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Pesten, január 3. 1, I. Eélév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — Christus régnât. — Egyházi tudósitások : Fest. Uj évi gratulatio. Test. ,Ime ilyenek azok a 
papok !', adalék a magyar nevelési törvény psyehologiájához. Esztergom. A fmlgu herczegprimás urnák bibornokká való 

kineveztetéséről. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
A közelmúlt év egy nagyszerű eseménynyel 

végzé be pá lyafu tásá t : ő szentségének novemberhó 
21-kéről kelt encyclicájával , a kath. egyház fejé-
nek ezen szivig liató, fá jda lmas panaszával , de egy-
szersmind magasztos tekintélylyel is feddő szóza-
tával , melyet a hívőknek milliói osztatlan tiszte-
lettel, az egyház ellenségei pedig nyi l t , vagy leg-
felebb a tetetett közömbösség vagy az élcztelen, 
durva guny foszlányos takarója által roszul palás-
tolt ellenszenvvel fogadtak. 

Pedig tévednek, akik ily szempontból Ítélnek 
ezen nagyhorderejű , történelmi fontosságú okmány 
felett, s ellenszenves nyi latkozataik ál tal csak azt 
muta t j ák , miszerint fogalmuk sincs az apostoli jel-
lemnek sziklatermészetéró'l, fogalmuk sincs az igazi 
erkölcsi bátorságról s fogalmuk sincs arról, hogy 
épen IX . Piusnak apostoli jelleme s bátorsága kí-
vántatot t meg hozzá, hogy i ly nehéz körülmények 
közt súlyos kötelességét mint az összes keresztény 
n y á j n a k legfőbb pásztora i ly dicső módon tel-
jesítse. 

A kath . egyháznak királyi főpapja fogságban 
van, sőt börtönének falai sem biztosít j ák többé álnok 
ellenségeinek dühe s ravasz incselkedései ellen. 
Ellenségei uralkodnak az Egyházi Állam s az örök 
város felett, s távolabb vidékeken is: Svajczban s 
Poroszországban, sőt Európának legtöbb részeiben 
csakúgy mint Amerikában az egyháznak esküdt 
ellenségei b i rnak tu lsulylyal s kezelik a közhatal-
mat, mint a kereszténység elleni terveiknek egyik 
hathatós eszközét. 

Sőt mi több, i t t egy győzelmes protestáns, 
amott egy kathol ikus fejedelem, mindkettő elárulva 
inkább, mint szolgálva hitetlen s azért minden be-

csületérzést nélkülöző ministerek által , személyes 
sértésnek vették ta lán az encyclicát, melyért miha-
marabb, mentől erélyesebb boszut állaniok kell, 
annál könnyebb boszut, minthogy a vat icáni agg-
nak védelméx-e egy kar , egy hang sem emelkedik ! 

S IX. Pius mégis szól, korhol, fedd, büntet , 
— nyiltan, bátran, hangosan ! . . . 

Azoknak, kik politikai ha ta lmuka t megingat-
hat lannak képzelik, nagyon is érthetően közeli bu-
kásukat jósolja, hahogy észre térni még ezentúl is 
vonakodnának ; azoknak, kik műveltségűkkel, jo-
gaik kétségbevonhatlanságával , igényeik fontosvol-
tával kérkednek, leplezetlenül szemökbe mondja az 
igazat, hogy jogérzelem nélküli vadnépek, zsarno-
kok, tolvajok. 

íme az erő, az erély s a bátorság, legpraeg-
nansabb a lakjában ; oly erély, oly bátorság, mely-
nek lát tára e lsa tnyul t nemzedékünk megijed, me-
lyet nem ért, s azért ösztönszerűleg vagy fél tőle, 
vagy , mi gyakran is csak a félelemnek egyik ár-
nya la ta — gyűlöli . 

Azonban, hogy ily sújtó erélyt kifejthessen, 
IX . Pius erőszakot követet t el maga magán. Sokat 
s soká szenvedett, számtalan más, gyengédebb esz-
közt kisértett meg, sokat tanakodot t önmagával , 
szivével, eszével, s bölcsen mérlegelte az időket és 
körülményeket , mig encyclicáját a világ elé bocsá-
tot ta . K i ismeri, ki számlálja meg ama sttrü könye-
ket s forró imákat, melyeket I X . Pius felajánla az 
U r n á k azon sürgős kérelemmel: világositsa fel, 
vál jon csakugyan szükséges s hasznos-e ezen leg-
végső eszközhez n y ú l n i a ? ! 

De annyi t mégis tudunk, annyi t mégis talá-
lunk az encyclicának sorai közt is, hogy az egyház 
feje csak sajnálkozva nyú l t azon legvégső eszközök 
után, melyeket legfőbb hivata lának te l jha ta lma 
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kezeibe ad; — sajnálkozva azoknak sorsa felett, 
kiket az egyháznak villámai érnek. De a köteles-
ség parancsolt, melyet Krisztusnak fíildi helytartói 
elárulni, de még csak elhanyagolni is nem szok-
tak soha. 

Még egy nevezetes tényt hoztak a mult évnek 
végnapjai: az u j bibornokok kinevezését, melyet 
azért emiitünk e helyen is, hogy egyrészt ő szent-
sége ezen cselekményének valódi horderejét kellő 
világosságba helyezzük, másrészt pedig oly ma-
gyarázatoknak s következtetéseknek semmisvoltát 
tüntessük fel, melyeknek czélja semmi egyéb, mint 
a katholikus világot a szent a tya helyzete iránt 
tévedésbe hozni. 

Mindenek előtt valljuk be hálás s tisztelettel-
jes hódolattal a szentszék iránt, miszerint azon ma-
gas bölcseség, mely a kath. egyház legfőbb kor-
mányzóit mindenha jellemzé s azon lankadatlan, 
buzgó s körültekintő gondoskodás, melylyel Krisz-
tusnak földi helytartói mindig a legjobb időkben a 
legmegfelelőbb eszközökhez nyúlni szoktak, oly 
czélból, hogy az egyháznak jól felfogott érdekeit 
megőrizzék, minden megkárosodástól óvják s lehe-
tőség szerint előmozditják, —• hogy Péter székét 
jellemző e két dicső tulajdon a legújabb bibornoki 
választások alkalmával ismét fényesen érvényesi-
tette magát : a személyek, a melyek, s azon idő-
pont, a melyben választattak, — mindkettő épannyi 
ékesen szóló bizonyitéka annak, mily, felülről ve-
zérlett, helyes tapinta t ta l szoktak az anyaszent-
egyház ügyei elintéztetni. 

Az üresedések már felette számosak voltak a 
szent collegiumban, minek következményeül igen 
nehéz vala már mindama számtalan ügyet, me-
lyek a kath. világ minden végéből Rómába vitet-
nek, hogy ott elintézést nyerjenek, a kellő gyorsa-
sággal tettleg el is intézni, s ha valaha, ugy most 
állott Veuillot szava: „A bibornoki állás 'olyan, 
hogy egy sem azon irók közül, kik most a bibor-
nokok kényelmes életéről s semmittevéséről fecseg-
nek, ha kenyértörésre kerülne a dolog, s ha ismerné 
azt, a miről könnyelműen nyilatkozik, egy bibor-
nokkal cserélni szeretne.' De a megfeszitett szorga-
lom e bajon is győzedelmeskedett volna, ha nem 
leendettek egyéb okok, melyek a bibornokok szá-
mának szaporitását sürgősen követelék. 

A páholy, mint tudva van, éber figyelemmel 
kisérte a bibornoki kar létszámának folytonos csök-
kenését, s erre épité ama pokoli tervét, miszerint 
kedvező pillanatban megtámadandja a szent colle-

giumnak szabadságát, fenállását, létét azon ü rügy 
alatt, hogy hiányos, hogy tagjainak száma nem felel 
meg az általa képviselt érdekeknek, s hogy szava 
ennélfogva nem tar that igényt azon suly- s fontos-
ságra, mely azt megilletné, ha teljes-, vagy legalább 
majdnem teljesszámu lenne 

De IX. Pius jól ismeré e ravasz szándéklato-
kat, s végrehajtásukat époly bölcsen mint végér-
vényesen lehetlenité. Egy époly korszerű, mint az 
ellenség táborában előre nem látott rendszabály 
által játszá ki a páholynak fondorlatait s dönté 
halomra legfinomabb számitásait , mig egyúttal 
kellő alkalmat szolgáltatott az anyaszentegyház-
nak a legkegyetlenebb üldöztetések közepette is 
enyészhetlen, örökké i f jú életének fényes jelét ad-
nia, betöltvén dicső nevekkel azon üreket, melyek 
az egyház fejének legmagasabb környezetében mu-
tatkozni kezdtek. Ez örömünknek s hálánknak 
méltó oka. 

Kellemetlenül meglepetve ekként circulusainak 
összezavarása által, a forradalom más cselhez folya-
modott, azaz, ezen rendkívüli fondorlata meghiú-
sulván, rendes fegyvereivel : a hazugsággal s guny-
nyal hozakodik elő. 

„A pápa bibornokokat választ, következőleg 
szabad, következőleg belenyugszik mostani helyze-
tébe s elfogadja az Olaszország által kinált modus 
vivendi-t" — ez a legújabb jelszó, ennyi számta-
lan, már most elhangzott bárgyúnak méltó utódja, 
mely az olasz félhivatalos lapokból kiindulva épen 
most teszi körút já t a liberális sajtóban, a melynek 
néhány nap óta kedvencz tétele, de oly tétele, me-
lyet maga a szentatya már régen czáfolt meg, mi-
dőn ßub hostili potestate' állónak mondta magát, s 
midőn ismételten, nyi l tan s határozottan kijelen-
tette, hogy az egyház s a forradalom közt époly 
kevéssé képzelhető kibékülés, mint a tüz s viz közt. 

Nagyon is elhiszszük, hogy a páholy el sze-
retné feledtetni velünk, miszerint szent Péter is még 
a börtönben hirdette az üdv igéjét s a keresztség 
szentségében részesité a megtérőket, s hogy szent 
Pál is azt ir ja a filippiekhez, hogy még bilincsei is 
az evangéliom gyarapodására szolgáltak — 1, 12. 
— szóval, hogy a pápa, bárhol legyen, még a cata-
combakban is, nem szűnik meg az egyháznak feje 
lenni s mint ilyen a rá bizott nyá jnak lelki szük-
ségleteiről gondoskodni ; de el szeretné feledtetni 
velünk azt is, miszerint a pápának ilyféle szabad-
sága' sem magas állásának, sem magasztos köte-
lességeinek nem felel meg, hanem hogy jelenlegi 
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helyzete abnormis, sérelmes az egész keresztény-
ségre. tűrhetetlen ; — mindezt el szeretnék feled-
tetni velünk, s azért hazudják, hogy már csak azon 
lehetőség is, hogy a pápa még nevezhetett bibornoko-
kat, világos jele annak, hogy független, szabad, 
souverain ! 

Pedig, ha csak azon rövid időközt is veszszük, 
mely azóta folyt le, mióta a pápának ebbeli szán-
déka hivatalos alakot nyert, hány merényletet nem 
követett el az olasz forradalom már csak azóta is az 
egyház függetlensége ellen? Azóta történt, hogy 
Guerrini-Gonzaga képviselő az alsóháznak élénk 
helyeslése közt szóba hozta a mantuai megyében 
történt ama bizonyos két papválasztást, melyről a 
maga idején jelentést tettünk, s ép ezen alkalommal 
panaszolta el Vigliani cultusminister, mennyire 
meg vannak kezei kötve a — garantiatörvény által, 
bevall ván indirecte, mennyire sajnálja, hogy Ber-
linből még nem érkezett határozott utasitás arra 
nézve, mit csináljanak ezen ekként ,választott1 pa-
pokkal, amiért is egyelőre nem tehet egyebet, mint-
hogy az egyiknek továbbra is kifizeted azon járan-
dóságokat, melyeket már mint az illető plébániá-
nak administratora élvezett, mig a másikra nézve 
elvárja, hogy a püspök végre mégis talán elisme-
rendi, minden bizonynyal pedig megígéri a háznak, 
hogy mást nem enged a plébániába beigtattatni — ! 
Epen ezen időszak alatt történt, hogy a parlament 
a kötelező polgári ,házasság' elvét állította fel, 
vagy legalább egy ide vonatkozó törvényjavaslat 
felett tanácskozni kezdett, mely szerint minden há-
zassági frigy, melynek polgári megkötése nem tör-
tént az egyházi ténykedés előtt, államilag érvény-
telennek tekintetik, s a körülötte működött papot, 
egészen mint Poroszországban, érzékeny pénzbír-
ság, illetőleg börtön várja,mivelhogy mintáz egy-
ház szolgája működni mert, mielőtt a világi ható-
ság részéről ad hoc felhatalmazva leendett. Avagy 
végre, a giunta liquidatrice nevü bandának legve-
szettebb működése is, váljon nem épen ezen kor-
szakba esik-e? Nem oly mohó sietséggel dolgozik-e, 
mintha sejtelme lenne arról, miszerint napjai meg-
számlálvák, s nem leszen elég ideje, mindent ra-
bolni el? Csak deczember havában több mint liar-
mincz zárdát fosztottak ki s változtattak át hivata-
lokká. laktanyakká, sőt többet, s pedig előkelő 
ranguakat istállókká a király lovai számára; vál-
jon mindez azt bizonyitja-e, hogy a pápa szabad, 
független, souverain? s mit bizonyit ezek mellett 
azon határozata, hogy 12 kitűnő férfiút az egyházi 

legmagasabb méltóságra emelt, olyanokat, kiknek 
a forradalmi kormány meg nem t i l that ja , hogy a 
nyert kitüntetést el ne fogadják ; mert ha tehetné, 
bizony megtenné ezt is ! 

Ha tehát a pápa az üldözés felhalmozta romok 
közt is hallatván szavát, azok közül, kiket arra 
méltóknak ismer többeket elválasztott, akikre a 
legfényesebb egyházi méltóságot, de egyúttal a leg-
magasztosb kötelességeknek teljesítését is ruházza, 
ugy csak azon elidegenithetlen, semmiféle földi ha-
talom által meg nem korlátolható joghatóságot 
érvényesítette, melyet az egyház isteni alapitójától 
nyert, s melyet még a vérpadon is gyakorolhatna. 
Egyetlenegy szavába kerül, s a bibornokok meg 
vannak választva, azaz oly magas méltósággal ki-
tüntetve, melynél magasztosabbat csak maga Krisz-
tus helytartója élvez ; de íme, itt is látjuk nyomát 
annak, hogy a pápa nem szabad, s hogy az egyház 
legfőbb pásztorának fogságát siratja ; mert a mi 
máskor fényes ünnepélyességeknek alkalma volt, 
az most csendesen, úgyszólván titkon végeztetik el, 
mert Róma ,sub hostili potestate' nem nyúj t semmi 
kezességet arra, hogy az egyházfejedelmek sérthe-
tetlen tekintélye nem fogna a forradalmi csőcselék 
által megtámadtatni, megsértetni. 

Avagy tartliatna-e nyilt, ünnepélyes consisto-
riumot a szentatya, megengedlietné-e, hogy leg-
újabb souverain cselekedete a máskor szokásban 
volt örömünnepélyeknek szolgáljon alkalmul, mi-
dőn nem régen ekként szóla a katkolikus világhoz : 
„personant adhuc ad aures Nostras quaestus et ge-
mitusvirorum etvirginume religiosis familiis, quae 
suis sedibus exturbatae et egentes, hostili more 
profligantur, et disiiciuntur ! . . . . " s igy sóhaj-
tozzék fel: „ . . . . melius est nos móri, quam viclere 
mala sanctorum !i( (Vége köv.) 

C h r i s t u s r é g n â t . 
Borna, 1873. dccz. 15. 

A lapok gőzhajók, melyek a napi események ragadó 
hullámain gyorsan megutaztatnak. — Valamint a hajón 
könnyű az ismerkedés, kész a szórakozás és az elfeledés ; 
ugy itt is az iró s olvasó szelleme könnyen találkozik s egy-
másról könnyen is feledkezik. Ritka czikk az, mely figyel-
münkben mélyebb nyomokat hágy ; s minthogy ennélfogva 
nincs elég okom azt hinni, miszerint e szerencsés kivételben 
részesült ama római czikk, mely e lap hasábjain *) „Christus 
vincitü czim alatt jelent meg: innét felemlitem azt: teszem 
pedig azért, mivel jelen czikkemmel némi összefüggésben 

' ) Lásd ,KeIigio' 1873. I. félév. 29 30. sz. 
1* 
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vagyon : Ugyanis mindkettőnek motívumát a sz. Péter teré-
nek obeliskjéről vettem és mivel benső összefüggésben egy 
mást kiegészítik, a mint ezt t. i. az életben ugy a szent könyv 
lapjain szemlélhetni. 

Igen, valamint a jövendölésekben és az evangéliumban 
látjuk, miszerint Krisztus az Atyától fölkenve mint győző vo-
nul be Jeruzsálembe, mint békekirály fogadja a hosannát és 
olajágakat ; mint hatalommal bíró próféta tisztitja meg a bi-
torlóktól a templom tornáczait; és végül mint főpap mutatja 
be magát a népért az utolsó vacsorán és a kereszt oltárán : 
ugy látjuk ezt a századok eseményeiben : legkivált ma. 
Christus vincit, Christus régnât, Christus imperat, Christus 
plebem suam ab omni malo defendat ! 

Igaz, hogy e mély jelentményü igék beteljesültét majd 
akkor ismerik fel az emberek teljes fényében, ha : Videbunt 
Filium hominis orientera in nubibus coeli cum virtute magna 
et niaiestate : mindazonáltal korszakonként már itt is uagyobb 
világosságban szemlélhetni, és én azt állítom, hogy épen 
napjainkban. 

Váljon hol, miként, miben? Az idő jeleiben. Ámde ép 
ezt nem akarja a világ észrevenni, mint azaluszékony szolga 
nem veszi észre a hajnalt. így Noe idejében et non cognove-
runt donee venit diluvium et túlit omues, ita erit — mondja 
maga az Üdvözítő — et adventus Filii hominis. Es máshol : 
Elias iam venit, et non cognoverunt euni. Majd meg máshol : 
Faciem . . coeli diiudicare nostis, signa autem temporum non 
potestis scire ? 

Mult czikkemben e jelekből azt állitám, hogy -.Christus 
vincit, és hogy nem tévedtem, ime, szól IX. Pius szenta-
tyánknak a girgenti püspökhöz irt levele: „Magok hitünk 
ellenségei — igy ir — kénytelenek látni a győzelmet 
és elsorolja e jeleket, és ezek a kegyelem és ima szelleme, 
buzgó hit, bátorság, a hit bevallása, az egyesülés és erő a 
törhetetlen katholika egyházban, s a félelem az ellen soraiban. 
Bizalommal várd tehát — igy kiált fel — az igazság győzel-
mét (Breve 1873. szept. 11.) 

Ha kell még más igazolmány is, ime lássátok a tények 
világosabb betűiben ! 

O szentsége előtt nem rég Mencacci és Lancellotti hg. 
vezérlete alatt egy küldöttség jelent meg 30000 aláirással, 
és ünnepélyes fogadást tőn Róma nevében, miszerint az egy-
ház bekövetkező ujabb győzelmének hálás emlékeül Jézus 
sz. szivének templomot fog az örök városban épiteni. Nos t. 
olvasóm ! ily jelek meggyőznek-e arról, hogy Christus vincit*} 
Vagy azt tartod, a mit Tamás : akkor hiszem, ha látni 
fogom ? . . . 

Videte ficulneam et omnes arbores, cum producunt iam 
ex se fructum, scitis quoniam prope est aestas. Ita et vos cum 
videtis haec fieri scitote, quoniam prope est regnum Dei. 

Igen, Christus vincit, Christus régnât : „Az Ur országol, 
reszkessenek a népek. Nagy az Ur Sionban" Ma újra e j e -
lekből láthatni, hogy a világ nagy kerülővel, de ismét vissza-
tér az igazság ösvényére. A jog elévülketlen ; az igazság ki-
küzdi magát; az egyház visszajut azon álláspontra, mely őt 
a népek vezetésében és kormányában isteni, elévülhetlen jo-
gánál fogva megilleti, Christus régnât ! 

Ugy van, Christus régnât. Bátorodjunk fel, az idő jelei 
intenek, melyekrőlirva vagyon: Hicautem fieriincipientibus 

respicite et levate capita vestra, quoniam appropinguat re-
demptio vestra. (Luc. 2) Jelekből, melyeknek vázolásában 
félek, hogy türelmüknél hosszabb leszek. Ön optimista lehet 
— vélik tán némelyek — nem manap teljesül-ebe ama zsol-
tár : Miért agyarkodnak a pojányok s gondolnak a népek hiú-
ságokat ? Fölállanak a föld királyai, és a fejedelmek egybe-
gyűlnek az Jjr lien és az ö felkentje ellen." Vagy nem fektet 
ön súlyt ama királyi összejövetelekre? Nem vesz tudomást 
a népgyűlések és parlamentekről, melyek a Tajótól a Duna 
mentéig Krisztus ellen tanakodnak ? Hol, mondja meg ön — 
hol uralkodik ma Krisztus ? A magas politika, törvényhozás, 
tudomány, iskola, család és állam, mind mind azt kiáltja ! 
„Szaggassuk el kötelékeit és rázzuk le magunkról igájukat : 
— Sőt nézzen szét Helvét-, Német- és Olaszországon, mahol-
nap hazánkban is és lássa, hogy az uj Heliogabalok a szen-
télybe is behatoltak. Nem ugy — mondják elkeseredve — 
nem Krisztus uralkodik, hanem Heródes, Krisztus ma szám-
űzött, az egyház rabszolganő, és a páholy a világ ura ! 

Mindez, t. olvasóm nem ellenvetési akarat, amint ma-
gad is könnyen meggyőződhetsz. Emlékszem Bécs egyik 
szinházában egy szinész szinte hasonlót rögtönzött: „Heute 
regiert man schon nicht mit Gebetbüchern und Jesuiten" és 
volt tapsvihar, többi közt egy magyar főúr nagy reményű 
fia is ott koptatta kacsóit nevelőjével egyetemben. Mit szól-
jon minderre az ember ? Persze, hogy a szög fejére talált 
volna az, ki kemény harsány hangon oda kiált : „Heute re-
giert man mit Hinterladern und J udenbliittern !" Ámde ki 
fog velők vitázni? Beszéljenek a mit akarnak. Lo vederemo 
mondja az olasz, ha váljon ki uralkodik. Jelenleg ne essék 
teherül meghallgatni azt, ki igy szólott vala : „Az ég és föld 
elmúlnak, de az én szavaim el nem múlnak" és ki mindeddig 
még nem volt megezáfolva, ha csak a „Reform" vagy a „P. 
Lloyd" meg nem czáfolja. „Én pedig királylyá rendeltettem 
tőle Sionon, az ő szent hegyén, és parancsát hirdetem. Az 
Ur mondá nekem : Fiam vagy te, én ma szültelek téged. 
Kérjed tőlem és neked adom a pogányokat örökségül, és bir-
tokul a föld határait." 

Krisztusé az emberi nemzet, mert hármas tiszténél 
fogva neki adá az Atya, Dánielként. Et dedií ei potestatem 
et honorem et regnum, et omnes populi, tribus et linguae ipsi 
servient: potestas ejus potestas aetenia, quae non auferetur, 
et regnum ejus, quod non corrumpetur. 

Krisztusé mint királyé. Pilatus kordé tőle. Ergo rex es 
tu ? Tu dicis — felel teljes méltósággal, — quia rex sum 
ego. Ego in hoc natu3 sum, et ad hoc veni in mundum, ut 
testimonium perhibeam veritati. 

Krisztusé mint prófétáé, ki az embert a tévely és bűn-
ből kiszabaditá, tanitásával. Si vos manseritis in sermone 
meo et cognoscetis veritatem, et Veritas liberabit vos. 

Krisztusé mint főpapé. Megesküdött az ur és nem bánja 
meg: Te pap vagy mindörökké, Melchisedek rendje szerint. 
Talis enim decebat ut nobis esset pontifex — folytatja szent 
Pál — excelsior coelis factus, kinek a menny, sz. János sze-
rint mint áldozó és áldozatnak igy énekel : Dignus est agnua 
qui occisus est accipere virtutem et divinitatem, et sapientiam 
et fortitudinem, et honorem et glóriám, et benedictionem. 

Ki akar tehát ezen örök isteni jog daczára az emberi-
séget kebléről leszakasztani, minket, kiket a kárhozat ragad ó 
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örvényéből saját életével mentett meg ? Váljon mi joggal, 
mily eszközzel lépnek fel a vakmerők ? váljon mily jutalom 
fejében ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 1. U j é v i g r a t u l a t i o . Nincsen a 

társadalomnak oly rétege, elkezdve a legelsőtől a legfelsőig, 
mely a mai napon a jókivánatoktól ne. visszhangoznék ; 
gyermekek szüleiknek, hitvestársak egymásnak, barát ba-
rátnak, szegény ugy mint gazdag ,boldog uj évet' kívánnak 
egymásnak, ebben minden uj év első napja hasonlít elődeihez 
és e kegyeletes szokáshoz mi is szivünkből csatlakozunk első 
sorban a szíves olvasó, és általában az összes emberiség irá-
nyában ; szivünkből csatlakozunk, mondjuk, e szokáshoz, 
mert ha volt valaha idő, midőn az emberiségre nagyon is rá-
fért egy jobb jövő iránti, nem csak óhajnak kifejezése, ha-
nem hogy az óhaj tényleg meg is valósittassék, ugy napjaink 
bizonyára megérdemlik, hogy azon idők közé számíttas-
sanak. 

Tegye ugyanis bárki társadalmi életünket elfogulat-
lanul vizsgálata tárgyává, s lehetetlen, hogy vissza ne riad-
jon azon képtől, mely szeme előtt feltárul ; mert ott felta-
lálja, hogy ugy mondjuk, a legfinomabb módon elkövetett 
bűnöket a legdurvább erőszakkal párosulva, és a mi még 
visszaijesztőbb, nem csak a műveletlen tömegben, hanem 
nagyon gyakran épen azon osztályban, mely magát nem 
csak műveltnek, hanem a műveltség kiváltságos hordnoká-
nak tartja. Nem okvetlenül szükséges-e, hogy e tekintetben 
az emberiségnek boldog uj évet ne csak kívánjunk, hanem 
hogy ezen óhajtás valósággá is váljék, hogy az emberiség 
felújítva magában a keresztség szentségében nyert kegyel-
met, erkölcsileg az újjászületésre megerősödjék, hogy a 
műveltség ne csak a társadalmi szokások megtartásában 
nyilatkozzék, hanem hogy a külformák mellett mindenek 
előtt bensőleg a sziv is műveltessék, és a keresztény erények 
díszes kertjévé változtattassék által — ? Boldog uj évet 
kívánunk ! 

A társadalom kebelében elkövetett eme bünökhez mél-
tán csatolhatjuk ama,többi merényletet is, mely a szám-
talan jogtapodás is igazságtalanság által annak létele ellen 
intéztetik. Fellázad vérünk, ha csak egyes ember követ ig 

el jogtalanságot, igazságtalanságot, ha látjuk, hogy itt-ott 
az erőszak a jog, a hazugság az igazság felett győzedelmes-
kedik ; ez is merénylet, ez is bűn a társadalom ellen, de 
minthogy egyesek által, egyes esetben, ritkán történik, nem 
hoi'dja méhében veszélyét a társadalmi felforgatásnak. Nap-
jainkban azonban ez rendszerré nötté ki magát, nem egye-
sek, hanem hivatalos testületek, parlamentek támadják meg 
a jogot, sőt magának a jognak létalapját; nem egyesek, ha-
nem hivatalos testületek, parlamentek fogják pártját a ha-
zugságnak az igazság ellenében, innen származik a veszély 
a társadalomra, mert ez által a társadalmi bűn hivatalosan 
van felhatalmazva, hogy mint társadalmi erény nyilt térein-
ken, az igazságszolgáltatás termeiben, a család szentélyé-
ben jelenjen meg. Tehát itt is boldog uj évet kívánunk ! 

Kifogyhatatlanok lennénk még más, talán épen egy-
házi téren is kifejezhető jó kivánatainkban, ha csak a tér és 

azon körülmény nem parancsolna velünk, hogy néhány szó-
val rámutassunk azon indokra, mely arra bírt, hogy az em-
beriség részére ilynemű jó kivánatokban áradozzunk. 

