület legszebb példájára, a ma-
gyar nép kegyes atyjára s a kath. vallás buzgó sz. aposto-
lára mutatott. Félhét órakor az énekkar keble érzeményeit 
még egyszer elzengedezvén, az ünnepély véget ért ; kinek-
kinek, főképen azonban a magyaroknak szivéből elétörő 
vallásos s nemzeti érzet örömhangjai mellett szétoszoltunk, 
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magunkkal vivén e nap emlékét, mely a hiv emlékezetben 
felelevenülve évek raulva is andalító élvet fog nyújtani; 
mert valóban az örvendetes jelenségek nem legutóbbika 
gyanánt tűnik fel a magyar ember előtt ama szeretet, me-
lyet az előitéletektől be nem hálozott itteni német testvé-
reink velünk ez alkalommal éreztetének. Azt azonban még 
sem felejthetem el, mint törték kedves németjeink a ma-
gyar hangzású „István", „Béla" neveket. 

S most, mielőtt végeznék, legyen szabad még ama 
óhajomat közölnöm, vajha a magyar nemzet — a szent ki-
rályunk iránti tiszteletnek oly szép jelekbeni nyilvánulását 
látván a külföldön — saját hona határai közt, egy atyát 
megillető bensőséggel csüggvén sz. István királyunkon, 
gyermeki bizalommal kérné őt, hogy főleg napjainkban, mi-
dőn Mária kertjébe az újkori pogányság akarja a rosznak 
magvait elhinteni, Istennél hatalmas közbenjárónk legyen 
és Magyarországot az összeomlás s roskadástól mentse meg ! 

Imádkozzunk édes hazánkért s a szorongatott német 
katholikusokért ! Egy jelenvolt. 

Berlin. ,S u u m c u i q u e ' . Kultusministerünk egyik 
rendeleténél fogva tudvalevőleg az ,ókatholikusoknak' min-
denütt egy templom szolgáltatandó ki, s az egyházi készlet, 
vagyon sat. velők megosztandó, hol ,tetemes' számmal van-
nak. Hogy e semmitsem mondó szó szántszándékosan vá-
lasztatott, mutatja néhány eset. melyeket alább felhozok, 
melyek kormányunk igazságszeretetét, ott, hol azt a katho-
likusok irányában érvényesíteni kellene, igen furcsa vilá-
gításba helyzik s az annyira hangoztatott ,Suum cui-
que'-féle állítólagos jelszót üres phrázissá, ha nem gonosz 
gunynyá devaválják. 

Ilyen eset például a kölni. Ezen városban 12000 ka-
tholikus mellett 55, olvasd s mondd : ötvenöt ókatholikus 
összeadván magokat,templomot kértek a tartományi elnöktől, 
ki számukat ,tetemes'-nek ítélvén, a római katholikusokat 
kényszeritette, hogy sz Gereon ősi, szép templomát szolgál-
tassák ki a sektának. Hasonlólag rendelkezett Preuszen tar-
mánynak elnöke a braunsbergi husz ókatholikus érdekében, 
kikkel az ottani kilenczezer katholikusnak a templomot és 
az egyházvagyont megosztaniok kellett; mert a kormány-
elnöknek részrehajlatlan bölcsesége előtt a 20, viszonyítva 
a 9000-hez már ,tetemes' szám 

Fordítsuk meg a képet. Ugyanezen tartományban van, 
a Hohenstein nevü helységben, egy katholikus missioállo-
más, mely 1875-i húsvétkor 528 áldozót számlált, mi tehát 
épannyi felnőtt katholikust jelez 2518 lakos közt; azaz, a 
katholikusok az összes lakosságnak több mint ötödrészét ké-
pezik. Azonban, midőn a plébános tavai ugyanezen elnökhez 
fordult engedélyért, hogy saját pénzén kis templomot épít-
hessen, ezen, fanaticus protestánsnak ismeretes hivatalnok, 
ki Braunsbergben 12000 közül a húszat ,tetemes' számnak 
nézte, azt válaszolta, hogy a fentemiitett 528 katholikus 
1990 protestáns mellett „nem eléggé tetemes szám," hogy 
ezért külön templomra szükségük volna, „tekintve, hogy 
a greesweileri templomba is járhatnak", mely notabene: 
másfél mértföldnyire fekszik Hohensteintől ; — ,suum cui-
que' Hasonló a willenbergi katholikusok esete. Ezek, 
szám szerint ezren, templomépitési engedélyért folyamod-
tak a königsbergi tartományi elnökséghez, honnan azonban 

tagadó válasz érkezett, oly motivatióval, miszerint ezer ka-
tholikus nem oly szám, mely külön templom épitését szük-
ségessé tenné ; pedig a legközelebbi katholikus templom 
három mértföldnyire van Willenbergtől — ! 

Ily gyengéd előszeretetet mutat az uralkodó szabad-
kőműves protestantismus egy halva született gyermek, az 
u. n. ,ókatholicismus' iránt, anélkül, hogy azt életképessé 
tenni sikerülne, s ily ,türelmes' s igazságos ott, hol uralkodik. 

Ugyancsak Braunsbergből jelentik, hogy az ottani 
papnevelde f. hó 10-én bezáratott, mert az igazgató meg 
nem engedte annak állami megvizsgáltatását tanulmá-
nyi szempontból. Most már porosz földön alig van papnö-
velde s az ország egyházi helyzete nem sokára olyan lesz» 
mint volt Angolországé ezelőtt 200 évvel. S hogy állunk 
ma Angolországban? Azért ne féljünk; a katholicismus 
kiirthatatlan. 

Az ostromállapot-félének megszüntetése óta a mar-
pingeni zarándokiások ismét nagyobb mérveket öltöttek 
mint valaha; naponta 2000—3000 ember jön és megy. A 
rendőrség még nem talált ürügyet isinéti beavatkozásra. A 
sokat emiitett gyermekek szülei legújabban a személyes sza-
badság elleni vétség miatti panaszt emeltek ama saarbrü-
ckeni protestáns nevelőintézetnek igazgatója ellen, ki a ne-
vezett gyermekeket, a törvényszék szabadonbocsátó Ítélete 
daczára is, még mindig fogva tartja. 

Brinckmann, münsteri püspök 1 évi, dr. Giese, ált. 
helynöke pedig 2 évi fogságra Ítéltettek, mint a ,Rel.' már 
régebben emlité „sikkasztás" miatt; mert a megye levéltá-
rát s némely pénzeit, kötelességszerüleg, biztos helyre vit-
ték. Meglátszott magán az állam ügyészen, hogy nem szíve-
sen teljesiti hivatalát; de hát a ,culturharcz'-nak is vannak 
a maga exigentiái, s a ,Suum cuique'-1 már ,Nagy' Frigyes 
napjaiban ,rapuit' által egészítették ki ! 

IRODALOM. 
= ,A Házinevelés Alapelvei'. Felsőbb leánytanodai s 

családi használatra irta Szabó Mihály, tanitóképezdei igaz-
gató-tanár s oki. mérnök. Szeged 1876 ; 8-r. 80 1. ára 80 kr. 
E könyvet, melyre alkalmilag még visszatérendünk, az ér-
deklettek figyelmébe ajánljuk. 

-4- Theses ex universa Theologia, quas in alma et ce-
leberrima Regia Litterarum Universitate Hungarica, supe-
ratis rigorosis examinibus pro obtinendo Doctoris in SS. 
Theologia gradu academico, annuente Inclyta Facultate 
Theologica publice defendendas suscepit Simon Való, 
Archidioecesis Strigoniensis presbyter, in gen. Seminario 
Budapest, studior. Praefectus, ac penes eand. Universitatem 
Professorum Supplens. — Die XVI. Decembris 1876. 

VEGYESEK. 
— „IX. Pius pápa ő Szentsége püspökségének félszá-

zados évfordulója alkalmából, mely jövő évi május 21-kére 
esik, a katholikus világban nagy s egyetemes mozgalom in-
dult meg ama jelentőségteljes nagy nap megülésére", irja a 
,Kath. Hetilap'. „Magyarország katholikusai sem maradhat-
nak el ez alkalommal. S nálunk is megindult már a mozga-
lom. A ,Religio' azon szép tervet hozta javaslatba, hogy a 
püspöki jubilaeum alkalmából Rómában rendezendő mű-
kiállitásban Magyarország is részt vegyen egy ő Szentségé-
nek díszajándokul felajánlott, Szoldatics hazai képiró által 



4 0 0 

készített képpel, mely szűz Máriát, Magyarország védasz-
Bzonyát ábrázolná. Az eszmét a ,M. Állam,' hévvel felka-
rolta s Lonkay Antal szerkesztő úrhoz: „Mi is ott leszünk" 
czimü czikkére már érkeznek a csatlakozási nyilatkozatok. 
Az inditvány mindnyájunk szivéből vétetett s általános 
viszhangra fog találni.Felhivjuk mi is bizalomteljesen tisztelt 
olvasóinkat, hogy e szép eszmét megvalósitani segítsék." 

— Hogy nem állunk elszigetelten abbeli nézetünkkel, 
miszerint Magyarországon a protestantismus uralkodik, s 
egyenesen a katholicismusnak vesztére s kiirtására törekszik, 
mutat ják kath. laptársainknak számos nyilatkozatai, melye-
ket, fájdalom, csak térhiány miatt nem gyüjthetünk. Igy a 
,Recht'-nek f. hó 13-i száma érdekes levelezést hoz a szepes-
megyei Buszóczból, mely határozottan kimondja, miszerint, 
legalább azon a vidéken, a „községi iskola" annyit tesz, mint 
„megnagyobbított protestáns iskola", a minthogy az egész 
iskolai kérdés, melynek a maga szándékai szerinti megoldá-
sát az uralkodó rendszer oly annyira erőszakolja, csakis a 
protestantismus érdekeit mozditja elő, mig katholikus rész-
ről a hamis népszerűség hajhászata lekötve tartja a nyelve-
ket ; pedig itt a haza, az egyház s a dynastia érdekei egy-
iránt forognak veszélyben. 

Ugyané tudósítás arról is értesit, miszerint a bussóczi 
plébániatemplom számára festendő oltárképre két ismeret-
len jóltevő 25—25 ftot, Liptay kanonok ur 10, Machay és 
Pisch kan. ő ngaik 5—5, ftdő Számuely, bélai pleb. 1, 
Arvay nagybodróczi pleb. 6. Szentandrássy földbirtokos pe-
dig 2 ftot. adakoztak ; a mlgos szepesi püspök ur pedig a 
bussóczi tanítónak 120 ftnyi fizetését évi 40 fttal megjaví-
tani kegyeskedett. 

— A Németországból kiűzött jezsuiták közül majd-
nem 100-an Keletindiában, nevezetesen a bombayi tarto-
mányban találtak menedéket s alkalmazást, hol épen most 
igen nagy szükség volt rájok, amennyiben az egész tarto-
mánynak lelki gondozása rájok bízatott, sőt még a tábori 
lelkészek és a jezsuiták soraiból neveztetnek. Bombay vá-
rosában nagy tanintezetet igazgatnak, melyben több mint 
600, többnyire pogányvallásu tanítvány oktattatik. 

— Mily öröm lehet, porosz királyi ,államplebános'-
nak lenni, becsületes katholikus nép közt, mutatja Brenk, 
kosteni államplebánosnak (a poseni tartományban) siralmas 

története, amint azt a ,Germania' elmondja. A nép ugyan 
nyugodtan s csendesen viseli magát, azonban a legcseké-
lyebb érintkezésbe sem bocsátkozik a betolakodott pap-
pal ; még csizmatisztitásra sem vállalkozott senki az egész 
helységben, ugy hogy a kerületi főnök kénytelen volt egyik 
hivatalszolgáját ezen fontos ténykedésre kiküldeni. A ven-
déglős, kinek házában Brenk uram eleinte igen gyakran 
megfordulni szokott, kitiltá házából, mert miatta vendégei 
mind elmaradtak. Az orgonász lemondott, s eddig még uj-
sági hirdetés utján sem sikerült mást szerezni. Emellett Br 
nagy martyrnak tartja magát, s hogy a kormányt személye 
nagy fontosságáról meggyőzze, mindig csak négy csendőr 
kíséretében já r ki. 

— A londoni ,Protestáns Educat. Institnem régen 
Angolország egy oly térképét bocsátá közre, mely az egyes 
felekezetek mellett a kath. egyháznak mai állását is feltün-
teti s annyiból érdekes, amennyiben a katholicismusnak 
gyors terjedését jelzi Anglia földjén. Eszerint ma Angliá-
ban 538 kath. iskola, 330 zárda s 23 társház létezik, mig 
Skóthonban, hol ezelőtt egykét évtizeddel semmiféle katho-
likus intézet nem létezett, ma 65 iskola, 27 zárda s 4 colle-
gium van. Még örvendetesebb haladást mutat a templomok 
száma. 1833-ban Angliában 413, Walesben 40 s Skóthon-
ban 74 templom volt, ma van 1094, illetőleg 51 és 233, ugy 
hogy a templomok száma ez idő alatt 188-czal szaporodott. 

— Lachat, baseli püspök nem régen Párisban tartott 
egyik egyházi beszédében több eseményt beszélt el a svaj-
czi ,culturharcz'-ból, mely az ottani egyházüldözők lelki 
vadságát valóban borzasztó színekben tünteti fel. Igy el-
mondta többi közt, miként egy száműzött plébános, 80 éves 
aggastyán, midőn halálát közeledni érzé, ágyát svajczi te-
rületre vitette át, hogy igy legalább hazája földjén adja ki 
lelkét. A hatóság, értesülvén erről, legott őrséggel vétette O' > o OC3 
körül az ágyat, hogy a haldoklót a végszentségek felvételé-
ben gátolja! 

— Az olmüczi káptalannak már hoszabb idő óta függő 
ügye legújabban akként intéztetett el a szentszék által, hogy 
a káptalannak azon eddig gyakorolt, de sem okmányilag 
kellőleg nem igazolható, sem az elévülés elvére nem támasz-
kodható szokása, mely szerint ott csak nemesek tétettek ka-
nonokká, eltöröltetett. (,Rel.' 1875,1, 185. 1.) 

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

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

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

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

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

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

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői Zatós.Budán 
viziváros.főutca 221.hova 
alap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

11A!l>11X1'XÖTÔD1K É V F O L Y A M . 

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

zendők. 

Pesten, deczemùer 23. 51. II. Félév, 1876. 

Tartalom. De materia Sacramenti eucharistiae. — Szent-István-Társulat. 
Pannonhalma. Sz. Benedek 14 százados emlékünnepélye. 

Egyházi tudósítások : Pest. Hol vannak ? 
Irodalom. — Vegyesek. 

DE MATERIA SACRAMENTI EUCHARISTIAE, 
ET QUANTA 

CIRCA ILLÁM CURA ADHIBENDA SIT. 

(Ő Fmgának, a Bibornok-Herczegprimásnak legujabbi, főpásztori levele.) 

(Folytatás.) 