Jog és igazság vallással, a vallás az egyházzal mindig 
szoros összeköttetésben volt és marad. Az egyház üldözése 
mindig maga után vonta a jog és igazság megingatását, mert 
a vallástalanság, mely az egyház üldözésének szülőanyja, 
amint nem tiszteli Istent mint a jog forrását, mint magát az 
igazságot, ugy nem tartja tiszteletben sem a természeti, sem 
a szerzett jogokat. Az egyház üldözése pedig napjainkban 
fénykorát üli, hatása érezhető összes társadalmi viszonyaink-
ban, mert azokat szellemével legkisebb rétegeiben is átjárta, 
ezen üldözés visszahat erkölcsi és jogi viszonyainkra, és ez 
az oka, hogy midőn az iránytadó elmék azon isteni intéz-
ménynek üldöztetésével vaunak elfoglalva, mely egyedül 
képes lenne nekik a jog és igazság felől helyes fogalmat 
adui, mondjuk ez üldöztetés az oka, hogy az iránytadó el-
mék a jog és igazság útjáról letérve, a jogtalanság és igaz-
ságtalanság apostolaivá lettek. Azért még egyszer boldog uj 
évet kívánunk az emberiségnek arra nézve is, hogy az egy-
ház üldöztetése megszűnjék, mert evvel a jog és az igaz-
ság uralmának napját fognók ismét megérni. -4-

Pest, január elején. , I m e i l y e n e k a z o k a p a -
p o k ! ' , a d a l é k a m a g y a r n e v e l é s i t ö r v é n y p s y -
c b o l o g i á j á h o z . Hogy mennyire nem riad vissza semmi-
féle, — még a legnemtelenebb eszközöktől sem a katholicis-
mus és ennek papsága elleni divatos vakdüh, s hogy miként 
szokták azok a humánus (?) liberális jó urak gyártani s ter-
jeszteni a könnyenhivő nép között a közvéleményt, melyre 
azután oly pathossal hivatkoznak — kitetszik a következő 
esetből is. 

Múltkor iskolába, a hittan előadására menvén reggeli 
8-kor egy csoport fiút és leánykát találtam összehúzódva, s 
a hideg miatt egészen megkékülve dideregni az iskolahelyi-
ség folyósóján. Hoezájok közeledvén kérdést intéztem künn 
álldogálások oka felől, mire az egyik ezt feleli nekem : „A 
tanító ur azt mondotta, hogy a nemkatholikusoknak nem sza-
bad az iskolában maradni akkor, mikor a katecheta van ott." 
Tudnivaló dolog ugyanis, hogy a budapesti iskolákban 
ugyancsak a nemkatholikus gyermekek kedveért a hittani 
órák a tanitási idő szélső óráira vannak szoritva, hogy igy 
a nemkatholikus gyermekek vagy otthon várják be a kath. 
hittani óra végét, vagy pedig amennyiben az az utolsó órá-
ban tartatik meg, haza távozhassanak. Mindamellett ha va-
lamelyik más hitfelekezetü leány vagy ifjú a hittani óra 
alatt az iskolában maradt — a kath. hitoktatónak soha 
eszébe sem jutott az ilyen benevolus auditor jelenléte ellen 
— feltéve természetesen, ha illendőleg viseli magát — kifo-
gást tenni, annál kevésbé pedig őt az iskolából kitiltani. — 
En tehát elfojtva méltó neheztelésemet a tanítónak elébb 
emiitett, tudtom nélküli s akaratom elleni inhumánus intéz-
kedésén, a fagyaskodó gyermekeknek tetszésére hagytam, 
vagy az iskolába bemeuniök és ott csendben ülniök a hittani 
óra alatt vagy pedig az iskolai szolga szobájába vonulniok 
addig mig a hittani órának vége lesz. 

íme egy uj adat jó embereink tendentiáiról, mely a 
mint első pillanatra kicsinyszerünek s figyelemre is alig mél-
tónak tűnjék is fel némelyek előtt, ugy másrészt fontossá-
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got nyer, ha azt a czél szempontjából, melylyel elkövettetett 
vizsgáljuk. 

Ha váljon felsőbb helyről kapott instructiók folytán-e 
vagy pedig saját fanaticua gyűlöletből tiltotta-e el a kérdé-
ses tanitó a másfelekezetü gyermekeket a kath. hittani órától 
— ezt nem tudom s nincs is szándékom kutatni ; de annyit 
tudok, hogy midőn ő ezt az illető katechétának tudta s bele-
egyezése nélkül, sőt — sicuti figura docet — ennek egyenes 
kárhoztatása daczára is tenni merészelte, azt azon szándék-
ból tette, hogy igy a katecheta s vele az egész clerus és ami-
nek ezek ügyvivői, a katholicismus iránt nemcsak a szülők-
nél, — a kiknek a dolgot a gyermekek referálni, természetesen 
el nem mulasztják, — hanem a még romlatlan szivü és csak 
szeretni tudó gyermeknél is idegenkedést, gyűlöletet keltsen. 

A gyermekek ugyanis, de sőt a szülők legnagyobb 
része is nem tudják, nem veszik tudomásul azon helyzetet, 
melyet a 68-ik évi, szabadkőmüvesi szellemben szerkesztett 
s szabadkőmüvesi tendentiákat czélzó oktatásügyi törvény 
létesített; nem sejtik, hogy a népnevelésnek jelen közegei: 
a kormánysugallta tanfelügyelők, tanszékek és tanitók — 
kivételt azonban a kivételt érdemlőknek — egyenes opposi-
tióba helyezik magokat a nevelés hagyományos letéteménye-
seivel, a papsággal ; nem tételeznek föl valakiben annyi go-
noszságot, miszerint találkozhatnék olyan is, ki a nevelésnek 
mindenkit érdeklő szent ügye körül ily vészthozó szerepre 
vállalkoznék ; — s azért midőn a fentebbi s hozzá hasonló 
inhumánus — hogy ne mondjam brutális — dolgokról érte-
sülnek a legfőbb mérvben megütköznek, s a helyett, hogy a 
tény okait kutatnák, azt az amúgy is hirbe hozott papok 
rovására rójják föl, kiket — amint ők jámborul vélekednek 
— az ügynek mégis legközelebb érdekelnie kellene, s igy 
készül azután, — a szabadkőművesek legbensőbb örömére 
— a közvélemény (?) az intoleráns (?) gyűlölt kath. papság-
ról ; innen a szeretetlen és sértő megjegyzések s a kihivó 
dacz, melyet a nevelés szent ügyét szivén hordozó s azt fel-
virágoztatni óhajtó papságnak legnagyobb lelki keserűségére 
különösen a felekezetnélküli iskolákkal ,megáldott' városok 
köznépétől elviselnie kell. — És ez nemcsak a nem kath. 
szülők és gyermekek részéről történik, hanem midőn hallják, 
hogy mi minden történik az iskolában a hittani óra alatt, 
magok a kath. gyermekek és szülők is elitélik papjaikat, 
mint olyanokat, kik ily tettekre, mint a többi, vetemedni 
képesek. — A mi azután, hogy mily kimondhatlan lelki kár-
ral jár s hogy milyen bizalommal s tisztelettel viseltethetik 
a hivő ily esetekben papja iránt, mindenki belátja, aki az 
emberi természetet csak némileg is ismeri. 

Igy garautirozza tehát a hirhedt Eötvös-féle poéta ne-
velési törvény a lelkiismereti szabadságot ! Igy ügyekszik a 
felekezeti békét a hon polgárai között megállapítani (?) s 
terjeszteni ! ! Igazán az ember nem tudja, váljon sajnálkozzék 
vagy boszankodjék-e inkább azon nyomorult és szerencsét-
len intézkedéseken, melyeket a 68-iki nevelési törvény léte-
sített. írhatott báró Eötvös phrázisteljes munkákat, — 68-ik 
évi nezelési törvénye leginkább jellemzi őt ; s ha még ugy 
dicsőiti is őt a szabadkőműves tábor, nekünk pálczát kell 
törnünk fölötte ; mert az egész ország fiainak lelkismeretén 
oly bűnös merényt elkövetni nem átallottt, mert hirhedt tör-
vénye által a felekezeteket egymással meghasonlásba hozta ; 

mert midőn ő maga az ember legszentebb s legdrágább kin-
csével : vallással, vallási meggyőződéssel nem birt, azt má-
sokban is tönkre tenni igyekezett. Hisz nem rég ideje még, 
hogy egy tekintélyes férfi lelki elkeseredésében igy kiáltott 
fel egy lapban : „Ki nem tudja, hogy országunk fővárosában 
pogány nemzedék neveltetik !" Es e fájdalmas felkiáltás a 
mily tapasztalásból meritett, époly való is mindazok előtt, 
kiknek a budapesti fiatalsággal közelebbről érintkezniük 
osztályrészül jutott. Számtalanszor jutnak eszembe a modern 
fiatalság láttára Petőfynk e szavai: „Lesz-e a fán gyümölcs, 
melynek nincs virága, avagy virág vagy te hazám if jú-
sága ? !" 

Kivánnám, hogy azok a népboldogító liberális urak 
Ízleljék meg legelsőben e fanyar gyümölcsöt, hadd vás-
nék bele foguk 

Hisz ha már oly nagy kedve van a kormánynak osztozni 
a nevelés fáradságteljes dicsőségében a katholicismussal : ugy 
bátrak vagyunk szeretetteljesen arra hívni föl, ami mindent 
átölelő gondosságát (?) eddig kikerülte, miszerint hozza egybe 
azokat az elhagyatott s különösen nagyobb városaink utczáin 
ácsorgó apátlan, anyátlan, szerencsétlen árvákat, vagy még 
ezeknél is szerencsétlenebb azon gyermekeket, kikről szülőik 
nem gondoskodnak. Itt volna tere és pedig tán jogosabb tere 
kitüntetni humanistikus éi'zelmeit. Ezeket iparkodjék inkább 
megóvni az állatias elbutulástól s ne rontson inkább, mint-
sem épít ott a hová csak avatatlan s kontár kezekkel nyúlhat. 

Nekünk pedig, a papságnak oly esetekben, mint ami-
nőt fentebb felhoztam, s a melyeket azok a liberális ártat-
lan (?) urak ami rovásunkra rónak, szintén fel kell lépnünk, 
s fel kell világositanunk a népet — ahol csak alkalom nyi-
lik, hogy miként s hányadán vagyunk. A Deák-féle pro-
grammbeszédek elleni tiltakozások dicsérendők s minden jó 
pap csak öröm- s vigaszszal olvashatta azokat: de eszel csupán 
meg ne elégedjünk ; mert ezzel még semmi vagy legalább nagyon 
keveset tettünk. 

Nekünk a népben tartaléksereggel kell bírnunk, melyre 
nemcsak hivatkoznunk, hanem amelyet, ha kell, előtérbe.is 
kell léptetnünk. Az a cunctatori politika a mostani időben nem 
érvényesítheti magát. Vagy . . . vagy. A kormány között és 
közöttünk az ügy hadd dőljön el, hadd jöjjünk tisztába, 
hogy tudjuk, mihez tartsuk magunkat, hogy igy, ha majd 
reánk is virrad a svajczi aera, ne találjon bennünket egészen 
váratlanul. A bizonytalanság lassú méreg, mely lassan ugyan, 
de annál kínosabban öl. Az olykor-olykor részünkre nagy 
kegyesen odavetett phrázisok a liberális uraktól ne altassa-
nak el minket. Garamparti. 

Esztergom. A f m g u h e r c z e g p r i m á s u r n á k 
b í b o r n o k k á v a l ó k i n e v e z t e t é s é r ő l szóló hír, mint 
a villám elterjedt városunkban s annak minden rétegeit lel-
kesült örömmel tölté be. Azóta, hogy a villany-sodrony 
meghozta az örvendetes hirt, városunk mint a terhes méh-
köpü rajzás előtt folyvást dongott, zúgott, zajlott, alkalmat 
keresvén magának érzelmei kitörése s üdvkivánatai tolmá-
csolására. Alig mult el néhány nap a 22-iki consistorium s ő 
szentsége gyorsfutárának eljövetele közt, s a lefolyt időt 
készek lettünk volna hét számra becsülni. Végre a római 
küldött is megérkezett Marchese Cesare Crispoldi, ő szent-
sége vitéz testőrsége egyik régi nemességü tagjának szemé-
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lyében. Mellét a mentanai csata és gaetai ostrom emlékérmei 
díszítek — elégséges ok, hogy a nemes marchesét nem csak 
küldöttsége, hanem személye miatt is lelkesülten s tisztelet-
tel fogadjuk. 

Ámbár ö méltósága már 25-én, vagyis karácson reggel 
itt volt, tekintettel a helyi viszonyok s a szent idő komoly-
ságára a bibornoki sapkácska átadása, s a bibornok-állam-
titkár értesítésének ünnepélyes felolvasása f. hó 27-re tűze-
tett ki, miközben a pápai delegátussá kinevezett pápai kö-
vetségi titkár, főt. Mocenni, trevisói kanonok is megjött és 
szabályszerüleg fogadtatott. 

Nevezett napon y 2 l l órakor gyülekeztek a tisztelgő 
testületek és küldöttségek a katonai diszörséggel ellátott 
primatialis residentia fogadó termeiben. A kijelölt időben 
megnyíltak a mellékterem ajtószárnyai s kegyelmes főpász-
torunk érseki diszruhában, a sz. István és szent Januarius-
rend jelvényeivel diszitve, kiséretével a díszterembe lépett, 
s miután háromszoros harsány éljennel üdvözöltetett volna, 
elfoglalá helyét a pamlagon. Erre megnyílt a terem másik 
oldalán levő ajtó, s a pápai delegatus és sebes küldött teljes 
díszben és kísérettel vonulának be. Hódolatteljes kézcsók 
után a pápai delegatus felolvasá a bibornok-államtitkár ér-
tesítését a megtörtént kineveztetésről s ugyanannak sze-
rencsekivánatait. Erre a pápai testőr ezüst tálczán térden 
állva nyujtá át a bíbornoki sapkácskát, melyet ő Eminen-
tiája önkezűleg feltevén fejére, a testőr visszavonult előbbi 
helyére, s pápa ő szentségének üzenetét mondván el az uj bi-
bornokhoz, végül a lelkesedés hangján hódolatteljes üdvki-
vánatait fejezé ki ö Eminentiájának s'büszkének vállá ma-
gát, hogy öt érte a szerencse Magyarország herczeg-primá-
sának részére a bíbornoki méltóság jelvényeinek átnyujtásá-
val felséges uralkodójától megbizatni. Ez alatt meghúzattak 
a város összes harangjai, s a tisztelgők, valamint a primási 
lak előtt összesereglett népsokaság éljenzésébe a várfokon 
elsütött mozsarak üdvlövései vegyülének. 

A marchese üdvözlete után felemelkedék ülőhelyéből a 
bíboros főpap, s a kinevezés hivatalos constatálásából kiin-
dulva egy ékes latin nyelven mondott, rendkívül szellemdus 
és méltóságteljes beszédben, melyben remek kifejezést nyer-
tek, ugy az uj egyházfejedelemnek páratlan szerénysége 
mint az elnyert uj méltóságnak teljes önérzete kijelenté, 
miszerint ezen kinevezést az isteni Gondviselés mély imá-
dásával, pápa ő szentsége iránti örök hálával, s ő császári 
ap. kir. felsége iránti hódolatteljes köszönettel a korona-
bibornoki méltóságra való legkegyelmesebb ajánlásért elfo-
gadja. A roppant nagy hatással elmondott eszmebő beszédet 
szűnni nem akaró éljen követé, mire az összes jelen volt kö-
zönség a melléktermekbe vonult vissza. 

A tisztelkedők sorát a főt. főkáptalan és főmegyei cle-
rus nyitá meg, gróf Forgách Ágost, vál. püspök és éneklő 
kanonok, mint első káptalani méltóság vezérlete alatt. O 
méltósága az ország prímásának a római bíborral való fel-
díszítését első sorban ugyan ugy tekinti, mint jutalmát azon 
nagy érdemeknek, melyeket magának ő Eminentiája az 
egyházkormányzat körüli bölcs tapintata, szigorúan egyhá-
zias irányú széles tudománya, elragadó szónoklata, ékes 
irályu s mély tudományu körlevelei által szerzett, s mely fé-
nyes tulajdonai ő Eminentiájának a világegyház püspökei-

nek legjelesbjei közt kitűnő helyet már régóta biztosítot-
tak ; de másrészt nem tagadható, hogy az ország első főpap-
jának ezen kitüntése fényt áraszt az egész országra, s ezen 
megtiszteltetésben kiválóan osztozik ezen főmegyének pap-
sága, ugy mint világi közönsége, de legkivált maga a fő-
káptalan, mely a mint legközelebb áll ezen primatialis szék-
hez, ugy-nem is engedett soha senkinek a hódolatteljes tisz-
telet, hűséges ragaszkodás s fiúi szeretetben az Ur azon fel-
kentjei iránt, kik koronként ezen primatialis széken ültek, 
s azt erényeik és tudományuk fénysugaraival ékesiték. 

O Eminentiája adott válaszában, miután egy gyönyörű 
szép hasonlattal a kődarabról, mely a basilika óriási oszlo-
pait viseli, s mely ezen minőségét nem önérdemének, hanem 
a művész kiválasztásának köszöni, a személyére mondott 
dicséretet szerényen elhárította volna magáról, bővebben 
taglalá a főkáptalan és főmegyei clerus érdemeit, melyek 
méltókká teszik azokat, sőt az egész magyar hazát, a bi-
bornoki méltóság általi megtiszteltetésre. Ezután érzelemdus 
hanghordással s a szó teljes varázserejével a következő fen-
kelt szavakat mondá ő Eminentiája, mi alatt szemében a benső 
meghatottság jeléül egy könycsepp ragyogott, melynek gyé-
mántfényétől a felszentelt jobbját díszítő gyürü solitairje 
elhalványodék: „Istennek köszönöm, — úgymond az egyház-
fejedelem, — hogy annyi méltóság és kitüntetés, melylyel 
az isteni Gondviselés érdemeimen kivül felruházni jónak 
látott, el nem vakitott, kevélylyé s felfuvalkodottá nem 
tett. Ezen uj és legfőbb méltóság sem fog rajtam egyebet 
változtatni, mint a külszint, vagy ha mégis, ugy ez abban 
fog állni, hogy ha eddig dolgoztam, ha eddig fáradoztam, ha 
eddig éjjeleztem, ugy ezentúl még többet fogok éjjelezni, 
még többet fáradozni, még többet dolgozni. A bíborszín, 
mely méltóságomat jelöli, eszembe fogja hozni, hogy a hit-
ért, az egyházért, melynek sarkköve s oszlopává tétettem, 
ha kell véremet is ontani kész legyek, ösztönül fog szol-
gálni, hogy szeretetemet azok iránt, kik főpásztori gond-
jaimra bizvák, még inkább lobogtassam !" 

Hosszú volna a tisztelkedő testületek szónokainak je-
lesnél jelesb beszédeit csak eszmetöredékekben is vissza-
adni. Egyet azonban még sem hagyhatok egészen érintetle-
nül, s ez városunk érdemdús s köztiszteletü polgármesteré-
nek szónoklata. Teszem ezt pedig annál inkább, minthogy 
az egyszersmind kulcsot szolgáltat kezembe ama nagy lel-
kesültség és öröm megfejtésére, melylyel a nemes városi 
közönség ő Eminentiájának ezen uj méltóságra való felma-
gasztaltatását fogadá. A polgármester ur ő Eminentiájának 
a városi közönséggel, kivált a nevelészet terén éreztetett 
áldozatkészsége és bőkezűségéről emlékezett meg. Neveze-
tesen hálás köszönettel emlité azon nagy áldozatokat, melye-
ket nem kiméivé, a királyi város legfélreesőbb, de legnépe-
sebb s mindamellett a gyermeknevelés tekintetében legelha-
gyottabb részében, a szent-Anna-templom mellett leány 
elemi és vasárnapi iskolát, valamint kisdedóvodát a páli sz. 
Vinczéről nevezett apáczák vezetése alatt létesíteni, s azt 
folytonos atyai gondoskodásának tárgyává tenni méltózta-
tik. „Caak imént is a magasztos karácson-est alkalmából 
kegyes volt Főmagasságod vele született nyájassága s le-
ereszkedő kegyességével, mindkét említett intézetet közvet-
len figyelmére méltatni s magas látogatásával, ugy a városi 
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közönség érdekeltségét ezen nagyhasznu és horderejű intézet 
iránt újból felkölteni, valamint a gyermeknevelés nehéz mun-
kájával foglalkozó nénéknek egyrészt jutalmat, másrészt 
ujabb ösztönt nyújtani nehéz hivatásuk teljesítésére". 

„Ez alkalommal velünk együtt látta Eminentiád azon 
csodákat, melyeket a tiszteletreméltó nénék a gyermeknevelés 
terén végrehajtottak ; azon vad csemetéket, melyek ekkorig a 
szüléknek részint másoldalu elfoglaltsága, részint gondatlan-
sága, részint a nevelés megadására teljes alkalmatlansága 
miatt legnagyobbrészt az utczán minden felügyelet és gon-
dozás nélkül serdültek fel, megszeliditve, rendhez szoktatva 
s a keresztény miveltség első sarjait kibocsátva láttuk egy-
begyülekezve. Engedje Isten, hogy Eminentiád ezen uj nem-
zedéknek háláját városunk kivált ama részének szellemi re-
generatiójában évtizedek múlva bőven élvezhesse!" Este a 
helybeli tűzoltó egylet diszes fáklyásmenettel tisztelkedett, 
mialatt a város minden utczája fényesen kivilágíttatott. A 
tiszteletére rendezett kivilágitást kegyes volt ő Eminentiája 
több notabilitások kiséretében nyitott hintóban megtekinteni. 

Engedje Isten, hogy a biboros főpap uj méltóságában 
még hosszú évtizedeken át legyen oszlopul az Ur Isten tem-
plomában (Jel. 3, 12.), feltartóztatva a veszélyt, mely ezen 
válságos időkben egyházat és országot egyaránt fenyegeti. 

Sajó. 

VEGYESEK. 
— A birodalmi tanácsba való választások közeledté-

vel a német püspökök ismét főpásztori intelmeket intéznek 
híveikhez, melyekben arra hívják fel ezeket, hogy először 
buzgón vegyenek részt a választási küzdelmekben, másodszor 
pedig csak megbízható egyénekre adják szavazatukat. 

— Cullen bibornok pásztorlevelet bocsátott ki a leg-
ujabbi pápai encyclica s a németországi egyházi mozgalmak 
felett. Ugyan-e pásztorlevélben Kussel lordról, ki a James-
Halli, a katholicismus ellen s Bismarck mellett rendezendő 
tüntetési meetingnek elnökségére vállalkozott, azt mondja a 
bibornok, miszerint mélyen sajnálja, hogy a nemes lord élte 

. alkonyán annyira gyenge tud lenni, hogy ifjúságának esz-

méi s törekvéseiről is megfeledkezzék, megczáfolván ekként 
mind azt, mit hajdanta a vallási türelem érdekében maga 
mondott és irt. 

— A , Times1 ezeket mondja a porosz egyházi viszá-
lyokról : „Bismarck herczegnek legújabb rendszabályai után 
a némethoni katholikus egyház belszervezetének tökéletes 
felbontása már csak időkérdés. Valami ijesztő, borzasztó 
van e dologban, s fel kell tennünk, hogy a porosz kormány 
jól tudja, minők lehetnek jelenlegi eljárásának netaláni kö-
vetkezményei, Bismarcknak csak az az egy czélja lehet, 
hogy a római érzelmű clerust helyébe egy németérzelmüt ne-
veljen magának s ugy látszik, mintha szemei előtt valami 
kálvinista-katholikus egyháznak eszményképe lebegne. Vál-
jon sikerüleud-e neki ilyesvalamit Németországban létre-
hozni, az legelső sorban attól függ, váljon van-e kedve a 
német katholikusoknak Bismarckot épannyiban venni, mint 
a pápát, s az ókatholikus clerust egy rangba helyezni a ró-
mai érzelművel. Ha igen, akkor meglehet, hogy századunk 
még egy német nemzeti egyházat is látni fog". 

Azt hiszszük a legujabbi választások után, hogy szá-
zadunk ilyesvalamit aligha fog valaha látni. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Péterfillérül a deáki plébánia híveitől . . . . 10 ft. 
Kegyeletes adakozások 

a deáki plébánia részéről. 
A svajczi hitbajnokoknak e jelige alatt: „Cum impii 

sumserint prineipatum gemet populus" Proverb. XXIX. 10 ft. 
A lyoni hitterjesztő társulat számára e jelige alatt : 

„Regnum a gente in gentem transfertur propter iniustitias, 
et iniurias, et contumelias et diversos dolos" Eccl. X. 5 ft. 

A pesti Mária-egyletnek e jelige alatt : „Converte nos 
Deus salutaris noster" Ps. 84 5 ft. 

A sz. László-társulatnak ugyanazoktól . . . 5 ft . 
A svajczi üldözött papok számára. 

Hahnekamp György, kispapn. lelkész Győrtől . 1 ft. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . 
A katholikus sajtónak feladata talán még soha sem volt oly fontos, oly annyira napszámosainak összes szellemi 

erejét s tehetségeiket igénybe vevő, de ha kellő pártolásban részesittetik, oly hálás is, mint épen napjainkban, midőn az 
elvek küzdelme soha előbb nem látott mérvekben foly, s csak oly párt, oly irányzat számithat arra, hogy a többi mellett ő 
is érvényesítheti magát, kivánalmait, érdekeit, jogait, ha a közélet terén megfelelő, hatásos képviseltetéséről kellőleg 
gondoskodott. 

E képviseltetésnek egyik kiegészítő, ma már elmellőzhetlenül szükséges részét a sajtó képezi, mely hatalom, s 
melynek befolyása, következőleg az általa képviselt pártra nézve hasznosvolta, csak egy részben az írók lelkismeretes 
szorgalmától, tulnyomólag pedig azon támogatástól függ, melyet saját pártja kebelén belül talál. 

Ha a most vége felé siető évre, s az ezen év alatt befutott hoszu, nehéz, s fárasztó pályára visszapillantunk, 
alán öndicsekvés nélkül mondhatjuk, hogy megtettük, amit szerény tehetségeink tennünk engedéks bizalommal tekintünk 

azuj előfizetési idény felé, meglévén győződve arról, hogy t. barátaink s olvasóink lapunkat nemcsak el nem hagyni, hanem 
annak ügyrokoni körökben való mindinkábbi elterjesztését tehetségökhez képest előmozditani fogják. 

A magunk részéről pedig azon leszünk, hogy tartalmunk változatossága, értekezéseink s irányczikkeink ala-
pos volta s tudósításaink gyors közlése által, kiterjesztve figyelmünket minden, bárhol is felmerülő mozzanatra, legyen az a 
tudomány s irodalom, vagy a hit- s társadalmi élet terén, bel- s külföldön egyaránt, t. közönségünknek méltányos igényeit 
kielégítsük, s ekként a kért s remélt sürü pártfogolásra méltókká tegyük magunkat. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 

Egész évre 10 frt., félévre 6 frt. o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221. sz. II. em., hova a 

kéziratok s egyéb a lap szellemi részét illető közlemények ; és Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, Sándor-utcza 
13. sz., hova a netán előforduló reclamatiók is intézendők. 

Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. 

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

Nyomatott Buda-Pesteu 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre üelyben s posta-

küldéssel 5 f t . 
Szerkesztői lakás, Budán 
vizi város,főutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 
V ) 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 7. 2 . I. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle.,,— Christus régnât. — Egyházi tudósítások : Pest. Egy kis maradék a mult évről. Szatmár. Fő-
papi jótékonyság. Róma. ü szentségének egy állítólagos bullájáról. Berlin. A protestáns papok mint a polgári házasságnak 

kiszolgáltatói. — Missiói tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Viszatekintve azon pá lyára , melyet a társada-
lom a közelmúlt esztendőben befutot t , azt l á t juk , 
hogy nincs oka örülnie, még annál kevésbé dicse-
kednie azzal, amit ezen egy esztendő alat t véghez 
vit t . Mindnyájan a jog, az igazság, a szabadság 
mellett lelkesülünk — sokan, az igaz, csak állitó-
lag s még többen csak képzelődésökben — de azért 
ezen eszmék, tettek-e 1873-ban valami nevezetes 
haladást , avagy ta lán inkább azt kell-e sajonnal 
beval lanunk, miszerint tetemesen hanyat lo t tak? . . . . 
Nem azt látjuk-e, bármerre tek in tsünk is, hogy 
épen ez esztendőben küzdettek végig amaz undo-
r í tó küzdelmek, melyeknek czélja semmi egyéb, 
mint hogy a jognak hazug emlegetése mellett nyo-
massanak el a legszentebb, ezeréves jogok, hogy 
állitólagosan az igazság nevében foj tassékel az igaz-
ság leghivatot tabb hírnökének, a kath. egyháznak 
szava, s a szabadságnak ravasz magasztalása mel-
lett követtessék el a legdurvább erőszak a lelkisme-
reteken, tagadtassék meg az emberi nemtől minden 
igazi szabadság alapköve s koroná ja : a józan lelki-
ismeretszabadság? Nem az ilyféle, ide czélzó üzel-
mek jellemzék-e a mult évet, nem ezeket viszszük-e 
át örökségül 1873-ból 1874-re? S a hol e dolgok 
különféle okoknál fogva még nem fejlődtek odáig, 
hogy a kik igy cselekesznek, már ny i l t an fellép-
hessenek, ott legalább azt l á t juk , hogy a készülő-
dés jobb dologhoz méltó buzgalommal foly ; az 
akna készül, hogy a kellő pi l lanatban fellobban-
hasson. 

Haladtunk-e tehát a mult esztendőben, avagy 
ta lán inkább nagyot h a n y a t l o t t u n k - e ? . . . Az eddi-
giek u t á n könnyű a válasz. 