Panein Eucharisticum a fidelibus oblatum ipsi 
etiam praeparaverunt . Frequenter tarnen hanc in 
se provinciám suscipiebant nobilissimae matronae, 
qualis fu i t Candida, uxor Trajani Magistri Militum, 
quae totas noctes molebat, et oblationis panem 
propri is manibus faciebat. ' ) De S. Francorum Re-
gina Radegunde nar ra t Venantius For tuna tus 2) : 
„More S. Germani tota Quadragesima, in quantum 
quotidiana refectio postulabat, sua manu cominole-
bat et exinde oblationes suis manibus faciens, locis 
venerabilibus incessanter dispensabat" . Quaeautem 
Venantius de S.S. Radegunde et Germano refert, 
certo scire potuit , utpote utr iusque coaevus. Et de 
S. Wenceslao Bohemiae Duce et Martyre legimus in 
Breviario, quod suis manibus tr i t icum seruerit , et 
vinum expresserit , quibus Sacerdotes in Missae Sa-
crificio uterentur . Saepe Sanctimonialibus commis-
sum fuit , ut panem eucharisticum pararent , prout 
legimus in libro Miraculorum S. Wandregesil i .3) 
Cum autem, ut seribit Benedictus XIV.4), malus 
quidam abusus irrepsisset, quemlibet panem obla-
t u m consecrandi, nullo discrimine adhibito, u t in-
te rdum ad Sacrificium Sacerdotes pane u terentur 
non satis mundo pro Sacrificii Maiestate, mos intro-
d u c e s est in aliquibus Ecclesiis, ut farina oífere-
tur , cuius moris testem habemus Honorium Augu-
stodunensem: „Olim, inquit ille 5), Sacerdotes a sin-
gulis domibus et familiis farinam aeeipiebant, et 

') Pallad. Hist. Lausiac. c. 145. — 2) in eius vita. — 
8) V. Mabill. Act. Sanct. saec. 2. — De sacrosancto Mis-
sae Sacrificio 1. 1. c. 5. — 6) in Gemma animae c. 58. 

inde Dominicum panem faciebant, quem pro populo 
offerebant." I ta sane e collata a populo farina pa-
nem eucharisticum conficiendi munus in Occidente 
ad Sacerdotes ipsos, eorumque Ministros pertine-
bat, quo labore in Monasteriis et Claustris ipsi re-
ligiosi vir i perfunet i fuerunt . J a m Theodulphus 
Aurelianensis Episcopus s t a t u i t 6 ) : „Panes, quos 
Deo in sacrificium offertis, aut a vobis ipsis, aut a 
vestris pueris (clericis) coram vobis nitide ac stú-
diósé fiant." Idem praescribi tur in carmine cuius -
dam anonymi apud Martene 7) ; anonymus enim de 
pane offerendo sie cani t : „Pura sit oblata. nunquam 
sine lumine cantes. Haec et trit icea sit, presbyter i 
faciant hanc." Porro Anseimus Havelbergensis scri-
bit,8) quod (de azymo loquitur) apud religiosos La-
tinos per manus Diaconorum, et ex electis granis , 
et ex mundissima simila, in sacrario ad fu tu ram 
hostiam cum decantatione psalmorum praeparatur , 
et sub diligenti custodia usque tempus sacrificii 
reservatur. Humber tus quoque Cardinalis in re-
sponsione ad Michaelem Caerularium scr ibi t : „Dia-
coni cum Subdiaconis, seu ipsi Sacerdotes — azy-
ma conspersum, et in ferro para tum ex secretario 
proferebant." Quanta autem cura ab Episcopis et 
Synodis adhibita fueri t , u t omnis circa hostiam 
consecrandam abusus mox e medio tolleretur, et in 
Altar i nonnisipanis studiose et peculiari cum cura 
in hunc finem confectus proponeretur , docemur 
Concilii Toletani 731. celebrati can. VI . 9 ) : „Ad 
Conventus nostri agnitionem, (dicunt nempe congre-
gati Patres,) delatum est, quod in quibusdam Hispa-
niarum part ibus quidam Sacerdotum par t im nesci-
entia impliciti, par t im temerario ausu provocitat i , 

6) capitul. 5. — 7) de antiq. Eccl. rit. 1. 1. c. 3. art. 7. 
— 8) libr. 3. Dialog, c. 18. edit. Migne. — 9) Coll. Can 
Eccl. Hispanae Matriti 1808. 
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non panes mundos, et ex studio praeparatos supra 
mensam Domini in saerificio offerant, sed passim — 
— de panibus suis usibus praeparatis crustulamin 
rotunditate auferant, et earn super Altare cum vino 
et aqua pro sacro libamine offerant: quod factum 
nequaquam in sacrae auctoritatis história uspiam 
gestum perpenditur. — Unde temeritatis hu-
ius aut nescientiae cupientes terminum ponere, id 
unanimitatis nostrae delegit conventus, ut non ali-
ter panis in Altari Domini sacerdotali sanctificati-
one benedicendus praeponatur, nisi integer, et niti-
dus, qui ex studio fuerit praeparatus." Ex cuius 
canonis tenore sequentia liquent : 1. panem nitidum, 
qualis Eucharisticus fuit, opponi usitato et com-
muni ; 2. illum fuisse eo iam tempore rotundum, si-
quidem Presbyteri illi, qui reprehenduntur, crustu-
lam in rotunditatem e pane suo usitato efformave-
r in t ; 3. disciplinam, ut ita dicam, fuisse eccl'esia-
stica consuetudine ubique receptam, ut non panis 
communis et cibarius, sed nitidus et studio praepa-
ratus in Sacrificio Missae adhiberetur; 4. in sacra 
auctoritatis história nihil exstitisse receptae con-
suetudini cöntrarium, quod favere potuisset Sacer-
dotibus illis, qui panem communem, pro suis quo-
tidianis usibus praeparatum, in rem sacram usur-
pare praesumserunt. 

Quanta autem fueri t vel ipsius fidelis populi 
antiquo illo tempore religio in praeparanda San-
ctissimi Sacramenti et Sacrificii materia inde etiam 
patulum fit, quod inventi sint fideles, quif ixos red-
ditus perpetuae fundationis instar assignaverint, ex 
quibus oblatio consecranda procurari et haberi pos-
set. S. Remigius, Episcopus Remensis testainento 
suo t0) vineam eo fine legavit „ut diebus festis et 
omnibus dominicis sacris altaribus mea (Remigii) 
offeratur." Carolus Rex, cognomento Calvus, „vil-
lám Scindelicias in pago Parisiacensi sitam conces-
sit Monachis S. Dionysii, ut oblationes pro se sua-
que conjuge Domino offerant, et de vino, quod in 
vineis praedictae villae natum fuerit, decem modia 
in sacrario fratres mittant, quod mixtum fiat vino 
in Sacrificia deputato." " ) Nobilis matróna Ermen-
trudis, cuius testamentum ex Archivis Monasterii 
nunc laudati S. Dionysii edidit doctissimus Mabil-
lonius, non tantum quaedam legavit Basilicae S. 
Sinsuriani, sive Simphoriani, sed servos etiam as-
signat, qui agros donati praedii colerent,, ut ex 
eorum fructibus iugiter oblata ad Sacrificium ibi 

10) Bibl. Patr. Migne, t. 65. — u ) V, Mabill. praefat. 
in saec. tertiuin Ord. S. Benedicti. 

celebrandum ministrarentur, huiusque rei gratia 
Walacharium quemdam ex servo ingenuum facit ea 
conditione, „ut ligna tantum ad oblata faciendum mini-
strare procuret." Illud quoque, ut ex Benedicto XIV. 
discimus,12) ex historiarum scriptoribus proditum 
fuit, Ecclesiis tribui consuevisse quasdam vineas, 
ut ex illis optimum vinum fieret in usum Sacrificii. Ad 
probandain asserti veritatem doctissimus Pontifex 
in specie provocat ad testimonium Flodoardi, Cano-
nici olim Remensis, qui illius Ecclesiae históriám, 
pluraque alia scripsit. 

Panis Eucharisticus tam in Oriente, quam in 
Occidente summa cura et sollicitudine praeparaba-
tur et conficiebatur. Apud Armenos Sacerdotes in 
agro séparant gran um, de quo conficere volunt ho-
stias azymas, a communi annona seorsim tri turant, 
seorsim molunt et farinam conspersam eo die, quo 
conficere volunt Corpus dominicum, decantatione 
psalmorum ante Altare in panem azymum in forma 
Latinorum praeparant, prout legere est apud Oli-
verum Scholasticum.13) Apud Ruthenos sive Rus-
sos viduae Sacerdotum relictae panem sacrificii pa-
rant, ut scribit Alexander Gwaguinus ,4). De Grae-
cis autem testatur Gabriel Philadelphiensis 15) : 
„Itaque panis, qui debet offerri, primum cum ma-
gna reverentia subigitur et fermentatur ab hornini-
bus, qui cum aliis nihil habent commercii, Grae-
cis quidem origine, gratia autem Christianis or-
thodoxis." 

In Ecclesia Latina munus praeparandi et con-
ficiendi panem Eucharisticum Sacerdotibus, Diaco-
nis, ceteroque Clero commissum fuisse superius 
allata Theodulphi Aurel., Anselmi Havelbergensis 
et Humberti Cardinalis testimonia extra omnem 
dubitationis aleam collocant, unde porro etiam col-
ligitur, praeparationem et confectionem panis eucha-
ristici tamquam actum pietatis ac religionis consi-
deratum fuisse. Sane Anseimus Havelbergensis ob-
servât, hostiam in sacrario cum decantatione Psal-
modiae reverenter praeparari. Cardinalis autem 
Humbertus ,6) expresse dicit : „a Diaconis cum Sub-
diaconis, seu ipsis Sacerdotibus sacris amictis ve-
stibus, cum melódia psalmorum azyma conspersum 
et in ferro paratum ex secretario proferri." 

Nullibi autem maiori et cum reverentia et cum 
solemnitate panis consecrandus in Sacrificio confi-
ciebatur, quam in Monasteriis sive Conventibus 

12) 1. c. — 13) in hist. Damiatina n. 36. — H) in de-
script. Moscoviae. — l s) in Apol. pro Eccla Orient. — 
16) 1. c. 
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Monachorum, ut liquet ex antiquis Monasteriorum consue-
tudinibu8, quae in scriptum redactae aetatem nostram tule-
runt, et a viris doctissimis collectae, publicatae fueruut. 

De utraque materia Sacrificii Lyrensis Monasterii 
consuetudines ita praecipiunt: 17) „Sex sunt consideranda in 
sacrati Altaris hostia: ut solida sit et recta, rotunda et ri-
gida; sine macula, sine rimae scissure. Similiter in vino 
quatuor sunt consideranda: color et sapor; ut purum sit, et 
non acidum. In aqua duo sunt consideranda: ut munda sit^ 
et recens". Ritum ipsum conficiendi panem sacrificii Udalri-
cus 18) ita describit: „Quod pertinet ad Eucharistiam et ad 
Corpus Domini, quia dignum est, ut cum summa reverentia 
et diligentia geratur, expedit, ut ipse modus gerendi non 
taceatur. — — Frumentum, de quo faciendae sunt hostiae, 
quantumlibet bonum sit naturaliter et purum, tamen gra-
natin) eligitur, et lavatur studiose, nec per alias personas 
quam per ipsos fratres. Colligitur deinde in saccum non 
qualemcunque, sed qui ad hoc solum de bono panno consu-
tus est, et reservatus; in quo colligatum commendatur uni 
famulo non lascivo ; qui portans illud ad molendinum, mo-
lam lavat utrainque, operitque sursum et deorsum cortinis, 
se ipsum induit alba, et super caput mittit et alligat super-
humerale, id est amictum, ut nihil de facie praeter oculos 
possit apparere. Ita ergo molit, ita farinam cribrat, primo 
cribro quoque diligenter abluto. Maior Ecclesiae custos, si 
non est Sacerdos vel Diaconus, Vicarium sibi quaerit ad 
hoc opus perficiendum. Duos etiam alios de his ordinibu3 
huius rei gnaros perquirit, accepta licentia a Priore, et 
uuum Conversuin (Novitiuin). Iii quatuor, finitis nocturnis 
se calicant, faciès, manusque lavant, et capita pexunt. Sece-
dunt deinde ad Altare S. Benedicti, et ibi cantant matuti-
nas laudes; Primam quoque simul et Septem Psalmos cum 
letania, reliqua psalmodia interim delata. Deinde illi très, 
qui sunt alicuius ordinis, induunt se albis et humeralibus, ut 
supra dictum est de famulo (sunt enim albae et amictus 
quidam huic soli negotio deputati), quorum unus farinam 
con8pergit, et veheinentissime compinguit super tabulam 
nitidissimam, habentem limbum in circuitu, aliquantulum in 
cii-cnitu superficiem altiorem, ne aqua effluere possit. Con-
spergunt cum aqua frigida, quia inde fiunt hostiae candi-
diores ; a duobus vero reliquis hostiae formantur ; aqua vero 
non in alio vase defertur, quam in quo solet ad Missas de-
ferri. Ferramentum, in quo sunt coquendae, caracteratuin 
tenet Conversus, manusque induit chirotecis. In ferramento 
possunt simul hostiae sex poni ; unde inter bajulum ferra-
menti et formatores hostiarum ponitur tabula, et super 
hanc duo sunt pali fixi, super quos lignum habetur trans-
versum, super quod ponitur ferramentum ad hostias impo-
nendas. Quae non fuerint coctae, cutello abraduntur, et ca-
dunt in disco deorsum in tabula imposito, et linteo iugiter 
cooperto, nisi quando hostiae abraduntur. Canunt Psalmo-
diam, quae remansit, et si voluerint, Horas de S. Maria. Ad 
alias ouiüino horas tenent silentium, et summopcre cavent, 
ut non modo saliva, sed nec flatus eorum aliquo modo ad 
hostias pertingere possit. Solus Conversus, si quid opus 

"J apud Martene, de antiquis Monach. ritibus L. I I . c. 8. — 18) in 

antiq. Cluniac. consuetud. 1. 3. c. 13. 

fuerit, breviter famulis innotescit, qui faciunt focum non-
nisi de aridis lignis, et ad hoc de industria praeparatis". 

Atque solemnis hie ritus perseveravit usque saeculum 
XV., ut patet e Bernardi Tegernseensis Prioris libello M. 
S. a Martene citato 19), quem ille de Eucharistiae Sacra-
mento ad versus quorumdam circa hoc dubia et errores exa-
ravit, et ubi ad finem ita seribit: „Agite igitur caute, et se-
curam imo certam partem eligite. Dubia imo reprobata 
parte praetermissa, sectemini in hac re morém et ritum Pa-
trum praecedentium Monachorum, qui pro statuto et lege 
habuerunt, suisque posteris in seriptis reliquerunt ; ut sibi-
met suis manibus de granis tritici exquisitis, et electis pro 
sacramenti débita materia mundas conficerent oblatas ; quod 
hodie cum summa diligentia multi Claustralium sollicite 
observant." 

In altera Eucharistiae materia adhibenda haud minor 
erat cura et vigilantia Ecclesiae Ministroruin, sed ipsius 
etiam fidelis populi. Ex actis Concilii Ephesini novimus, 
quod Ibas, Edessenus Archi-Episcopus, accusatus fuerit non 
a Clericis solum, sed etiam a laicis fidelibus: „Quia dum me-
moria fieret Sanctorum Martyrum, non est datum ad Sacri-
ficium altaris, ad sanctificationem et populi distributionein, 
nisi admodum exiguum, et vitiosum, ac lutosum, et quasi eo 
tempore vindemiatum, ut ex hoc cogerentur, qui deputati 
fuerant ministrare, de tabernis omnino vitiosi (vini) campa-
rare sex sextarios. E t haec acta sunt conscio et admonito 
eo, qui potestatem ministeriorum habebat, cui et dictum 
est, ut ipse admoneret Episcopum cum fiducia. E t cum ni-
hil fecisset, illo tempore coacti sumus nos et ipsum Reve-
rendissimum Dominum rursus admonere. E t cum didicisset, 
haud per.i>otus est, sed contempsit, ita ut multi nostrae civi-
tatis hinc scandalizarentur." Christianus Lupus, eruditissi-
mus scriptor ex Augustiniana Discalceatorum familia in hoc 
canae antiquitatis exemplum observât: „Etiamnum hodie 
frequenter meliora gulae ad mensam profanam, Deo ad di-
vinam damus vina viliora, neque tamen, quod peius, puni-
mur, aut accusamur." 20) Studio in vino nonnisi mundis-
simo consecrandi tribuendus est mos, qui in Ecclesiis viguit, 
ut nimirum Diaconus destinatuin pro Missae Sacrificio vi-
num in calicein infunderet per colum, aut cocleare minutis-
simis foraminibus provisum, ne nimirum aliquid impuri vino 
admisceretur, ut patet ex Ordine Romano VI. 2l) Genera-
lem regulám, ab omnibus et ubique servandam statuit Inno-
centius I I I . 2 2 ) „Diligenti studio, inquit, vinum optimum 
quaerendum est." Anonymus poeta, iam superius citatus de 
vino in Sacrificio Sanctissimo adhibendo hanc versibus ex-
pi-essit regulám tunc certissime observatam: „Quando paras 
calicem, vinum tunc purius illic Infundas, et aquae modi-
cum, et illa recens sit." Pari religione vinum Eucharistiae 
conficiendae destinatum paraverunt Orientales Christiani. 
In canonibus anonymis ex doctrina Patrum haec constitutio 
legitur:23) „Non oportet omnino sacerdotem ad Altare dé-
ferré vinum in eo vase, quod quisque laicus vir, aut femina 
attulerint, sed deferet illud in vase, quod in Ecclesia peculi-
ariter ad hunc usum destinatum sit." In canonibus S. Atha-

'•) 1. ut supra. — I 0 ) Synodor. gener. ac provinc. Décréta et Cano-
nes, Tom. 2. — 21) apud Mabillou. — 22) 1. 4. c. 40. Myster. Missae. — 
*3) V. Renaudot in Comment, ad liturgiám Copt. S. Basilii. 
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nasio tx-ibutis legitur:2 4) „Vinum, quod ad Eucharistiam 
consecrandam offertux', nemo gustabit, nisi completo sacri-
ficio. In singulis porro domibus, dum cados vini aperiunt, 
nemo ex eo gustabit, donec acceptae fuerint ex eo primi-
tiae : cumque illae benedictionis in modum acceptae fue-
rint, indeque in calicem infusae, tunc aliud vinum proment 
in vase mundo, eteffundent super illud hanc benedictionem." 
In tractatu ,Arabico£ dicto plane praescribitur, „ut uvae 
mundae seligantur ad vinum eonficiendum, illaeque manibus 
exprimantui', non pedibus conculcentux\" (Vége köv.) 