De kik okozzák e hanyat lás t , — a népek-e, 
avagy a kormányok ? . . . Könnyen elüthetnék e 
kérdést amaz ismeretes szólammal, miszerint a né-
peknek mindig csak olyan kormányaik vannak, a 
minőket érdemelnek, — ha nem tudnók, hogy e szó-
lam vagy forradalmi értelmű, mely értelemben 
nem használ juk, nem akar juk használni, vagy igen 
r i tka kivételekkel fictión alapuló, amennyiben igen 
r i tka eset, hogy a mai kormányzási rendszer mel-
lett a népnek valódi akara ta valaha félreérthetlenül 
kifejeztetnék, érdekei valaha kellőkép képviseltet-
nének, miből következik, hogy tekintve bizonyos 
kormányoknak keletkezési módját , a népek á l ta lán 
véve soha sem vádolhatók azért , mivel ilyen vagy 
amolyan kormányaik vannak ; hanem igenis vádol-
hatók a kormányok, hogy, ha már a hatalom bir-
tokába s élvezetébe — ugy a hogy — helyezték 
magokat , nem iparkodnak arról, amit állitólagosan 
képviselnek : a nép igazi érdekeiről kellő tudomást 
szerezni, vagy, ha bi rnak ezzel, hogy lelkismeretök 
eléggé tágas, mindent elhanyagolni, a mi ez érde-
keket előmozdítaná, s mindent tenni, mi arra czé-
loz, hogy a társadalmi bukás siettessék. 

Nem hiszszük ugyanis , hogy azok, kik a tár-
sadalom élén állanak, ne ismernék annak beteg 
állapotát , ámbár tetteik u tán ítélve, azt kellene 
gondolnunk, hogy fogalmuk sincs arról, miszerint 
tűzhányó hegyen le j tünk. De nincsen bennök elég 
bátorság, nincs erély, de elegendő jóakara t sincs a 
veszedelmes hinárból valahogyan kivergődni. Rög-
eszmék s jelszók varázshatása alatt á l lanak mind-
nyá jan , s azért nem mernek kimozdulni a végzetes 
bűvkörből , amelyben forognak, ha mindjá r t l á t j ák 
s érzik is, hogy az örvény forgása az, a mit ők ,ha-
ladás^-nak neveznek, hogy it t nyerni semmit, de 
veszteni mindent lehet ; — nem mernek kimoz-

2 
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dúlni onnan, s minél közelebb jön a veszély, an-
nál tétlenebbek, legalább azon i rányban, melyben 
még egyedül s igazán meg lehetne a társadalmat 
menteni. 

Ezen sajnálatra méltó, ha jdanta keresztény 
társadalom nem létezik többé s ennél fogva nincs 
is többé, nem is lehet többé kormányai által képvi-
selve, mióta a keresztény kormányoknak typusa, a 
pápai, hatályon kivül helyeztetett. Azóta a jog s 
igazság eszméje mintegy felfüggesztetett e földön s 
az összes kereszténység az erkölcsi fogság állapo-
tába sülyedt, s a kik ra j ta uralkodnak, mint egyes 
személyek különféle neveket viselhetnek ugyan, 
mindnyájan pedig ugyanamaz egy eszmét képvise-
lik s érvényesitik: azt, melynek alapján állottak, 
midőn a legősibb, legtörvényesebb hatalmat az erő-
szak áldozatául esni engedték, s melyet még ma is 
vallanak, midőn közönbösen nézik, hogy az álnok 
hazugság a jog felett uralkodjék, azt elnyomja, s 
felkent legfőbb képviselőjét fogva tartsa. 

Avagy nem tetszik talán valakinek, hogy azt, 
mi az egyház fejével történt, annyira előtérbe tol-
juk ? Túlzásnak ta r t ja talán valaki, hogy ebben a 
mai társadalom erkölcsi állapotának legpraegnán-
sabb kifejezését lá t juk — ? Különös ! Jog-e a jog 
mindig, vagy sem? — ez a kérdés. Ha tiszteljük az 
egyikben, tiszteljük a másikban is, lia az erős jogát 
tiszteljük, tiszteljük a gyengéét is; mert különben ala-
pos okot szolgáltatunk azon gyanúra, miszerint 
amannak nem annyira jogát mint inkább erős kar-
ját tiszteltük. A jog el nem választható az azt gya-
korolni feljogositott személytől; mert elvontan tisz-
telni az eszmét, gyakorlatilag pedig annak valósí-
tását megakadályozni, vagy esztelenség vagy ha-
zugság. Bármiként forgassuk tehát a dolgot, tagad-
hatat lan, hogy kormányaink évek óta oly állapo-
tokat részint idéztek elő, részint vétkes közönynyel 
tűrnek, melyek azt bizonyítják, hogy vagy nincs 
fogalmuk az igazságról, vagy nincs elég jóakara-
tuk annak védelmére kelni ; s ha e közben mindig 
s mindig a pápa ügyét emlegetjük, csak azért tör-
ténik az, mert az ennek személyén elkövetett jogsé-
relem a legáltalánosabb érdekű, legszembetűnőbb, 
leghangosabban égbekiáltó ; — azért teszszük azt, 
mert a mi jelenleg a pápával történik leginkább 
arra való, hogy megmutassa nekünk, mily bor-
zasztó örvénybe sülyedt a keresztény társadalom 
s mily vétkes közöny uralkodik iránytadó helyen 
az igazság, a politikai s lelkismereti szabadság iránt. 

Avagy azt feleli nekünk valaki, hogy vannak 

kormányok, melyeket elméletileg a legjobb akarat 
lelkesít, csakhogy gyengék, tehetetlenek, mert az 
ellenséges tábor ezidőszerint még sokkal hatalma-
sabb, semhogy a jó ügy érdekében bármit is ered-
ménynyel tenni lehessen — ? Várjunk, tehát, ne 
erőltessük a dolgot, hiszen ki tudja , váljon ezen 
kormányok után nem jönnének-e még — roszabbak. 

Erre azt feleljük, miszerint fájdalom, nem va-
gyunk eléggé idealisták, hogy az efféle elméleti, 
titkos , jóakarat '- tal jól tudnánk lakni, mely — 
eléggé furcsán — mindig bő alkalmat keres és ta-
lál, egyszerre is száz helyen ártalmunkra lehetni ; 
mely mindig gyenge s ügyefogyott, valahányszor 
segítségünkre lennie kellene, de annál ügyesebb, 
erősebb s erélyesebb ott, ahol csapást mérhet r ánk , 
vagy jogainkba gázolhat Avagy ha igaz, 
hogy gyengék ezen urak a jónak becsületes védel-
mére, váljon azt liiszik-e hogy annak állását s jö-
vőjét a gonoszoknak tett folytonos concessiók által 
kedvezőbbé, biztositottabbá teszik? Miféle primitiv 
felfogás ez, mely szerint ily körülmények közt ki-
engesztelhetlen ellenségemmel kaczérkodva legyő-
zöm ezt, hátrálva haladok, folytonosan megverve 
győzök s a jót, ahol csak lehet elnyomva küzdök a 
gonoszok ellen? . . . . Kivel akar ják az urak elhi-
tetni, hogy ebben bölcseség rejlik, hiszen lá t juk , 
hogy mennyire megyünk ezzel ! Ha gyengéknek 
érzik magokat a legjobb esetben is könnyelműen 
felvállalt kötelességeiknek teljesitésére, akkor men-
jenek, mert minél tovább maradnak, annál na-
gyobbá növesztik a bajt ; mert gyávaságból eredő 
gyengeségük folytonos concessiókra ragadja őket, 
e concessiók pedig, amint ellenségeink erejét öreg-
bítik, ugy ismét csak a jók gyengeségét fokozzák 
ugy hogy igazi tévkörben forogván azok, kik a tá r -
sadalom élén állanak, csakugyan nem csuda, ha 
nemünk, mint az eszevezett, a végveszedelem ösvé-
nyén hanyat thomlok előre rohan. 

Egyébiránt , a mit a kormányok gyengeségé-
ről mesélnek, többnyire csak üres beszéd ; mert 
azok rendesen csak arra gyengék, a mit magok nem 
akarnak tenni ; ebből következik, hogy itt az aka-
ratban van a hiány, s akkor engedjék meg, hogy a 
társadalom regeneratiója iránt kétségben legyünk 
mindaddig, mig a jelenleg divó politikai nézetek s 
rendszerek el nem enyésztek; engedjék meg, hogy 
mindaddig nagyonis okadatolt bizalmatlansággal 
viseltessünk azok iránt, kik szemben jó barátoknak 
mutat ják magokat, alat tomban pedig már köszörü-
lik a gyilkot, hogy megrohanjanak. Ha csalódnánk 
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is, se baj, az óvatosság soha sem árt, s ki tudja, 
váljon nem épen gyanakodásunk-e az, mely emez 
urakra ráijesztett ? 

C h r i s t u s r é g n â t . 
(Folytatás.) 

Ah van egy bitorjog : a szabad akarattal való vissza-
élés, a lázadás ; van egy eszköz : a csábitás ; van egy hamis 
csillamu jutalom, melyet amaz ös csábító így fejezett k i : „Es 
lesztek mint az istenek, jó és gonosz tudók" ; felvilágosultság, 
nagykorú sat. a neve. 

És igaz, nagyon igaz, hogy mindez napirenden van, 
hogy ma legio a szemtelen népcsábitók száma, hogy kevés-
nek van bátorsága a Krisztus tanítványai közül — nyiltan, 
rendületlenül ellentállani. Igaz, hogy a nép, — a boldogtalan, 
hömpölyög, mint a Niagara önvesztének, nem gondolva meg, 
hogy a szép politikai utópiákat, álbölcselmi elméleteket drá-
gán kell megfizetnie nyugalma, javai és fiaiban ; igaz, hogy 
néha ugy látszik, mintha Krisztus országa eltűnő félben 
volna. Váljon elcsüggedjünk-e ? Nem, de nem ám ! Óza azt 
vélte, hogy a frigyszekrény feldől, kétkedőn nyúlt feléje és 
meghalt. Oh mi nem kétkedhetünk, mi naponkint mondjuk 
a zsolozsmában „Mondá az Ur az én Uramnak : ülj az én 
jobbomra, mig ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem. A te 
hatalmad pálczáját elküldi az Ur Sionból. Uralkodjál ellen-
ségeidnek közepette. E lázadók ellenére uralkodik Krisz-
tus, Christus régnât, Christus imperat. 

Uralkodik pedig kétféleképen : irgalommal és hatalom-
mal. A zsoltáros szerint : Egyszer szólott az Isten, s e kettőt 
hallottam, hogy a hatalom Istené, és tied Uram az irgalmas-
ság ; mert te megfizetsz kinekkinek az ő cselekedetei szerint. 

Igen, uralkodik irgalommal a bűnösök iránt. Uralkodik 
hatalommal a megátalkodottak ellenében. Multa flagella 
peccatoris, sperantem autem in Domino misericordia circum-
dabit. Ki elveti irgalmát, kell, hogy igazságát bizonyítsa. 

Hatalommal; mert Izaiásként Isten dicsőségét nem adja 
másnak, mert Nahum szerint, Isten féltékeny és valóban, ha 
ma a társadalom elfordult Istentől : ugy ma láthatjuk annak 
tátongó sebeit inkább mint valaha. A kőolaj emésztő lángja 
eléggé megvilágítja azt, hogy elszörnyedjünk, és felkiált-
sunk : Christus plebem suam ab omni malo defendat ! 

Irgalommal mondom, és pedig kiválókép a kegyelem 
szövetségében. Hasonlitsátok össze az ujat az ó frigygyei. Es 
ha Dávid akkor így kiáltott fel : „az Ur irgalmasságával tele 
a föld", mit mondjunk mi, lia a megváltást és annak áldásos 
gyümölcseit látjuk minden lépten nyomon ? sőt mit mond-
junk napjainkban, midőn — ha magamat igy szabad kife-
jeznem — eszünkön az áhitat uj napja ragyog, Jézus szent 
szivének áhítata, a kegyelem és irgalom eme napja ? In sole 
posuit tabernaculum suum . . . . nec est qui se abscondat a ca-
lore eius. Igen Krisztus ma irgalmában, szent szivével ural-
kodik. 

Epen e szent szív áldásai ama jelek, melyekben Krisz-
tus szeretete kényszerit felkiáltanunk, „Valóban Krisztus 
uralkodik !" mint egykor a százados felkiáltott, midőn az égi 
és földi rendkívüli jeleket látta. 

Habár Krisztus uralkodását kiki láthatja az örök ifjú 
egyház életében: a szentségek malasztforrásaiban, a szentek 
életében, a hierarchia mysticus szőlőtövében, a ker. művészet-
ben, tudományban, a polgáriasultságban, szóval mindenütt, 
magában a levegőben szivjuk ezt : mégis, mert megszoktuk, 
fel nem tűnik : ám jó, lássunk hát szokatlant, nagyot, rend-
kivülit ! 

Mondjátok, hol uralkodott Jézus irgalmával leg inkább ? 
Nemde a kereszten ? Ott, hol magát egészen feláldozta az 
emberekért ; hol szűz anyját is nekik véghagyományozta ; 
hol a megtért gonosztevőnek bűnét, örök és ideig való bün-
tetését elengedve, — a mennyet megosztotta ; hol általvert 
szivének utolsó csepp vérét is kiontotta; melynek láttán az 
ég es föld megindult. íme épen ez történik ma szent szive ál-
tal ! Hol ? miként ? Ama búcsúban, melylyel megindult a 
föld és az ég, melyben „Az irgalom és igazság találkoznak, 
az igazság és béke megcsókolják egymást. A hűség a földből 
ered és az igazság mennyből letekint. Mert az Ur jót ad és a mi 
földünk megadja gyümölcsét. Igazság jár előtte és annak utjain 
lépdel." (84. zsolt.) Európa egyik részén harcz, dögvész, int 
ség, másik részén bucsuzarándoklás, és az üdv, rend, jóié 
reménye derül. Oh én az irgalom eme jelében látom ma ki-
váló lag, hogy Christus régnât. 

* 
* * 

Christus régnât. Krisztus ma kiválólag szent szive ál-
tal uralkodik. Legszentebb szive által, mely az avignoni tar-
tományi zsinat szerint — lényegi, hypostaticai — egyesü-
lés által valódilag a második isteni személy szive, és véghe-
tetlen irgalmának és szeretetének jelképe és létszerve (or-
ganuma). 

Igaz ugyan, hogy az átvett szivről már a szentatyák 
oly elragadólag szólottak, melyből t. i. az egyház akként szü_ 
letett, mint Éva az első Adá m oldalából, melyből a szentsé-
gek kegyelemforrásai fakadnak : mindazonáltal ismétlem 
állításomat, miszerint Krisztus ma kiválólag szent szive által 
uralkodik : mondom pedig azért, mivel e legszentebb isteni 
sziv áhitata, melynél — a fentebbi zsinat szerint — egy 
áhitatgyakorlat sem lehet Krisztusnak kedvesebb, az egy-
háznak sikeresebb, a kegyelmek és lelki javakban gyümöl-
csözőbb, épen napjainkra volt feltartva. Napjainkra, az egy-
ház eme legsúlyosabb időszakára : mint az orvos is a be-
tegség legválságosabb szakában adja a leghatékonyabb 
gyógyszert. 

Ezen szív által — ugyanis — isteni szeretetének min-
den titkát és az ő megbecsülhetlen javainak kincstárát nyitja 
fel, mint ezt a sensi tartományi zsinat tanitja. Kiválólag 
napjainkra szól tehát a sz. irás ama szava : Haurietis aquas 
in gaudio de fontibus Salvatoris. 

Felettébb hosszú lenne értekezletem ha e szent szív-
nek áldásait behatólag vázolnám, ha részletezném, mint hó-
dítja irgalmának kegyelmével a sziveket. íme ott erre az 
„Innsbrucki Sendbote" én csak egyet jelzek: a búcsúkat. 

Nemde a fejedelmek, ha visszahódítják fellázadt tarto-
mányukat bünfeledést, amnestiát szoktak adni ? és ezzel kö-
zönségesen többre mennek, mint a fegyverrel-: ugyanezt teszi 
ma Krisztus szent szivének irgalmában. Amnestiát ad, azaz 
búcsúkat enged. A bucsujáratok eme nagyszerű jelenetét lát-
tuk nem rég világszerte. Egredimini et videte, filiae Sión 
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Regem Salomonem in diademate . . . in die laetitiae cor-
dis eius. 

Ámde vannak sokan, kik eme bucsujáratokban nem 
látnak oly fontosat. Nincs igazuk ! Szolgáljon érvül, hogy 
a titkos társulatok, az ellenséges sajtó és némely állomárok 
nagyon is behatólag (!) foglalkoztak velők ; daczára annak, 
hogy csak babonának kürtölték. Babona ? miért lövöldöznek 
hát e szegény verebekre ágyukkal ? A szabad sajtó s a távsod-
rony korában az élczlapok aprótölténye is elég leendett 
talán? Az ám, de midőn nemzetek mozdulnak meg, midőn a 
föld indul meg : akkor e bölcsek méltán felejtik el a hideg 
gunykacajt, és töprengve kérdik a farizeusokkal : Quid fa-
ciemus, quia hic homo multa signa facit ? . . . . Videtis quia 
nihil proficimus ? ecce mundus totus post eum abiit. Ugyanezt 
vallotta be a Times, mely szerint „egy fájdalmas és nagyje-
lentésü látványt nyújt ma a zarándoklók rajongó serege . . . 
íme a babonaság még oly nagy elemet képez, mint öt szá-
zaddal ezelőtt !" — Ertjük ! Van ebben csakugyan valami, 
ami ez uj, eget leemelő Archimedesek körrajzait megzavarja. 

Ám méltán kérdik az olasz katholikus lapok : „Hol 
van annyi ingyen jegy, mely ennyi népszavazatot össze-
hozna?" Valóban hol az a hadszervezet, mely ily hadoszlo-
pokat alakítson? hol az az internationalis népfelkelési keret, 
mely ehez hasonlitana ? íme csak külsőleg tekintve is eme 
bucsumeneteket láthatjuk, hogy abban Krisztus uralkodik; 
bát ha még figyelembe veszszük, mily jelentése van abucsu-
meneteknek, és kiváltképen mit jelent az ma : ugy igazat 
adtok, ha azt mondom : — Christus régnât. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TÜDÓSITÁSOK. 
Pest y január 3. E g y k i s m a r a d é k a m ú l t é v -

rő l . A sajtónak egy régen tapasztalt eljárása ellen akarunk 
néhány szót szólni, annyival is inkább, mert az igazság-
talanságnak, mely ellenünk elkövettetik, a hivatalos lap is 
részese. Tapasztalatból tudhatja mindenki, aki csak bizonyos 
pártlapokat olvas, hogy az ellenkező párt nézetei s okosko-
dásai felől egész terjedelmökben soha sem értesülhet. Ennek 
azonban meg van mégis a maga módja, segithet rajta min-
denki, s ha épen nagyon óhajtja az ellenkezőt is ismerni, elő-
fizet a másik párt lapjára is ; de mikép segítsen a jámbor kath. 
olvasó jnagán e tekintetben, midőn lapjainkat a közös gyű-
lölet e pontban is egyesíti, hogy midőn az országgyűlésen 
lelkes katholikus felszólalások történnek, azokat közösen 
vagy teljesen ignorálják, vagy oly tudósítást közölnek, 
melylyel épen annyira megyünk, mintha nem is tennék, ho-
lott ismét közös glóriával közölnek minden, még a legjelen-
téktelenebb támadást is az egyház ellen, és ebben a hivata-
los lap sem tesz kivételt. 

Egy legújabb eset is bizonyságul szolgál erre nézve. 
Az 1874-ik évi költségvetés tárgyalása alkalmával a felső-
házban Csiráky gróf ö exja a haza és egyház iránti meleg 
érdekeltség s lelkesedés által indíttatva, hevesen megtá-
madta a kormányt több pontban ; mig azonban politikai be-
szédének szövegét bírhatjuk, teljesen nélkülöznünk kell, 
fájdalmunkra, egy pár sornyi tudósításon kívül mindazt, 
mit az egyházzal szoros kapcsolatban lévő iskolák kiadásai-
rairól és más pontokról a nemes gróf ur mondott, sőt e tu-

dósítások nyomán indulva, amennyiben azokból ki lehet 
venni, ami nincsen megirva, a nemes gróf oly megjegyzése-
ket is tett, melyekre a kormány részéről vagy épen nem 
adatott, mert talán nem adathatott felelet, vagy ha adatott 
is, azok nehezen állják ki a bírálatot, és azért látta libe-
rális sajtónk a hivatalos lappal egyetemben ő exja beszédét 
mellőzendőnek. 

Nem tartozunk azok közé, kik ott is megrovandót ke-
resnek, ahol olyasmi nem található, de azt már szó nélkül 
még sem lehet hagyni, hogy épen az ország lakosságának 
túlnyomó része egész terjedelmében ne értesüljöu mindazok-
ról, mik az ő érdekében az országgyűlésen, legyen az azután 
alsó- vagy felsőház,történnek ; a többi lapoktól, habár az igaz-
ság szempontjából elvárhatnók is, hogy részrehajlatlanok le-
gyenek irányunkban, de mint pártlapoktól talán mégis kön-
nyebben elnézhető mellőztetésünk, mint a kormány hivatalos 
lapjánál, melynek fenntartása a közös adókból történik, ily 
eljárás méltán megróvandó, történjék az akár a szerkesztő 
oktalanul ellenséges indulatából, akár fensőbb meghagyás 
folytán, ez minden tekintetben jogtalanság, igazságtalanság 
ellenünk, melynek helyrehozására ideje volna már vala-
hára gondolni. 

Követelésünk mellett szól ezenkívül még a liberalis-
mus nádparipája, a nyilvánosság is ; mert nem elegendő az, 
hogy az ügyek tárt ajtók mellett tárgyaltassanak, hanem 
hogy közismeret tárgyává tétessenek a tárgyalt ügy mellett, 
vagy ellene felhozott nyilatkozatok is, mit teljesíteni a saj-
tónak kötelessége, első sorban pedig a hivatalos lapé; ez lesz 
a valódi nyilvánosság, midőn nem vonatik el a közönség 
ismeretétől semmi, amiről képviselői tanácskoznak, legyen 
bár az egyházi ügy. Ily terjedt nyilvánosságra hozni az 
ügyeket, magának a kormánynak áll érdekében, hogy pár t -
hívei az országban ismerjék az eszméket, melyek vagy egé-
szen újonnan, vagy kormányi előterjesztések alkalmával 
nyilvánulnak, hiszen, ha ezen eszmék jók, helyesek, az or-
szágra nézve üdvösek, a kormány, melynek kötelessége a 
haza javát előmozdítani, csak hazafiúi érdemeket szerez 
azok tovább terjesztése által, ha pedig helytelenek, sőt ve-
szélyesek, annál jobb a kormányra nézve, mert igy a nép 
csak meggyőződik, hogy a kormány az ország javát akarja, 
mindenkinek igazságot akar szolgáltatni. A mult rovására 
jegyeztük fel e sorokat, azon reményben, hogy a jövőben 
iránytadó körökben öntudatára fognak jutni mind annak, 
mivel tartoznak az országot fenntartó katholicismusnak, 
mind annak, mivel tartoznak saját maguknak. • 

Szatmár. F ő p a p i j ó t é k o n y s á g . Főt. szer-
kesztő ur ! Szives örömmel látjuk, hogy a mindig derék 
,Religio1, legújabban még nagyobb mérvekben, mint valaha 
terjeszti ki figyelmét ez egész országra, a hit- s nyilvános 
életnek minden egyes feltűnőbb mozzanatára, s mindazon 
nagyobb fontosságú eseményekre, melyek nemcsak külföl-
dön, de Magyarországon belül is, bármi tekintetben megér-
demlik, hogy köztudomásuakká váljanak. Ezzel a ,Religio1  

nagy szolgálatot tesz nekünk ; mert a lapnak térmészete mái-
olyan, hogy amit hoz, az nemcsak ephemer becsű s érdekelt-
ségű, hanem olyasvalami, a mi megmarad ; mert ily folyóira-
tok annyiban különböznek, s pedig előnyösen a napilapoktól, 
hogy miután az egykorú közönséget tanították s gyakran is 
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oktatva mulatták volna, későbben, mint a közkönyvtárak-
nak becses ereklyéi is mindig történelmi értékkel birnak, 
amiért is egy ilyféle lapban tett megjegyzés még évek boszu 
során tul is mint történeti emlékkő szolgál arra nézve, a ki-
ről szól. 

Ilyetén történeti emlékszoborhoz én is akarok ma egy 
követ szolgáltatni, midőn a Religio1, hasábjain felemlitem, 
hogy mélt. főpásztorunk, dr. Schlauch Lörincz püspök ur 
legújabban ismét szép bizonyítékát adá nemcsak jótékony 
bőkezűségének, hanem azon finom tapintatnak is, melylyel 
adakozásait oly helyre tudja juttatni, hol annak szükségét 
leginkább érzik s oly modorral tudja tenni, melyet eléggé 
jellemzek, ha azt mondom : hogy ime ilyen az igazi atyai 
gyengédség. 

Legújabban a karácsoni ajándékoknak ősi szép szokása 
szolgált alkalmul ő mlgának, hogy számos sebet gyógyítson, 
s nem egy hálás szembe csalja a kedves meglepetés öröm-
könnyeit. Csak a főbb pontokat emlitem, s azért kiemelem, 
hogy ő mlga legújabban elhatározta, hogy a valóban csekély 
jövedelmű káplánoknak évi fizetése folyó évi január 1-étől 
kezdve 200 o. é. frtra emeltessék. A ,JReligio' nem régen 
szakavatott, országszerte tisztelt tollból hozott beható mun-
kálatot a káplánkérdésről is, t. olvasói eléggé vannak tehát 
ezen tárgy iránt tájékoztatva, hogy a főpásztori jótettnek 
bor der ej ét kellőleg felfogni s becsülni tudják, amiért itt is 
csak ennyit teszek hozzá : Isten fizesse meg ! 

Ehhez hoszu sora csatlakozik az egyébnemü jótétemé-
nyeknek. Karácsonyi ajándékokra az itteni apáczazárda, a 
szegényintézet, s a tanítóképezde egyenkint 200 ftot kaptak, 
ezenkívül pedig a nőegylet még külön 100 frtot. A kolera-
árvák számára 660 frtot adott ő méltósága, részint a me-
gyének, részint a városnak ; sőt szülaföldjéről sem feled-
kezett meg a nemes adakozó, hanem mint hallom még Te-
mesmegye árváinak is juttatott legújabban nevezetes ado-
mányt. 

Nem hizelgésböl hozom fel ezeket; hisz' nevemet a 
szerkesztői titok leple födi ; sőt ba tudatnék is, látnák e lapok 
t. olvasói, hogy nincs mit várnom : — de azért emlitem s fo-
gok hasonlókat data occasione említeni egyébkor is, hogy 
lássa a világ, minő a kath. főpap, s minők a holt kezek ; 
mlgos főpásztorunkat pedig a kegyes Ég tartsa meg soká, 
mint megyénknek szellemi s anyagi jóltevőjét, — ugy 
legyen ! ? 

Róma. O s z e n t s é g é n e k e g y á l l í t ó l a g o s 
b u l l á j á r ó l írtak nem regen a lapok, mely szerint a pápa 
mindama régi törvényes szokásokat törülte volna el, melyek 
eddig a bibornokok választását szabályozták, s más törvé-
nyeket hozott volna, megfelelőbbeket — mind bizonyos min-
dentudó urak mondák — az egyház jelenlegi körülményei-
nek. De ezen hír, bárminő érdekesnek látszassék is, teljesen 
alaptalan s létét részint az illetők egyházjogbeli tudatlan-
ságának, részint azon viszketegnek köszöni, minél több, a 
különösnél is különösb hirekkel kedveskedhetni a könnyen 
hivő közönségnek, csakhogy az illető lapot ,jól értesült'-nek 
tartsa. 

Az egész sensationalis mendemonda arra vezethető 
vissza, hogy ő szentségének főszertartásmestere, deczemberhó 
17-én egy hivatalos köriratot intézett az akkor még csak 

kinevezendő bibornok urakhoz, mely bizonyos, eddig a vá-
lasztás alatt s után dívott formalitások s szertartásokra vo-
natkozólag egy ad hoc kiküldött bizottság véleményének 
alapján s ő szentsége jóváhagyása mellett ideiglenesen a kö-
vetkezőket tudatta az illetőkkel : 

1. 0 szentsége az uj egyházfejedelmeket az u. n. Rice-
vimento s a többi, ez alkalommal szokásos külső ünnepélyes-
ségek megtartása alól felmenti. 

2. Ezen ricevimento s a többi solennitások akkor fognak 
majd utólagosan megtartatni, ha a körülmények megenge-
dendík, hogy ő szentsége a bíbornoki kalapot nyilvános con-
sistoriumban nyújthassa át a most választottaknak. 

3. O szentségének szertartásmesterei a választás nap-
ján bemutatandják a választandóknak ama pápai meghívót, 
mely az órát határozza meg, melyben a pápa a bíbornoki 
biretumot átadandja nekik. 

4. Midőn ezen actusra megjelennek, s későbben is, 
jobb idők beálltáig, midőn kijárnak a bibornokok, egyszerű, 
czimer nélküli kocsit használandanak, s csak egy szolgát 
viendenek magokkal, ki szintúgy, mint a kocsis egyenruhát 
nem fog viselni. A bibornokok kíséretét csak egy pap fogja 
képezni. 

5. A bibornokok ruházatát egy vörös szegélyű fekete 
soutane, vörös öv, violaszinü palást, s arany-vörös zsinórral 
díszített kalap képezi. 

Látjuk, hogy az egész bulla egy egyszerű köriratra 
reducálandó, mely, tekintve a viszonyok mostoha voltát, ad 
hoc némileg egyszerűsíti azon fényes szertartásokat, melyek 
jobb időkben a bibornok-választás fontos s nevezetes esemé-
nyét környezni szokták. Sőt annyira nem igaz, hogy IX. 
Pius ez ügy körül más tekintetben a régi szokásoktól eltérni 
akart volna, hogy még a forradalmi spanyol kormánynak is 
félhivatalos uton tudtára adatott, kik azok a spanyol főpa-
pok közül, kiket ő szentsége a legfőbb egyházi méltósággal 
feldisziteni szándékozik, amiért is maga Castelar legott tisz-
teletteljes köszönetét fejezi ki a Vaticánban. 

Érdekes mozzanatul jelenthetem még, hogy ő szentsége, 
midőn Tarquini bibornokot fogadta, többi közt e szavakat 
intézé hozzá: „Mindeddig nem vala szándékom egy jezsui-
tát is díszíteni fel a bíborral, de legújabb üldöztetésök bírt 
ezen határozatra. Szükségesnek láttam az üldözők ellen til-
takozni, s önnek, valamint testvéreinek tettel is bebizonyí-
tani, mennyire szeretem s tisztelem mindnyájukat." 

Mondják, hogy Chigi s Falcinelli ő eminentiáik már 
régebben lettek volna in petto kinevezve, amaz az 1858-iki 
juniusbó 25-én, emez az 1863-iki deczember 21-én tartott 
consistoriumban, minélfogva e két bibornok a szent colle-
giumban azon helyet s rangfokozatot foglalandja el, mely in 
petto való megválasztatások idejének megfelel. F. 

Berlin. A p r o t e s t á n s p a p o k m i n t a p o l g á r i 
h á z a s s á g n a k k i s z o l g á l t a t ó i. Már tavai, márczius 
havában azt irta a ,iíeíi'<jró''-nak egyik t. levelezője, nt. Fá-
bián János pleb. ur, a polgári házasságra vonatkozólag, 
hogy legjobb lesz, ha a liberális állam a protestáns lelkésze-
ket rendeli hivatalos közegeivé ezen úgynevezett házassá-
goknak megkötésénél. (L. ,Rel.' 1873. I, 25. sz. 198.1.) Ezen 
akkor ironice tett indítványt a porosz kormány legújabban, 
egyetértve az ottani alsóháznak liberális többségével tettleg 



14 

csakugyan életbe is léptette, miáltal egy csapással ütvén két 
legyet, behozhatta a polgári házasságot, anélkül, hogy ez-
által a protestáns papoknak stolaris jövedelmei csökkentek 
volna, mi mennyire aggasztá már hoszabb idö óta a berlini 
iránytadó köröket, s mennyire késlelteté ezen, a liberális 
pártok által már régen várva várt törvényt, azt olvasóink 
többszörös tudósitásainkból kellőkép tudják. 

A porosz Parlamentarismus, a manap általános divó 
kormányrendszernek ezen példányképe ismét egyszer ^agy-
szerű' dolgot müveit. Az uj törvény oly fogalmazásu, hogy 
valóságos lex odiosa, de — csak a katholikusokra nézve; 
ezeknek számára behozza a kötelező polgári házasságot, mig 
a protestánsokra nézve minden megmarad, ugy a mint volt, 
a régi rendben. Ha a liberális többség ugy határozza, hogy 
a házassági anyakönyveknek, vagy a hivatalos kifejezés 
szerint : a polgárállományi lajstromoknak vezetése egyálta-
lán megvonatik a papoktól, akkor a törvény, mert nem ki-
vételes, kevésbé gyűlöletes leendett ; igy azonban, midőn e 
törvény oly alakú, hogy a protestáns papok is vezethetik 
azt, azaz köthetik, mint az állam közegei, a polgári házas-
ságokat, ha t. i. az állammal szemben jól viselik magokat, 
ugy hogy az ebből folyó jövedelmeknek élvezetére méltók-
nak tekintetnek ; — ily alakban e törvény semmi egyéb, 
mint kivételes zaklatása a katholikusoknak, melyre a pro-
testáns lelkészi karnak elvtelen kapzsisága nem csak egyen-
gette az utat, de annak gyűlöletes jellemét meg jóval fo-
kozta is. 

Meg lehet elégedve porosz hitrokonai s pályatársaival 
az az ,öreg protestáns pap', Székács ur, ki már közel egy 
esztendeje a ,Napló1-ban térdet s fejet hajtott a polgári há-
zasság törvénye előtt ; sőt nem csudálkoznánk, ha most, 
miután e ,házasságot' még épenséggel jövedelmi forrássá 
sikerült tenni a protestáns papok számára, egyenesen arczára 
borulna előtte, valamint meg vagyunk győződve, hogy ez 
utóbbi érv a magyar liberalismus e tekintetbeni törekvései-
nek egy közeli jövőben nem kis lendületet fog adni ; mert 
nem hiába létezik ám azon szoros összeköttetés a porosz tal-
lér- s következőleg eszme-dus s a magyar, mindkét tekin-
tetben igen szegény liberalismus közt. 

De az igaz, hogy nagyszerű egy szerep az, melyet a 
mi lutherano-calvinisticus pásztoraink az uj törvény értel-
mében ezentúl játszani fognak. Valóságos szerep1 ; mert hogy 
az egész egy nagy komédia, azt még talán az illetők is ér-
zik és tudják. Képzeljük csak az ilyen polgári házassági 
actusnak hivatalos lefolyását : — elsőben mint az állam kö-
zege működik a protestáns lelkész ; komoly, bureaucratice 
száraz képpel, frakkban, egy hatalmas téntatartókkal, s pro-
tocollumokkal megrakott Íróasztal mellett. Ha mint lelkész 
házassági akadályt fedezett fel, akkor azt mint hivatalnok 
semmisnek declarálja, sőt, lia tetszik, a papoknak ebbeli pe-
danteriája ellen is mennydöröghet ; — megvan, a taksa le-
fizettetik ; — erre megváltozik a sceneria, más színfalak to-
latnak elő, a téntatartót a biblia, a frakkot a palást, a bu-
reaucraticus képet ama bizonyos édes-kesernyes szemhunyo-
rítás váltja fel, az ,állami közeg' egy perez alatt ,lelkész'-szé 
varázsolta át magát, ki minden akadály daczára is összeadja 
a feleket, mert ezen akadályokat ,az állam' öt perczczel 
előbb eltörülte ; de már itt a lelkész nem mer mennydörögni 

a hivatalnok ellen, mert akkor vége van a hivatalnak, s nem 
csak 1 hivatalos, de alkalmasint a lelkészi taksának is ; igy 
pedig ez is, az is fénylő tallérokban fizettetik le, quod erat 
demonstrandum, — mein Lieber, was ivillst du noch mehr '? ! 

Missiói tudósítások. (Folytatás.) Amerikában. 
(Ajánló levél az „amerikai rendszer" ellen.) Baillargeon 
quebeci érsek (Canadában) kapott 33,506 frank, 50 cent. 
Langevin St. Germain de Rimouski pke (Canada) 12.000-
Guigves ottawai pk. (Canada) 3000. Tache szent boni-
fáczi érsek (Canada) (az oblátusoké) 42.000. Grandin sz. 
alberti pk. (a szepl. fog. nev. oblátusoké) 43,160. Faraud 
pk. a Mackenzie-folyam ap. helyn. (az oblátusoké) 47,622. 
50. Walh sandwichi ph. (Canada) 5000. A jezsuiták indián-
missió Észak-Amerikából 16.600. La Fleche trois-rivieresi 
pk. (Canada) 8000. Mac-Intyre charlotta-towni pk. (Ca-
nada) 26.000. Mac-Kinnon arichati pk. (Canada) 12.000. 
Herbonez pk. Britisch-Colombia ap. helyn. (az oblátusoké) 
43,964. A jezsuiták-missio a sziklahegyeken 17.000. Seg-
hers vanwuveti pk. 16.000. Carfagnini havre-de-gracei pk. 
6000. Rogers chatami pk. 26.000. Sveny sz.-jánosi pk. 12.000. 
Gibbons pk. éj sz.-Carolin ai ap. helyn. 10.000. Becker wil-
ningtoni pk. 8000. Lynch charlestoni pk. 15.000. Heiss la-
crossi pk. 12.000. Hogan sz.-józsefi pk. 5000. Verőt sz.-
ágostoni pk. 20.000. Mac-Gil richmondi pk. 14.000. Gross 
savanatii pk. 20.000. Mraek marquettei pk. 18.000. Whelan, 
wheelingi pk. 15.000. Perche uj-orleansi érs. 12.000. Dubuis 
galvestoni pk. 36,106. Fitzgerald littlevocki pk. 15.000. 
Henrick sz.-lajosi pk. 2000. Elder natchezi pk. 22.000. 
Melcher green-bay pk. 15.000. Martin natchitochesi pk. 
24.000. Blanchet Norbert oregon-cityi érs. 16.000. Blanchet 
Sándor nesqualyi pk. 14.000. Alemang sz. franciscoi érsek 
8000. Lovtens idahoi pk. és apóst, helyn. 20.000. O'Connell 
grassvalleyi pk. 20.000. Amat monteregi pk. 16.000. A je-
zsuiták missiója Uj-Mexikóban 12.000. Feehan nashvillei 
pk. 10.000. Lang santafei pk. 25.000. Miege kantasi pk. és 
ap. helyn. 20.000. Machebeuf coloradoi ap. helyn. 20.000. 
Salpvinte pk. és arizonai ap. helyn. 20,825., 50. Grace mi-
nesottai sz. Pál pke 6000. Gorman pk. nebraskai ap. helyn. 
18.000. Mak Kloskey louisvillei pk. 3870. Borgess detroiti 
pk. 40. Gonin porto de espannai érs. (Trinidad) 14.000. Poi-
rier roseaui pk. (angol antiiiák) 40.000. A jamaikai ap. hely-
nökség (a jezsuitáké) 12.000. Guillaux port-au-princei érs. 
(Haiti) 500. Kistemaker pk. és curacavi ap. helyn. 24.000. 
Swinkels pk. és suriuami ap. helyn. 14.000. Etheridge pk. és 
angol-guyanai ap. helyn. 18.000. A jezsuita-missió Közép-
Amerikában 2000. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
= ,Az Egyházjog Tankönyve' különös tekintettel a va-

tikáni zsinatra és a magyarországi jogviszonyokra. Irta dr. 
Csiky Gergely. Harmadik kötet. 

Azon néhány hónap előtt e becses lap hasábjain kife-
jezett óhajunk dr. Csiky müvének mielőbbi befejezése iránt, 
melyet mint hiszszük, nem csak mi, hanem velünk együtt a 
magyar kath. közönség is táplált, az előttünk fekvő harma-
dik éz utolsó kötettel kellemes és méltó kielégítést nyert. 
Ezen harmadik kötet méltóan sorakozik két megelőző társa 
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mellé, külalakjára nézve pedig méltó a béltartalom be-
cséhez. 

Térjünk most át a harmadik kötet rövid ismerteté-
sére. Kezdetét az első rész második könyve foglalja el, mely 
az egyház külviszonyait tárgyalja. Az egyház és állam kö-
zötti viszony, korunknak e legégetőbb kérdése és legsajgóbb 
sebe, világosan, határozott rövidséggel s mégis kimeritőleg 
van tárgyalva. Az elvek megállapítása után a viszony fejlő-
dése történetileg mutattatik ki, ezután elsoroltatnak a kü-
lönböző rendszerek s az úgynevezett felségi jogoknak, melyek 
között a, plaeetum is szerepel, külön §. szenteltetik. A másik 
két fejezet tárgyát az egyház viszonya a keresztény fele-
kezetek, és a nem keresztények iránt képezi ; különös figye-
lemre méltó itt a magyar felekezetközi törvény fejtegetése, 
melynek talpraesett megjegyzései gyakorlatban is igen hasz-
nálhatók. 

A harmadik kötet legnagyobb részét a házasságjog 
teszi, melyet szerző mintegy 150 lapon kimerítően és nagy 
előszeretettel tárgyal. Felosztása mind nagyjában, mind kü-
lönösen a bontóakadályoknál eredeti, s megfelel a házasság 
természetének. Semmi erőszakolás vagy modorosság, hanem 
minden ugy következik és folyik egymásból, mintha nem is 
lehetne máskép. Az egész házasságjogot a bevezetésen kivül 
négy részre osztja ; az elsőben a házasság előzményeit, a 
másodikban a házasság létesülését, vagyis az akadályokat 
és a házasság formáját ; a harmadikban a házasság eredmé-
nyeit, végre a negyedik szakaszban megszűnését adja elő. 
A házassági akadályok bőven, és minden oldalról megvilá-
gítva tárgyaltatnak ; a bűntény akadályánál illustrálásul 
több gyakorlati eset is hozatik fel; sajnáljuk, hogy szerző 
ezt nem tette minden akadálynál. A hazai viszonyokra, igy a 
katonák házasságaira és a vegyes házassági törvényekre kü-
lönös gond van fordítva ; a találó megjegyzések s a határo-
zatlan törvények magyarázatai könyvünket nem csak mint 
czime mondja, tankönyvvé, hanem igazán használható kézi-
könyvvé teszik ; szóval ezen házasságjog valódi kikerekített 
és teljes önálló mü, melyet szeretnénk bővítve és gyakorlati 
esetekkel illustrálva külön kiadásban is birni. 

A többi rész közül megemlitendőnek tartjuk a harma-
dik fejezetben a kánoni perrendtartás terjedelmes előadását, 
ugy amint az Magyarországban gyakorlatban van. Az egész 
müvet az egyház vagyonjoga fejezi be, melyből kiemelendő-
nek tart juk, hogy szerző az egyházvagyon jogalanyát illető-
leg Phillips elméletét fogadja el s a hozzácsatolt jegyzetben 
genialis okoskodással iparkodik kimutatni, hogy az autonó-
miai congressus munkálata az egyházvagyon jogalanyára 
nézve szintén Phillips elméletéből indul ki ; erre azonban 
mint általában Phillips elméletére nézve azon nézetben va-
gyunk részünkről, hogy az egész csakis genialis okoskodás, 
de — egyéb semmi. 

Nem akarunk hoszasak lenni ezen ismertetésünkkel; 
inkább azt óhajtjuk, siessen mindenki minél előbb megsze-
rezni magának e müvet, mely hiányai daczára, igen hasz-
nálható tan- és kézikönyv, világos, könnyen megérthető, 
kellemes irályu, és nem merő compilatió, hanem a szerző 
önálló gondolkozásáról és komoly törekvéséről tanúskodik ; 
és végre — a mi fő — ujabb irodalmunkban az egyetlen 
magyar kath. egyházjogtan, melyet papnövendékeink és a 

papság biztosan használhatnak. Ara az egész munkának 
5 ft. 30 kr. Kapható — mint a második kötet hátlapján 
olvastuk a Sz.-István-Társulat bizományában. Egy tanár. 

= A „Lelkipásztor" czimü beszédgyüjtemény negye-
dik évfolyamát kezdi meg. A magyar beszédirók jeles köz-
leményein kivül váltakozva adjuk Pázmány beszédeit, mai 
helyesírással, s ugy alkalmazva, hogy használni lehessen. 
Kiváló gondunk, hogy a beszédek nemcsak népszerű nyelven 
legyenek írva, hanem concret észjárásban, plastikus előadás-
ban részesüljenek. Eszmekidomboritó hasonlatok, felvilágo-
sító történetek nevezetes szerepet játszanak a közlendő szent 
beszédekben. Az elveszett füzetek pótoltatnak. Megjegyez-
zük azonban, hogy a nyomdai költségek emelkedése miatt 
36 iv helyett 32 ivet adunk ; ezáltal természetesen nem cson-
kul az ünnepi, vasárnapi kör, csak egynehány alkalmi be-
széd marad el. A folyóirat előfizetési dija egész évre 3 forint. 
Zavar elkerülése végett az előfizetéseket közvetlenül a szer-
kesztőséghez kérjük küldeni. A lakhely, utolsó pósta, és hol 
szükséges a megye hibátlan kiirása kéretik. Az előfizetések 
beküldésére legalkalmasabb és legjutáuyosabb mód a póstai 
utalványok használata. Esztergom 1373. Szent Erzsébet ün-
nepén. A szerkesztőség. 

VEGYESEK. 
= Személyzetiek : Császár s ap. király ő felsége Gö-

döllőről mult évi decz. 14-éről kelt legm. elhatározással val-
lás- és közoktatási m. minisztere előterjesztésére, az egri 
főszékeskáptalanban Pánthy András pankotai főesperesnek 
a székesegyházi főesperességre, s dr. Ipolyi-Stummer Arnold 
beszterczebányai püspöknek s egyszersmind egri kanonoknak 
a pankotai főesperességre való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván, az ezáltal megürült utolsó kanonokságra Begov-
csevics Bobért érseki irodaigazgatót, továbbá az ugyanazon 
káptalannál üresedésben levő tiszteletbeli kanonokságra dr. 
Kozma Károly papnöveldei igazgatót nevezte ki. 

— Ó főmagassága, Magyarország bibornok-herczeg-
primása f. hó 2-án érkezett a fővárosba. Kiséretében van 
marchese Crispoldi, ő szentségének gyorsfutárja is. Ugyan-
akkor a pápai delegátusok, mgri Mocenni, Bruschetti s An-
tonucci is érkeztek ide. Tudvalevő, hogy a bibornoki bire-
tumnak átadása ő felsége a császár s ap. király által törté-
nik, különös, ünnepélyes szertartások mellett, melyek az ed-
digi tudósítások szerint hétfőn 12-én a budai vártemplomban 
végbe fognak menni. 

— A porosz lapok naponkint telvék államilag fe l füg-
gesztett' papokról szóló tudósításokkal. Beláthatlan már azon 
papoknak száma, kik, mivel a gyóntatószékben, az oltár-
vagy a haldoklók ágyánál papi kötelességüket teljesítették, 
most az állam által megbüntettetnek. De ez még csak kisebb 
baj lenne, ha a számos bebörtönzés következtében nem egy 
község már teljességgel pap nélkül állna, ugy, hogy például 
a Rajnamelléken maholnap valóságos interdictumi állapotok 
uralkodni fognak ; — de azért a liberalismus nem ellensége 
a kath. vallásnak ! 

— A meringi katholikusoknak (Bajorhonban, a hol az 
ókatholikus Ränftle grassál) most végre valahára megen-
gedtetett, hogy külön, ideiglenes templomot építsenek ma-
goknak. 

— A ,Germania1 megerősíti, minden hivatalos megha-
zudtolások ellenére is ama korábbi hírét, miszerint tekintet-
tel az állam részéről Ledochowski érsek ellen foganatba 
veendő, erőszakos rendszabályokra, Posen tartományában, a 
többnyire német katonákból álló helyőrségek tetemesen meg-
erősíttettek. Ugyan-e lap azt is beszéli, miszerint kormányi 
körökben már a felett tanácskoznak, melyik várba zárassék 
az érsek. 
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— A római katholikus lapoknak megtiltatott azon 
allocutiót közölni, melyet ő szentsége a mult évi deczember 
22-i consistoriumban mondott. 

— A zürichi kormánytanácsnak belügyi osztálya el-
határozta, hogy a churi püspök ellen hivatalos eljárás indi-
tandó meg, mivelhogy Lochbrunnert, zürichi ,ókatholikus' 
plébánost kiközösítette. 

— A bajor kir. államvaspályáknak főfelügyelője, va-
lami Laubmann ur, köriratot bocsátott az alatta álló hiva-
talnokokhoz, melyben egyenesen megparancsolja nekik, hogy 
a legközelebbi választások alkalmával a liberális jelöltekre 
szavazzanak. Ez a véleményszabadság a liberalismusban ! 

— Azon törekvésben, hogy bűntársakat szerezzen, a 
római ,giunta liquidatrice' elhatározta, hogy valahányszor 
,működik', azaz valahányszor egy-egy zárdát vagy templo-
mot el- vagy kirabol, mindig a községtanács néhány tagja 
jelenjen meg a helyszinen, mint a községnek képviselője. 
Találkozott pedig a községtanácsban 14 jó keresztény s be-
csületes ember, kik tartva az egyházi censuráktól, vona-
kodnak mint tanuk az efféle gaztettekre közreműködni. E 
miatt most Odescalchi berezeg, ugyanaz, ki az al Gesü kisa-
játítása alkalmával oly szomorú szerepet játszott, azt az in-
dítványt akarja tenni a községtanácsban, hogy e 14 becsüle-
tes ember kizárassék. Hiszszük, hogy a herczeg ur roszul 
érzi magát ezeknek társaságában. Csak kár hogy ősei közt 
egy pápa s egy, a szentség hírében kimúlt bibornok van. 

— Angolországban a katholikus lordok száma ismét 
egygyel szaporodott : Monsell, a királyi postáknak főigazga-
tója lord Emly név alatt felsőházi taggá neveztetett. Az uj 
lord irhoni születésű s igen buzgó katholikus. Vele együtt 
most 34 katholikus lord ül a felsőházban. 

— A ,Germania1 egyik ujabbi tudósitása szerint a 
franczia kormány el volna határozva Konstantinápolyban 
a katholikus, Rómához hü örmények érdekében fellépni, 
mely értelemben Vogué-t, ottani követét már megfelelő uta-
sításokkal ellátta. Ennek ellenében a porosz befolyás a schis-
maticusokat támogatja, a mint azt az ,Augsb. Alig. Ztg' em-
lítésre méltó nyíltsággal közhirré teszi. Hassun patriarchának 
hivei — mondja a szabadkőművességnek főlapja, a keletnek 
ultramontánjaihoz tartoznak, s ha Francziaország Konstan-
tinápolyban is, mint mindenütt az ultramontanismust támo-
gatja, ugy ennek legelső következménye az lesz, hogy a po-
rosz kormány Kupeliant (a szakadároknak fejét) kettőzte-
tett erélylyel pártfogolni fogja, a mint minden törekvést 
pártfogol, mely a római mindenhatóság ellen irányul, 

Dicső egy szerep az, melyre Bismarcknak Poroszországa 
vállalkozik. Mindenütt a hol a forradalom felüti fejét, ott 
van s támogatja a lázadókat : otthon Reinkens javára nem 
kevésbé, mint Svajczban avagy Keleten ; gyümölcseit ezen 
gálád eljárásnak majd maga fogja élvezni. 

— Brazíliában furcsa ,amerikai viszonyok' uralkodnak. 
Mig a kormány az olindai püspök ellen birói eljárást foga-
natosit, addig ez következetesen megmarad ama korábbi ha-
tározata mellett, mely mindazon testvérületeket kiközösí-
tette, melyeknek tagjai közt szabadkőművesek vannak, s az 
általok állapított kápolnákat bezáratta. Sőt, midőn az ek-
ként kiközösítettek más templomokba járni kezdtek, meg-
tiltotta feltétlenül az isteni tiszteletnek megtartását, vala-
hányszor egy ilyen kiközösített társulatnak tagja, vagy más, 
notorius szabadkőműves a templomban van. Derék papjai 
rendeleteit híven teljesitik, minek következtében jövedelmeik 
zár alá tétettek. íme Deák Ferencznek ideálja — ? ! 

— Azon franczia papok közül, kik különféle hamis 
Ígéretek által rászedve az ókatholikus mozgalom támogatá-
sára Svajczba jöttek, már többen töredelmesen tértek vissza 
hazájokba, illető püspökeik atyai szine elé. Ilyen Aucher, 
poitiersi pap, kinek Genfben kellett volna Jáczint expater 
mellett működni. Egy másik, Mauvalt nevű pap csak nyolez 
napig tartózkodott Bernben, mely idő alatt elegendőképen 
felismervén az u. n. ókatholicismusnak természetét, sirva 
jött a katholikus templomba, épen midőn az egész község 
isteni tiszteletre összegyűlve volt, s a híveknek ajtatos imáiba 
ajánlva magát, kijelenté, miszerint hazájába tér vissza, hogy 
ottan az adott botrányért az egyházi hatóság előtt elégtételt 
szolgáltasson. 

— Bizonyos porosz liberális lapok példázgatni kez-
dettek már huzamosb idő óta, mintha a kormány szeretné, 
ha a boroszlói herszegpüspök megyéjének ausztriai részébe 
vonulna vissza s azon kérdést vetettek fel, mit tenne akkor 
az osztrák kormány ? A ,Sehles. KBl.1 erre azt mondja, hogy 
ez igen felesleges kérdés. A püspök nem fog elmenni, mig 
Mermillod sorsára nem jut, ez esetben pedig megpróbálja 
majd a püspök váljon a bécsi kabinet fiókintézete-e a ber-
lininek — ? 

— Olasz s utánok német liberális lapok legújabban 
azon hírt kezdik terjesztgetni, hogy az ausztriai császár ő 
felsége közvetitési kísérletet tett volna nem régen ő szent-
sége s Victor Emanuel közt. Ezen hir teljességgel valótlan. 
A pápa 25 éves uralkodási évfordulóján sajátkezű levelet in-
tézett ő felségéhez, melyben többi közt megelégedését s kö-
szönetét is fejezte ki a felett, hogy osztrák-római nagykö-
vetté Paar gróf neveztetett ki. Ezen levélre császár s kirá-
lyunk ő felsége szintén sajátkezű irat által válaszolt, mely-
nek végszavai ekként hangzanak : „Mig tehetségembe álland, 
nem fogok elmulasztani egy alkalmat sem, hogy kegyelete-
meta szentszék s szentséged iránt mindig tényekkel is bebi-
zonyítsam, kinek személyét én magam s egész családom a 
legőszintébben tiszteljük;" mely szavakra ö szentsége eme 
megjegyzést tette: „Hála legyen az Istennek; csak egyszerű 
szavak ezek ugyan, de a fiúi gyengéd kegyelet s ragaszko-
dás szavai ; egészen különbözők azoktól, melyeket gyakran 
oly fejedelmek mondogattak el előttünk s mondogatnak még 
ma is, ki szintén katholikusoknak képzelik magokat" 

A nagyváradi lat. szert, egyházmegyében az 1873. év 
második felében begyültek a következő kegyes adományok : 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Pápa ő szentsége részére 310 frt. 94 kr. és 140 frank 

aranyban. 
Egyéb kegyeletes adakozások 

A szent sir őreinek 26 ft. 16 kr. 
A közép-afrikai missióra 21 ft. 20 kr. 
A szent gyermekség-társulatának, Neiszer János, volt 

rézbányai plébános 4 forint 93 krnyi hagyatékával együtt 
36 ft. 79 kr. 

A szent Bonifácz-egyletnek . . . . 4 ft. 16 kr. 
A keleti keresztények, különösen a kath. polgárok se-

gélyezésére 13 ft. 66 kr. és a bukaresti seminariumra 3 ft., 
összesen 16 ft. 66 kr. 

Végül az amerikai missiókra . . . . 6 ft. 16 kr. 

Szerkesztői üzenetek. 
Füzes-Gyarmat és Kis-Oroszi egéizeu ugy mint tavai. Valpóra r 

tovább is küldöm, majd rendbe hozzuk a dolgot. Vaskút, Felsö-Paty s 
Vedröd : jól van. Kassára : Kivánatát mint lá t ja , teljesít jük. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Tartalom. Amerikai viszonyok. — Christus régnât. — Egyházi tudósítások : Pest. Az egyház szerepe a modern társa-
dalomban. Pest. A nép szava Isten szava. Paris. Plantier püspök Németországról. Berlin. Állapotaink s kilátásaink. Svajcs. 

Bismarck keze. — Irodalom. — Vegyesek. 

Amerikai viszonyok. 
Szemben a mostani kor kívánalmaival , viszo-

nya inkka l ná lunk boldog, boldogtalan Amerikát 
emlegeti, mint mintára arra utal . Pedig talán ott 
sem repül sült galamb, nincs eldorádo. 

Két oldalról fogjuk a dolgot megvilágítani. 
E lmondjuk mondanivalónkat a kathol ikusok-

nak , s fe l tá r juk nézeteinket azoknak is, kik nem 
épen kathol ikus módon bár — de gondolkodnak. 

Közönségesen a missionariusokra h ivatkoznak 
azok, kik ná lunk az amerikai viszonyokat óhaj t -
ják , s bár igazuk van azoknak a hi tküldéreknek — 
azok óhajait , kik az ő bizonyságuk u t án indulnak 
nem oszthat juk. 

A hi tküldérnek elég, ha ó' szabadon működhe-
tik, s ha még hozzá megvan a siker, örülhet, a vi-
szonyokkal dicsekedhetik. 

De a tableaunak hát lapja is van, s mig ő a 
fényoldal lal foglalkozik, nekünk az á rnylapot is 
figyelembe kell vennünk, s u g y Í télnünk. 

Herdernél Fre iburgban 1869-ben ily czimü 
munka jelent meg : „Das Concil und die Freiheit 
der Wissenschaft" , mely 59-ik lapján azt beszéli, 
hogy kétségbe nem vonható, miszerint Ameriká-
ban, eltekintve azon vidékektó'l, hol veszteni mit 
sem, hanem csak nyerni lehet, a h i thagyók száma 
nem csekélyebb a rányban növekszik, mint a meg-
térteké. Sőt, ha ez érdemben az év végén zárszáma-
dást eszközlünk, a nyereség, vagy egyensúly he-
lyett határozott deficitet lelünk. 