A Szent-István-Társulat 
igazgató választmányának f. hó 14-ikén gx-óf Gziráky János 
elnök ur ő excja elnöklete alatt tartott ülésében első sorban 
az iskolai tankönyvek nagyobb mérvű kiadása képezte a 
tanácskozás tái'gyát. 

A nmltgu püspöki kar határozata folytán a kath. 
elemi iskolákban használandó tankönyvek megválasztására 
és behozatalára felügyelendő bizottság elnöke, mélt. Ipolyi 
Arnold besztex'czebányai püspök ur a nagymélt. gróf elnök-
höz intézett levelében azon megkeresést intézte az igazg. 
választmányhoz : hajlandó-e a társulat hivatásához és eddigi 
munkálkodásához képest továbbra is a szükséges elemi tan-
könyvek, tanrend és szabályzatok kiadását magára vállani, 
és ha erre késznek nyilatkozik, mindjárt arra kéri föl a vá-
lasztmányt, hogy a nagymélt. püspöki kar által megállapí-
tott tanszabályzati munkálatok kiadását azonnal vegye fo-
ganatba ; — a tankönyvek további kiadása iránt ő mlga 
azon véleményét fejezvén ki, hogy az ily munkák a felme-
rülő szükséglet szerint esetről esetre a táx-sulat tankönyvi 
bizottságával egyetéx-tőleg lesznek megállapitandók, — erre 
egyhangúlag határoztatva : a választmány szerencséjének 
tartja azon vállalatot, melyet az 1868. népiskolai törvény 
keletkezése után a nagymélt. püspöki kar megbízásából kez-
deményezett, teljes készséggel folytatni, s továbbra is ma-
gára vállalja a szükséges iskolakönyvek kiadását ; s ezzel 
összefüggőleg a tanszabályzat köréhez tartozó minden xxxun-
kálatok, utasítások és táblázatok kiadását annálinkább sie-
tend foganatba venni, mert ezekből a nagymélt. püspöki 
kar több tagja eddig is nagyobb számú példányokat rendelt 
már meg a társulat elnökségénél. A táx-sulat, mint a nagy-
mélt. püspöki kar közege, hivatásának egyik főágát ily mó-
don ipax-kodván teljesiteni, erről a népiskolákat vezető lel-
kipásztorokat, tanítókat s egyéb közegeket szükségesnek 
tax'tja értesiteni, hogy ezáltal a kath. tanügyre nézve a nagy-
mélt. püspöki kar által életbeléptetendő oly nagyhatású 
egyöntetűséget részéről is előmozdítsa. Az uj könyvek ki-
adásánál a fölmerülő szükséghez képest eseti'ől esetre ő 
mlga véleménye szerint fog az igazg. választmány, illetőleg 
ennek tanügyi bizottsága eljárni. Miről ő mlga tisztelettel-
jesen értesittetni x-endeltetett. 

Ezután Tarkányi Béla alelnök ur bemutatta a „Szen-
tek életé"-nek augusztus és szeptember havi kész füzetét, 
melylyel az 1876. tagilletmények sorozata be van fejezve. 
Örömmel értesültünk alelnök ur ő nga jelentéséből, hogy a 
„Szentek élete" jövő évben teljesen átadható lesz a kö-
zönségnek. 

") Nr. 107. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta a következő uj ta-
gok léptek a társulatba : Boros János kőröstopai g. kath. 
lelkész ; Ochleidner Rezső Zselézen, Szepesi Mihály kecske-
méti polgár; — Schultheisz Fex-encz baczuri pleb., Tomkul-
ják Péter püspöki lyceumi hittanáx-, Gonda Gyöx-gy gymnas. 
hittanár, Kovácsik Gyöx'gy segédlelkész a beszterczebányai 
egyházmegyében ; Plank Károly sándox'-falusi tanitó ; gr. 
Csáky Károly primási igtató ; Zlatényi Béla esztex'gomi 
papnöveldei tanáx-, Hetyey Saixiu esztex-gomi papnöveldei ta-
náx-, 6rradivohl Ede miniszt. osztálytanácsos ; dx\ Miltényi 
Gyula váczi theol. tanár ; gr. Szapáry Béláné Pozsonyban ; 
Farkas László kecskeméti polgáx-, összesen 15 rendes tag. 

Néhai Hoványi Ferencz nagyváradi kanonok ezex-, 
néhai Vaumerer Simon rácz-militicsi orvos-sebész 50 forin-
tot hagyományozott a társulatnak. 

A sopronyi népkönyvtár részére könyvek adomá-
nyoztattak. 

Ujabb időben egyesekről folyamodások érkeztek na-
gyobb számú iskolakönyvek ajándékozása iránt szegény ta-
nulók részére. A választmány indittatva éx-ezte magát hatá-
rozni, miszerint jövőre csak oly folyamodványok fognak 
figyelembe vétetni, melyek az illető ft. esperesi hivatal ut-
ján s ajánlatával tex-jesztetnek a választmány elé. 

A pénztári állapot örvendetes eredmény mutat föl. 
Folyó évi január 1-től bezárólag f. hó 14-ig tesz a bevétel: 
71,158 frt. 59 krt., a kiadás: 69,503 frt. 37 krt.; pénztári 
maradék 1655 frt. 22 kr. — Az ügynökségben november 
havában elkelt 49,698 péld. könyv, 500 db. szentkép, kész-
pénzben bevétetett 4640 frt. 98 kr. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l ' e s t , decz. 22. H o l v a n n a k ? ! . . . E napokban, 

tudvalevőleg oly törvényjavaslat hajtatott keresztül a tör-
vényhozás mindkét házán, mely a magyarhoni katholikus 
egyházat nem csak igen közelről éx'dekelte, hanem egyes 
részleteiben, hogy egyenesen kimondjuk, meg is sértette ; 
értjük a némely erdélymegyei alapítványokat sat. érdeklő 
törvényt, melynek egyik x-észe ugyan a kormánynak indít-
ványa értelmében, azaz pro hie et nunc az órdeklettekx-e 
nézve kedvezően, másik része pedig, nem tudni mi okból ; 
— mert az eléggé világos tényálladék erre nézve mi felvilá-
gosítást sem szolgáltat, — oly módon intéztetett el, melyet az 
igazsággal kiegyeztetni, a rendelkezésünkre álló „beschränk-
ter Unterthanenverstand" nem képes, mi azonban termé-
szetesen nem akadályozhatja, hogy az illető unitárius s kál-
vinista ux'ak, kik mint az efelett tanácskozott alsóházi bi-
zottságnak vezérférfiai a dolgot ily alakban a plenum elé 
hozták, meg ne legyenek győződve arról, hogy ,correcte' 
cselekednek vala, midőn a szegény szebeni s brassói barátok 
követelését egyszerűen visszautasiták s a többit is csak ugv 
engedményezték körülbelül: mert hát „ez egyszer kedvünk 
t a r t j a " . . . Meg vagyunk győződve róla, hogy az ő szem-
pontjokból ily eljárás a pápisták iránt mindig correct. 

Nem is ezt bolygatjuk, valamint eszünk ágában sincs, 
hogy az illető ux-ak, sőt az egész t. alsóház eljárásának 
,correct' voltát formaliter tagadjuk ; hanem a szóban fox'gó 
ügy más gondolatokat ébx-esztett bennünk, melyeknek ez 
alkalommal röviden kifejezést adni szándékozunk, ámbár 
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nincs szerencsénk az erdélyi egyházmegyének hivatalos 
közlönye lenni. 

Azonban nem is specifice erdélyi szempontból szólunk 
ma a dologhoz ; sőt magát ezt a dolgot, mint egyelőre befe-
jezettet egészen érintetlenül hagyjuk, s csak afelett fejezzük 
ki legőszintébb fájdalmunkat, de egyúttal legkínosabb meg-
lepetésünket is, hogy ily fontos, kihatásaiban s következ-
ményeiben esetleg igen nagy horderejű törvényjavaslat át-
surranhatott az alsóházon, anélkül, hogy a megrövidítettek 
érdekében csak egyetlen egy felszólalás is koczkáztatott, 
csak egyetlen egy szó is ejtetett volna, 

Nem álmodozunk holmi világi ,katholikus' képvise-
lőkről, kik tudva azt, hogy ők katholikusok, azt is, minő kö-
telességek háromolnak ebből rájok ; tudva, minők egyhá-
zuknak — nem a papoknak, hanem egyházuknak érdekei és 
jogai, s miként kell s illik azokat védelmezni, nem ,clerica-
lis' érzületből, hanem politikai s socialis okokból, — kik 
mondjuk, mind ezeket tudva, azon tudományos készültség-
gel s ebből folyó tiszta, becsületes meggyőződéssel, azon 
férfias nyíltsággal s a liberális tömeg ordítozását megvető 
bátorsággal lépnének ezen jogok és érdekek mellett a sikra, 
mint ezt, például, a német-birodalmi Centrumpárt férfiai te-
szik, kik közül magasrangu diplomaták s államférfiak, elis-
mert tekintélyű jogtudósok s független lelkületű, mert ren-
dezett viszonyú nemes birtokosok testvériesen vetélkednek 
az egyház s következőleg a haza érdekeinek védelmében hi-
vatalnokok-, kereskedők- s igénytelen polgárokkal ; nem 
irtózva tőle, hanem dicsekedve vele, hogy néhány józan pro-
testáns hazafival conservativ párttá szövetkezve, ,ultramon-
tán' pártnak ,csúfoltatnak' azok által, kik azt hiszik, hogy e 
jelszóban valami megbecstelenítő fekszik ; — ilyesmit Ma-
gyarországban látni, egyelőre nincs reményünk ; miért ? azt 
itt nem feszegetjük; de ha mindazon szellemi feltételek 
megvolnának is, melyek erre követeltetnek, — kérdjük : 
hogy alakuljon alsóházunkban katholikus párt, midőn az ott 
ülő papok rendesen akkor hallgatnak legmélyebben, mikor 
egyegy, katholikus szempontból fontos ügy forog szőnyegen ? 

Régebben ezen kissé meg szoktunk botránkozni ; de 
most már megszoktuk, s mióta egypár oly felszólamlás 
is történt, mely önkénytelenül is a „si tacuisses"-t mondatá 
velünk ; azóta a hallgatást ez okból is meg tudnók magya-
rázni magunknak, ha másfelől a tapasztalás nem mu-
tatná, hogy az emberek rendesen arról beszélnek legtöbbet, 
amihez legkevésbbé értenek, miből következik, hogy ha 
mégis hallgatnak, vagy azért teszik azt, mert nem értik, 
hogy itt beszélni kellene ; vagy — mert nagyon is jól értik, 
miért kelljen itt hallgatniok . . . . 

Az első eset, hogy az alsóházi papképviselők valamely 
ügyben azért hallgatnak oly mélyen, mert nem értették, hogy 
itt beszélniök illenék, sőt kötelésségök, -— ezt az esetet, 
ámbár nem mondjuk lehetetlennek, még sincs kedvünk to-
vább feszegetni ; mert nem szeretnénk a fraterna Charitas 
ellen véteni, vétenénk pedig, ha az alsóházban bármikor 
ülő testvéreinknek hibáit s fogyatkozásait ok nélkül még na-
gyobbítanék ; — más szóval : nem tehetjük fel, hogy pap-
képviselő egyháza érdekeinek védelmét azért mulasztaná el 
ott, ahol ezt legtöbb hatással tehetné: az ország színe s a 
nemzetnek válogatott képviselői előtt, mért — nem érti, 

miben állanak ez érdekek, s esetről esetre, n.ikor nyilvánul« 
nak azok. Ez tehát nem lehet magyarázata igen tisztelt 
pap-honatyáink legújabban ismét érvényesített hallgatag 
voltuknak ! 

Vagy talán azért hallgattak ; mert a kik megrövidít-
tettek, „csak erdélyi ba rá tok"? . . . Hát az egyház nem egy 
s ugyanaz Magyar- s Erdélyországban s az egész világon ? 
vagy épen a szegény barát kevésbbé szorult rá, hogy jogos 
követelései kielégitessenek, csekélyebb joga van rá, mint 
másnak, ki szintúgy küzdött jogai mellett s kinek győzel-
mén örültünk ? . . . Kérdezze csak meg egynémely főtiszte-
lendő honatya azt a barátot, ki őt otthon suppleálja, mig ő 
oda fönn Pesten a hazáért hallgat s a világért sem szólna — o o 
kérdezze csak meg; — azaz szükségtelen megkérdeznie; 
mert azt úgyis tudja minden okos ember; tehát ez sem lehet 
oka ezen furcsa hallgatásnak. 

De hát akkor miért hallgattak? Azt mondják, hogy 
a papok gyakran, sőt többnyire azért hallgatnak, s pedig 
épen a katholicismust érintő kérdésekben legmélyebben ; 
mert előmenetelöket féltik, természetesen nem az egyházi, 
hanem, amennyire ennek befolyása van rá, a világi hatóság-
tól Ha szokásunk lenne, nagyokat mondani, azt monda-
nók: „Undorral fordulunk el ilyetén gyanúsításoktól, melyek 
nem csak az illető papok, hanem maga a magas kormány 
ellen is irányulnak, mintha amazok áruba bocsátanák, ez pe-
dig földi maminonnal vásárolná meg a meggyőződéseket, sat. 
sat ;" — azonban nem szoktunk soha ,nagyokat' mon-
dani, s azért itt is csak egészen szárazon azt mondjuk : ha 
igy is lenne, akkor a tisztelt ftdő honatyák ez egyszer ro-
szul számitottak; mert maga a cultusminister ő excja is 
kész volt, az erdélyi katholikusoknak követeléseit egész ter-
jedelműkben teljesíteni ; nem volt tehát mitől tartania a ne-
talán felszólalónak, sőt ellenkezőleg, azt hiszszük, hogy felszó-
lalása által kedves dolgot teendett ő exjának, ki bizonyára 
szívesen vette volna, ha a bizottság előtt nyiltan kifejezett 
s erélylyel fentartott nézete a plenumban is némi méltány-
lással találkozik vala. A hallgatás tehát ezen szempontból 
sem okadatolható ; nem volt az ,arany', de még ezüst sem. 