Fá jda lom nagyon is jól van konstatálva, hogy 
az a sok bevándorló az északamerikai szabad statu-
sokba részben mihamarabb, részben meg a második 
nemzedéknél az indiíferentismus, hitetlenség, atheis-

mus kar ja iba dől, s bármi ly rendkiviili, bá rmi ly 
sikerdus legyen is az az apostoli buzgalom, melyet 
az amerikai egyház kifejt , visszafoglalásai, hóditá-
sai nem fedezik, nem pótol ják a veszteséget. 

Midőn ezelőtt mintegy 30 évvel némelyek 
szinte igen szép szinben festették az amerikai vi-
szonyokat , dr. Eng land , charlestoni püspök, ki az 
amerikai ál lapotok kellő ismeretével bir t , hogy kor-
társa inak az igazi tényál ladékot bemutassa, bebi-
zonyitá, hogy az Egyesül t -Államokban a kathol i-
kus népesség nem ütötte meg egészen a két milliót, 
hol i t t számba véve az évenként való bevándorlási 
és szaporodási át lagot — e kathol ikus népességnek 
ott hat milliónak kell vala lennie. 

Most még, midőn 1848 óta az i ráramlathoz a 
tömeges német kivándorlás is já ru l — kellene az 
Egyesül t -Ál lamokban vagy 15 millió kathol ikus-
nak lenni, s kik Amerikát ismerik s okuk sincs rá , 
hogy szinezésökben nagyon sötét festékkel éljenek, 
határozot tan á l l í t ják, hogy a fendicsértük szabad-
statusokban alig van több ha t millió kathol ikus 
lakosnál. 

Ha tehát mint kathol ikust kérdeznek, megfon-
tolva a statist ika nyú j to t t a ez adatokat , lelkem 
egész erejéből e lmondom: az amerikai viszonyok-
tól — ments meg Uram minket ! 

No, de tán csupán társadalmi szempontból 
mégis csak kívánatosak lehetnek azok az amerikai 
v iszonyok? Hisz, mig ná lunk egészen mindennapi 
már az állam és egyház közti összeütközés; Ameri-
kában ennek hire sincs. Megférnek szépen egymás 
mellett ; mert egyik a másikkal nem törődik. 

El tekintve at tól , hogy ha egészen olyak is 
azok az amerikai viszonyok, mint bálványozóik 
vélik — az egyház örök elveivel szemben azokra 
hivatkozni nem lehet ; mert még ez amerikai viszo-

3 
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nyok kissé nagyon tegnapiak, nem eléggé kipró-
bá l tak : ha ez érdemben határozott Ítéletet akarunk 
hozni egyetmást nem szabad figyelmünkön kivül 
hagyni, meg kell fontolni. 

I gy meg kell fontolni első sorban azt, hogy 
mig Európában a páholyok által vezetett jelenkori 
liberalismus kormányozza majd korlátlan hatalom-
mal az összes nyilvános és állami viszonyokat, 
Eszakamerikában nem vert még ez oly erős gyöke-
ret, hogy már ott is hasonló egyeduralmat gyako-
rolhatna. Az irányadó körök a keresztény eszméknek 
hódolnak, s igy az állam csak elméletileg atheus, 
de nem valósággal, s hogy ez igy van, kétségbe 
nem vonható adataink bizonyságolják. 

Az államéletbó'l a keresztény öntudat nem 
egészen pusztult ki, a keresztény eszmék s alapelvek-
től in praxi nem váltak el teljesen, az állam nem 
szakadt el ugy az egyháztól, illetőleg a keresztény-
ségtől, mint nálunk liberálisaink szándékolják. 
Példa kell r á? bizonyitsam? Ott van Bluntschli 
,Allgemeines Staatsrecht IX. Buch.' 

Jöjjenek azonban csak Amerikában is a mi 
liberálisaink eszméi oly korlátlan uralomra, mint 
nálunk ; természetes, hogy megszakad majd az egy-
ház és álla m közti jelen összeköttetés, hanem akkor 
bizonyára kezdetét is veendi az egyházüldözés. Ez 
oly világos, mint a déli napfény. 

Aztán még ugyan mi is bizonyitja, hogy oly 
boldogoknak érzik magokat az Egyesült-Államok 
ezen, az egyháztól elkülönitett állapotban ? 

Gondoljunk csak vissza amaz iszonyatos pol-
gárháborúra, mely alig néhány évvel ezelőtt Eszak-
amerikát annyira feldulá : nem azt bizonyitá-e, 
hogy a társadalmi élet ott aligha nem beteges. Hát 
az ujabb ,Schwindel' és ama borzasztó csalások, me-
lyek az amerikai tekintélyes köi-ök rovására a vi-
lág tudomására hozvák ? Mindez nagyon kevéssé 
képes az otthelyi állapotok iránt valami nagy be-
csülést gerjeszteni bennünk ; mert hisz, hogy mind-
ezek megtörténhettek — még az államélet maga-
sabb regióit is mélyen át kellett járni a legerősebb 
corruptiónak. 

Egy helyütt vitte csak keresztül az atheismus 
theoriáját Eszakamerika a gyakorlati életbe is: az 
iskolákban. — S ez az ő Achilles-sarka. 

Az iskolákból minden vallás egyformán szám-
űzve van. S kiket nevel? Az istenfeledett, atheus, 
erkölcstelen nemzedék felszámithatlan szerencsét-
lenség magvát veti el. 

Északamerikában bevégezve még semmi sincs ; 

ott minden a készülődési folyamatban van, minden 
csak lesz. S mi lesz ? Terrible inconnu ! Ép azért az 
nem lehet irányadó, mi most még ott van, be kell 
várni, mi less. S az állam — minden jel oda mutat — 
atheus iskoláival önmagának is, polgárainak is sirt 
ás, gödröt készit, melybe bele esnek. 

Csak az még a szerencse egyelőre, hogy — 
mint mondók — az európai liberális koreszmék nem 
vergődtek ott is teljes uralomra. Az egyház szent 
hivatása keretében szabadon mozog, szentségtelen 
kezek jogaiba illetéktelenül nem nyúlnak; iskoláit 
nem rabolják elközösitve, s a szülők istentelen is-
kolába gyermekeiket küldeni nincsenek kénysze-
rítve. S mivel igy az egyház jogainak szabad gya-
korlatában van, és szent hivatásának áldást osztó-
lag megfelelni, joga van, és ezt zavartalanul élvez-
heti ; ezért és csakis ezért érzi magát viszonyaihoz 
mérten jól és nem azért, mivel az egyház és állam 
elválasztásának theoriája ki van mondva. 

Igy maradnak-e a viszonyok, és meddig? — az 
nagy kérdés. De érjék csak el a páholyok ott is azt 
a szomorú befolyást, melyre majdnem sirva nézünk 
itt ; a dolgok állása bizonyára megváltozik. Csak-
hogy jó megfontolni, mit a történelem bizonyságol, 
hogy ahol az egyház szabadsága aláásatik, ott ko-
vácsolják a népek rablánczait is. Nem nagyon rég 
vállá be az igazságot kissé más szavakkal egy jeles 
angol, Canning : „minden szabadságaink azon kor-
ból valók, midőn még minden angol misére jár t . " — 
(Katholik 1872. jul.) Tomcsányi János. 

C h r i s t u s r é g n â t . 
(Folytatás.) 

Mit jelent a bucsu ? Kiki tudja közülünk, miszerint az 
az ideiglenes büntetéseknek elengedése, vagy mint egy j e -
zsuitától haliám, kis fizetéssel sok adósság letisztázása. Ámde 
különböztessük meg a dolgot, miután itt a bucsumenetekről 
van főképen a szó, ama vallásos zarándoklásokról, melyek 
az egyház szándéka szerint ép a bucsu kincsének elnyerése 
végett gyakoroltatnak. 

Nyelvünkben az „indulgentia" és „peregrinatio" ugyan-
egy szóval, a „bucsu"-val fejeztetik ki ; de minthogy nálunk 
— fájdalom — a bucsujáratok a búcsúktól gyakran messze 
já rnak; nem nyújt szavunk eléggé tiszta fogalmat a bucsu-
menetek jelentményéről ; ez t. i. a bűnbánati gyakorlat, 
melynek czélja azon lelki dispositiót eszközölni, mely által 
az egyház szándéka szerint, a test, világ és bűntől elszaka-
dozva, és a mennyeieket keresve a bucsu kincseinek elnye-
résére alkalmasabbakká lenni igyekszünk. Tán helyén idé-
zem ide az apostol szavait, melyeket az ős patriarchákról 
mondott : „Confitentes, quia peregrini et hospites sunt super 
terram. Qui enim haec dicunt significant se pátriám inquirere. 
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Et si quidem ipsius meminissent, de qua exierunt, habebant 
utique tempus revertendi, nunc autem meliorem appetunt, 
id est coelestem. Ideo non confuuditur Deus vocari Deus eorum, 
paravit enim illis civitatem. (Hebr. 11, — 14, 15, 16). 

Ily értelemben parancsolta Jehova Abrahamnak és 
utódainak a zarándoklást, igy látjuk ezt az egyház életében, 
sőt ekként láthatjuk a kereszténységen kivül is, jeléül, hogy 
ennek alapja az emberiség közérzületében vagyon, és ha az 
indián, a tüzimádó, a mahomedán sat. nem értik is át oly 
tisztán, egy azonban világos előttük, az t. i., melyet sz. Dá-
vid igy fejez ki : „Advena ego sum, et peregrinus velut 
omnes patres mei. Remitte mihi ut refrigerer priusquam ab-
eam et amplius non ero. (38. zs.) 

Mondhatom-e ezek után, hogy az egyház bucsujáratai 
is kiválólag Krisztus uralmát jelezik ? kiválólag mondom, 
mert valamint a hadseregben láthatni a világi hatalom leg-
szembeötlőbb kifejezését : ugy a bucsumenetekben, azoknak 
jelvényei, imái, énekeikben legtalálóbb képét látjuk a küzdő, 
szenvedő és győzelmes egyháznak, Krisztus szent országá-
nak. De világosabb lesz ez, ha egy történeti pillantást ve-
tünk Krisztus eme mozgó seregeire. 

Az egyház eme bucsujáratokat mindig ajánlotta, ke-
gyelem kincseivel elhalmozta, és a visszaélésektől, — mert 
hiába, hol emberről van szó, ott a visszaéléseket el nem ke-
rülhetni — megtisztitotta. Ajánlotta, mint Krisztus nyilvá-
nos megvallásáí : „Sic luceat lux vestra coram hominibus ut 
videant opera vestra bona et gloriűcent patrem vestrum, qui 
in coelis est," és a liivek már az első századokban is gya-
korlák azt : ugy hogy Bethlehem és Jeruzsálem szent helyein 
Venus és Adonis bálványait álliták fel a pogányok, misze-
rint a hiveket onnét elriaszszák, melyek azonban épen e 
szent helyek biztosabb megjelölésére szolgáltak ; és miután 
az egyház a katakombák árnyából előlépett, miután Con-
stantin és sz. Ilona magasztos basilikákat épitettek a kegye-
let szent helyeire, annál seregesebben tolultak a hivek a 
különféle kegy helyekre, sz. Jeromos, Paula, Eustochion, 
Elek és más szentek itt ébresztek magasabb lángokra szivök 
szent szerelmét. 

És váljon minden ut — a közmondás szerint — nem 
Rómába vezet-e. S váljon ez utak a századok folytán gyá-
szoltak-e valaha, mivel nem volt ki rajtok zarándokolt le-
gyen ? Nem találkozunk-e minden korban bucsujárók sere-
geivel, kik szent Péter és Pál sírjaihoz zarándokolva fennen 
énekelik : ,A.z Ur házába megyünk. Lábaink tomáczaidban 
állanak Jeruzsálem, melynek közjavaiban mindenki részesül • 
mert oda mennek fel a nemzetiségek' sat. (121. zsolt.) Itt a 
szent Péter templománál volt a mi nemzetünk szállodája is, 
melyet szent Istvánunk alapított ; itt áll még most is a nagy 
Károly által létesített német és flandriai szálloda; az 
Ospizio dellaSS. Trinitában még magam is láttam egy este a 
zarándokok fogadtatását. Ott állnak szent Péter basilikájá-
ban a különféle nemzetek gyónszékei, köztük a magyar is. 
Oh ti szent helyek ! melyek itt a hit központjában és a ke-
resztény világban elosztva vagytok, ti mondhatnátok meg, 
hány millió és millió bűnös nyerte vissza nálatok lelke nyu-
galmát, hitét; hány lett Krisztus ellenségéből Krisztus hive 
és a mennyei üdvnek örököstársa ? 

Hát ama nagyszerű zarándoklásokat emlitsem-e, me-

lyeket a történet a keresztes hadak nevezete alatt ismer ? A 
keresztény Európának e legnemesebb, legmagasztosabb vál-
lalata habár fegyvereiben mint földi érdekek vállalata nem 
volt ugyan szerencsés ; de lelki hasznát ki sem tagadhatja. S 
nem bevallják-e még a legelfogultabbak is, hogy ez a keresz-
tény szellem dicső felébredése és méltó nyilvánulása volt, mely 
a nagyszerű domokat és kolostorokat, e szellemi méhkö-
püket épitette, mely a tudományoknak egyetemeket adott, 
mely a költészetben Dante, Tasso sat. a festészetben Cimabue, 
Giotto nyomán nagy mestereket képezett ; mely a jog és ál-
lam körében uj alakot adott a világnak, szóval, mely a ker. 
civilisatiót eredményezte — ? 

íme a bucsujárásokkal a hit felelevenedése, az erköl-
csök javulása jár t mindig egy nyomon és ha valaki a vissza-
éléseket emliti : ám olvassa meg ez ügyben az egyház intéz-
kedéseit, a friauli zsinat 791, a chalonsi 813-ban s a többi 
zsinatok, ugy a pápák és püspökök rendeleteit. Nem volt 
szükség a wittenbergi Heroaztratra ott, hol a tridenti közzsi-
nat 25-ik ülésében illetékesen és egyedül üdvösen határozott. 
A bucsuk, mint a hit egyéb titkainak az mutatja leginkább 
isteni eredetét, miszerint az anyagi emberek között el nem 
satnyulhatnak, sőt a gyarló embert sülyedéséből felemelik. 

Ha a történelem folytán a bucsuk és bucsujáratok 
Krisztus uralmát kiválólag bizonyiták : ma kétszeresen tel-
jesitik azt. 

Ugy látszott, hogy a bucsuk ideje csakugyan lejárt, a 
nép alsóbb osztályában élt még, és fájón lehetett elsóhajtani : 
Non est qui recogitet corde! Nektek köszönjük ennek fel-
ébredését, nektek ellenfelek ! Itt kéjvonatok, ott tüntetések, 
amott vándorgyűlések, emitt internationalis társulások, ki-
rályok, ministerek, képviselők, szerkesztők, sat. mindnyá-
jan a mi számlánkra zarándokoltak. Ma midőn nyilvánosabb 
az élet mint valaha — felocsúdtak az alvók> és szégyenkezve 
szólnak. „Mádián táborban, és mi még most is dermede-
zünk?" Ki kell göngyölni azt a zászlót ! — szólt egy lelkes 
hang — Nem él-e az egyház, az Isten mozgó serege ? Felis-
mertük, hogy ma kettős kötelességünkké lett az, t. i. meg-
vallani nyiltan, szabadon Krisztust, és tiltakozni az elpogá-
nyosult világ ellen. 

Tudjátok jól, hogy mi a jelen század főhibái ; hogy 
érdekimádó, földhöz tapadt, érzéki. íme a bucsuk erre a leg-
jobb gyógyszerek ; mert ez megtagadása a testnek szent Pál 
szerint „Scíentes quoniam dum sumus in corpore peregrina-
mur a Domino — per fidem enim ambulamus, et non per spe-
ciem, audemus autem, et bonam voluntatem habemus magis 
peregiúnari a corpore, et praesentes esse ad Dominum." A 
szellem felemelése, mint egy franczia püspök — Turinaz — 
mondá : ez egy nagyszerű „Sursum corda !" Felöltése ez az 
Isten fegyverzetének szent Pál szerint adversus insidias dia-
boli, quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et 
sanguinem, sed adversus mundi rectores tenebrarum harum 
sat. (Éphez. 67.) felbátoritása ez a félénkeknek és a kétke-
dőknek meggyőzése, szóval Krisztus országának vissza-
foglalása. 

Nem csoda, ha ezek láttán kijönnek a Bábel-épitők 
sodrukból, ha a pirosingü caprerai azt kiáltja : „Sterminio 
dei preti !" ha a „Lucifero" és más forradalmi lapok tele 
torokkal kiabálnak, mint a szentkönyv szerint mestereik 

3* 
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hasonlólag kiáltoztak : „Quid nobis et tibi Jesu Nazarene : 
venisti perdere nos" stb. 

íme tehát ama nagyszerű bucsumenetekben ma kivá-
lólag Krisztus uralmát ismerhetjük fel. Krisztusét, ki vég-
hetetlen irgalmában szent szivének szerelmével hódit meg 
bennünket. 

Kétségtelenné teszik ezt a bucsuk eddigi eredményei. 
Az Üdvözítő sz. Lukács (4. fej. 17—21.) szerint a synago-
gában igy szólott egy ízben : „Spiritus Domini super me, 
propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me, sa-
nare contritos corde, praedicare captivis remissionem, etcae-
cis visum, dimittere confractos in remissionem, praedicare 
annum Domini acceptum et diem retributionis . . . Quia ho-
die impleta est haec scriptura", valóban most teljesültek is-
mét ez igék ; de erről részletesebben. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, január 9. Az e g y h á z s z e r e p e a m o d e r u 

t á r s a d a l o m b a n . A ,Pesti Napló1 korunk harcza felett 
az egyház és állam közt elmélkedve, a többi közt azt mondja, 
hogy itt nem az erkölcsi tanok és igazságok versenyvitájá-
ról, hanem arról van szó, hogy minő szerepet, minő hatás-
kört, minő hatalmat nyerjen az egyház a modern társada-
lom szervezetében, az alkotmányos állam keretében ? Mi 
teljesen egyetértünk a ,Napló1 czikkezőjével : a harcz, mely 
körülöttünk foly, melyben a társadalom minden rétege érde-
kelve van, nem az igazságok egymást közti versenyfutása, 
hanem verseny ezek és a hazugság közt. Az igazság az egy-
ház, a hazugság a modern társadalom részéről küldetik a 
csatatérre, mert különben lehetetlen lenne, ugy feltenni a 
kérdést : hogy minő szerepet stb. nyerjen az egyház a mo-
dern társadalom szervezetében ; e kérdésnek csakugyan csak 
akkor lehet értelme, ha a modern társadalom a hazugság, a 
tévely alapján áll, s ezen az alapon szervezkedik. 

Az egyház szerepét és szerepének betölthetésére hatal-
mát nem az állam, hanem maga az Isten egyszülött fia 
szabta és adta meg, e szerep, melyet mi isteni küldetésnek 
nevezünk az emberi nem, és igy a társadalom megszentelé-
sére is, nem fog azáltal megváltozni, hogy a fejedelem az ő 
hatalmát megosztja a néppel és az állam alkotmányos mó-
don kormányoztatik ; a küldetésében irányadókul szolgáló 
elvek nem fognak azért megváltozni, mert talán az egyed-
uralom köztársasággá változott, hanem mindig ugyanazok 
maradnak, mert hasonló politikai változások legkevésbé sem 
szüntetik meg a társadalomra nézve az egyház küldetésének 
s elvei befolyásának szükségességét. Vagy nem lenne-e ne-
vetséges azt állítani, bogy más lelki szükségei vannak az 
alkotmányos, és más az absolut kormány alatt lévő polgár-
nak ? hogy más vallási elvek képesek a lelkismeretet meg-
nyugtatni a monarchiában, mások ismét a köztársaságban, 
hogy a jog és igazságnak, a becsületesség és erénynek más 
alapja van ott mint itt ? 

De csak most veszszük észre, hogy tévedünk ; — hiszen 
a modern társadalomról van szó ! ennek pedig mint ilyen-
nek nincsenek lelki szükségletei, biztos alapelveket úgy-
annyira nem keres, hogy azokat magától elveti, jog, igaz-
ság, becsület és erkölcsről pedig már régen lemondott, mit 

is keresnének ily nemes növények oly társadalomban, mely 
becsületének tartja, hogy őseit a majomban tisztelheti, ellen-
ben szégyenli, ha mondják, hogy tagjai Isten képére van-
nak teremtve ; ily társadalomban bármennyire szükséges 
lenne is ugyan, hogy az egyház régi szerepét ne csak meg-
tartsa, hanem fokozott erővel is törekedjék elveit érvénye-
síteni, némileg mégis felfogjuk, hogy részére más szerep-
kört akarnak juttatni, mint aminővel eddig bírt, ami más 
szóval azt jelenti, hogy az egyházat minden eddigi működés 
teréről le akarják szorítani, végre pedig megsemmisíteni. 

Igenis, midőn a ,Napló' az egyház szerepéről beszól a 
modern társadalomban, nem mondja ki az egész igazságot, 
elhallgatja a végczélt, mely a liberalismus programmjában 
megvan jelelve. A liberalismus nagyon jól tudja, hogy oly 
társulatot, mint az egyház, egy tollvonással eltörülni nem 
lehet, mert hasonló kísérlet csak ő rá hozna veszélyt, azért 
kezdetben az egyház missiója elé csak akadályokat gördit, 
később már positiv törvényekkel jelöli ki a határt, melynek 
keretén belül működhetik, egy lépéssel tovább menve az 
egyház szervezetét veszi kezébe, hogy folytonos átalakítás 
és befolyásának tolakodó érvényesítése által végül tönkre 
tegye, megsemmisítse. 

Ily szerepet, illetőleg szereptelenséget tűzött ki az egy-
ház részére a modern társadalom, nagyon jól tudja, hogy 
az ő és az egyház elvei egymás mellett meg nem férnek, hogy 
e kettő közt kiengesztelődést, vagy egyességet még csak kép-
zelni is a legnagyobb esztelenségek közé tartozik, hogy a 
kettő közül a harcztérről élve csak egyik menekülhet, mert 
itt a küzdelem élethalálra megy ; ezt tudja a liberalismus, de 
tudjuk mi is, azért kár a ,Naplónak1 bújósdit játszani, kár 
a gyermeket nevén nem nevezni, és idézett helyét inkább a 
valóság szerint igy nem fogalmazni : „az a kérdés, mikép 
fosztassék meg a modern társadalom szervezetében, az alkot-
mányos állam keretében az egyház azon szereptől, melyet 
eddig játszott, azon hatáskörtől, melyet eddig betöltött, s 
azon hatalomtól, melynek eddig birtokában volt — ez, 
igen ez a ,Napló1 szavainak értelme, mert különben felfog-
hatatlan, mikép lehet egy lélegzet alatt az egyház szerepé-
ről is beszélni a modern társadalomban, s az egyház kiirtá-
sát is művelődési és politikai tekintetben figyelmet érdemlő-
nek magasztalni Svajczbau . . . Jó lesz azonban, ha a ,Napló1 

többször fog elmélkedni ez ismeretes szavak felett : homo 
proponit, Deus disponit. A 

Pest, január 4. A n é p s z a v a I s t e n s z a v a . A 
lapokban néhány nap előtt körutat tett egy vakmerő (?) ul-
tramontáa káplány államellenes izgatása (?) amint illő, kellő 
liberális commentárral ékesítve. A vádlevél azon pont körül 
forog, hogy a dorozsmai közös iskolai dicsőséget a nép meg-
unva, miután annak veszélyes voltáról a káplán által is fel-
világosittatott volna, ismét felekezetivé akarja tenni iskolá-
ját. De állam elleni lázadást elkövetni csak Mileticsnek és 
consorteseinek van megengedve, az ,amerikai rendszer' azon-
ban ugy hozza magával, hogy a kath. pap még ott se meré-
szeljen oktatólag hatni a népre, hol a felserdülő nemzedék-
nek vallásos neveléséről van szó, mert a mai liberalismus-
nak jogtudománya szerint, valahányszor a pap arra nézve 
világosítja fel a népet, hogy az adófizetésen kívül még más 
joga is van az ,állam'-mal szemben, ezáltal államveszélyes 
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merénylet követtetik el. Hogy tehát a nép az ilyen merény-
lettől elijesztessék első sorban a lázadás fejét, ez esetben a 
szegény káplányt mint bűnbakot kell felállitani, azután 
mint lázitót beperelni, végre elitélni ; evvel felvilágosittatik 
a nép is, hogy mi sors vár rá, ha tovább is lázongana, miből 
természetesen az következik, hogy a nép lecsendesül . . . . 
íme mily egyszerű eszköz a lázadás leverésére. 

lia a fentebbi esetet megvizsgáljuk ismételten és ismé-
telten pálczát kell törnünk azon szerencsétlen gondolat felette 
mely a közösiskolát hazánkban is létesitette. Azon fele-
kezetközti béke helyett, melyet a közösiskolák behozatala 
által állitólagosan czéloztak az illető tényezők, minden józa-
nul gondolkozó ember előtt világos volt előre, hogy egyenet-
lenség lesz a vége, azon kimondhatatlan erkölcsi kár mellett, 
mely a közös iskolák szükségszerű kifolyása. Beláthatta azt 
mindenki, aki a katholikus iskolák iránt szenvedélytől nem 
volt elvakitva, hogy a katholikus nép mint minden más nép 
egyáltalában, az újság ingerétől elragadtatva, főleg pedig 
Ígéretek által elcsábíttatva, itt-ott hajlandó lesz ugyan isko-
láit közösökké tenni, de amint meg fogja ismerni a szelle-
met, melyet gyermekei saját 5%-es adójának árán az isko-
lában beszívnak, azonnal ismét vissza fogja követelni fele-
kezeti iskoláját; de hogy ez békés uton nem fog megtörténni, 
hogy ez a kedélyeket izgatottságba fogja hozni és igy a ter-
vezett béke helyett zavarok fognak létrejönni, ez már ter-
mészetes dolog, amint erre nézve, a közösiskolákat illetőleg, 
a dorozsmai eset nem az első. 

Hiba, kimondhatatlan hiba volt a közösiskola behoza-
tala, de váljon igazságosabb, következetesebb-e a liberalis-
mus e kérdésben a nép és önmaga iránt, mint más kérdések-
ben lenni szokott ? A liberalismus szerint állítólag a népben 
gyökerezik minden hatalom, az állam vezetői, a törvénhozó 
testület nem más, mint a nép akaratának kifejezése ; mind az, 
mi tőlük származik, érvénynyel csak azért bir, mert az, — 
ha igaz — a nép akarata. Azért állítja a liberalismus, hogy 
a nép szava Isten szava — mondjuk : állitja, mert a gya-
korlatban saját elvével vagy teljesen ellenkezőleg jár el, 
vagy csak akkor és azért ragaszkodik hozzá, mert gyakrau 
az általa már ,megdolgozott' nép akarata az ő saját akara-
tával megegyez. Ha a liberalismus nem hazudnék szüntele-
nül, amint hazudik, ugy saját állítólagos elve szerint a jelen 
esetben, midőn a nép elközösitett iskoláit ismét felekezetiekké 
akarja tenni, a nép szavát Isten szavának kellene tekinteni ; 
azaz minthogy mindig és mindenben a nép akarata hurczol-
tatik közpiaezra, mint oly tényező, melynek egyedül van 
joga létezni, ugy következetesen a jelen esetben nyilvánitó 
népakarat teljesülését is nem akadályozni, hanem elősegíteni 
kellene, miben legkevésbé szolgálhat mentségül, hogy törté-
netesen egy kath. pap is szerepel, hiszen talán csak a kath. 
pap is a néphez számittatik. Teljesen igazságtalan eljárás 
tehát a liberalismus által souverainnek tekintett nép — tel-
jes következetlenség önmaga iránt, ha nem engedi, hogy az 
egykor elközösitett iskolát a nép saját akarata szerint ismét 
felekezetivé tegye. 