Nincs tehát egyéb hátra, mint hogy azt higyjük, mi-
szerint az ember mint képviselő egészen más, kétségenkivül 
,magasabb' szempontból nézi a világot, mint a közönséges 
halandó, ki csak saját magát képviseli. Minek nézik, ily kö-
rülmények közt, a tisztelt papi honatyák egyházunk érde-
keit, nem tudjuk, de ha netán azt hiszik, hogy hallgatással 
jobban szolgálják, mintha beszélnének, akkor ez vagy sze-
rénység, vagy a képtelenségnek öntudata, vagy más valami ; 
— az első esetben küzdjék le a roszul alkalmazott virtust, 
quia peccatur etiam per excessum ; a két utóbbi esetben pe-
dig maradtak volna otthon; mert az országgyűlésen nem 
csak feleslegesek, de egyenesen ártalmasak is azon ügyre 
nézve, melynek méltó képviseltetését első sorban joggal tőlök 
várja az egyház, várja saját becsületök is. Sincerus. 

« 

Jól esik a fentebbi, eléggé igazolt panaszok után a mél-
tóságos szatlimári püspök urnák, ugyanez ügyben a felsőház 
f. hó 15-i ülésében tett felszólalását közölhetni, mely követ-
kezőleg: hangzik : o © 

„Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Csak 
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részben érzem magamat megnyugtatva azon nyilatkozat 
által, melyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur elő-
adni szives vala. Meggyőződésem szerint a nagyszebeni Te-
réz-árvaház és a károlyfehérvári káptalan dotatiója épen 
oly természetszerű, épen oly jogi erejű mint a sz. Ferencz-
rendü zárdáké. E kettő közt különbség nincs, mert ugyan-
azon alapitó által tétettek, és e mellett szól a százados gya-
korlat is, mert ezen 140 forint vagyis inkább 40 köböl buza 
kiadatott nekik évenkint 1868-ig, s ennek folytán, a mit az 
alapítvány netán jogerőben veszthetne, kipótoltatik a foly-
tonos gyakorlat által. — En tehát a törvényjavaslatban fáj-
dalmasan nélkülözöm a harmadik pontot. De nemcsak jogi, 
hanem méltányossági szempontból is fájdalmasan nélkülö-
zöm azt, mert a szent Ferencz-rendü zárdák Brassóban és 
Nagy-Szebenben, tehát Magyarország végvidékein, képvi-
selői és hű őrei a magyar nemzetiségnek. Ők mintegy mis-
sionariusai a nemzetiségnek ottan s nemcsak ezen, de már 
egy századon át, mint azon vidék jótevői működnek. — En 
ez összeget oly csekélynek tartom, hogy már ennélfogva is 
kiinéletet ós méltánylást érdemelt volna". 

„Nincs kezemben azon indokolás, melyből kiindulva a 
képviselőház e harmadik alapitványt elejtette, de megvan 
nálam azon okmány pár sora, mely az alapitványt képezi. 
Az alapitó okmány ide vonatkozó szavai igy szólnak: „Bis-
dorfer Mendicanten Kloster der ordentliche Unterhalt aus 
dem Religionsfond bemessen wird", következéskép az ala-
pítvány által azon alternativa van felállítva, hogy mindad-
dig a kincstárból szolgáltassék ez összeg ki, mig ez lehetsé-
ges, mihelyt azonban ez nem lehetséges, az összeg a vallás-
alap terhére vétessék át. En tehát azon szerény kérdést va-
gyok bátor intézni a kultusminiszter ő excellentiájához, vál-
jon hajlandó-e az alapítólevél ezen szavait érvényesíteni, s 
ezen összeget, mely most a kincstár vállairól levétetett, a 
vallásalap terhére átvenni, és igy e szegény szerzeteseket 
kárpótolni ?" 

Pannonhalma. A sz. Benedekrend fiai négy év 
múlva nagy alapitójok 14 százados születési évét fogják 
megülni (sz. Benedek született 480-ban, meghalt 543-ban.) 
Hogy ezen ünnepély minél fényesebben sikerüljön és való-
ban a fiúi tisztelet és hála méltó emléke legyen azon nagy 
és szent férfiú iránt, kinek a ker. világ annyi áldást köszön-
het ; az amerikai, sz. Vinczéről nevezett benczeapátság fő-
nöke, Wimmer Bonifácz és konventtagjai elhatározták, hogy 
az ünnep kellő és méltó megtartása iránt indítványt tegye-
nek, melyet a sz. Benedekrend összes monostoraival körirat 
által közöltek, és azokat felhivták, hogy a megtartandó 
ünnepély előleges rendezésében részt vegyenek. Az erre vo-
natkozó munkálatok védnökévé főm. Pitra Jánost tették, 
egyikét korunk legnevezetesebb benczéseinek és a római 
egyház bibornokát. Az indítvány egyes pontjai eredetében 
a következők : 

1. „Ut totius Ordinis alumni poesis studiosi legitimo 
certamine evocentur ad celebrandas carmine saeciilari S. P . 
N. Benedicti laudes ; id autem carmen latine componen-
dum érit. 

2. Ut omnes S. Benedicti Filii in Rhetorica versati 
invitentur ad scribendum eiusdem L. Patris panegyricum, 
pariter sermone latino. 

3. Ut illi, qui vel praestantissimum carmen, vel opti-
mum panegyricum confecerit, honos ac praemium de-
cernantur. 

4. Ut pari certamine parique spe praernii brevius car-
men seu hymnus festő congruens scribatur. 

5.Ut ea omnia Albo Bencdictino denuo edendo inserantur. 
6. Ut cantus Missae in honorem S. P. N. Benedicti 

componatur, aeque praemii conditione. 
7. Praemium autem singulis concedendum erit diploma 

honorificum, quod ab Eininentissimo Patrono et certaminis 
iudicibus pro mérito adiudicabitur iis, qui certamine vicerint. 

8. Ut in iudicum collegium ex singulis Congregatio-
nibus, vel ubi non fuerit Congregatio ex quolibet Monaste-
rio, ab Eminentissimo Patrono seligatur vir unus doctrina et 
literaram studiis conspicuus, exceptis illis, qui praemium 
ambiunt. 

9. Ut unus vel plures ex S. P. N.- Benedicti alumnis 
conscribant Epitomen seu summám Históriáé Ordinis nostri, 
quocunque placuerit sermone, quae sexcentarum paginarum 
non egrediatur ambitum. 

10. Ut supplices S. Sedi Apostolicae subiiciantur pre-
ces, quibus petantur bénéficia quaedam spiritualia, velut 
Indulgentia plenaria singulis diebus infra Octavam Festi S. 
Benedicti in perpetuum consequenda. 

11. Ut universi Ordinis sumptibus in honorem eiusdem 
S. Patris cudatur nummus memorialis, et, quidquid pertinet 
ad cudendum nummum et inscriptionem in eo ponendam, re-
linquatur iudicio Reverendissimi D. Angeli Pescetelli, Ab-
batis Farfensis et Pocuratoris Generalis Congregationis 
Casinensis. 

12. Ut ad sepulchrum S. P. N, in Archicoenobio Ca-
sinensi ab universo Ordine offeratur donum votivum : quod 
qualem futurum sit, Reverendissimi Abbates collatis inter se 
consiliis definient." 

A bajor-amerikai benczecongregatio hét év előtt „Al-
bum benedictinum"-ot (általános névtárt) adott ki, melyet 
Hipel Ede szerkesztett. Ezt a százados ünnepély emelésére 
újra akarják kiadni, bővitve történelmi adatokkal, színezett 
térképpel, arczképekkel és egyéb rajzokkal. Adja Isten, 
hogy szent áldásával a nemes törekvés és buzgó fáradozás 
szép és magasztos czélját elérhesse. 

Wimmer Bonifácz az északamerikai benczések körül 
halhatatlan érdemeket szerzett magának ; ő az, ki vállal-
kozó szellemével szent Benedek szerzetét meghonosította 
Északamerika egyesült-államaiban. Azelőtt a metteni (Ba-
jorországban) apátság tagja volt, és okt. 24-kén már har-
mincz éve mult el annak, hogy Wimmer Északamerikában 
»z első bencze-ujonczokat beöltöztette. Ezen, akkor még 
gyönge növény nem sokára terebélyes fává lett, mely sok 
áldást terjesztett. Ezen első alapítványnak most már három 
apátság köszöni létét: Sz. Vincze Pennsylvániában, tómel-
léki sz. Lajos Minnesottában és sz. Benedek Kansasban; 
azonkivül két püspököt adott az egyháznak, Fink Lajost, 
apostoli helyettest Kansasban és Seidenbusch Rupertet, 
apostoli helyettest Eszak-Minnesottában. E három apátság 
tagjai, kik a bajor-amerikai benczecongregatiót teszik, ré-
szint az ifjúság oktatásával és nevelésével, részint lelkipász-
torkodással foglalkoznak. Baltimore, Neward, Wilmington, 
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Richmond, Alleghany, Erie, Chicago stb. városok tanúi fel-
áldozó tevékenységüknek, főképen a német katholikusok 
közt. Körülbelül egy év előtt Wolfe Hermann convertita 
egy benczeapátság alapítását megkísértette a déli államok-
ban, hogy a négereknek lelki segélyt nyújtson. 

1852-ben az einsiedelni apátság Svajczban szintén kül-
dött apostolokat az uj világba, és pedig O'Connor, Pétert 
és Christen Ulrikot; ezek tették le alapját a sz. Mainradról 
czimzett apátságnak Indiana államában, Vincennes egyház-
megyében, hol most a benczéknek virágzó tanintézetök és 
papnöveldéjük van; azonkivül több kisebb-nagyobb, legin-
kább német községben a lelkipásztori hivatalt viselik. A 
fáradhatlan Marty Márton apát azon van, hogy Standing-
Kockban Dakotek területén fiókmonostort alapitson, mely-
nek feladata lenne, leginkább a Sioux-indiánok közti mis-
sióval foglalkozni. Egynehány esztendő előtt Engelberg, 
svajczi monostor, a sz. Józsefről nevezett egyházmegyében 
a Missouri államhoz tartozó Conception-ban benedek-
rendi perjelséget alapitott, melynek fenmaradása már biz-
tosítva van. 

Bonifácz apát, kit valóban az északamerikai benczések 
patriarchájának lehet mondani, a női ifjúság keresztény ne. 
velésére benedekrendi apáczákat is honositott meg az 
Egyesült Államokban és pedig oly szép eredménynyel, 
hogy jelenleg Éjszakamerika 18 egyházmegyéjében har-
mincz ilyen apáczakolostor van. (v. ö. Salzbg. Kirchbl. 
1876. 44. sz.) -f-

IRODALOI. 
= Előfizetési felhívás a ,Magyar Állani, — Idők 

Tanítja' tizennyolczadik évfolyamára. Hogy nagy időket 
élünk: ki tagadhatná? Hogy nagy időkről az igazság szel-
lemében hiven tanúskodni, a vihartól el-elsötétülő napok-
ban fáklyát gyújtani, irányt adni, bátorító szót hallatni, lé-
lekemelő feladat: ennek soha sein bírtuk oly élénk, oly vi-
gasztaló és erősitő tudatát, mint most, midőn kath. publi-
cistái pályánk tizeiuiyolczad'Jc évfolyamának állunk titok-
teljes küszöbén. 

Nincsen halandó, ki 1877-nek rettenetes titkaiba már 
most bepillantani tudna; de a világtörténelem vezető kar-
ján s keresztény bölcselkedéssel az események mindent fe-
nyegető görgetegén ezen isteni inscriptiót olvasni és olvas-
tatni : Judicat in nationibus, „itél a nemzetek között", — e 
feladat a mienkhez hasonló napokban a kath. publicisták-
nak, a keresztény sajtónak adatott. 

Igen, oly események titokteljes küszöbén állunk, me-
lyek végeredményeül a Yégtelenirgalmutól az igaz ügy fé-
nyes diadalát várjuk. 

Ily keresztény és nagy remények közt hivjuk fel a m. 
t. közönséget, hogy lapunk XVIII . évfolyamában hozzánk 
csatlakozni, a világtörténelem most következő fényes rész-
leteiben a mi lapunk perspectiváján át gyönyörködni, vagy 
ahol gyönyörködni nem lehet, lelkét, kedélyét a kath. napi-
sajtó keresztény philosophiájának igazság-balzsamával eny-
híteni, üdíteni siessen. Lonkay Antal. 

A , Magyar Allarn — Idők Tanuja' megrendelhető 
1877-i jan.—deczemberre 20 ft., jan.—juniusra 10 ft., jan. 
—márcziu8ra 5 frttal. 

-+- Előfizetési felhívás a , Katholikus Hetilap' 
1877-ik évi folyamára. Tisztelettel kérjük előfizetőinket, 
hogy előfizetéseiket a ,Katholikus Hetilap' jövő évi folya-
mára megujitani sziveskednének. Bizalommal fordulunk 
hozzájok s ajánljuk lapunkat becses pártfogásukba, kérve, 
hogy azt ismerőseiknek is ajánlani, illetőleg a lapnak uj 
előfizetőket szerezni méltóztatnának. 

A lap előfizetési ára: egész évre 4 forint; félévre 2 fo-
rint; negyedévre 1 forint. 

Az előfizetési pénzek a Szent-István-Társulat igazga-
tóságához küldendők (Budapest, IV. kerület, lövész-utcza 
11. sz.) Az előfizetési pénzek beküldésére legalkalmasabbak 
a postai utalványok. 

Gyűjtőknek 8 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal 
szolgálunk. — A pontos és fenakadás nélküli szétküldése 
érdekében méltóztassanak az előfizetéseket lehetőleg e hó 
végéig beküldeni. • Budapest 1876. deczember 11-én. 

Ágoston Antal, felelős szerkesztő. 
X Megjelent s beküldetett a , Deutscher Hausschatz' 4. 

füzete. Tartalom. Szöveg : Eine reiche Frau. Von Ida Gräfin 
Hahn. — Tod des heil. Joseph. —- Die Schere des Sultans. 
— Im fernen Westen. — Die Schernberg-Alm. Hochlands-
bild von Georg Freiherrn v. Dyherrn. — Ein Geschicht-
chen vom Ministerpräsidenten Manteufel. — Die letzten 
Tage des Cardinal-Staatssekretärs Jakob Antonelli. — Got-
tes Wort ist unverletzlich. Gedicht. — Rollbahnen und 
künstliche Eisbahnen. — Herbstfeier am Neckar. Gedicht. 
— Der Unbefleckten. (Zum 8. Dezember.) Gedicht. — Die 
Weinpest in Oesterreich. — Allerlei. 

Képek: Tod des heil. Joseph. Nach dem Gemälde von 
Marcantonio Franceschini. Holzschnitt-Copie des diesjähri-
gen Prä uienbildes des .Deutschen Hausschatzes'. — Heil-
bronn am Neckar. — Australischer Kiwi (Apterix austra-
lis). — Auf Kundschaft. — Der sächssische Vogelhändler. 
— Der Monte Popena und der Monte Cristallo mit seinem 
Gletscher im Ampezzo-Thal. Originalzeichnung. — Cardi-
nal-Staatssekretär Giacoino Antonelli. — Herbstfeier am 
Neckar. — Oberwesel im Winter. 

VEGYESEK. 
= O Eminentiájának, az ország hibomok-

herczegprímásának legújabb adakozásai : a'budapesti 
Oltáregyletnek 200 ftot ; a komáromi Erzsóbetegyletnek 
100 ft ; a kisgyarmati templomnak 100 f t ; a pozsonyi nő-
egyletnek karácsonyra 100 ft ; a budapest-terézvárosi apá-
czák iskolásgyermekeinek karácsonyra 100 f t ; a budapest-
krisztinavárosi apáczák intézetének hasonló czélra 50 ft ; 
a sissói iskolára 70 ft ; az esztergomi szegényeknek kará-
csonyra 300 ft ; a selmeczi leánynevelő intézetnek 1700 frt. 

= A főrendiház f. hó 19-i ülésében ö nagyméltósága a 
kalocsai Érsek ur némely erdélymegyei, egyházi alapok és 
alapítványok ügyében felette figyelemre méltó interpella-
tiót intézett a cultusininister ő exjához, melyet, valamint 
ez utóbbinak válaszát is, fajdalom, térszüke miatt csak leg-
közelebbi számunkban hozhatunk. Hasonlólag vagyunk a 
nagyméltóságú püspöki karnak tanügyi legujabbi megálla-
podásaival is, melyeknek közlését a jövő évi első számok-
ban megkezdjük. 

— O szentségének püspöki jubilaeuma ügyében báró Loë 
Bódog felhívást intézett a német katholikusokhoz, melyben 
jelenti, hogy miután már számos adomány áll a bizottság 
rendelkezésére elhatároztatott, ő szentségének oly tárgyakat 
ajándékozni, melyeket az ismét szegény templomoknak, hit-
küldéreknek sat. tovább ajándékozhatna. Az adakozók en-
nélfogva vagy ily tárgyakat, vagy ugyané czélra tetszés 
szerinti összeget küldhetnek be; neveik, tekintet nélkül az 
adományra, egy művésziesen kiállítandó albumba gyűjtet-
nek. mely a szentatyának átnyujtatik. A netaláni küldött-
ségek, vagy nagyobbszerü közös római zarándoklatra nézve 
a báró későbben ígér bővebb jelentést. 

— Patrizi bibornok, ő szentségének római helynöke, 
f. hó 18-án, hoszasb betegség után meghalt. Benne a szent-
atya régi hű barátot és szolgát, Róma szegényei kifogyhat-
lan jótékonyságu atyjokat, az egyház pedig nagytudomá-
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nyu, példás életű főpapot veszít. 1836. óta volt a bíbornoki 
karnak tagja. 

— A kegyes tanitó-rend nyitrai társházának tagjai 
szomorodott szivvel jelentik közszeretetben élt rendtársuk-
nak, nagytiszteletü Vida Incze, kegyesrendi aranymisés ál-
dozár és házi lelkiatyának, f. hó 18-án, délutáni 4 órakor, 
életének 78. évében, agyszélhüdésben történt gyászos elhuny-
tát. A boldogultnak földi maradványai, a lelke üdveért a 
k. r. templomban f. hó 20-án d. e. 9^2 órakor a Mindenha-
tónak bemutatandó engesztelő sz. mise áldozatok után fog-
nak a köztemetőben örök nyugalomra tétetni. Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki ! 

— Siméoni ő emja — hír szerint — az összes hatal-
makhoz emlékiratot fog intézni Róma s a pápaság helyzeté-
ről. Újból revindicálni fogja az egyház vakmerően megsér-
tett jogait. A pápa király ; a királyok megfeledkezvén kötel-
meik- s érdekeikről megengedték, hogy „testvéreik" egyike 
megfoszsza őt trónjától; a királyok hallgattak a fosztoga-
tás-, az üldözéssel szemben; ők bűnhődni fognak érte : ez 
nem szenved kétséget. — Deczember 15-én vette át Barto-
Uni Domokos bibornok a sz. Benedekrend protectoratusat, 
mely állomást Antonelli bibornok bírt. Az installatio teljes 
csendben történt,csak a bibornok személyes barátai és tisztelői 
jelentek meg az ünnepélyen. 

— Előttünk fekszik az „ Acta regiae Scient. Univ. Ung. 
Budapestinensis" ezidei első füzete, mely az egyetem folyó 
tanévi rectora s tanácsának beigtatásakor, szept. 1-én tar-
tott beszédeket tartalmazza. A lelépő rectornak, dr. Than 
Károly urnák beszéde számos érdekes statistikai megjegyzé-
sei közül emiitjük többi közt, hogy a lefolyt tanévben, tu-
dományos munkálatok, illetőleg a kitűzött pályakérdések 
helyes megfejtéseért összesen 19 tanuló nyert pályadijat, s 
pedig hittani 4 jogi 3, orvosi 6, s bölcsészeti 6 ; tekintve az 
egyes karok hallgatóinak létszámát, a hittani karnál 18 
egyénre esik egy nyertes pályázó, a bölcsészetinél 80-ra, az 
orvosinál 93-ra s a joginál épenséggel 429, mondd négyszáz-
huszonkilenczre szintén egy nyertes pályázó, miben mi fel-
tűnő sincs, ha világi ,tanuló' ifjúságunknak nem csak a 
kávéházak, korcsmák sat., hanem legújabban még a keleti 
kérdés körül is kifejtett ,férfias' tevékenységét számba vesz-
szük. Nem akarjuk eldönteni, váljon egyébben is a ,tanulás' 

s tanitásnak eredménye megfelel-e ezen arányoknak s azért 
végül csak annyit emiitünk, hogy ugyané rectori kimutatás 
szerint az egyetem saját (katholikus) vagyonának jövedelme 
évenkint 237666 frtot tesz, mihez „az országos alap" ugyan-
csak évenkint 239344 frttal járul, azaz, annyit költenek, 
többnyire a szintén katholikus tanulmányi s vallásalapból 
erre meg arra, hogy aztán ezen .országos pótlék' alapján az 
egyetemet ,hitfelekezetnélkülinek' mondhassák. 

— Az ,Zsidó-Szövetség' czimü egylet f. hó 14-én ez évi 
nagygyűlését tartván Párisban, melyen a franczia, angol, né-
met, osztrák-magyar, olasz, svajczi, németalföldi s amerikai 
területen lakó zsidóság képviselve volt, elhatározta, hogy 
emlékiratot intéz a Konstantinápolyban ülésező nemzetközi 
conferentiához, melyben a nem-mohamedán népességnek 
teljes egyenjogositását kéri. Annyi bizonyos, hogy ha va-
lami. bizonyára a zsidóság felszólalása képes iránytadó be-
folyást gyakorolni az európai diplomatiára. 

— A marpingeni gyermekek végre szabadon bocsát-
tattak. Remélhető, hogy az igazságtalanul s ok nélkül zak-
latottak nem fogják a dolgot csakúgy egyszerűen abban-
hagyni. 

— Egynémely zsidó lap igen nagyra van vele, hogy a 
berlin-városi képviselőtestületnek jelenlegi elnöke, dr.Strass-
mann, zsidó, ki az 1848-i forradalomban részt vett, s ezért 
soká bujdosott is, mig jelenleg befolyásos ember. Különös, 
hogy ezen manap valaki még csudálkozni is tud, hogy az 
1848-i emberek Éurópaszerte a hatalom birtokában vannak ; 
mi még akkor sem csudálkoznánk, ha vagy 20 év múlva a 
mai socialisták vezéreit látnók a curulis székeken. 

Szeretetadományok szentsége« Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

tí szentségének, püspöki jubilaeumakor át-
nyújtandó, nemzeti adományra, 

Egy kalocsai kanonok 10 ft. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A Szent-László-Társulat számára Deákiból 7 ft. 

A szent ünnepek miatt az 62. szám deczem-
her 30-án jelenik meg. 

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

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

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

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

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

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

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel .ï ft. 

Szerkesztői Zatós.Budán 
viziváros,főutca 22l.hova 
alap szellemi részétillető 
minden küldemenyekin-

tézendők. 

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

H A U M I N € Z Ö T 0 D I K É V F O L Y A M . 

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

zendők. 

J 

Pesten, deczemta 30. 52. II. Félév, 1876. 

Tartalom. De materia Sacramenti eucharistiae. —A nmlgu kalocsai érsek urnák interpellatiója. — Egyházi tudósitások : 
Pest. Katholikus érdekek és a főrendiház. Bóma. Állapotaink. — Irodalom. — Vegyesek. 

I E MATERIA SACRAMENTI EUCHARISTIAE, 
ET QUANTA 

CIRCA I L L Á M CURA A D H I B E N D A SIT. 

(Ő Fmgának, a Bibornok-Herczegprimásnak legnjabbi, főpásztori levele.) 
(Vége.) 

Quando laici homines conficiendo pane Eucha-
ristico occupari coeperint, certo definiri nequit, e 
queriinoniis in superioribus commémorât! Prior is 
Tegernseensis Monasterii comperitnus, saec. XV. re-
pertos fuisse Sacerdotes, qui a recepto more rece-
dere, et panem a laieis confectum in sacrificio ad-
hibere coeperunt, quos idem Prior gravissime re-
prehendendos et puniendos censet. In I tal ia mos 
conficiendi hostias consecrandas per ipsos Sacerdo-
tes diutius perseveravisse videtur. Ut enim alia do-
cumenta silentio praetermit tam, in medium profero 
Constitutionem Jo. Matthaei Giberti, Episcopi Ve-
ronensis, quern editores operum eius praestantissi-
morum, Fratres Ballerinii, Ecclesiasticae disciplinae 
ante Tridentinam Synodum instauratorem solertis-
simum appellant. Inscr ibi tur ilia Consti tutio: „De 
hostiis et vino praeparando", et huius est tenoris : 
„Hostias de mundissimo flore farinae nihil aliud in 
eis immiscendo ipsimet Sacerdotes faciant, ac eas 
saepe renovent, p rout viderint expedire, et in sa-
crario semper sint praeparatae, sine quibus sacer-
dotes ad altaria non accédant; ne postea cum de-
ventum fuer i t ad offertoriuin, et hostiis deficienti-
bus cogantur cum populi scandalo expectare, dum 
hostiae perferantur . Idem dicimus de vino et aqua, 
quod semper suas ampullas praeparaveri t sacerdos. 
Vinum autem sit purum, non agrestum, aut ace-
tum, et tain vinum, quam aquam semper de recenti 
habeant, cum Missam celebrare debuerint." ') Edi-

>) V. Jo. Matth. Giberti opera, Hostiliae 1740. 

dit autem laudatus Episcopus hanc, prout et reli-
quas Constitutiones suas a. 1542. 

Post saeculum XVI. Praesules per s ta tuta et 
décréta Synodalia id egerunt, ut Parochorum vigi-
lantiam et solertiam excitarent ad curandum, ut 
u t raque Eucharis t iae materia talis adhibeatur, qua-
lem illam esse oportet. Synodus Antverpensis a. 
1610. celebrata m a n d a t 2 ) : „Quando hostiae pro 
communicaturis parantur , prius a Pastore gusten-
tur , an sint, quales esse debent." Synodus autem 
Cameracensis a. 1631. habita haec statuit c. 16. 
„Advigilent Pastores, u t hostiae, tam maiores, pro 
celebrantibus, quam minores, pro communicanti-
bus, sint delicatae, honesteque rescissae, ac recen-
ter coctae, dum emuntur : u tque conserventur in 
pyxidibus nullo malo odore infectis, et nunquam 
ul t ra mensem;" c. 17. „Ut occurratur defectibus, 
qui contingere possunt circa panem, qui in S. Eu-
charistiam est consecrandus, per Ordinarios, seu ab 
illis subst i tutos in singulis suarutn Dioecesium ci-
vi tat ibus ac oppidis deputetur aliquis, qui dictum 
panem ex optimo et purissimo tritico, ac ea, quae 
illi praescribetur, forma exactissime conficiat, exacto 
prius iuramento de officio fideliter praestando ; ne-
que liceat cuiquam Parocho, vel Sacerdoti ab alio, 
quam sic deputato, sibi panem ad Missam celebran-
dam comparare, nisi forte ab aliquo Monasterio ei 
subminis t re tur" ; c. 18. „Magna sollicitudine ubi-
que provideatur, u t vinum in tremendo Sacrificio 
t ranssubstant iandum semper sit pu rum et nullo 
modo acidum, aut coeptum corrumpi. Et cum re 
ipsa saepe compertum sit vendi hydromel, s iceram, 
vel liquorem mix tum ex utroque, aut similem pro 
vino Hispanico, vel alio, ne deinceps huiusmodi 
vino aut liquore ad celebrandum utatur , nisi ce r t i . 

2) cap. 2. de SS. Euch. Sacrain.Vide Cone il. Germ. t. 8 -
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tudinem habeat, ipsum esse verum et purum vi-
num." Erat haec Synodus Provinciális, cuius dé-
créta ac statuta continentur in citata collectione 
Conciliorum.3) Synodi huius décréta, nunc recitata, 
propterea sunt memoratu et attentione digna, quia 
ex illis liquet, iam tunc eo res devenisse, ut cum 
hostiis in Missae Sacrifieio adhibendis ab obviis 
quibusve hominibus quaestus exerceretur, porro 
iam tunc inventos fuisse quaestores hostiarum, qui 
has e farina non omnino triticea confecerunt, oeno-
polas item, qui confectos abs se liquores tamquam 
genuina vina venui exposuerunt. Quae eo Synodi 
Patres impulerunt, ut decernerent, ne hostiae ab 
aliis, quam iuramento adstrictis hominibus compa-
rarentur, liquores autem illi, qui vini loco vende-
bantur, ab altari prorsus arcerentur. — Quod de 
liquoribus, sub nomine vini hispanici distractis, 
decrevit Caineracensis Synodus, hoc repetiit ad 
vina sic dicta gallica applicando, statutum Dioece-
sis Monasteriensis, ddto 3. Mártii 1763 4) : „Cum, 
dicitur ibi, prudentum iudicio valde dubium sit, 
an multa saltern ex iis, quae pro vino gallico in 
hisce regionibus venduntur, purum de vite vinum, 
et non potius variis heterogen eis mixta sint mate-
riis, adeoque eodem ad consecrationem adhibito, 
nec Sacramenti valori, nec sacrosancti Sacrificii in-
tegritati, quantum oportet consulatur, hortamur 
imprimis omnes, ut serio secum studioseque cogi-
tent, quanti res coram Deo moinenti sit, quamque 
merito sibi quisque religioni ducere debeat, toties 
non vano sese periculo exponere consecrationis in-
validae, mutilique sacrificii, quoties id vini genus 
adhibetur, ac nulla quidem necessitate, cum vini 
quoque rhenani copia sit, de cuius puritate similis 
dubitandi ratio non est. Atque haec nobiscum ut 
par est, considérantes, ac si ulla alia in re, vel ma-
xime hic dimittendum incertum, certum tenendum 
rati, dicti vini gallici usum in sacrosanctis Missae 
Sacrificiis ab omnibus dioeceseos nostrae ecclesiis 
publico hoc nostro interdicto proscriptum in per-
petuum volumus, ac tale vini genus adhiberi prae-
cipimus, cuius requisita a Christo puritas ac probi-
tas in prudens vocari dubium non potest.a 

Sed nec de'nceps cessaverunt Praesules Eccle-
siarum suis tam monitis, quam decretis id efficere 
ut in Sacramento hoc conficiendo et Sacrificio offe-
rendo non adhibeatur, nisi materia sine dubio apta 
et sufficiens, qualem leges Ecclesiae et rubricae 

3) torn. 9. — *) Stat. Synod. Dioec. Monaat. ed. Krabbe 
Mouasterii 1848. 

Missalis requirunt, hacque ratione omne illud solli-
cite caveatur, quod validitati vel dignitati tanti 
sacramenti et sacrificii répugnât, ac illud imprimis, 
quod notât Concina5) his verbis : „Heine collige, 
quam sint lugendi tot Ecclesiarum, Parochorum, 
Superiorurn, et Praelatorum abusus in hoc negotio. 
Alicubi hostiae emuntur ab uxoratis mulierculis 
in communi coquina inter ollas et lebetes coneo-
ctae, alibi ex communi farina hostiae conficiuntur 
tanta socordia et negligentia, ut maiori s tudio epu-
lae pro communi mensa praeparentur." 