De mi fog most történni, ha a nép hivatkozva a libera-
lismus elvére, akaratát ez esetben érvényesíteni el van hatá-
rozva ? Ki fogja a felelősséget magára venni, ha ez esetből 
nagyobb bonyodalom származnék? Pedig származhatik, 

mert az állam, látva, hogy most a nép akarata ellene nyilat-
kozik, erőszakkal fogja minden bizonynyal saját akaratát 
azon nép akarata ellenében érvényesíteni, melytől hite sze-
rint hatalma származik ; — vagy mi történnék akkor, ha e 
jelenleg talán elszigetelt eset általánossá válnék? — a kor-
mány erőszakot használna, a nép nem engedne és birnánk 
mintegy 400 és néhány helyen ostromállapottal, igazán szép 
kilátások ezek ! De hogy be ne álljon, jó lenne, ha a kor-
mány a dorozsmai esetből okulna és nem erőszakolna a nép 
nyakára oly intézményt, mely ennek lelkismeretes meg-
győződésével merőben ellenkezik, hanem engedné a nép 
akaratát valósulni, habár az mindjárt a kath. ügy győzelmé-
vel lenne összekötve is, minek legelső következményeül meg-
várjuk, hogy annak a szegény káplánnak, ki csak lelkisme-
retes kötelességét teljesítette, s ki szintén a néphez tartozik 
egy hajaszála sem fog meggörbittetni. S 

Páris. P l a n t i e r p ü s p ö k N é m e t o r s z á g ró 1. 
Azon erélyes nyilatkozatok, melyekre több franczia püspököt 
a Poroszhonban ezidŐ3zerint divó egyházüldözés birta, any-
nyiban magokra vonták kormányunk figyelmét, hogy nem 
régen bizalmas köriratot bocsátott a főpapokhoz, melyben 
azokat az ilyféle nyilatkozatoknak veszélyes voltára figyel-
meztette. Az ,Agence Havas' tudósitása szerint maga Arnim 
gróf, az itteni porosz követ szólalt volna fel a nimesi püspök 
urnák egyik pásztorlevele ellen, melyben a tudós főpap a 
mostani porosz egyházpolitikai rendszert époly beható, mint 
igazságos bírálatnak vetvén alá, ugy nyilatkozott arról, 
amint nyilatkoznia kellett : feltétlenül kárhoztatólag. Meg-
lehet, hogy az Arnim felszólalásáról szóló bir részben igaz ; 
mert tény, hogy a , Journal de Paris' kevéssel a liivatolt 
főpásztori köriratnak megjelenése után hivatalos sugalma-
zásu jegyzéket hozott, melyben fejtegettetett, miszerint nem 
jó, a jelenlegi körülmények közt szemben az erős győzővel 
ily erélyes hangon nyilatkozni. Magát a püspöki körlevelet 
még az , Univers1 is csak kivonatilag hozta. A kath. egyház-
nak korábbi üldöztetéseiből kiindulva ezeket mondja Plan-
tier püspök : 

„Bismarcknak Németországa az, mely eme gyalázatos 
s erkölcstelen hagyománynak tovább folytatására vállalko-
zik. Posen, Köln, Paderborn s Ermlandnak nemeslelkü fő-
papjai kijelenték, miszerint nincs kedvök a berlini pápának 
engedelmeskedni; — elbocsáttatnak tehát. Egy esküszegő 
pap a választott, s egy úgynevezett, Deventerben székelő 
püspök szenteli fel Reinkenst az ,ókatholikusoknak' fejévé. 
Ehhez csatlakozik a vén Döllingernek, ezen ódon romhalmaz-
nak társaságában néhány pap, kik az állatiasság vagy a 
pártütés, vagy mindkettőnek bélyegét homlokukon hordják. 
A berni s a genfi kormány sem kivánnak különb papo-
kat. Egy hajdanta hires barát, ki Luthernek példája sze-
rint valami protestáns pásztor által valamely oly asszonynyal 
adatta magát össze, kit, mint mondja, még mint barát meg-
térített : — ez az ember a legbecsületesebb, kit a svajezi kis 
zsarnokok megszerezhettek a magok számára . . . . " 

Megmutatja aztán a püspök, hogy a német protestán-
sok katholikus honfitársaik irányában tökéletesen ugy vise-
lik magokat, mint hajdanta a római pogányok a köztük lakó 
keresztények iránt, s hogy az efféle üldözéseknek végét s 
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végczélját az üldözők részéről rendesen a lopás s rablás ké-
pezni szokta. 

„A mai caesarismus — mondja a püspök — ugy a 
mint az a 16. században keletkezett, semmiben sem külön-
bözik a régi pogány caesarismustól. Tudjuk, hogy bántak a 
16. századnak eretnekei mindenütt, ahol ügyök győzelemre 
vergődött a köz- s magánvagyonnal. Nézzünk csak körül 
Angol- Német- s Francziaországban, vagy akár csak Svajcz-
ban is, s azt fogjuk látni, hogy a protestantismusnak majd-
nem összes jelenlegi vagyona katholikus őseink kifosztoga-
tásából származik. Hasonló jogérzet jellemzi mindama kor-
mányokat is, melyek a Voltaire-féleliberalismus, a mai pro-
testantismus s a forradalom által alapittattak. Ki ne tudná, 
mi történt nálunk, Francziaországban 1789. s 1799. közt? 
Ki ne emlékeznék azon rablások- s fosztogatásokra, melyek-
nek szinhelye, immár 40 esztendő óta a szomszéd Spanyol-
ország ? S hogy azon utálatos mohóságot még különösen 
emiitjük, melylyel az újjászületett Olaszország az egyház s 
egyházi társulatoknak vagyonára rohan, — az talán épen-
séggel felesleges. Csak várjunk még egy kissé, s majd meg-
látjuk, váljon nem ékesitendi-e fel magát hasonló babérok-
kal, jobban mondva hasonló zsákmánynyal Poroszország is. 
Hiszen, talál erre elég példát a saját maga történetében. 
Története azon óriási rablással kezdődik, melyet branden-
burgi Albrecht a német rend birtokán elkövetett, s ha 
ugyanezen állam ma képviselőtestülete által az ,ókatholiku-
sok' javára a katholikusoknak kifosztogattatását rendelteti 
el, ugy csak méltó örököse leend azon dicsőségnek, mely 
már bölcsőjét környezé. Ez, ha Isten különösen közbe nem 
veti magát, nem sokára meg is fog történni." 

Elhiszszük, hogy ezen őszinte apostoli szózat a berlini 
uraknak nem tetszik ; annál is inkább hiszszük, mert a 
nimes-i püspök ellen még nem is lehet ,törvényesen' eljárni-

Berlin. Á l l a p o t a i n k s k i l á t á s a i n k . A 
,Germania' arról értesiti olvasóit, hogy a ,nagy államférfi' 
Bismarck legújabban ismét sajtópert indított ellene, s pedig 
herczegi személyének irodalmilag elkövetett megbántása 
miatt. Ezen különös harczmodor, politikai ellenfelét folyto-
nos sajtóperek által agyonütni, még a liberális táborban sem 
talál többé azon feltétlen helyeslésre, melylyel mamelukjai 
máskülönben a ,nagy férfiú' fogásait fogadni szokták. Sőt a 
liberalismusnak egyik leghirhedtebb közlönye, a ,Köln. 
Ztg.1 épen e napokban, nem minden keserűség nélkül emlité, 
hogy bizony az angol kormány sokkal szabadelvűbb a po-
rosznál. „Angliában — mondja, a kormányoknak már évti-
zedek óta sem jutott eszökbe többé valami irodalmi közlöny 
ellen sajtópert inditani. Peel, Palmerston, Rüssel, Gladstone 
még álmukban sem gondoltak, vagy gondolnak erre, pedig 
az angol sajtó, midőn ez ország államférfiairól nyilatkozik 
gyakran sokkal nyíltabb, mint a német, olyannyira, hogy 
nem ritkán egyenesen durvának mondható." Régi dolog, 
hogy Bismarcknak a nagy államférfiuhoz épen csak a nagy-
ság hiányzik ! 

Egyházpolitikai törvénykezésünket illetőleg hirlik, 
hogy a cultusminister legközelebb oly pótjavaslatot fog tenni 
a májusi törvényekhez, melyeknek elseje szerint az eddigi, 
sikerteleneknek mutatkozott pénzbirságok helyébe a rögtöni 
befogatás hozatnék indítványba a ,renitens' püspökök szá-

mára, míg másika azon rendszabályokat formulázná, me-
lyeknek alkalmazása által az állam hasonló esetekben a fő-
pásztor nélkül levő megyéknek kormányzásáról gondoskod-
nék (!) Míg ezen törvények hozatnának egyes szolgalelkü bí-
róságok felette serények püspökeink elitélésében. Legújabban 
a boroszlói hg.-püspöknek esete kezd előtérbe lépni. A püs-
pök ugyanis, miután már 27 ,törvénytelen' dispositio miatt 
el lett volna ítélve, legújabban ismét 200 tallérig büntette-
tett meg azért, mert a broslawitzi plébániát nem akarja a 
tartományi elnöknek kivánata szerint betölteni, egyúttal pe-
dig tudtára adatott, hogy míg ezt nem teszi, f. évijan. l-jétől 
kezdve összes jövedelmei zár alá tétetnek. Ide tartozólag 
emlitem meg, hogy a trieri papnövelde a kormány által be-
záratott, természetesen szintén a májusi törvények alapján, 
míg a paderborni püspök január 5-ére van az u. n. legfőbb 
egyházi törvényszék elé idézve azon egyházi felfüggesztés 
miatt, melyet már 1871-ben Mönnikes lippspringei káplán 
felett kimondott. A püspök természetesen nem fog megje-
lenni. Említésre méltó, hogy ugyanezen főpap megyéje egy-
háztanácsait oda utasította, hogy a királyi fiscus ellen vád-
lólag lépjenek fel, mivel az számos plébániában az egyházi 
pecsétet s az anyakönyveket erőszakkal lefoglalta. Kiván-
csian várjuk, minő állást fog a kormány ezen váddal szem-
ben elfoglalni. 

Csalódnak egyébiránt az iránytadó körökben, ha azt 
hiszik, hogy jelenlegi rendszerök által nagy népszerűségre 
tesznek szert. Még a ,Spen. Ztg.1, is kénytelen bevallani, misze-
rint a pozeni német hatholikusok mindig jó poroszok voltak, 
kiket most a májnsi törvények az ellenzék táborába ker-
gettek. Megjegyzésre méltó, hogy még a lengyelek közt is 
azok, kik vallási tekintetekben mindig a legliberalisabb ár-
nyalathoz tartoztak, legújabban a katholikusokhoz állottak, 
mint egy számos évek óta Berlinben tartozkodó, lengyel ere-
detű ügyvéd mondta : „Teljes életemben liberális voltam, de 
a májusi törvények ultramontánná tettek ! 

Scajcz. B i s m a r c k k e z e mindenütt érezhető, igy 
legújabban a nuntius kiutasításának ügyében is ; mert mégis 
csak feltűnő, hogy az idevonatkozó szövetségtanácsi átirat, 
mely deczember 12-kéről van keltezve, ugyan-e napon a 
berlini ,Nord. Alig. Ztg.1-ban jelenhetett meg, még mielőtt 
magok a Bernben, a szövetség székhelyén tartózkodó di-
plomaták amott hivatalos tudomást nyertek volna róla. 
Ezek után senki sem fog csudálkozni, ha azt mondjuk, hogy 
ezen átiratot a nuntiushoz, melylyel kiutasittatása tudtára 
adatott neki, Berlinben előbb ismerték mint Rómában ; ha 
valamin, ugy legfelebb azon lehetne csudálkozni, miként 
állithatja ezek után a szövetségi elnök, Ceresole, hogy merő 
rágalom azt mondani, hogy a szövetségtanács porosz befo-
lyás alatt áll. 

Bármint legyen azonban a dolog, a liberális sajtónak 
legnagyobb része magán kivül van afeletti örömében, hogy 
az ,állam' végre valahára ,erélyesen' lépett fel az egyház 
ellen, azaz, hogy ismét egyszer oknélkül egy jókora tapin-
tatlanságot s igazolatlan gorombaságokat követett el. Mert, 
hogy a pápai nuntiusnak a nov. 21-iki encyclica követ-
keztében történt kiutasittatása semmi egyéb mint minden 
provocatio nélkül készakarva elkövetett gorombaság, arra 
nézve figyelemre méltó hangokat találunk nem egy liberális 
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svajczi lapban, ha mindjárt csak elszigetelten is ; mert e 
lapoknak többsége, a páholy szolgálatában állván, mint 
mondók, az elkövetelt erőszakon csak örülni tud. 

A fentemiitett, némileg méltányosabb lapokhoz tarto-
zik a foedaralisticus érzelmű ,Eidgenossenschaftmely, ám-
bár egyházi kérdésekben protestáns-liberális állásponton áll, 
a szóban forgó ügyre nézve mégis a következőket mondja : 
„Az encyclicákban a pápa a maga híveihez szól, körülbelül 
ugy mint a Megváltó néha különösen az ő legközelebb tanít-
ványaihoz szólni szokott. Ily iratnak tartalmát természete-
sen az egyháznak belállapota, örömei s szenvedései, veszé-
lyei, melyekben forog s reményei, melyeket táplál képezik, 
mihez aztán intések s felbátorító tanítások csatlakoznak. 
Ebből következik, hogy egy ilyen encyclica épen nem diplo-
matiai okirat, amiért is dőreség lenne, azt követelni, hogy 
az ilyennek hangján írva legyen. Ha már most a pápai nun-
tiusnak a legujabbi encyclica miatt útleveleit küldenők meg, 
az egész polgárisult világ joggal azt mondhatná, miszerint 
a svajczi legfőbb kormányzó hatóságok meg a legkezdetle-
gesebb fogalmakkal sem bírnak arról, váljon miben áll 
voltaképen a különbség egy diplomatiai s nem diplomatiai 
okirat közt". 

A szövetségtanács azonban nem hallgatott a józan, 
államári felfogás e hangjára, s nem is hallgathatott ; mert a 
forradalmi felforgatóknak nyilt s a szabadkőműveseknek 
titkos nyomása alatt áll. 

Hasonlólag mint az ,Eidgen.1 nyilatkozik a ,Suisse ra-
dicalemely Mermillod s Lâchât püspököknek kiutasittatá-
sát alkotmány- s törvényellenesnek mondja, s nyiltan kije-
lenti, miszerint a pápa, mint az egész kath. egyháznak feje 
nem hallgathatott szemben azon erőszakkal, melyet a berni 
kormány a jurai katholikusok irányában elkövet ; köteles-
sége — mondja a svajczi radicalismus ezen közlönye — a 
katholikus világot ezen igazságtalanságokról értesiteni, s ha 
van ez ügyben megsértett fél, ugy nem a szövetségtanács, 
vagy az egyes kantoni kormányok azok, hanem a katholi-
kus cultus, melynek szabadsága ilymódon egyenesen tagad-
tatik. A nuntiusnak kiutasittatása semmi egyéb, miut teljes 
s hivatalos szakitás a kormány s a katholicismus közt, s 
ekképen talán kezdete az utóbbi tökéletes felszabadulásá-
nak. Ezt a szövetségtanács aligha akarta elérni, midőn a 
nuntiust elutazásra felszólította, de ez lesz eljárásának ter-
mészetes következménye; mert míg eddig csak egy közvet-
len közege volt a pápának Svajczban, ezentúl lesz öt ; mert 
most minden püspök közvetlenül fog Rómával közlekedni, 
épugy, mint az amerikai püspökök, kiknek az ott divó 
általános vallásszabadságnál fogva mindeddig szintén semmi 
szükségök sem volt egy nuntiusra. Deczember 18-án az öt 
svajczi püspök Luzernben értekezletet tartott a nuntius, 
mgre Agnozzinál, azon további lépésekről tanácskozandók, 
melyeket az ugyan-e hó 12-én történt elutazási felszólítás 
szükségessé tett. E lépések a ,Suisse radicale' nézete szerint 
abban fognak állani, hogy mgre Agnozzi mint nuntius útle-
veleinek átvételét nyugtázván a kormánynak, mint olasz 
polgár megmarad eddigi helyén, miben őt a svajczi kormány 
nem akadályozhatja mindaddig, mig — mitől a nuntius böl-
csen óvakodni fog — államellenes üzelmekbe nem bo-
csátkozik. 

IRODALOM. 
Megjelent s beküldetett : 
— „A pannonhalmi sz. benedekrend névtára 1873/4. 

tanévre, igen érdekes, ily czimü jogtörténelmi értekezéssel 
„A pannonhalmi főapát kiváltságos egyházi állása" Wagner 
Lörincz, a pannonhalmi főmonostorban az erkölcs- s lelki— 
pásztorkodástan tanárának tollából. 

A rend összes személyzetének létszáma 184 ; ezek kö-
zül 2 hit- és bölcsészettudor, 5 hittudor s 9 bölcsészettudor ; 
tanügygyei foglalkozik 68, a lelkipásztorkodás terén műkö-
dik 22 egyén ; a rend vezetése alatt áll 1 lyceum, 3 fő- és 3 
algymnasium, összesen 1219 tanulóval, 21 plébánia s 37 
templom és kápolna. A főapátsági territóriumon lakik 26,320 
katholikus, összesen pedig 32005 lélek. 

— „Dr. Martin Luther auf dem Standpunkte der 
Psychiatrie beurtheilt", von P. Bruno Schön, Wien 1874. ; 
Sartori. Bebizonyítani iparkodik, hogy Luther tökéletes 
bolond volt, ki mind azon lelki bajokban szenvedett, melye-
ket a tébolydákban az egyes elmebetegeken észrevenni szok-
tunk. Maga a szerző hit- s bölcsészettudor, s kiérdemesült 
bolondházi lelkész. 

= „Az államveszély esek", népies elbeszélés Bolanden 
Károlytól, az 1873. deczember 14-én tartott Mária-ünnepély 
emlékére fordította az egri növ. papság magy. egyh. irod. 
társulata. Eger, lyc. ny. 1873; 16-ad r. 20 kr. Mint az 
államomnipotentia fonák eszméjének hatalmas czáfolata épen 
most kettősen érdekes s igen ajánlható. 

= „Weckstimmen" für das kath. Volk IV, 12. „Na-
turgeschichtliche Studie über den Sitz der modernen Ueber-
zeugung" von Dr. Philipp Hammer; és V, 1 : „Ich bin es" 
Hattler atyától. 

Őszinte örömünkre szolgál, hogy eme valóban kitűnő 
vállalatnak immár ötödik évfolyamát jelezhetjük. Minden 
évfolyam, melynek ára csak egy ft. 12 füzetből áll, melyek-
ben a legégetőbb kérdések Németországnak legkitűnőbb irói 
által népszerű, érdekes, felette tanulságos modorban tárgyal-
tatnak. Melegen ajánljuk ezen felette közhasznú vállalatot. 
Pest, városháztér, Sartori. 

VEGYESEK. 
= Személyzetiek. Császár s ap. kir. ő Felsége Buda-

pestről f. é. jan. 8-káu kelt legmagasabb elhatározással val-
lás- s közokt. magyar ministere előterjesztésére, Kántz 
Lázár esztergomi kanonoknak a phárosi czimzetes püspök-
séget ; Bendek József esztergomi kanonoknak a bold. Szűz 
Máriáról nevezett czikadori czimz. apátságot ; dr. Dulánszky 
Nándor esztergomi kanonok s ministeri osztálytanácsosnak 
dijmentesen a sz. Egyedről nevezett sümegi czimzetes apát-
ságot ; végre Chemy Alajos sasvári alesperes s plébánosnak 
a Buda melletti révi czimz. apátságot adományozta. 

— A Reinkensnek püspökül való elismertetésének 
ügyében a bajor kormány által kiküldött bizottság eddig 
csak egyetlenegy félórányi ülést tartott, melyben Pözl ta-
nárt az ez ügybeni véleményadásra felszólította. A felhívott 
a bajor államjog tanára a müncheni egyetemen, s a bajor 
felsőháznak tagja. Azon állitás, hogy a bizottság az elisme-
rést ellenzi, még mindig határozottan erősíttetik. 
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— Mily politikai véleményszabadság uralkodik Po-
roszországban, arra nézve már több példát hoztunk fel. íme 
a legujabbik. Poroszországban szokás, hogy a hivatalnokok 
karácsonkor rendkivüli gratificatiót kapnak. A düsseldorfi 
kormányelnök, valami Ende ur ezidén ugy intézte él a dol-
got, hogy azon hivatalnokok, kik az utolsó országgyűlési 
választások alkalmával liberális értelemben szavaztak, az 
egész szokott gratificatiót megkapták, azok pedig, kik a cen-
trum jelöltjeire adták szavazatukat semmit, végre azok, kik, 
mint sokan tevék, egy liberális s egy conservativ jelöltre 
szavaztak a gratificatiónak felét kapták —• ! 

— A strassburgi püspök késznek nyilatkozott egy 
képviselői mandatumnalc elfogadására a német birodalmi 
tanács számára. A többi német püspök, valamint Ledo-
chowski érsek s Namszanowszki is hasonló ajánlatokra tud-
valevőleg tagadó választ adtak. 

— A spanyol kormány, mint római lapokban olvassuk 
legújabban nagy indiscretiót követett el a szentszék ellen. 
Tudtára adatván ugyanis félhivatalosan Castelarnak, kiket 
fog a szentatya a legközelebbi consistoriumban püspökökké 
kinevezni, amaz e tudomást arra használta fel, hogy a vele 
közölt névjegyzéket másnap a madridi ,(jaceta Official1-ban 
ily bevezetéssel tétesse közzé: „Mi Castelar Emil, a köztár-
saság elnöke, a következő polgárokat neveztük püspökökké." 
Ezen egyenes hamisítás azonban azért sem fog e tekintetben 
jogszerző előzetes esetet képezhetni, mert a spanyol püspö-
kök hallomás szerint oly kinevezési bullát kapnak, mely az 
ezidőszerinti spanyol kormányt egy szóval sem emliti. 

Másrészt azt beszélik, hogy ugyanezen Castellár oly ok-
iratokat mutatott be az olasz kormány előtt, melyekből kide-
rül, hogy nincsen joga a Rómában létező spanyol alapítványo-
kat lefoglalni. Hiszen nem volt a többire sem, s mégis tette ! 
különben e perczben Castellár már megszűnt elnöknek lenni. 

— Beszélik, hogy Theiner atya még nem határozta el 
magát végképen, váljon elfogadja-e a bibliotheca Vallicellana 
igazgatóságát. 

— A Párisban tartózkodó pápai nuntius, Chigi her-
czeg-bibornok deczember 30-án volt fogadtatáson Mac-Ma-
honnál, hogy a párisi s cambrayi érseknek bibornokká való 
kineveztetését tudassa vele. Azt hiszik, bogy a nuntius egy-
úttal arra szólította volna fel az elnököt, hogy az uj bibor-
noknak a biretumot személyesen adja át. 

— Döllinger a porosz királytól a másodosztályú vörös 
sasrendet kapta. 

— A berlini protestáns egyháztanácsi választások mind 
a ,liberálisok' javára dőltek el, még oly plébániákban is, hol 
különben az orthodoxok lennének számszerinti többségben. 

— A berni kormány ismét egy uj erőszakoskodást kö-
vetett el, a mennyiben Purntrutban az Orzsolya-szüzeknek 
ottani zárdáját elnyomta. 

— Svajczi lapok irják, hogy Jáczint atya már igen 
roszul érzi magát Genfben, s ebből mi titkot sem csinál többé. 
Ennek legelső oka az, hogy nyája kebelében súlyos viszá-
lyok keletkeztek, melyeknek elnyomására tekintélye kez-
dettől fogva elégtelen volt ; továbbá özvegy Merimanné asz-

szonysággal sem áll a legjobb lábon, minthogy annak állí-
tólagos nagy vagyona, az összekelés után még nagyobb fül-
lentésen alapulónak mutatkozott, mihez még az is járul, hogy 
a genfi kormány, mely az expaternek a maga idején 10000 
frankot igért, tettleg csak 2000-et fizet neki, miből Genfben 
asszonynyal s gyermekkel élnie teljes lehetetlen. Hinc ille 
lacrymae ! Az ókatholikusok egyébiránt Genfnek Carouge 
nevü külvárosában az ottani templomot erőszakkal elfoglal-
ták, mi állitólagosan több rendbeli csendzavarásokra alkal-
mat adott. A maire beadta lemondását. A katholikusok pedig 
Degrange urnák elnöklete alatt bizottságot küldtek ki, mely-
nek kötelessége leend, érdekeit a szövetség legfőbb hatóságai 
előtt képviselni. 

— Miután már most Ledochowski érseknél nincs többé 
mit elconfiscálni, az érsek pedig büntetések fejében még 
16000 tallérral tartozik az államnak, bebörtönöztetése min-
dennap várható. Igy az állam legalább kénytelen lesz búto-
rozott szobát adni neki, miután érseki lakából még az ágya-
kat is elkobozta. 

— Poroszo rszágnalt 212 gymnasiumánál a lefolyt isko-
lai év végén 2541 tanuló tette le az érettségi vizsgát. Ezek 
közül 279 a katholikus, ellenben csak 232 a protestáns theo-
logiai pályára lépett. Nevezetes jele az időnek, hogy ezen, 
két harmadrészben protestáns országban, annak daczára, 
hogy az állam egész erejével legyezgeti a protestánsokat s 
üldözi a katholikusokat, mégis ez utóbbiak közt nagyobb a 
hivatás a papi pályára, mint amazok közt. 

— Az angolhoni kath. egyháznak állása a legújabban 
megjelent ,Roman Catholic Directory'' szerint a következő: 
Egész Angolországban van 1893 kath. pap, kiknek száma 
az utóbbi évben 31-gyei megszaporodott; ugyanakkor volt 
1245 nyilvános templom s kápolna, most van 1253. Ezeken 
kivül létezik 21 collegium, 86 férfi- s 268 nőzárda. A papok 
közt van 511 szerzetes: jezsuita, dömés, ferenczrendű, pas-
sionista s redemptorista. Magában a tulajdonképeni Angol-
országban vau 1162 világi és 470 szerzetes pap, 20 colle-
gium, 78 férfi- s 247 nőzárda. Az összes angol egyháznak 
hierarchiáját 20 érsek s püspök képezi. Van 34 katholikus 
felsőházi tag s 47 baronet ; a királyné legfőbb titkos taná-
csában 6 kath. tag ül, a parlamentben van 37 kath. irhoni 
képviselő. Az 1253 nyilvános templom s kápolnához még 
247 magánkápolna is számítandó különféle zárdákban s a 
kath. nemesség kastélyaiban, ugy hogy épen 1500 azon he-
lyeknek száma, melyeken Angol- s Skóthonban mise 
mondatik. 

— Münchenben egy öt fiúból álló rablóbanda karácson 
estéjén betört egy gazdag polgárhoz s 700 frtot vitt el. E 
tisztességes társaságnak legöregebbik tagja 14, a legfiata-
labbik 11 éves, feje pedig a megraboltnak fia . . . . Haladunk ! 
Szer etetado many ok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg 320 frt . 94 kr. s 140 frank aranyban. 
Az alsó-szölnöki plébániából 3 frt . 

Szerkesztői üzenetek. 
Dombóra : Mint tavai . 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 

Egész évre 10 frt., félévre S frt. o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221. sz. II. em., hova a 

kéziratok s egyéb a lap szellemi részét illető közlemények ; és Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, Sándor-utcza 
13. sz., hova a netán előforduló reclamatiók is intézendők. 

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautalványokat ajánljuk. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre Helyben s posta-

küldéssel 5 f t . 
Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros.főutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában. Sándor utcza 13 

i szam alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 14. 4. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Egy kis ,Memento'. — Christus régnât. — Egyházi tudósítások : Pest. Merénylet a zsidók ellen. Róma. Alku-
dozások folynak a Vatikán s Quirinál közt. London. Manning s Bismarck. Posen. Egy ,felfüggesztett' káplánnak védbe-

széde. — Irodalom. — Vegyesek. 

Egy kis,lementő'. 
Hogy társadalmi életünk gyökerén pusztító 

féreg rágódik és mélyen aláásta már a t a l a j t , ezt 
nem szükség bó'vebben fejtegetni, a felületes szem-
lélő minden erőmegfeszités nélkül épen ugy észre-
veheti a korhadt állapotot, mint a társadalmi ba jok 
felett töprengő', az élet problémáit megfejteni tö-
rekvő mélyeszü búvár ; bár hova fordítsuk tekin-
tetünket, zilált, abnormis ál lapotokra bukkanunk ; 
család, nemzet, földrész, mindannyian va júdnak , 
mert mindannyian ki vannak forgatva természetes 
helyzetükből , és az eredeti helyes viszony oly álla-
potoknak kezd helyt engedni, melyek szükségké-
pen az összes társadalom végzetszerű felforgatá-
sára vezetnek. Ha a családi életet teszszük bírála-
tunk t á rgyává , alig kezdjük fellebbenti a fá tyol t 
és már is oly sebre ta lá lunk, mely okvetlenül fel-
oszlással fenyegeti az egységet e ki tűnő tu la jdon-
ságát a családi életnek ; hiányzik t. i. az alárendelt-
ség szelleme. Ugyanezt ta lá l juk, ha tekintetünket a 
társula tokra , vagy az egyes nemzetekre vet jük . A 
ziláltság, a foszladozás jeleivel ta lálkozunk min-
denhol, mert mindenhol hiányzik az engedelmesség 
szelleme, a törvények mindannyi irott malaszt ma-
radnak, mindenki saját magának nem csak, de más-
nak is törvénye akar lenni a közösen, mindenkit 
kötelező törvény rovására, és igy oly helyzet áll 
be, melyben van ugyan törvény, de foganat ja , 
hogy ugy mondjuk , megszűnt lenni, mielőtt még 
megszületett volna. 

Törvény és az iránta kötelező engedelmesség 
nélkül a társadalom fenn nem ál lhat . Az anyagi 
világban minden a szükségesség törvényének levén 
alávetve, az Isten által alkotott rendben, a termé-

szet törvényei szerint történik rendszerint minden • 
a hold, a csillagok, az egész naprendszer rendes pá-
lyájokon haladnak, a föld megteszi forgását a n a p 
és saját tengelye körül , mindenben engedve a kény-
szernek, mely a vonzó erőkben nyi lvánul . Az em-
beri társadalomban, hol szabad akara t t a l felruhá-
zott lények vannak viszonyban egymással, szintén 
nem nélkülözhetők bizonyos szabályok, melyek 
mindenki részére megszabják a kört , hol tevékeny-
ségét oly módon fejtheti ki, nehogy az ál ta l má-
sok jogaiba ütközzék. Ezt a társadalmi rencl fenn-
tar tása követeli. De itt egészen máskép hat a tör-
vény ereje, mint az anyagi vi lágban, i t t is megvan 
a kötelezettség a törvénynek, hogy u g y mondjuk, 
vonzerejét követni, de mivel a társadalomban a tör-
vény nem oktalan, nem a szabad akaratot nélkü-
löző, hanem azzal igenis biró lényeknek hozatik, 
gyakran megtörténik, hogy a tö rvény ereje a sza-
bad akara t ellenállásán megtörik és i ly esetekben a 
tá rsadalmi rend megzavartatik, minek k ihatása 
annál érezhetőbb lesz az össztársadalomra, minél 
többen szegülnek ellene a törvényeknek, s minél fon-
tosabb a társadalmi rendet fentar tani hivatott , de 
az adott esetben engedetlenségbe ütköző törvény ; 
ekkor áll be a társadalmi megrázkodás, születik a 
forradalom. 