Itaque in Dioecesi Eystettensi statutum legi-
mus 6) : ,,ut hostiae a persona honesta et fideli at-
que a Decano approbata pistae — — adhibeantur 
et a securo internuntio in vase conveniente et mundo 
asportatae loco congruo et sicco asserventur. Simi-
liter vinum a fideli oenopola ematur, et per secu-
rum bajulum adferatur." Inter statuta Dioecesis 
Leodiensis a. 1851. promulgata sequens occuri t 7 ) : 
„Quurn contigerit, ut in locis vieillis succus non ex 
uvis, sed ex aliis fructibus expressus, ita spiritu-
alibus vini partibus infusus fuerit , ut odoratu at-
que gustu decepto pro Mosellano et Rhenano usur-
paretur, volumus, ut presbyteri atque alii, qui ad 
Missae Sacrificium ecclesiis vinum subministrant, 
summo studio ab ista fraude sibi caveant, et tanta 
in re vitandi periculi causa, ilia quantum fieri po-
test vini species in Sacrificio adhibeatur, in qua 
fraus committi non potest. Ea de causa non ematur 
vinum, nisi a vinariis timoratis, qui semper prae-
monendi sunt de usu, ad quem destinatur. — Pari-
ter cornpertum est, multiplicem hodiedum in fari-
nis vendendis fraudem committi ita, ut farinis tri-
ticeis aliae in notabili, imo maiore quantitate quan-
doque misceantur, unde sedulo advigilandum est, 
ut panis Sacrificio destinatus non ematur, nisi a 
personis probatae fidei, quae non farinam, sed tri-
ticum, idque purissimum emant, t radantque mo-
lendum antiquae probitatis viro." 

Synodus Provinciális Westmonasteriensis 1. 
1852. celebrata, hac d e r e decrevi t 8) : „Ut omne 
dubium de materia Sacramenti removeatur, non 
cuilibet permittendum, ut hostias consecrandas con-
ficiat, sed personis fiducia dignis, et si placet, mo-
nialibus hoc munus concredatur. Similiter vinum 
ad sacrificium, non a cauponibus, nec a quolibet 
oenopola est comparandum, cum notorium sit, sin-

5) Theolog. Dogmatico-Moralis t. 8. Dissert. 1. — 
6) Instr. Past. Raym. Ant. Epiicopi iterum vulgata Eysta-
dii 1854. — 7) Tit. VIII . de Sacrif. Missae. — 8) V. Acta 
et Décréta Parisiis édita 1853. 
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cerum vinum ab huiusmodi hominibus saepe non vendi, sed 
omnis diligentia est adhibenda, curantibus etiam episcopis, 
ut vinum de genimine vitis Presbyteris ubique praesto sit." 
Cameracense statutum 1855. publicatum 9) inculcat Sacer-
dotibus, „ut certam semper et decentem materiam ad con-
ficienduin Sacramentum adhibeant, caveantque summopere, 
ne illám ulla ex parte adulteratam sibi comparent. Ne au-
tem in re tanti momenti erroribus, fraudibusque sit locus, 
nunquam ab ignotis aut inccrtae fidei venditoribus panis 
aut vinum ad Sacrosanctum Sacrificium ematur. Sit panis e 
farina triticea, absque ulla alterius cuiuscumque admixti-
one. A monialibus conficiatur, minime vero a laicis, nisi in-
vigilet aliquis clericus, ut quaecumque adhibendae sunt 
cautiones, sedulo adhibeantur." Republicati et amplíati 
fuerunt in Archi-Dioecesi Coloniensi 5. Julii 1869. ordines 
iam 1843. editi, quibus disponitur, ut „hostiae consecran-
dae non ab aliis procurentur hominibus, quam qui nuncu-
pato coram Decano Districtuali iuramento caverint de eo, 
quod plenam certitudinem acquirere velint, farinam pro 
conficieudis hostiis destinatam pure triticeam esse, quodve 
non ex alia, quam ex hac farina hostias confecturi sint. 
Quoad vinum autem eo inviantur Sacerdotes, ut illud non-
nisi a probatae fidei producentibus emant, cum aliud me-
dium non existât genuinum vinum pro Sacrificio procu-
randi, quandoquidem ipsi rei periti vinum adultei'atuin a 
sincero vix distinguere valeant."10) 

Haec tanta Episcoporum sollicitudo inde repetenda 
est, quod probe sciant, quod nemo ignoret, hoc tempore in 
plerisque regionibus farinam triticeam cuin aliis heteroge-
neis materiis pro usu communi commisceri, vina autein non 
adulterari tautum, sed plane fabricari ita, ut in sic produ-
ctis liquoribus ne gutta quidem uiusti vel vini de vite repe-
riatur. Qua de re notanda sunt, quae S. Congregatio de pro-
paganda fide rescripsit Archi-Episcopo Baltimorensi, et per 
eum reliquis quoque Ainericae Septeintrionalis Episcopis 
ddto 10. Mártii 1861. : „Ex novis humani generis inventis, 
quibus aetas haec nostra antecellit, etsi commoda plus quam 
mediocria percipiantur, eorum tamen occasione abusus non 
pauci, iique in rebus gravissimis deprehenduntur. Cum igi-
tur ex chimicae progressibus eo ventum sit, ut multa in 
naturae similitudinem componantur aut conficiantur, con-
tingit frequentissime, ut in regionibus praesertim uvarum 
penuria laborantibus vina quaedam fabricentur, quae musto 
ex uvis expresso minime constant. Hinc vero plures per 
Ecclesiam Antistites talia recenter edere décréta debuerunt, 
quibus vini artefacti usus prohiberetur omnino ab Altaris 
ministerio, quo videlicet Divini Sacrificii securitati, ut par 
erat, consuleretur. Quam quidem in rem, sicut in ipsa Urbe 
Emmus Sanctitatis Suae Vicarius quaedam adsignavit loca, 
ubi vinum de vite tamquain tale recognitum ab Ecclesi-
arum Rectoribus, aliisque Sacerdotibus emi posset, ita in 
aliis locis ea Episcopi in eumdem finem statuerunt, quae 
pro sua prudentia expedire iudicarunt. Porro vel in ipsa 
America res tanti momenti Episcoporum vigilantiam non 
efíugit, ideoque notum est Sacrae huic Congregationi Dé-
créta quaedam in Provincialibus Conciliis fuisse condita, ut 

•) Statuta Synodalia impressa Camerac. 1856 — 10) Sammlung 
Kirchl. Erlasse für die Erz-Dioecese Köln. Amtl. Ausg. Köln. 1874. 

caveretur, ne quis vinum arte factum in Missae Sacrificio 
adhiberet. Quandoquidem vero curas aut Décréta 
finem internum haud plene atque ubique locorum fuisse con-
secuta, — iussit Beatissimus Pater, ut vigilantia omnium 
et 8Íngulorum Antistitum et Vicariorum Apostolicorum a 
S. Congregatione — — dependentium, suo nomine excita-
retur ad eas edendas praescriptiones vel cautiones Sacerdo-
tibus praescribendas, quibus omne nullitatis periculum a 
Sacrificio Altaris, quod supremus est religionis actus, peni-
tus arceatur." 

Quam recte loquatur S. Congregatio de vino artefa-
cto, patet ex libris, qui de vino et vini confectione et prae-
paratione typis vulgati sunt. Auetores horum librorum fa-
tentur, nunquam tanta vina artefacta in tanta prodiisse 
quantitate, nec genuina ita transmutata sive adulterata 
fuisse, ac hoc fit nostris diebus. Distinguunt autem triplex 
vinum, nempe sincerum sive virgineum, fabricatum sive 
arte factum, denique adulteratum. Vina arte facta vocant 
illos liquores, qui fiunt, quin vel guttam genuini vini in se 
contineant. Chimiae excultissimae ope norunt non solum 
partes constitutivas vini, sed norunt etiam ex quibus aliis 
fructibus praeparari posäit liquor, habens et saporem et 
odorem vini. Hi liquores adeo mentiuntur vinum, ut ne ex-
perientissiini quidem Actionem advertant, et propterea arte-
factutn liquorem pro vero et naturali vino habeant, quam-
vis absolute nullum vinum de vite natum in huiusmodi li-
quore existât. Adulterata vocantur ilia vina, quae etsi ali-
quid de substantia vini de vite habeant, tamen per coin-
mixtionem heterogenenrum materiarum, puta aquae, sa-
chari, spiritus porro vini sive cremati, potissimum de sili-
gine exusti ita mutantur, ut veri ac genuini vini rationem 
non amplius habeant. Qui de modis, quibus vina fabrican-
tur vtl adulterantur, amplius informari cupit, adeat libros, 
qui prostant, oenologorum. De artefactis vinis sonat decre-
tum superius citatum S. Congregationis de fide propaganda, 
at vero neque adulterata vina pro Missae Sacrificio adhi-
bere licet; sunt enim si non prorsus invalida, certissime du-
bia Sacramenti materia. De his adulteratis vinis valet, quod 
in superioribus de omphacio sive lora dictum fnit, et valent 
porro ea, quae Benedictus XIV. de hac re ultro praeci-
pit 1 ') : „Neque satis est, si contra obiieiatur, vinum com-
muni usu reeeptum in Sacris agendis sufficere ; — nam prius 
ostendi debet vino eiusmodi rationein, naturamque veri vini 
inesse. — Certissimum ex fide est, verum vinum pro mate-
ria consecrationis institutum a Christo Domino, qui ait : 
Non bibain ainodo de hoc genimine vitis." Praeterea non 
tantum validi Sacramenti ratio habenda est, sed eiusdem 
Sacramenti decus etiam conservandum, ut quaelibet pec-
cati labes vitetur ; nam materia valida quidem, haud tamen 
decens esse potest, ut musti exemplo deprehenditur. — Post 
hoc illud quoque superaddi potest, non licere sequi in hac 
re probabilem solum opinionem, sed tutiorem omnino re-
quiri, quemadmodum Innocentius XI . statuit, cum primam 
hanc sententiam proscripsit13): „Non est illicitum in Sacra-
mentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore 
Sacramenti. relicta tutiore, nisi id vetet lex, aut conventio, 
aut periculum gravis damni ineurrendi. Hinc sententia pro-

") 1. c. - I2) die 3. Maii 1679. 
44* 
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babili tantum utendum non est in Collatione Baptismi, Or-
dinis Sacerdotalis, aut Episcopalis." 

Fatendum est, vina in patria nostra non fabricari, id 
est arte non produei. Non facérét operae pretium, qui ibi 
hac arte sat sumptuosa occuparetur, ubi sincerum et genui-
num vinum sat levi pretio acquiri potest. Yix autem ali-
quis inficiabitur, vina in nostris etiain oris adulterari, etsi 
forte non in illa quantitate in qua id in aliis regionibus fit, 
sed neque ea cum dexteritate, qua haec vinorum adultera-
tio alibi locorum et gentium perficitur, cuius vel is est sco-
pus, ut ex vinis acribus et acidis fiant dulcia, vel is, ut vina 
natura lenia reddantur fortiora. Id quoque notum est, quod 
farina etiam triticea frequenter adulteretur, commiscendo 
illam cum farina aliarum frugum, aut etiam leguminum, et 
utinam horum tantum, et non etiam aliarum materiarum. 
Quae cum ita sint, DD. Curati aliique Sacerdotes summám 
adhibeant necesse est vigilantiam et sollicitudinem tarn 
circa farinam, ex qua hostiae Sacrificii et Sacramenti confi-
ciuntur, quam circa vinum, sive materiam calicis. Vidimus, 
quantam retro actorum saeculorum fidelibus, et Sacerdoti-
bus circa praeparationem et confectionem materiae Sacra-
menti curam, quamve impigram sollicitudinem inspiraverit 
fides viva, qua crediderunt in SSmo Eucharistiae Sacra-
mento vere, realiter, et substantialiter contineri Corpus et 
Sanguinem una cum anima et divinitate D. N. J . C., ac pro-
inde totam substantiam panis in Corpus et totam substan-
tiam vini in Sanguinem Christi converti, manentibus dum-
taxat speciebus panis et vini. Haec eadem fides non instilla-
bit nobis parem curam, paremque sollicitudinera, ne un-
quam profanemus tantum Sacramentum vel invalidam, vel 
saltern indebitam, ac indecentem materiam adhibendo, qua 
forte in communi mensa frui nollemus ? In cuius pectore 
praeter hanc fidem vel exiguus igniculus amorisin Divinum 
Salvatorem, qui ut PP. Tridentini loquuntur :13) „dilectam 
animam suam in nostrae salutis pretium, et carnem suam 
nobis dedit ad manducandum", is profecto non accedet ad 
tremendum Altaris Sacrificium, nisi plene de eo convinca-
tur e propria scientia et experientia, quod in pane purissimo 
triticeo, mundissime parato et confecto, et in vino virgineo 
Sacrum Missae Sacrificium oblaturus sit, verum nimirum 
per consecrationem Corpus et Sanguinem Domini Nostri, 
„qui constitutus est a Deo iudex vivorum et mortuorum"14) 
et coram quo proinde nos quoque omnes stabimus rationem 
de actis et factis, de omissionibus et negligentiis nostris 
etiam in recta Sacramentorum et Sacrificii Altaris admi-
nistratione reddituri. Vae nobis, si in tanta tamque gravi 
re socordes aut négligentes fuerimus, quemadmodnm etiam 
si immundi ad Altare accedamus, si labiis pollutis verba 
ilia sancta et divina pronunciemus, vi quorum Jesus Chri-
stus in manibus nostris descendit, si denique, quod in per-
sona Christi peragimus, sit totum externum, nec nos una 
cum Christo Deo Patri immolamus. 

Strigonii, die 23-a Novembris, 1876. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. 
Arch i- Ep iscopus. 

'••>) Sess. XIII. cap. 8. de Euch. 
»*) Act. 10, 42. 

Imlgu s ftdő dr. Haynald Lajos, kalocsai érsek nmak 
némely erdélymegyei alapok érdekéhen 

a főrendiház f. hó 19-i ülésében a cultus- s közoktatásügyi minister ő 
exjához intézett interpellatiója s az utóbbinak válasza. 

Nagyméltóságú elnök, méltóságos főrendek ! 
Interpellation! van ő nagyméltóságához, a vallás- és 

közoktatásügyi miniszterhez. Fölszólalásom, ugy gondolom, 
ugyan mindenkor időszerű lenne, mert a szegény Erdély, 
nagyon szerény anyagi eszközökkel nagy czélokat elérni 
hivatott katholikus egyházának köznevelési czélu alapit-
ványai visszaszerzéséről lévén szó, maga ezen tárgy fontos-
sága felszólalásomnak jelentőségét és mindenkori időszerű-
ségét eléggé kimutatja. De jól érzem mégis, hogy interpel-
latiómnak inkább akkor kellett volna történni, midőn ezen 
magas ház minap az erdélyi katholikus egyház némely tes-
tületeinek alapítványi ügyeit tüzetesen tárgyalta, mikor 
azonban egészségi állapotom parancsolta távozásom miatt a 
tárgyalásra nem jelenhetvén meg, nem szólhattam, mint 
akartam volna magához a tárgy érdeméhez, s egyszersmind 
nem mondhattam el mélyen érzett köszönetemet azon nemes 
érdeklődésért s igazságos eljárásért, melylyel a magas mi-
nisztérium, különösen pedig vallásügyi és pénzügyi minisz-
ter ő nagyméltóságaik ezen ügyet odaérlelték, hogy az az 
országgyűlés elé kerülvén s törvényes határozat hozatván, 
részben teljesültek azok, miket Erdély katholikus egyházá-
nak püspöke és statusgyülése több izben kérelmezőleg fel-
terjesztettek s miket én magam is szerencsés voltam inter-
pellátio alakjában a magas ház szine előtt a magas minisz-
tériumnak ajánlani. 

Most midőn ezen kötelességemnek meleg kifejezést 
adok, méltóztassék a magas ház megengedni, hogy a nm. 
minisztériumhoz az erdélyi egyházmegye azon köznevelési 
alapitványait illetőleg kérést intézzek, melyeknek tőkéi, 
mint értettem — s mint a kincstári jogügyi igazgatóság is 
részben a pénzügyi minisztériumhoz, 1873-ban intézett véle-
ményében állítja — a bécsi központi pénztárban rejlenek, s 
onnan honunk köznevelési czéljaira az erdélyi kath. egyház-
nak visszaszerzendők lennének. 