Ha az isteni és emberi törvények ellen nap-
ja inkban uralgó engedetlenségi szellemnek mint 
tá rsadalmunk capitalis ba j ának okairól kérdezős-
ködünk, válaszban nem szűkölködünk. A liberalis-
mus, a mily nagy szájjal, époly gyak ran minden ba j 
forrását a népek elnyomatásában keresi, azért g y á r t 
u jabb és u j abb a lko tmányokat , alkot u j törvénye-
ket, hogy az elnyomott népen áll i tólag segítsen, 
hogy mily sikerrel, annak szemtanúi vagyunk. Má-
sok különösen vallási indokban vélik rejleni a t á r -

4 
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sadalmi ba j kútfejét és a jelent mint átmeneti kor-
szakot tekintik, mely anomaliák nélkül nem foly-
hat le ; ha azonban, mint vélik, az idejöket lejárt 
vallási formák, különösen a katliolicismus közép-
kori institutióival, fogalmai- és elveivel a felvilágo-
sodott nép által lomtárba tétettek és helyöket a 
tudomány foglalandotta el, mint központ, hova az 
u j nemzedék tör, akkor az egész világ fog ismét 
rendes medrébe visszatérni, s igy a társadalom is. 
Mások más tényezőket találnak és mutatnak fel 
mint olyanokat, melyekből mint forrásból fakad-
nának társadalmi baja ink, de ezen okok inkább 
csak másodrendűek, vagyis inkább következmé-
nyei társadalmi bajaink alapforrásának, mintsem 
maga a forrás. 

Talán nincs is okunk csudálkozni azon, hogy 
a nézetek ennyire szétágaznak e fontos kérdés 
körül ; a bajban benne élünk, súlyát érezzük, és igy 
nehezen emelkedhetünk a magasba, hogy az igazi 
forrást megláthassuk ; de ez vissza ne riaszszon attól, 
hogy e kutforrás hollétét ismét s ismét ne kutassuk ; 
mert viszonyaink majdani meg javulásának ez egyik 
alapfeltétele, minél fogva ma is megkísértjük t. 
olvasóink figyelmét egy oly pontra irányozni, 
melyet az emberek legtöbbnyire mellőzni szoktak. 

Társadalmi bajaink forrását részünkről szintén 
vallási indokokban keressük és talál juk fel, csak-
hogy Ítéletünk lényegesen elüt azokétól, kik azt a 
katholicismus ,középkori' institutióiban,fogalmai és 
elveiben feltalálhatni vélik. A katholicismus közép-
kori institutiói, amennyiben azok alatt a szerzetes 
rendek értetnek, nem egyebek, mint az egyház vi-
rágos kertjei, nem egyebek, mint természetes kihaj-
tásai az egyház őrzésére bizott isteni tani tmány-
nak, ugy hogy nem is képzelhető, miszerint ez isteni 
tanok terméketlenek maradhat tak és az embei-i lel-
ken átvonulhat tak volna anélkül, hogy vágyat ne 
ébresztenének Annak tökéletességét legalább távol-
ról megközelíteni akarni, kitől származtak. Voltak, 
vannak és lesznek tehát ezek az egyházban mindig, 
mert nem lenniök nem lehet. Hogy e szerzetes ren-
dek példája ha tás nélkül nem volt, sőt az isteni tör-
vények tekintélye iránti hódolatuk még inkább fo-
kozta a hivő népben is az engedelmességet, az ta-
gadhatatlan, s ez a szerzetes rendeknek egyik érdeme 
a sok közül, de csak azon elvek alapján, melyek az 
egyházban folyton éltek és ma is élnek : adjátok 
meg a császárnak, a mi a császáré és Istennek, a mi 
az Istené, és : qui Ecclesiam non audierit sit tibi sicut 
ethnicus et publicamus. Bármit mondjanak is felü-

letes lelkek e ,középkori institutiók1, ellen ; szórják 
bár ellenséges nyilaikat a századokon keresztül 
felmagasió szerzetes alakok, az iránytadó szellemek 
ellen, annyi bizonyos, hogy a középkor épen az 
egyház változhatlan elveinek tiszteletben tar tása 
által a tekintély, és igy a rend korszaka volt, mely 
a nagyszerű átalakulások között is megtartotta jó-
tékony befolyását és megmentette a társadalmat. 

A napjainkban mélyen aláásott társadalmi ren-
det sem oly institutiók, minők a szerzetes rendek, 
sem azon elvek, melyeken ezek nyugodnak, és me-
lyek általok hirdettetnek nem szokták megingatni, 
sőt mindazon befolyás, melyet azok gyakorolnak, 
csakis megszilárdulást okozhat, mert fensőbb tekin-
télylyel szentesitik az összes társadalmi rendet. A 
sz. irás szavai szerint ex fructibus eorumcognoscetis eos. 
Mig szerzetes rendeinket a keresztény középkor nem 
csak szabadon terjedni engedte, hanem terjedésöket 
önmaga is elősegitette, mig hajlékaikban nyugod-
tan szentelhették éltöket Istennek s a tudománynak, 
mig az isteni ige kétélű fegyverével és istenes éle-
tük példájával kellemes illatként magokhoz vonz-
liatták, utánzásra indíthatták környezetüket, mert 
nem voltak, kik éltöket álszenteskedés, tanításukat 
ámitásnak bélyegezzék, végül mig a szerzetes élet 
iránti nagyrabecsülés királyi és főrangú családok-
nál is honos volt oly mértékben, hogy ivadékaik 
nem tar tot ták lealázónak az udvari fényt és kényel-
met a szegény barát durva ruhája és szerény czel-
lájával felcserélni, — igenis, ez időben sem mun-
kás kérdés, sem forradalom, sem in te rna t iona le ' 
nem háborgatta az államférfiak és tudósok éjjelét. 
A szerzetesi institutióért ugyannyi r i nem lehet jó-
zanon követ dobni az egyházra, hogy inkább a tár-
sadalmi rend fentartása érdekében kifejtett fára-
dozásáért minden szégyen nélkül az egyház fejére 
teheti bármely liberális ember is a méltán megér-
demlett babérkoszorút. Igaz marad ez nem csak a 
múltra, de a jelenre nézve is, mert az eszme, az elv, 
melynek alapján a szerzetesrendek létesültek, ma 
sem változott, és mint a múltban csak üdvös hatá-
suk által tűntek ki a társadalomban, ugy létezésük 
a jelenben sem képezheti társadalmi bajaink forrá-
sát, bármennyire származtassuk is eredetüket a kö-
zépkorból. A gyümölcs igen nemes fáról tanúskodik. 

Ugyanerről tanúskodnak a történet lapjai, ha 
a középkori pápák befolyását az államokra nézve 
mérlegeljük, de ez ma már csak a mult emlékei közé 
soi'ozható. Az a hatalom, melyet pápáink a fejedel-
mek beleegyeztével és azoknak gyakran határozott 
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ké re lmére az á l l a m o k sorsára g y a k o r o l t a k , m a 
m á r megszűn t , n a p j a i n k nem t u d n a k felőle semmit) 
t á r s a d a l m i b a j a i n k f o r r á s á u l t ehá t c sak o l y a n o k 
á l t a l t ek in t e the t ik , k ik f é n y e s n a p p a l is á lmodoz-
n a k és f o l y t o n r émképeke t f o r g a t n a k e lmé jükben . 
H o g y a z o n b a n a p á p á k befo lyása n a p j a i n k b a n is 
n a g y o n igazol t vo lna , az t épen t á r s a d a l m i b a j a i n k 
m u t a t j á k , mer t ezek m a g v a épen azon időben vet te-
t e t t el, midőn e b e f o l y á s ereje meg tö re t e t t , lé tezni 
t é n y l e g m e g s z ű n t ; sőt mi egész h a t á r o z o t t s á g g a l 
m e r é s z k e d ü n k az t á l l í tan i , h o g y h a az á l l amok fejei 
n a p j a i n k b a n a p á p á k n a k épen azon be fo lyás t en-
g e d n é k meg az á l l a m o k r a , m e l y l y e l azok a közép-
k o r b a n nevöke t dicsői tőleg b i r t ak , u g y t á r s a d a l m i 
b a j a i n k röv id időn ismét e lenyésznének és az elé-
gedet len f o r r a d a l m i szellemet a népek és nemze tek 
békés , n y u g a l o m r a t ö r e k v ő szelleme v á l t a n á fel , mi 
i smét csak azt b i z o n y í t a n á , miszer int téves u t o n 
j á r n a k azok , k ik b a j a i n k fo r r á sá t a ka tho l i c i smus 
in t ézményében , v a g y o ly egyház i b e f o l y á s o k b a n 
vélik re j leni , me lyeke t e g y k o r u g y a n a k o r igénye i 
szü l tek , de melyek, ma m á r csak a m u l t h a g y o m á -
n y a i t képezik. (Vége köv.) 

C h r i s t u s r é g n â t . 
(Folytatás.) 

Midőn az Udvözitő Jakab kútjánál fáradtan ülve, látta 
hogy a Sicharbeliek a samariai nő hivő szavára seregestől fe-
léje tolulnak, igy szóla tanítványaihoz : Nonne vos dicitis,quod 
adhuc quatuor menses sunt, et messis venit ? Ecce dico vobis : 
Levate oculos vestros, et videte regiones, quia albae sunt 
iam ad messem. Váljon nem mondhatjuk-e ezt mi is? látván 
kivált Francziaországban Jézus szent szivéhez, a kegyelem 
e kutforrásához zarándokló seregeket ? Váljon nincs-e kö-
zel a népek megtérése keleten és nyugaton ? Ki tudja ? Isten 
titka ! qui attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit 
omnia svaviter. Ki másokat rendel vetőknek, másokat ara-
tóknak. Ego misi vos metere, quod vos non laborastis, mondá 
egykor az apostoloknak, hátha ezen ige nekünk is szól ? 
Kétszáz éve, hogy Jézus szivének áhitata el lőn vetve, sok 
ellenmondással és mély feledéssel el lőn boronálva, majd 
nőtt, nőtt titkon, mignem egyszerre mint dus kalászszal rengő 
mező áll előttünk. 

Hátha e nagyszerű zarándokiások, melyek lelkesedés-
ben hasonlítanak a keresztes hadak férfias lángjaihoz, és 
annyiban különböznek, amennyiben magasztosabbak, lelkiek, 
mert mig ott Jézus sírjáról, itt Krisztus élő helytartójáról 
— ott az izlam elleni harczról volt szó: itt a társadalom 
megmentéséről. Hasonló okok hasonló eredményeket szülnek. 

Minden hatásnak van ellenhatása. Váljon sokáig fog-
juk-e tűrni, hogy egyetemeink ellenségei várak legyenek, 
hogy a tudomány, irodalom kétkedni tanítson, hogy a művé-
szet az anyag apotheosisa legyen, a költészet az állati ösz-

tönt ingerelje, hogy a színház a közerkölcstelenség iskolája 
legyen, hogy mindenütt megtagadják Krisztust ? 

/ 
Am mindezek feltevések és puszta kérdések, melyre 

csak a jó Isten felelhet, kihez felsóhajtunk: Perfice Domine ! 
quod coepisti in nobis. 

De a jövő képei helyett lássuk a bucsumenetek jelen 
eredményeit. Igen, mert már elzenghetjük a zsoltárossal : 
,Megfordítván az Ur Sión fogságát, lettünk mint a megvi-
gasztaltak. A kik könyhullatással vetnek örvendezéssel arat-
nak. Menvén mentek és sirtak, elvetvén magvaikat ; megjő-
vén pedig, örvendezéssel jőnek, hozván kévéikét.' 

Vessük tekintetünket mindenekelőtt Francziaországra. 
Mint hajdan II. Urbán pápa alatt ott hangzott a hatalmas 
szózat: ,Ez Isten akaratjai ugy ma ugyanott zeng szét „ Jésus 
szent szivének" nevezete, se jelszó val kelt zarándokutra egész 
Frankhon. A facie Domini mota est terra, montes exultave-
runt sicut arietes, et colles sicut agni ovium. Igen mert ezen 
áhítat — mint az albi-i tartományi zsinat mondja — oly 
hatalommal bír, hogy a legkeményebb bűnösök szivét is 
megtéríti, mert ez, — a sensii zsinat szerint — szorongatá-
sainkban vigasz, szükségünkben ótalom, bajainkban fel-
üdülés. 

Nem csoda tehát ha képviselő és pór, főúr és polgár, 
hadvezér és közvitéz résztvett benne. Kinek nincs ma Fran-
cziaországban siratni és esdeni valója ? Nem csuda, ha a vá-
rosok, egyházmegyék mind megjelentek zászlóikkal Paray-
le-Monialba, Jézus sz. szivének kegyhelyére. Páris, Marseille, 
Lyon, Orleans, Cambray, Lille, Boulogne, sat. zarándokait 
nem birták felvenni a vonatok. 

Felfoghatlan egy tünemény volt ez a világnak, épen 
ugy, mint a tengerparton őgyelgő halász nem érti a tenger 
dagályát és annak indokát. Papi csalásnak mégis sok, — 
vélik némelyek, — fanatismusnak is bajos mondani, midőn 
Francziaország legtiszteltebb neveivel találkozunk a bucsu-
helyeken. Mi hát? Legújabb tüntetési divat; francziaköny-
nyelmüség az egész ; ítélik nagy bölcsen, és meg van fejtve 
a talány. Nem Uraim ! nem találták el, ez valamivel több a 
könnyelműségnél, és kevesebb a fanatismusnál. Ez Fran-
cziaország megtérése. Az egyház legidősebb leánya felismerte 
csábitóit, és Urához, Istenéhez tér, kinél egyedül található 
az üdv, béke, rend, dicsőség. „Csak a vallás szabadithat meg 
bennünket mondá du Temple képviselő. In exitu Israel de 
Egypto. 

Ám vessük a tényeket a szentély mérlegébe és lássuk, 
ha ugy van-e ? 

A tridenti közzsinat Vl- ik ülésében leirja a bűnös 
megtérését és megigazulását, mely a nemzetekről is szól mint 
a 2-ik fejezetben láthatni. Lássuk tehát mit mond a megté-
résről a közzsinat, s váljon e keretbe alkalmazható-e ama 
vallási mozgalom képe ? 

Disponuntur autem ad ipsam justitiam, dum excitati 
divina gratia et adjuti, fidem ex auditu concipientes, libere 
moventur in Deum credentes vera esse, quae divinitus revelata 
et promissa sunt, atque íllud inprimis, a Deo juatificari im-
pium per gratiam eius, per redemptionem, quae e3t in 
Christo Jesu, et dum peccatores se esse intelligentes a divinae 
justitiae timoré, quo utiliter concutiuntur ad considerandam 
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Dei misericordiam se convertendo in spem eriguntur ; fiden-
tes, Deum sibi propter Christum propitium fore illumque 
tamquam omnis justitiae foutem diligere incipiunt : ac prop-
terea moventur adversus peccata per odium aliquod et dete-
stationein" etc (Sess. 6. cap. 6.) 

íme a megtérés kellékei, 1-ör a megelőző kegyelem és 
a hit, 2-or félelem és remény, 3-or az Isten kezdő szeretete 
és a bűnök gyűlölete. Mindezt feltalálni ott, ama bűnbá-
nati bucsujáratokban, mi egy uj, megjavuló életre nyújt 
alapos reményt. 

Fő a megelőző malaszt, mely nélkül nincs megtérés, ám 
ez Francziaországra tulbőven kiáradt, nem lehet elmon-
dani, mennyibe került e nép megtérítése Jézus szent szivé-
nek ! A megelőző malaszt, ha áldásaiban fel nem ismertetik, 
büntetésekben szokott hathatósabban nyilatkozni. Könnyeb-
ben megfogan a mag, ha vas szakgatja fel elébb a görön-
gyöt, Francziaország mindkettőt szivig érezte. 

Jézus szive már akkor virasztott felette, midőn a gal-
licanismus által szabadabb utat nyitott a tévedésnek, ámde 
— mint a sensi zsinat mondja — a megszomorodott Jézus 
akkor hiába keresett résztvevőt ; mert nem talált ; jöttek az 
encyclopaedisták ; jött amaz időszak, melyről az Üdvözítő 
Alacoque sz. Margitnak igy nyilatkozott: „Oh nézd az én 
népem miként üldöz engem, ha meg nem javul, meg kell 
büntetnem." A forradalom martaléka lett ; de nem okult, sőt 
az történt, amit Bossuet előre látott, miszerint Francziaor-
szág hivatásával ellenkezőleg, befolyását a világ megrontá-
sára használja, ugy hogy szükséges volt iszonyú eszközök-
kel visszavezetni őt, mi aztán valósággal meg is történt. 

Váljon — kérdem — ha a franczia sas győz 70-ben, mi 
történik ? Nem nyertek volna-e teljes érvényt a harcz elő-
estején hangoztatott 89-ki elvek, nem Voltaire szive ural-
kodott volna-e, melyet Duruy cultusminister értékes tartóba 
foglalt III. Napoleon rendelésére ? . . . Hála Istennek, hogy 
igy történt, és hogy Francziaország felismerte látogatásának 
napjait, felismerte vérében, gyalázatában, elhagyatottságá-
ban Urát Istenét ! . . En dilectus meus loquitur mihi : Surge, 
propera arnica mea ; . . iam enim hyems transiit . . flores ap-
paruerunt in terra nostra, tempus putationis advenit . . 
Megérté Jézus szavát, siralommal járult szentélyéhez, mint 
egykor az áhitatos nők sirjához — és a feltámadás angya-
lát találta ott, ki őt hitre, reményre, szeretetre biztatá. 

Igen, a kegyelemre a hit felelevenedése következett, 
mint Tamás apostol Jézus oldalának sebét érintve felkiál-
tott : En uram, én Istenem ! ugy ébredt fel Francziaország 
hite is a Jézus szive által ; felismerte, hogy hivatása katho-
likusnak lenni és másokat katholikusokká tenni, és az egy-
házat védeni ; mint egy püspök az alingeri bucsun mondá : 

„Francziaországuak kell megszabaditani az egyházat, és az 
egyház menti meg Francziaországot ! (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 13. M e r é n y l e t a z s i d ó k e l l e n -

Mult évi deczember hó végén épen az előfizetések legkriti-
kusabb napjaiban valaki azt a gonosz tréfát követte el a 
,Refo m ' -ma l , hogy a czimszalagok alá oly tudósítást dugott 
*z olvasók számára, mely kijelentette, hogy a haldokló 

ágyán fekszik. Természetes, hogy ez ellen a lapszerkesztő 
melegében tiltakozott. A lap csakugyan ez uj évben is foly-
tatja pályáját, de hogy sokáig fogja-e még folytatni, afelett 
most már jogosan kételkedhetünk azon merénylet miatt, 
melyet e napokban a zsidó papság tudományossága ellen el-
követett; mert, kérem szépen, ki látta, vagy hallotta azt 
valaha nagy Magyarországon, hogy a kath. papokon kívül, 
még más felekezet papjait is szabad legyen megtámadni, 
hogy szabad lenne felemelni a lepelt ; mely különösen a zsidó 
,papság' titkait a kiváncsi világ előtt elfedi ? ! 

De térjünk a dologra. A ,Reform1 a zsidó ,pap'-növelde 
felállításának szükségességéről czikkez, mely már foganatba 
is vétetett. De ide argumentum is kell, azért a ,22.' ilyeneket 
beszél : „A zsidók alpapsága — úgymond — talán (?) mű-
veletlenebb bármely más felekezeténél, középtanodákat azok 
csak nagy ritkán látogatnak ; ha a theologiai dialektika 
szószaporitásában kellő ügyességet, s az ennek elsajátítása 
feletti munkában a kellő kort elérték, akkor kész papok. 
Tudományról és a műveltség igényeiről természetesen alig van 
fogalmuk." Tovább ismét tényként hozza fel, hogy a pozso-
nyi rabbiképezdébe járó fiatal embereknek meg van tiltva a 
gymnasium látogatása stb. Nem fél-e a ,Reform1 hogy ily 
nagy tekintélyben álló vallásfelekezetnek ily vakmerő meg-
sértése miatt az államügyész a sajtó-törvények alapján pert 
akaszt nyakába ? vagy a mi még veszedelmesebb, hogy a 
zsidók, a felvilágosodásnak hazánkban eme főapostolai ösz-
szeesküsznek létezése ellen ? De ez a ,E.' gondja, nekünk ez 
elegendő, hogy ily hiteles és megbízható vallomással birunk, 
melyhez üdvös reflexióként egy pár szót hozzáfűzhetünk. 

Elsőben is nagyon kár volt, hogy a ,R.1 ily egyolda-
lulag csak a zsidó papság tudományos és műveltségi hiányait 
említi fel ; ha már e tárgyról említést tett, nem ártott volna, 
ha vizsgálódásait saját zsidaira és mindazoknak tudomá-
nyára kiterjesztette volna, kik hazánkban, fájdalom ezidő-
szerint az irodalom terén a vezérszerepet játszák és tudat-
lanságukkal, hogy ne mondjuk részben rosz akaratukkal, a 
legveszélyesebb szellem kifejlődésére közreműködnek. Meg-
érdemelte volna e vizsgálat a fáradságot, mert rájöhetett 
volna a ,Reform ' hogy ezen oraculumok (?) különösen sem 
helyes egyháztörténelmi ismerettel nem birnak sem, és 
pedig annál kevésbé egyházjogi, vagy dogmatikai tudo-
mányuk nincsen, holott épen ezekkel kiváló előszeretettel 
foglalkoznak és igy, minthogy a nagy közönséghez szólanak, 
sokkal többet képesek ártani, aminthogy tényleg ártanak is, 
mint a tudatlan rabbik. Ha e vizsgálatra a ,E.' egyszer 
komolyan ráadja fejét, amit hathatósan ajánlunk, ugy nem 
kételkedünk, hogy első fogna lenni, ki ezeknek részére bár-
mily néven nevezendő paedagogium felállítását sürgetni 
fogná, a melynek tanítványai mint a jövő századnak iro-
dalmárai, ha akkor még fenáll, a ,J?e/br»w'-nak is több 
tudományosságot, helyesebb irányt s jobb irályt fognak 
majd kölcsönözni, mint a mennyivel most ,dicsekszik'. 

Második megjegyzésünket azon egyszerű kérdés képezi, 
hogy ennyi tudomány- és müveltség-hiány mellett a zsidó 
papságnál, mely, mint azt a ,Reform' is bevallja az isko-
lákra is visszahatott, mikép történhetett, hogy nemcsak li-
berális lapjaink intéznek folytonos támadásokat kath. isko-
láink ellen, hanem még a kormány részéről is csak katholi-
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kus zárdai iskoláink részesittettek azon kitüntetésben, bogy 
nyiltan megintettek? E talányt nem fejtené-e meg a ,-Re/orm'? 

Végül talán vissza fog még emlékezni a ,.R.' a mult 
télen lefolyt országos ülés azon gyönyörű scenájára, midőn a 
kath. papságot épen tudomány és erkölcsösség szempontjá-
ból jónak látta egyik honatya a sárban meghurczolni ; de 
arra bizonyára senki sem emlékszik vissza, hogy hasonló 
módon, ámbár mint azt a jelen közleménye tanusitja, 
alaposan tehette volna, hogy mondjuk, a zsidó ,papság'-gal 
valaki hasonló módon bánt volna. Nem azért m.ondjuk ezt, 
mintha óhajtanók, csak mint argumentum ad hominem. 
Azért az igazság érdekében felhívjuk a ,Reform1-ot, hogy ha-
sonló esetek felmerültével tartsa szeme elé az illető honatyá-
nak a zsidópapság tudományos és műveltségi állapotát, talán 
lesz még az illetőben annyi szemérem, hogy elszégyenli ma-
gát és a szándékolt alaptalan támadásoktól a kath. papság 
ellen tartózkodik. 4-

Itóma. , A l k u d o z á s o k f o l y n a k a V a t i c á n 
s a Q u i r i u á l k ö z t oly czélból, hogy végre valahára egy 
tűrhető modus vivendi, ha nem épen a tökéletes kibékülés s 
kiegyezkedés állapittassék meg' — ez ama legújabb kacsa, 
melyet az olasz liberális sajtó kiköltött s ámbár e hírnek 
valótlanságáról tökéletesen meg vagyunk győződve, mégis 
kötelességünknek tartjuk behatóbban foglalkozni vele, épen 
mivel legújabban annyi, ha nem is érdemelt figyelmet keltett. 

Hogy ezen álhír egyáltalában keletkezhetett, beava-
tott körökben annak tekintetik előjeléül, hogy az olasz kor-
mány ismét valami gonoszságot forral a szentszék ellen. 
Meglehet, hogy azon titkos szándéka vagyon az u. n. garantia-
törvényt, mely amugyis csak a papíron létezett, most már 
tényleg is eltörülni ; — azok után legalább, miket Vigliani 
minister e törvényre vonatkozólag nem régen az alsóházban 
mondott, midőn ama bizonyos két ,választott' papról szó 
volt : hogy e törvény ,kezeit megköti', nem volna épen na-
gyon meglepő, ha azt maholnap végkép eltörülné, s erre elő-
játékul az alkudozásokról szóló hír igen alkalmas lenne, 
amennyiben azon lehetőséget nyújtaná a kormánynak, azt 
hazudni a világnak, miszerint ,mindent megkisérlett', mig 
végre a ,Vaticánnak nyakassága' miatt porosz módra kény-
telen ,önállólag járni el' . . . . 

Ily zavaros időkben, midőn a hazugság oly óriási ha-
talomra vergődött, nem árt időről időre visszaidéznünk em-
lékezetünkbe, mit bizonyos kérdésekre vonatkozólag az egy-
háznak legfőbb tekintélye egyes alkalmakkor mondott. Igy 
emlékszünk, hogy épen az efféle, Vaticán s Quiriuál közti 
kiegyezkedésre nézve IX. Pius pápánk már 1871-ben 
ekként nyilatkozott : „Lehetetlen, hogy az egyház kiegyez-
kedjék a tévelylyel, a pápa pedig el nem választható az 
egyháztól . . . . Nem, Krisztus s Belial, a világosság s a sö-
tétség, az igazság s a hazugság, a jog s az erőszakos bitor-
lás közt soha sem jöhet létre az, mit az emberek kiegyez-
kedésnek neveznek". 

A forradalom azonban ezen nyílt s határozott nyilat-
kozat daczára sem adta fel a játékot. A leghatalmasabb ru-
gók hozattak mozgásba, hogy valami kiegyezkedés-félét 
létesítsenek, mely álnok kísérleteket IX. Pius egy hónappal 
későbben szokott nyíltsággal köztudomásra hozott, ily sza-
vakkal : „En mindig következetes voltam s állhatatos, s bí-

zom az Urban, miszerint ezentúl is segítségemre leend, a 
jövőben is ugy, mint volt a múltban. Epen e napokban va-
lóságos ostromállapotban vagyok amiatt, a mit ,kiegyezke-
dés'-nek neveznek. Nem is képzelhetitek, hányféle módon 
iparkodnak engem kisértetbe hozni, hogy üldöznek ezen 
palotának minden zugában, sőt, ugy szólván a kulcslyukon 
keresztül, még szobámba is befurakodnak. 

„De hát lehetséges-e, hogy egyezkedésre lépjek a for-
radalommal? — Nem árulnám-e el azáltal a jogot s igaz-
ságot ? Mi köze van a világosságnak a sötétséghez, avagy az 
igazságnak a hazugsághoz ? . . . . Ez az, a mit én mindazok-
nak mondtam, kik engem körülvenni akartak". 

Avagy, ha egy legújabb keltű pápai nyilatkozatot ke-
resünk, íme halljuk csak, mit felelt ő szentsége a volt pápai 
tisztek azon küldöttségének, mely decz. 27-én, mint neve-
napján tisztelgett nála. 

A küldöttségnek vezérszónoka, Kanzler tábornok-
hadiigyminister beszédében azon magasztos küldetést is em-
lité, melyet IX. Pius az Égtől nyert, hogy a keresztény né-
peket ezen nehéz korszakon keresztül vezesse, melyet a 
gonoszság hozott az emberi nemre. Kifejezé abbeli kivána-
tát, hogy a szentatya minél előbb lássa az egyházellenes 
álnok küzdelmek végét, s azután e szavakkal fejezé be be-
szédét : „Bátor örömmel tekintünk azon szebb jövő felé, 
melyben az egyház törvényes jogait visszanyer endi, s mely-
ben a kormányok, kiszabadulva a forradalmi titkos társula-
tok zsarnoki nyomása alól, karöltve az egyházzal azon az 
utón fognak ismét haladni, melyen mint keresztény kormá-
nyoknak haladniok illik, sőt kell !" 