Két ilyen alapítványról emlékeznek az okiratok. Az 
egyik Erdély nagylelkű fejedelemnőjének, Mária Teréziá-
nak azon magasztos elhatározásán alapszik, melylyel már 
1770-ben az erdélyi lotteriának 5 évi jövedelmét árvagyer-
mekek nevelésére a nagyszebeni árvaháznak adományozta 
és e jövedelmet az árvaház 1771-től 1776-ig valóban húzta 
volt; ez idő után is fedezendő szükségek fenmaradván, 
alattvalói jóvoltát elősegiteni kivánó, honanyai gondosságá-
nál fogva 1777-ben egy ujabb sorshúzást engedélyezett az 
árvaház javára, melynek privilégiuma megvásároltatván az 
erdélyi lotteriák bérlője által, általa 12,000 ezüst frt. a bé-
csi központi pénztárba letétetett, ezen alapitványi tőke évi 
kamata 800 ezüst frtban az árvaháznak kirendeltetett s 
1869-dik évig ki is szolgáltatott, midőn Magyarország költ-
ségvetéséből kitörültetvén, számos árvának sorsa, kiknek 
jövendő boldogsága alapját szerezte volna meg az árvaházi 
neveltetésök, az árvaházon kivül bizonytalan jövőnek lőn 
kitéve. Hogy e bajon segitve legyen, kérem a m. miniszté-
riumot, méltóztassék a szegény árvák szent jogát szivén vi-
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selni és hivatalos közbenjárásával oda vinni a dolgot, hogy a 
mondott alapítványi tőke a bécsi központi pénztárból vissza-
szereztessék és rendeltetésére fordittassék. 

A második ügy hasonló ehhez. 
Szegény erdélyi leánykák nevelésére engedélyezett 

Mária Terézia nagyfejedelmnő, 1779. okt. 20-án kelt, legfel-
sőbb elhatározásával egy alapitványt, ipely a létszámában 
leszállított nemes erdélyi testőrség feleslegessé vált jövedel-
méből képeztetvén, 10,000 ezüst frtnyi tőkében a bécsi köz-
ponti pénztárba letétetett oly rendeltetéssel, hogy évenkint 
720 frt 7 szegény leány nevelésére fordittassék. Megtolda-
tott ezen alapítvány I. Ferencz király és erdélyi nagyfeje-
delem 1811. nov. 22-én kelt legfelsőbb elhatározásával, 
melyben 240 frt. örökidőkre rendeltetett az emiitett szegény 
leányok nevelését gondozó két apácza eltartására. Igy tehát 
évi 960 frt. ujabb időben a pénzvaluta változása szerint 1008 
frt, jutott a szebeni Orsolya-szüzek nevelő intézetének. 

De legújabb időben ezen alapítványi járulék is meg-
szüntetvén, Erdély ifjúsága egy köznevelési nagy jelentő-
ségű jótéteménytől elesett. Kérésem tehát oda járul, hogy 
ezt is a hazai népnevelésnek visszajuttatni méltóztassék, az 
alapítványi tőkének a bécsi központi pénztárból való vissza-
szerzése által. Szorítkozom pedig mostan, nagymélt. ház, 
ezen két alapitvány iránt előadott kérésemre, mert más 
részről meg vagyok győződve, hogy a mennyire az er-
délyi katholikus egyház püspökének és statusgyülésé-
nek, valamint magamnak is, mint azon egyház érdemtelen 
metropolitájának egyéb kívánságai eddig teljesíthetők nem 
valának, akár nyertek azok kifejezést a vallás- és közokta-
tásügyi miniszternek a minap a ház elé terjesztett törvény-
javaslatában, akár nem, Magyarország magas kormányának 
és törvényhozásának jog- s igazságérzete és méltányossága 
szinte érvényre fogja juttatni, s hogy hol hasonló jogczimek 
vannak, ott hasonló kedvező eljárásban részesittetendnek 
Erdélynek kath. intézetei, szintúgy mint részesültek a töb-
biek, — meg vagyok tehát győződve arról, hogy azon sze-
gény, de munkás, becsületes s valóban magyar érzetü szer-
zetesek az Erdély népének általában s különösen német vá-
rosai magyar és székely lakóinak szolgálatokat tevő szt. Fe-
rencz rendűek is elérendik alapítványuk zavartalan élveze-
tét. Meg vagyok arról győződve, hogy a szegény leány-
gyermekek nevelésére a nagy Mária Terézia által 1776. 
rendelt és a királyföldi dézsmából adományozott 300 köböl 
gabonával javadalmazott alapitvány is érvényre fog jutni 
anélkül, hogy ezt egy más rendeltetéssel bíró s arra sem 
elégséges kath. alap pótolni kényszerüljön. 

Érvényre fog jutni, hiszem, a magas kormánynak és 
törvényhozásnak a jog és igazság követeléseit szemmel tartó 
ténykedése által. Miért is elégségesnek találtam ezt csak 
egyszerűen megemlíteni, de megemlítem annál melegebb 
kifejezéssel, minél inkább ismerem tizenhárom évi püspö-
kösködésem idejéből az erdélyi állapotokat, minél inkább 
fájlalom azon aránytalanságot, mely Erdély köznevelési in-
tézeteinek kitűzött nagy czéljaik s az azok elérésére rendelt 
csekély anyagi erejök közt fennáll. — Megtanultam én tisz-
telni Erdély népének magasabb művelődés utáni törekvé-
seit, tapasztaltam, mint esengtek az élelmes székelyek, hogy, 
midőn szép hegyeik között nagy szegénységgel küzdve, igy 

gyermekeik neveléséről kellően gondoskodni képesek nem 
voltak, bármily csekély közalapítványok jótékonyságát 
megnyerve, taníttathassák őket. Magam nem egyszer meg-
hatottan tapasztaltam, hogy nem szolgaszemélyek, hanem 
szabad székelyek és földbirtokosok, bérbe adván kis birtoku-
kat, a városba vonultak, hogy ott szolgálatba lépvén, szol-
gabérökből nevelhessék iskolázásra magukkal vitt gyer-
mekeiket. 

Tapasztaltam, hogy miután családi körükben a ma-
gyar hazafiság és honleány-érzelmeket beplántálták magzat-
jaik szivébe, — miért sem esedeztek inkább, mint hogy né-
met városba vegyem fel alapítványra azokat, hogy a német 
nyelvet is elsajátítván, jövendő megélhetésöknek és elő-
menetelöknek ez által is egy uj alapját vethessék meg. 
Ezen és hasonló tapasztalásokból azon meggyőződésem épült 
föl, hogy mi azon szegény népnek nagylelkű fejedelmek ala-
pitványaiból jut, az oly alamizsna, mely nemcsak egyesek-
nek, nem családoknak, hanem magának a nemzetnek és a ha-
zának adatik, — az a haza legszentebb érdekei előmozditá-
sóra szolgál. És ezen meggyőződésből kiindulva, örömmel 
fejezem ki azon bizalmat, hogy mit mi jog s igazság szerint 
óhajtunk azon az uton, melyre a magas kormány és az igaz-
ságos törvényhozás kiindultak, legközelebbi kedvező körül-
mények közt még tökéletesebben, sőt teljesen el fog éretni, 
és a nagylelkű alapitók magasztos tettei gyümölcsében min-
den megcsonkítás nélkül fognak részesülni Erdély kath. 
egyházának igényt tartó hivei. 

Ajánlom az interpellations tárgyát a magas miniszté-
rium kegyes figyelmébe.! 

Az interpellatio így hangzik: 
Interpellatio a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter úrhoz. 
Kéretik a szükséges hivatalos lépések megtételére a 

végett, hogy hazai köznevelési czélokra visszaszereztessenek 
az erdélyi katholika egyház azon alapitványai, melyek a bécsi 
központi pénztárban vannak elhelyezve, névszerint : 

I. A szebeni Teréz-árvaház számára Mária Terézia 
nagyfejedelemnő által az erdélyi sorshúzás jövedelméből 
tett alapitvány 12,000 ezüst frtnyi tőkeösszegben; 

II. a szebeni Orsolya-szüzek intézetében nevelendő 7 
szegény leány javára 1779-ben az erdélyi nemes testőrség 
fölös jövedelmeiből alapított 10,000 ezüst frtnyi tőkeösszeg. 

lrefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter : Hogy 
a kormány az erdélyi alapítványok és az azokból fentartott 
humanitárius intézetek iránt nagy érdekeltséggel és nagy 
előszeretettel viseltetik, azt bizonyította azon törvényjavas-
lat által, melyet a nagyméltóságú főrendek is elfogadni mél-
tóztattak és biztosítom ő excellentiáját, a kalocsai érsek 
urat, hogy interpellatiójának tárgyát a legnagyobb figye-
lemre fogjuk méltatni, de alaposan, praecise a jogvélemé-
nyek figyelembe vételével akarván ezen interpellatióra vá-
laszolni, később lesz szerencsém arra nyilatkozni. (Helyeslés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, decz. 29. K a t h o l i k u s é r d e k e k és a f ő -

r e n d i h á z . Nem mindennapi érdekkel tekintettünk ez év-
ben a főrendiház budget-vitái felé, nem mindennapi érdek-
kel azért, mivel ez évben meglehetősen összehalmazódtak 
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oly ügyek, melyek a katholika egyházat majd azon részben 
érdekelték, hogy érvényre juttassanak egyes oly jogos kö-
vetelései, melyeket a protestánsok minden legkisebb erőfe-
szítés, vagy fáradság nélkül megnyertek, majd ismét azon 
részben, nehogy az egyház jogainak praejudicáltassék a 
költségvetésnek minden fentartás nélküli megszavazása által. o o 

Ugy véljük, hogy e nemű ügyek tárgyalása feljogo-
síthatnak minden katholikus embert, annál inkább pedig 
katholikus papot arra, hogy érdekeltséggel tekintsen azon 
testület vitái elé, mely törvény szerint jogositva van hozzá-
szólani vitális érdekeinkhez, melynek szavazatától függ 
egy részt, hogy a kath. egyház jogai épségben fentartassa-
nak, vagy sérelmei orvosoltassanak ; érdekeltségünk pedig 
annál indokoltabb, mert a felsőházban nemcsak a nm. püs-
pöki kart, mint az egyház jogainak természetes védőit szem-
léljük, hanem ott látjuk, ott tudjuk a magyar nemzet szi-
nét, javát; ott tudjuk az aristocratiát képviselve, melynek 
tagjai a kath. egyház gyermekei, és mint ilyenektől, minden 
tulhajtás nélkül is megvárható, hogy egy pár szót koczkáz-
tassanak ott, hol a katholikus egyház jogos követeléseiről 
van szó. 

Őszintén megvalljuk, nehezünkre esik kimondani, hogy 
érdekeltségünknek az eredmény nem egészben felelt meg, 
vagy, hogy világosabban fejezzük ki magunkat, várakozá-
sunknak az általunk különben tisztelt aristocratia semmiké-
képen sem felelt meg. Az aristocratia tagjai közül, akkor, 
mikor elvi téren lehetett volna a kormány eljárását megtá-
madni ; akkor, midőn kézzelfoghatólag lehetett volna az 
országnak, az országban a katholikusoknak felmutatni, hogy 
a kormány két mértékkel mér, midőn azoknak, kik tagadják, 
hogy az országban a protestáns uralom jutott túlsúlyra, és 
azoknak, kik állítják, hogy hol a protestantismus uralkodik 
egyúttal türelmes is, be lehetett volna bizonyítani tények-
kel, hogy egyik sem igaz, igen, ezen alkalommal a katholi-
kus aristocratia köréből egyetlenegy hang sem emelkedett 
a kath. egyház jogainak védelmére. Az erdélyi katholiku-
sok ügye mintha nem is létezett volna, vagy, mintha a kor-
mány teljes mérvben szolgáltatott volna igazságot a katholi-
kusoknak, oly néma hallgatással nyugodott be a nemzet 
szine és java a bizottság által ajánlott törvényjavaslatba, 
holott a miniszter ur által beadott törvényjavaslatot épen 
a miniszter ur által még junius hóban szintén beterjesztett 
indokolással lehetett volna megtámadni és megezáfolni, 
mert az indokolásban a miniszter ur elismeri ugy a nagy-
szebeni ferencziek, mint az orsolya-szüzek követelésének 
jogosultságát. Hogy ez indokolás mikép kerülte ki a kath. 
mágnások figyelmét, vagy, ha nem kerülte, miért voltak oly 
némák mint a sír, ennek megfejtését sem a keleti, sem a 
pénzügyi válságban feltalálni képesek nem vagyunk, hanem 
igenis feltaláljuk másban, minek ma még nevet adni nem 
akarunk, megelégedvén annak fájdalmas constatálásával, 
hogy a magyar kath. mágnások még most sem érzik, hogy 
solidaritás létezik a kath. egyház és az ő ügyük közt, hogy 
még most sem érzik, miszerint az ő hallgatásuk ott, hol a 
kath. egyház jogainak védelméről van szó, nagyon hangos 
beszéd oly irányban, melyre nézve náluk a közönyt a leg-
nagyobb érdekeltség váltaná fel. 

De forduljunk el e képtől, vigasztalóbb tér felé. Amit 

a kath. mágnások elmulasztottak azt, az ország katholiku-
sainak örömére, mindazoknak, kik a jog és igazság iránt az 
országban még érzékkel birnak, megvigasztalására kipó-
tolta a nm. püspöki kar, bebizonyitva e ténye által ismét, 
hogy az országban még nincsen minden veszve, mert a püs-
pöki karban a megtámadott jog mindig védelmezőre talál 
és hozzá mindaz ragaszkodhatik rendületlenül, ki a jog iránt 
érzékkel bír, vagy a modern liberális állam által jogaiban 
megsértetik. Nagy előny mindenesetre az országra, hogy a 
kath. püspöki kar a felsőházban szavazattal bír, mert van 
legalább valaki, ki a jog zászlaját fennen lobogtatja, a meg-
támadott jogot védelmezi és ez mindig nagy áldás az or-
szágra, mert van reo.ény, hogy a jogtalanság, igazságtalan-
ság, mindent eltipró liberalismus uralmát egykor ismét a 
jog, igazság és keresztény méltány nralma váltandja fel. 

Valóban minő állapot ez ! az alsóháznak mintegy két-
harmadrészét képező világi és papi kath. képviselői, a felső-
ház kath. mágnásai tudomást sem vesznek arról, hogy a 
kath. egyház jogaiban megsértetik az ö szavazatukkal ; ő 
miattok, a kinek tetszik, nyugodtan s egész kényelemmel mel-
lőzheti s lábbal tapodhatja a katholikusok jogait, ők ma-
gok szavazzák meg a katholikusok, saját katholikus test-
véreik megrövidittetését ; de hála a magyar püspöki kar 
fellépésének, mert bár nem akadályozhatta is meg a jog-
fosztást, de legalább tiltakozott ellene és illetőleg felhivta a 
miniszter urat, hogy a megrövidített szerzetek is részeltes-
senek alapítványi jogaikban. E ténynek ugyan mindnyájan 
örvendhetünk, de legjobban örvendhetnek erdélyi testvé-
reink, és ha egyszer vissza fogják nyerni minden hiány nél-
kül alapitványaikat, emlékezzenek vissza hálásan, hogy az 
eredményt csakis a nm. püspöki kar jogvédő felszólalásának 
köszönhetik, mely nem engedte a ,bevégzett tény' által az 
erdélyi katholikusokat meglepetni ; emlékezzenek meg, hogy 
a nm. püspöki kar nevében, az erdélyi kath. érdekek meg-
védése tekintetében méltóságos Schlauch Lörincz, szathmár-
megyei püspök ur és nm. Haynald Lajos, kalocsai érsek ur 
ő Exja szólaltak fel. í \ 

Hóma. Á l l a p o t a i n k . Városunk, tudvalevőleg, 
hajdani jóllétét legnagyobb részt azon idegeneknek köszöné, 
kiket a pápák által századokon keresztül összegyűjtött 
műkincsek s egyéb nevezetességek csaltak ide ; ezen kívül a 
pápák rendet tartottak társadalmi s politikai tekintetben, 
ugy hogy az idegen nem csak jól, de itthon is érezhette 
magát, s ez vala oka, hogy évenkint százezrek fordultak 
meg itten, mi városunk anyagi virágzásának nem csak emel-
tyűje, hanem ugy szólván, egyik feltétele is volt. 

Ez most mind másképen van. Városunk, mióta a pie-
montiak betörtek üresen áll s a vendéglősek s égyéb üzlet-
emberek dolog s kereset nélkül ráérnek az elmúlt jobb idők-
ről elmélkedni s azok visszajöttét kívánni. De azért a nyo-
mor napról napra nő. A kormány, III. Napoleonnak példá-
ját követve, nagyszerű vagy legalább eléggé költséges épít-
kezéseket folytat, anélkül azonban, hogy ezáltal a városon 
segítene, mert a munkálatokat többnyire idegen vállalkozók 
viszik, idegen emberekkel, kik tüntetésszerüleg vasárnapon 
dolgoznak s hétfőn dorbézolnak. Ez minden, a mit a kor-
mány „Italia fővárosa" érdekében tesz; látni való, hogy 
ez nem sok. 
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Annál többet tesz, t. i. kárt, a katholikus iskolaügyre 
nézve. Röviden de nagyon is fájdalmasan jelezhetem, hogy 
kath. iskoláink kevesbednek s a tanulók száma roppant 
arányokban fogy. 1871-ben 15,000 katholikus tanuló volt, 
jelenleg van 7000, a többi a ,hitfelekezetnélküli' városi s 
állami tanodákba, sokan pedig a különféle protestáns isko-
lákba járnak, hol nem csak könyveket, ebédet, ruházatot, 
hanem készpénzt is kapnak. Mig ekként egyfelől a hitetlen-
ség borzasztó mérvekben terjed, addig másrészt á katholi-
kus hitéletnek egyik oszlopa dől el a másik után. A zárdák 
elleni irtó háború vandál dühhel folytattatik. A sz. bona-
venturai ferencziektől zárdájok háromnegyede koboztatott 
el, egy folyosó néhány cellával képezi most a számukra ki-
jelölt helyiségeket. Számtalan szerzetes pedig egyszerűen 
kiűzetik a zárdákból, a páterek naponkint 80 centimét a 
fráterek 40-et kapván. A san Lorenzo in Panisperna mellett 
lakó clarissák legújabban űzettek el, anélkül, hogy csak 
valahogyan is gondoskodtak volna rólok ; naponkint uj meg 
uj erőszak követtetik el. 

Ily körülmények közt mit tehetnénk egyebet, mint 
hogy fiúi engedelmességgel hajtsuk meg fejünket, térdün-
ket az isteni Gondviselés előtt, mely gyermekeit ily fájdal-
masan bünteti; s forró imák közt töredelmes türelemmel 
várjuk a perczet, midőn a mennyei igazságosságnak elég 
leszen téve. 

IRODALOM. 
= Irodalmi Szemle, szerkeszti s kiadja Luga 

László Egerben. Megjelenik minden hónap 1-én, egyegy Ív-
nyi terjedelemmel, előfizetési dij az egész évre egy forint. 

A collegialitas, de a méltány s igazságosság ellen is 
vétenénk, ha a fentnevezett közlönyt, ki az előttünk fekvő 
12. számmal első évi pályáját befejezte, t. közönségünknek 
őszintén nem ajánlanók. Magunk is majdnem két éven át 
hasonló szaklapnak szerkesztésével bajlódván, ismerjük azon 
nehézségeket, melyekkel e pályán megküzdeni kell az ember-
nek, hogy ily sikerült vállalatot létesítsen, minőnek a 
,Szemle' immár bebizonyult. Számos érdekes s gonddal szer-
kesztett irányczikken s értekezésen kivül jelen első évfo-
lyam több mint 70, bel- s külföldi munkát részint bírált ré-
szint ismertetett, a többiben pedig a jelentések, hirdetések, 
,Vegyések'-re sat., a könyvészeti és irodalomtörténeti rovatra 
is elismerésre méltó szorgalmat forditott. Ára mindamellett 
oly csekély, hogy ha valamiben, épen ebbe látnánk némi 
veszélyt a derék lapocska fennállására nézve, mely aggodal-
munk, hogy alaptalannak mutatkozzék, a legjobb eszköz : 
mennél sűrűbb előfizetés ezen szakközlönyre, mely a komoly 
irodalom- s tudomány-barát előtt nélkülözhetlen, s a leg-
buzgóbb pártolásra méltó. 

Az előfizetési pénz a szerkesztőhez küldendő, a jövőévi 
első szám január 1-én jelenik meg. 

X Megjelent s beküldetett a ,Deutscher Hausschatz' 5. 
füzete. Tartalom. Szöveg : Eine reiche Frau. Yon Ida Gräfin 
Hahn. — Der Schützenkönig. Gedicht. — Zur Gesundheits-
pflege : Die Zähne. — Tannenreiser und Schneerosen. Eine 
Weihnachtsgeschichte. — Ritter Launfal's Vision. Frei 
nach einer amerikanischen Dichtung. — Ein Künstlerleben 
aus Schwaben. — Die kaiserlichen Purpur-Ornate des Do-
mes zu Bamberg. — Die neue Hundert-Tonnen-Kanone. — 
Allerlei. 

Képek: Der Schützenkönig. — Der Sommerpalast des 
Kaisers von Russland in Livadia. — Der Sommerpalast des 
Grossfürsten-Thronfolgers von Russland in Livadia. — Der 
Juliusthurm in Spandau, Gefängniss der 120 Millionen 
Mark des deutschen Reichskriegsschatzes. — Partenkirchen 
vor dem Brande 1865. — Gemsen, Originalzeichnuno-, — ' O O 
Purpurgewebe, in Goldfaden gestickt, auf einen Kaiserman-
tel Heinrich's II. im Domschatz zu Bamberg. — Gekörper-
tes weisses Seidengewebe eines Gewandes Heinrich's II. im 
Domschatz zu Bamberg. — Der Zeitball in Bremerhafen. 

VEGYESEK. 
- 0 Eminentiája az ország bibornok-herczegprimása 

székvárosa iránti atyai kegyességének ujabb jelét adta ; 
ugyanis a szent karácsonyi ünnepek alkalmára évenkénti 
nagylelkű szokásaként 300 forintot méltóztatott a Jótékony-
egylet elnökéhez átküldeni oly szándékkal, hogy ez a hely-
beli háziszegények közt osztassék el : mely szerint a királyi 
városiak közt 122 frt., a vízivárosiak közt 53 frt., a sz. taT 

másiak közt 72 frt. s a szent györgymezeiek közt 53 ft. osz-
tatott ki. — Ö Eminentiájának adományai a tudományok, 
művészetek, a népnevelés emelésére, valamint a köznyomor 
enyhítésére a jelen év folyamában, ide nem számitva a rop-
pant összegekre menő magán adakozásokat, a ,Kath. Hetilap' 
szerint megközelítik a harminczezer forintot. 

— Az 1877-i évi országos költségvetés feletti felső-
házi tárgyalások alkalmával a nmlgu kalocsai érsek ur f. hó 
20-án oly figyelemreméltó szót mondott, melyet lehetetlen 
egész terjedelmében ide nem igtatnunk ; Ö Exja ugyanis 
ezeket mondá: 

„Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! En 
az általános budgetvitát csak egy rövid kijelentésre akarom 
felhasználni. Az 1877. évi államköltségvetési tvjavaslatot a 
részletes vita alapjául elfogadom, de ezen szavazatomból 
semmiképen sem akarnám azon következtetést vonatni, — 
és hogy püspöktársaim hasonló dispositióban vannak, erről 
nyilatkozataikból értesültem, — mintha ez által a katholi-
kus egyház egyetemi alapjának az állam költségvetésébe be-
levonását jóváhagynám, a mennyire ez azon alap jogi ter-
mészetének megítélésére hátrányos befolyással lehetne." 

— Az alsóház f. hó 20-án tartott ülésében a katholikus 
alapok és alapítványok „jogi természetének megvizsgálá-
sára" kiküldött bizottság tagjaivá a következő képviselők 
választattak meg : Gullner Gyula 199 szavazattal 201 kö-
zül, Kállay Ödön 197, Horánszky Nándor 195, Királyi Pál 
195, Szlávy József 195, Kajuch József 192, Péchy Manó 
gróf 191. Várady Gábor 191, Kende Kanut 189, Plachy 
Tamás 189, Horváth Mihály 187, Taray Endre 180, Bittó 
István 166, Sommsich Pál 166. Ezenkivül Házmán Ferenez 
33, Hódossy Imre 27 szavazatot nyertek. 

— Marpingenből írják még utólagosan, hogy Hülles-
sem ur, a berlini titkos rendőrségnek főnöke, midőn ott 
mint ,ultramontán irhoni' az embereket rászedte, még egy 
különös ügyes fogást is akart elkövetni, melylyel azonban 
felsült. Előhivatván az éjjeli őrt, igy szólt hozzá: „Maga 
olyan fél-rendőrféle, magát jól ismerik s szeretik is a köz-
ségben. Fogja ezt az ivet s Írassa alá, a hánynyal csak le-
het." Az íven pedig az volt irva: „Alulirott hű állampol-
gár s kijelenti, miszerint egyáltalában nem hiszi, hogy Má-
ria bárkinek is megjelenhetne" . . . Néhány hét múlva ismét 
Marpingenbe érkezve, elkéri az ivet s látja, hogy az — 
merő tiszta fehér, a milyen volt, mikor az éjjeli őr átvette. 
„Nos há t ? " . . . förmedt ama szegény ,fél-rendőr-félé'-re — 
„maga nem igen járhatott utána a dolognak !" — „de igen", 
válaszolá emez, — „hanem hát mindenki azzal utasított el, 
hogy: azt, hogy hű állampolgár vagyok, aláírom ugyan ; de 
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azt, hogy a jelenéseket nem hiszem, soha!" A vége lőn, 
hogy az ál-irhoni Ívestől el pályázott. — Ugyancsak itten 
a porosz rendőrség ismét valami gyanúsat fedezhetett fel ; 
minthogy a kerületi főnök legújabban igen szigorúan el-
rendelte, hogy minden idegen, ki elégséges igazolványok 
nélkül ott megfordul, magas szine elé vezettessék. Egy 
porosz culturharczostól kitelik, hogy azt higyje, misze-
rint ezen az uton a „a megjelenőt" is befogni sikeriilend. 

— A kistályai (Borsod) r. k. hitközség, az ,Egri Nép-
újság' utján hálás köszönetét fejezi ki Szele Gábor egri ka-
nonok s kisprépost urnák, azon nagylelkűségéért, hogy az 
ottani iskolaépületet egészen újonnan befódetni kegyes volt. 

— A pozsonyi ,Becht'-nek egyik ujabbi számából fáj-
dalmas meglepetésünkre arról értesülünk, hogy e derék ka-
tholikus közlöny jövő újévtől kezdve napilapból hetilappá 
változik át. Mint napilap a legjobban szerkesztett lapok 
közé tartozott, melyeket ismerünk, mely helyét, az adott 
körülmények közt mindig derekasan töltötte be s meg va-
gyunk győződve, hogy szelleme és iránya ezentúl is válto-
zatlan marad. Mint egyik összekötő kapocs a birodalom két 
felének katholikus-conservativ pártjai között a ,Becht' mint 
hetilap is szükséges s azért reméljük, hogy közönségünk 
legalább ez alakban a kitelhetőt fogja tenni, hogy további 
fenállását biztosítsa. Előfizetési ára egy negyedévre 1 frt. 
50 kr ; a pénz postautalványozva a szerkesztőséghez kül-
dendő, Pozsony, Yiereimergassa Nro 177. I. emelet. 

— Német liberális lapok nagy zajt ütnek azzal, hogy 
Francziaországban, Puy-de-Dôme departementjában egy-
ezerre 490 személy lett protestánssá, csakhogy a helység-
nevét egyik sem nevezi meg; amiértis az egész hir, leg-
alább a számokra nézve, kissé gyanús. — A franczia alsó-
ház a legujabbi költségvetési viták alatt tudvalevőleg a 
tábori lelkészek fizetését törülte. E tételt a felsőház, Dupan-
loup püspöknek egy fényes felszólalása után 229 szavazattal 
45 ellen visszaállította. — A franczia cultus-budget ezidén 
52 millióra rug. Ebből többi közt papok fizetésére 40 mil-
lió, a papneveldék fenntartására körülbelül 1 millió, egy-
házi építkezésekre 2 millió fordittatik. Az egyházi vagyon 
elkobzásának következménye tehát a népre nézve 52 millió-
nyi adótöbblet. — A vaticáni könyvtár igazgatójává Bollig 
atya S. J . neveztetett ki, ki hallomás szerint 52 nyelvet 
beszél s ért. 

— A német ,ókatholikusok' legutóbbi congressusáa 

maga Reinkens többi közt ezeket mondta: „A Róma-ér-
zelmü papok mind hazugok, elkezdve a püspököktől le az 
utolsó káplánig." Emiitettük már régebben, hogy ezért egy 
sziléziai, Kiesel nevü plébános pört inditott ellene, a kath. 
papi rendnek becsmérlése miatt. Minthogy pedig a protes-
tantismus, áhol uralkodik, nem csak türelmes, hanem igaz-
ságos is, azért Kiesel panasza két fórumban, az államügyész 
s a főállamügyész által utasittatott vissza. Látszik, hogy 
oda künn is vannak oly okos emberek, ki szeretik, hahogy 
folyvást rágalmazhatnak minket; de a válasz elől nagybát-
ran elbújnak. 

— A münsteri püspöknek pőréből emiitjük még utó-
lagosan, miszerint az államügyész a börtönbüntetésen kivül 
még „a polgári becsületnek felfüggesztetését" is követelte 
vádlottakra kimondatni. A törvényszék azonban ezen köve-
telésnek azért nem adott helyt, mivel vádlottak feddheilen 
előéletűek s távolról sem tehető fel, mintha a szóbsn forgó 
pénzeket s okmányokat önző s tisztátalan indokból távolí-
tották volna el; mert mindnyájan arról voltak meggyő-
ződve, miszerint ezáltal egyházuknak ügyét szolgálják. 

f A boldogságos Szűzről czimzett, dömölki apátság 
szentbenedekrendi tagjai n.ély szomorúsággal jelentik Kovács 
Béda szeretett rendtársuk — sa fennevezett apátság érdem-
teljes perjelének többszöri gyónás és áldozás — s a betegek 
szentségének ájtatos felvétele után, szivburok-vizkór követ-
keztében folyó évi deczeinber 19-én esti 8 órakor történt 
kimúlását. Á boldogult 1816. évi ápril 5-én születvén, 1831. 
évi október 31-én szent Benedek rendébe lépett, hol 1837. 
évi julius 27-én ünnepélyes fogadalomra bocsáttatott, a 
1839. évi juliua 20-án áldozárrá szentelteltetett; mint ilyen 
17 évig a tanári pályán, ugyanannyi ideig a lelkészkedés 
terén és 3 évig a dömölki apátság perjeli hivatalában lel-
kesen és lelkiismeretesen fáradozott. Hült tetemei a folyó 
hónap 21-dik napján délutáni 3 órakor a kis-czel-li sirkertbe 
fognak nyugalomra tétetni, a az engesztelő szent mise-áldo-
zat az apátsági templomban ugyanaz nap reggeli 9 órakor 
mutattatik be. Kis-Czell, 1876. évi deczember 20-án. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

Azon t. előfizetőinket, kik nincsenek azon helyzet-
ben, hogy az előfizetési dijat rögtön beküldjék, kérjük, hogy 
erről idejekorán értesítsenek minket; mert a lap, szokás 
szerint, az egyik vagy másik módon nem jelentkezetteknek 
csak a 4. számio- küldetik meg. o c 

E L O F I Z E T E S I F E L H Í V Á S . 
A ,Beligio' néhány hét múlva harniinczhatodik évfolyamába lép, s büszkén Magyarország legrégibb lapjának 

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

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

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

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

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

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

Nyomatott Budapesten 1876. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. , tyJf^ 3! Kthít'íP. I 
sztfíF*. 1 
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