Erre a szentatya többi közt ezeket felelte: „Kívánom, 
hogy minél előbb teljesedjék be az, amit a tábornok ur mon-
dott. Az egyháznak mindig voltak küzdelmei, s lesznek 
ezentúl is ; de az üldöztetésnek árjai apadhatnak, s ez vissza 
fogja adni neki azon szabadságot, melyre joga s szüksége 
van . . . . Legyünk azért türelemmel. Nem egy önök közül 
azt kérdezi talán : ,Meddig fog ez még igy tartani ?' — e 
kérdésre nehéz felelni ; mert ezt senki sem tudja. Hasonlót 
kérdezett hajdanta Izrael népe, midőn a pusztában vándo-
rolt, s akkor aztán még 40 esztendeig tartott a vándorlás. 
Addig mi nálunk nem fog tartani, arról biztosítom önöket, 
de váljon 40 holnapig, 40 hétig, vagy 40 napig még, azt 
senki sem tudja ; bizonyos azonban, hogy önök is, mint haj-
danta Izrael népe, diadalmaskodni fognak az akadályokon 
s minden, bármiféle nehézségeken. E nép két jel után indult, 
midőn a pusztában vándorolt : egy tűz- s egy füst-oszlop 
után. Önök pedig nem követik a füstoszlopot ; mert ez ma-
nap mindama botrányt, önkényt, jogtalanságot s gonoszsá-
got jelképezi, mely e városban letelepedett. Azért végre is 
csak ennyit mondok : Maradjunk állhatatosak .. .!" 

Váljon egy kiegyezkedőnek vagy kiegyezkedni szán-
dékozónak szózata-e ez ? Aligha ! Ha tehát igaz, hogy a 
Quirinál ismét lépéseket tett a szentatyánál, akkor csak go-
nosz számitásból tette azokat, s ugyanily szándékból kür-
tölteti most, mint ezt fentebb mondók. Az olasz diplomatia 
ebben is csak Bismarcknak majmoló szolgája. F. 

London. M a n n i n g s B i s m a r c k . Érsekünk tud-
valevőleg az itteni katholikus akadémiának elnöke, mely minő-
ségben időről időre igen érdekes előadásokat tartani 3zokott 
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Legújabb ilyféle előadása, melyet decz. 23-án tartott a ,caesa-
rismust s ultramontanismust tárgyalta, melynek végén a 
legújabb porosz egyház-politikai törvénykezésre vonatko-
zólag ezeket mondta : „Kétséget sem szenved, hogy a Falk-
féle törvényeknek czélja az, a kath. egyháznak fenállását 
Némethonban lehetlenné tenni, azaz ezen egyházat ottan 
végképen elnyomni. Azért mondom ezt, mert lehetetlen, hogy 
katholikus ember ezen törvényeknek engedelmeskedjék, ha 
csak önkényt s szabad akaratból nem akar vétket elkövetni. 
Mindenki, a ki e törvényeknek engedelmeskedik, ugyanama 
perczben megszűnt katholikusnak lenni. S azt képzelhet-
jük-e, hogy Bismarck herczeg ezt ne tudná? Hogy a dolgok 
s körülmények helyes ismerete nélkül, vagy hamis tudósítá-
sok alapján tévesen ítélve cselekedett? Avagy hogy oly ke-
heset tudna a kath. hittan- s fegyelemről, hogy azt hitte, 
miszerint a téren, melyre eme törvényeivel lépett, engedel-
mességet fog találni a katholikusok részéről ? Lehetetlen ezt 
feltennünk, sőt azt kell hinnünk, miszerint igen jól tudja, 
mily roppant sérelmet követnek el az ő törvényei a katholiku-
sok hite s lelkismerete ellen, ezen törvények, melyek összle-
tökbeu egy furfangosan, oly czélból kigondolt terv, hogy a ka-
tholikusok megfosztassanak azon lehetőségtől engedelmes-
kedni, minek alapján aztán mint lázadók a császár törvé-
nyei ellen üldöztetni foguak, a mint most már tettleg ül-
döztetnek is". 

„De ép ez az, amiben a német kanczellárnak ravaszsága 
elszámitotta magát. Ha e törvények olyanok leendettek, oly 
ügyes fogalmazásuak legalább, hogy látszata is csak meg 
lett volna annak, mintha a kath. ember valahogyan engedel-
meskedhetik nekik, akkor az európai nemzetek minden bi-
zonynyal lázadóknak bélyegzik vala a német katholikuso-
kat ; igy pedig azt látjuk, hogy nincs müveit nemzet, ninc3 
becsületes ember Európában, ki a Falk-féle törvényeket 
nyiltan s őszintén helyeselni merné" 

Valamivel alább pedig ezeket mondá a nagynevű fő-
pap : „Azt hiszem, eléggé bizonyítottam be t. hallgatóim 
előtt, miszerint a kereszténység az, mely Európát a caesa-
rismustól, azaz az emberek-gyakorolta korlátlan despotis-
mu3tól megmenti s megóvá, s hogy mig e két hatalom : a 
szellemi s polgári, két különböző egyénnek kezeibe van le-
téve, a vallás- s lelkismeretszabadság uem kevésbbémint az 
embernek politikai s magánszabadsága biztosítva van ; de 
hogy valahányszor a polgári hatalom a szellemek feletti 
uralmát is magához ragadni iparkodik, a lelkismeret-, a poli-
tikai s az egyéni szabadság egyformán veszélyeztetve van. 
Acaesarismus minden, bármi néven nevezendő szabadságnak 
esküdt ellensége, ezért ellensége a kath. egyháznak is, mig 
viszont az ultramontanismus azonos a mindenképeni szabad-
ság legelszántabb, legkövetkezetesebb védelmével. Ezért 
gyűlölik őt a mai világnak hatalmasai s ezeknek szolgalelkü 
tisztelői ; de épen ezen öntudat bátorítson fel a küzdelemnek 
mindaddig folytatására, mig az győzelmi babért el nem 
értük !" 

Pozen. E g y , f e l f ü g g e s z t e t t ' k á p l á n n a k 
v é d b e s z é d e . Q-rabowski, chludowói káplán, egyike azon 
papoknak, kik a májusi törvényeknek alapján államilag 
felfüggesztettek', mivel itteni alkalmaztatása nem jelente-
tett be a tartományi kormánynak. Természetesen ezért egy 

perczig sem szűnt meg minden papi ténykedést végezni, mi-
sézett, szónokolt a templomban, kiszolgáltatta a szentsége-
ket, mint egyébkor sat. sat., minek következménye aztán lőn, 
hogy mindezen ,törvényellenes' cselekedetek miatt vád alá 
helyeztetvén deczember 20-án az itteni törvényszék elé idéz-
tetett, mely őt azonban, azon, már e lapokban is említett 
hiánynál fogva, mely a májusi törvényekben létezik: ameny-
nyiben t. i. ott nem az rendeltetik egyenesen, hogy a tett 
dispositio a tartományi kormánynál bejelentessék, hanem 
csak az, hogy a kormánynak joga legyen, ellene 30 nap 
alatt felszólalni ; a vád alól felmentette. 

Védbeszédjéből legyen szabad a legkiválóbb helyet 
idéznünk, melyből világosan az tűnik ki, mily logikaellene-
sek s ennélfogva gyakorlatilag ki nem vihetők azok a tör-
vények. Vádlott, megengedvén, hogy mind ama fentebb em-
lített ,törvényellenes' tetteket csakugyan elkövette, végre 
ezeket mondja : 

„Egyik főke'rdés itt az, váljon a kath. egyházi ható-
ságok, in specie váljon a pozeni érsek, mint megyéje alpap-
ságának szellemi főnöke elismertetik-e vagy sem ? Ha a 
kormány ezen kérdésre igenleges választ ad, s a fenálló tör-
vények szerint kétséget sem szenved, hogy olyant adnia kell, 
akkor logice azon viszonyt is el kell ismernie, mely az elöl-
járóság s az alárendelt közt létezik ; e viszony pedig abban 
áll, hogy amannak joga legyen rendelkezni, emennek pedig 
kötelessége engedelmeskedni. Elöljáróság, például tábornok 
azon jog nélkül, hogy parancsoljon, észszerüleg époly ke-
véssé gondolható, mint az alárendelt, a közkatona azon kö-
telesség nélkül, hogy a felülről érkező parancsoknak enge-
delmeskedjék ; — ilyesvalamit tehát, mi észszerüleg nem is 
gondolható, sem semmiféle törvény, sem e magas törvény-
szék nem követelhet tőlem". 

Fejtegette továbbá, miszerint felszenteltetése alkalmá-
val szent eskü által engedelmességet fogadott püspökének s 
hogy esküszegést sem az állam, sem a törvény nem követel-
het tőle, minthogy ellenkezőleg a törvény épen ezen cseleke-
detre a legszigorúbb büntetést szabja. 

„De tegyük fel — folytatá — hogy tett eskümről meg-
feledkezve érsekemnek az engedelmességet felmondanám s 
azt tenném, mit a k. kormány követel tőlem, azaz megszűn-
ném Chludowóban mint lelkész működni ; mi lenne annak 
következménye ? Az, hogy az érsek legott felfüggesztene a 
hivataltól nem kevésbé, mint a fizetéstől, s még azonfelül is 
a megfelelő egyházi büntetéseket mondaná ki rám. A kirá-
lyi kormány ezen esetben, még a májusi törvények szerint is 
— magamra hagy, sem a hivatalban, sem a fizetésben meg 
nem védelmez engein . . . . Akár tehát engedelmeskedem a 
kormánynak, akár nem ; — s viszont ; akár engedelmeske-
dem az érseknek, akár nem, a vége mindig az — hogy meg-
büntettetem ! A törvény e tekintetben még a közönséges tol-
vaj iránt is kegyesebb, mert azt legalább, mig tényleg nem 
lop, nem bünteti ; de a katholikus papra nézve nincs ment-
ség : vagy az egyházi hatóság bünteti meg őt, vagy a polgári 
vagy — mindakettő egyszerre. Váljon ily körülmények s 
kilátások nem arra valók-e, hogy az embert valóságos fa-
talistává tegyék ' ? " . . . . 

„De ha már ugy van, hogy bármit tegyek is, a bünte-
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tés akár innen, akár onnan elmaradhatlan ; akkor engedjék 
meg uraim, hogy érsekemnek engedelmeskedve, lelkismere-
tem tisztaságát s papi becsületemet mentsem meg." 

Grabowski, mint mondók, felmentetett, esete pedig azt 
mutatja, hogy itt-ott mégis akad még biró Poroszországban, 
azon országban, mely hajdanta bíráinak részrehajlatlansá-
gára oly büszke volt. 

IRODALOM. 
Megjelent s beküldetett : 
= , Tanügyi tapasztalatok' egybeállítva néhány kalo-

csa-főmegyei paptanitó által. Kalocsán, 1'873. Malatin és 
Holmeyer nyomdájából. 

Mint e felette érdekes s tanulságos füzetnek, mlgos 
Kubinszky Mihály, pápai praelatus s főegyházi kanonok ur 
által aláirt előszavából megtudjuk, Haynald Lajos érsek ur 
ö exjának, az 1871-iki okt. 25- s 26-án tartott megyei gyű-
lés alkalmakor tett kegyes intézkedése folytán történt, hogy 
néhány, a tanügy terén működő pap a következő évi julius 
29-én egyes külföldi tanintézetek tanulmányozása végett 
hoszabb körútra indultak, mely tudományos utazások, ő 
nmlgának szándéka szerint a jövőben mások s mások által 
ismételtetni fognak. Óhajtván egyszersmind ő exja, hogy az 
ekként kiküldöttek szerzett tapasztalataikat Írásba foglalják, 
keletkezett e könyvecske, melyben a kettős küldöttségnek 
mindegyike tudományos utazásáról jelentést tesz. 

Nagy körben Ausztrián, Bajorországon, a hessen-darm-
stadti nagyherczegségen, a Rajnavidéken, Németalföldön, 
Nassauon, Góthán, Hannoverán és Westphálián, Szászor-
szágon s porosz-Szilézián keresztül vezetik szerzők az olva-
sót, mindenütt a szakférfinak gyakorlott szemével vizsgál-
ván, fürkészvén, tapasztalván. Tarka képben mindenféle 
iskola, mindenféle tanmód s tanférfiu vonul el lelki szemeink 
előtt, s amit az elbeszélő rész chronologice elmondott, a felett 
az első fejezet végén egy hoszabb, igen érdekes resumét ta-
lálunk, mely a tapasztaltaknak specialis viszonyainkra való 
alkalmazása mellett hoszu sorát tartalmazza a gyakorlati5 

mély paedagogiai tapintatról tanúskodó észrevételeknek. 
Csalódnék azonban, ki azt hinné, hogy e füzet kizáró-

lagosan csak tanférfiakra nézve fontos ; — általános érdekű, 
a tudomány, művészet s népisme nem egy kérdését érintő, 
tüzetes utleirás ez, melyet bárki is nem csak haszonnal, de 
élvezettel is olvashat, s melyért, midőn végre félreteszi, min-
den bizonynyal csak köszönetet mondand az összeállítására 
közreműködött négy szerzőnek : mlgos Kubinszky Mihály 
s nt. Szülik, Kovátsits s Pálich uraknak. 

= Az ,Uj Magyar Sión' deczemberi füzete. Tartalom. 
A physico-theologicus Isten-érv mennyiségtani alapokra 
fektetve, Bajner Lajostól. Kelet-indiai levelek, Győri Farkas 
Sándortól. Sylvester napján. Várnaitól. Egy fogoly kará-
csonyestéje. Levelek a bécsi világkiállításról, Maszlaghy Fe-
rencztöl. Vegyesek. Tartalom. 

— ,A római katliolika világegyház igazsága s szépsége1, 
irta Horvát János. Eger, 1873. Szorgalmas munkatársunk-
nak eme vállalatát már tavai hirdettük s ajánlottuk. A jelen 
füzet 48-ad alakú, tisztanyomásu lapon az Istenről szóló 
tant fejtegeti olyképen, hogy rövid, ,Isten-eszme' czimü be-

vezetés után az egyháznak Isten létezése- s tökélyeiről s a 
Szentháromságról szóló tana, végül pedig az istentagadás 
okai s következményei magyaráztatnak, mindez könnyüded 
s érdekes modorban. Az első füzet hátlapján olvasható hir-
detés szerint minden hónapban fog egyegy további füzet 
megjelenni. Az egész vállalatnak előfizetési ára 1 frt. 50 kr. 
egy félévre, 3 frt. az egész évre, mely pénzek Kecskemétre a 
szerző nevére czimezve küldendők. 

VEGYESEK. 
== Os B u d a v á r a hé t főn , fo lyó hó 12-én f ényes 

s m e g h a t ó egyház i ü n n e p é l y t l á t o t t : O eminen t i á j a . 
M a g y a r o r s z á g f m g u herczeg-pr i raása ő Fe l sége a 
császár s ap . k i r á l y n a k kezeiből vevé a b i b o r n o k i 
b i r e tumot . 

Miu t án ő e m j a a megelőző napon , ú g y m i n t 
11 -kén estve, b u d a i házi k á p o l n á j á b a n a ka locsa i 
érsek ő exja, ú g y s z i n t é n a g y ő r i , pécsi s kassa i püs-
pökök ő m l g a i k je lenlé tében a b ibornok i homág iá l i s 
e skü t le te t te vo lna , m a g á n a k a b i r e t u m n a k á t a d á s a 
ő Fe l sége á l t a l a fen tebb i n a p o n a buda i v á r t e m -
p lomban ment végbe . 

Az a l k a l m i ünnepé lyes n a g y m i s é t a ka locsa i 
érsek u r ő n a g y m é l t ó s á g a t a r t o t t a , f ényes segédlet-
tel. P o n t b a n 11 ó r ako r j e len t meg ő Fe l sége a ma-
gas u d v a r i m é l t ó s á g o k n a k kíséretében, s u g y a n a k -
kor ő e m i n e n t i á j a is a s z á m á r a a k i r á l y i t r ó n j o b b -
j á n kész i t e t t k ü l ö n he lye t fog la l t a el. A szentmisé-
nek bevégezte u t á n msgre Mocenni , ő szentségének 
kü lönös k ü l d ö t t j e s ngos Császka Gryörgy kano-
nok u r a k ál ta l a kinevezési o k m á n y o k o l v a s t a t v á n 
fel , köve tkeze t t a b i r e t u m n a k á t a d á s a , minek meg-
t ö r t é n t e u t á n ünnepé lye s ,Te D e u m ' az u j b ibor -
nok u r á l ta l i n t o n á l v a , ezu tán pedig az u g y a n e z 
á l t a l ado t t p á p a i á ldás rekeszté be az emlékezetes 
egyház i t é n y k e d é s t , m e l y u t á n ő eminen t i á j a ünne-
pélyes k i h a l l g a t á s o n f o g a d t a t o t t ő Fe lsége á l t a l . 

A szen tmisén , m in t emi i tők , számos s fényes , 
e lőkelő közönség vol t jelen ; a mlgos püspök i k a r -
n a k t a g j a i k ö z ü l a váczi , pécsi, kassa i s besztercze-
b á n y a i püspök u r a k a t l á t t u k ; az apostol i keresztet 
ő Fe l sége előt t az esztergomi k á p t a l a n n a k l e g ú j a b -
b a n k inevezet t cz imz. püspöke , mlgos K á n t z L á -
zár , pháros i p ü s p ö k u r v i t te . O í fe r to r iumkor n t . 
Bogis i ts M i h á l y pest -belvárosi k á p l á n u r g y ö n y ö r ű 
h a n g j a egy r e m e k ü l előadott m a g y a r énekkel emelé 
a s ze r t a r t á s m a g a s z t o s s á g á t . 

— Kegyes adakozások. Haynald Lajos kalocsai érsek ő 
exja az általa életbeléptetett egyházmegyei segélyalapot, 
melyhez évnegyedenkint 5000 és igy évenkint 20,000 forint-
nyi összeggel járul, ezen rendes járulékon fölül valamint 
1872-ben, ugy a lefolyt 1873-ik évben is rendkívüli 20,000 



forintnyi tőkével szaporította. Egyszersmint ő Felsége enge-
délyét kieszközölte aziránt, hogy a nevezett segélyalapra 
felajánlt évi 20,000 forintnyi rendes járadék fizetésének kö-
telezettsége az időközi jövedelmekre és az érsekutódokra is 
kiterjesztessék. A kalocsaegyházmegyei elaggott papok nyug-
dijalapjának gyarapítására 10,000 forintnyi összeget ado-
mányozott. H.í) 

— Az erdélyi nmlgu püspök urnák legújabb, decz. 
15-kéről körlevelében a következő figyelemreméltó helyet 
találjuk: 2147. sz. 1875. „Minthogy naponként jelentkeznek 
folyamodók, résziül, a nagy-szebeni Teréz-árvaházba, részint 
az ugyancsak Nagy-Szebenben levő Orsolya-apáczák leány-
növeldéjébe alapítványi helyek elnyerése végett, és mint-
hogy mindkét intézetben a magas kormány sérelmes intéz-
kedései folytán az alapítványi helyek nagy része be van 
szüntetve, és ennélfogva azon intézetekbe a felvétel bizony-
talan időre fel van függesztve ; ugyanazért a t. lelkészkedő 
papságot ezennel figyelmeztetem, hogy a nevezett két in-
tézetbe az alapítványért folyamodni szándékozókat előre 
figyelmeztessék, hogy kérelmök nem teljesíthető, s követke-
zőleg folyamodványuk felesleges". 

„Ha sikerülend a beszüntetett alapítványi járandósá-
gokat újból folyósittatni, mi a további felvételt lehetségessé 
teendi, erről annak idején körrendeletileg fognak az érde-
kelt szülők és gyámok értesíttetni". 

Lapunk ezen ügyekről tavai több rendbeli czikket ho-
zott. Lám mily kegyes gyorsasággal intéztetnek el a katho-
likusoknak sérelmei a magas kormány által. Hiszen miért is 
nem zsidók vagy kálvinisták ezek a pápisták ! 

Ugyan-e körlevél még gyönyörű tanítást is tartalmaz 
a vegyes házasságokról s azoknak hátrányairól. 

— Mennyire nem komoly szándékú az olasz forrada-
lomnak azon állítólagos törekvése a pápával, azaz a katho-
licismussal kibékülni, mutatja Romano képviselőnek e na-
pokban tett azon indítványa, miszerint a zárdáknak elnyo-
mása után, már most vétessék fontolóra azon kérdés : ,vál-
jon nem állana-e a civilisatio érdekében (!) ha a Rómában 
feles számmal levő templomok is tetemesen megkevesbit-
tetnének ?'. 

— A svajczi püspökök, mint a luzerni ,Vtld.1 hírli, 
együttes tiltakozást nyújtottak be a szövetségtanácshoz a 
pápai nuntiusnak kiutasittatása ellen. 

— A bírói végrehajtó január 5-én ismét egy 500 tal-
lérnyi büntetés miatt ,tevé tiszteletét' Ledochowsky érsek-
nél, de akkor már hiába, mert már nincs ott mit zálogké-
pen elvinni.. . 

— A ,6rermania1, nem régen ezeket irta : „Mint az idők 
egyik jelét nem hagyhatjuk emlittetlenül azon levelet, me-
lyet egy igen magasállásu ur (Bismarck) e napokban egyik 
barátja s volt hivataltársához (Roonhoz), ennek végleges 
nyugalomba lépése alkalmából intézett, s melyben ez utóbbi-
nak igen melegen gratulál a felett, „dass er aus der ganzen 
Teufelsgeschichte herausgekommen ' s most már élte végnap-
jait csendes visszavonultságban élvezheti ; mig ő maga, a 
levél irója, szerencsétlenségében egyes egyedül áll. 

Kellemetlen benyomások lehettek azok, melyeknek 
hatása alatt a ,nagy férfiú' e levelet irta, s melyeknek kese-
rűségét alighanem tetemesen még azon öntudat is növeszti, 
hogy ezekért csak saját magát okolhatja. 

— Egy dortmundi katholikus polgár, kinek deczember 
21-én egy egészséges fia született, ezen örvendetes családi ese-
ményt az ottani helyi lapban â következő szavakkal tudatta 
ismerőseivel : „Fontos hír ! Epen most érkezett egy ultra-
montán ,államveszélyes' egyén a mi városunkba, számsze-

rint a kilenczedik. Midőn erről mindazokat, kik az államok 
biztonsága s fenállása iránt érdeklődnek, legelső sorban a 
magas rendőri hivatalt legalázatosban tudósítanék, azon 
megnyugtató biztosítást csatoljuk hozzá, hogy a kis ,hon-
talan'-t, ugy mint nyolcz elődjeit egyelőre a legszigorúbb 
felügyelet alá veszszük. Dortmund, deczember 21. Doll Ká-
roly s neje". 

Csakugyan nevetséges egy rágalom is, mely a per emi-
nentiam tekintély vallásának hiveit ,államveszélyesek'-nek 
bélyegezni meri, s a dortmundi embernek kedélyes gúnyoló-
dása a legjobb felelet rá. 

— A Londonban, Russel lord elnöklete alatt kilátásba 
helyzett protestáns meetinggel szemben, melynek czélja Bis-
marck mellett s a német katholikusok ellen nyilatkozni, az 
angol katholikusok is szándékoznak tüntető népgyűlést tar-
tani. A ,Pall-Mall-Gazettei tudósítása szerint ugyanis nyil-
vános katholikus közgyűlés terveztetik a norfolki herczegnek 
elnöklete alatt, mely az angol katholikusoknak rokonszen-
vét fejezné ki a némethoni hitrokonok iránt. Ezen katholi-
kus meeting mihamarabb tartatnék még a James-Halli, el-
eddig jan. 27-tre kitűzött gyülekezet után. 

— A bajor választási törvény kizárja a választási jog 
gyakorlatából mindazokat, kik állami vagy községi segély-
pénzeket élveznek. Ezen eléggé világos törvény nyel már 
most a müncheni liberálisok oly módon éltek vissza, hogy 
mindazon családapákat, számszerint 920-at törültek ki a 
választási lajstromokból, kiknek gyermekei a községtől in-
gyentaneszközöket kaptak. Megjegyzendő, hogy az ekként 
kitörültek ,véletlenül' mind katholikusok ! . . . . A müncheni 
katholikus egyletek ennek folytán együttes erélyes tiltako-
zást intéztek a városi községtanácshoz. 

— Meglehetősen rosz élczet csinált e napokban a strass-
burgi német-császári posta-hivatal. Elsassban ugyanis a 
,Germania1 s a ,Deutsche Reichsztg', mindkettő katholikus 
lap, már hoszabb idő meg vannak tiltva, minek daczára is 
egy strassburgi lakos, azon hiszemben, hogy a tilalom elé-
vült, vagy gyakorlatilag fenn nem tartatik, azon kérdést in-
tézte a postahivatalhoz, váljon elfogad-e előfizetéseket a két 
nevezett lapra, mely kérdésre azt a választ kapta, hogy a 
hivatal köteles ugyan az 1871-iki okt. 28-áról kelt posta-
törvénynek 3. §-a értelmében előfizetéseket elfogadni bár-
mely lapra, hogy tehát elfogad a ,Germania1- s a ,Dtsche 
Rztgí-ra is, csakhogy ezeket az előfizetőknek mindaddig, mig 
meg vannak tiltva, — nem adhatja ki ! 

— A német birodalmi tanácsba va ló választások január 
10-én, szombati napon mennek végbe. Ebben a würzburgi 
rabbi ,a zsidóvallásu német állampolgárok vallási meggyő-
ződésének lábbal tapodását' látta, s ez értelemben táviratilag 
panaszt is tett Berlinben, az államkanczellári hivatalban, 
honnan azonban ugyanezen uton a következő választ kapta : 
„Berlin decz. 19. Bamberger, ker. rabbi urnák Würzburg-
ban. A választói jognak gyakorlása lehetséges, anélkül, hogy 
az illető magának a választásnak napján irjon a mennyiben 
szavazójegyét vagy egy nappal előbb töltheti, vagy az illető 
napon egy helyettes által töltethetibe. Különben a választási 
jegyzőkönyv csak estéli 6 órakor, tehát 2 órával a nap le-
mente után záratik be, ugy hogy a választásnak szombati 
napra való kitűzéséből semmiféle hátrány sem származik a 
zsidó polgárokra." 

Ebben a magyar hatóságok mégis sokkal szabadel-
vüebbek ; mert nálunk a választások rendesen vasárnapi na-
pon tartatnak meg, midőn a keresztény népnek voltaképen 
templomba kellene mennie. De meg is van ám a zsidó elé-
gedve Magyarországgal? 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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nök az alkotmányban, a császárnak betegsége. — Irodalom. — Vegyesek. 

sőbbség i rányában is ? Ha a létező állami rendszer 
Egy MS lementő'. bírálatomat ki nem állja, miért ne törekedném az 

állam főtekintélyének megvetésével, saját bírálatom 
(Vég1©.) . . 

szerint helyesnek talált más állami rendszert rneg-
Egészen más okban ta lá l juk mi fel forrását állapítani, e czélra propagandát csinálni és ennek 

azon elégedetlen for radalmi szellemnek, mely el- érvényesithetésére a fennálló rendet aláásni, meg-
kezdve az egyesektől fel egészen az államig a t á r - semmisíteni, és ha ez békével nem sikerül, forra-
sadalom minden rétegeit á tha t ja , az összekötő kap- dalmat is előidézni? Ide vezet az elmélet, ezt tanu-
csokat meglazít ja és az összes társadalmi rendet s i t j a a tapasztalat . Elkezdve a lázadástól egész a 
felbomlással fenyegeti . Akkor vettettek meg e szel- petroleurök legközelebbi gyuj togatásá ig , mindenüt t 
lemnek alapjai , midőn a gyászos emlékű reforma- a létező állami tekintély lerombolása volt a végczél, 
tio a ty j a az egyházi tekintély iránti hódolatot fel- p e d i g azon az alapon, hogy minden forradalmi 
mondva a ,szabad vizsgálat1- elvét állította fel. Ezzel pártvezér saját nézetét helyesebbnek ítélve a törvé-
minden tekintélynek harcz volt izenve, a magán- nyesen létező hatalom irányeszméinél, azt érvényre 
emberi tekintély az egyház isteni tekintélye fölé akar ta ju t t a tn i . 
emeltetett ; az a mi isteni, érvényére nézve emberi Az egyéni akara to t a tekintély ellen fellázító 
bírálat tól tétetett függővé, s minthogy a fejedelmi protestáns elv buzgó pár t fogót ta lá l t a liberalis-
hatalom tekintélye is isteni eredetében bir ja erejét^ musban, mely nem egyéb, mint a protestant ismus 
az egyházi tekintély megvetése maga u tán vonta a édes szülöttje. Amit a protestantismus a 16-ik szá-
fejedelmi tekintély megvetését, törvényei épen u g y zadban elvileg kimondott és részben a gyakor la tba 
a magán emberi ítélet bíráló széke elé vonat tak , i s á tv i t t , azt a belőle kifejledő liberalismus minden 
mint a vallásiak, s hogy e benső lelki lázadást a téren következetesen viszi keresztül. Elkezdi az 
külső forradalom azóta számtalanszor követte, azt iskolában a tekintélyt lejárni, beviszi ez i rányú, 
a történelem eléggé tanús í t ja , azért mint Fessier romboló szellemét a családba, végül pedig a parla-
i r j a : „Báthory Is tván nem volt bará t ja a reforma- mentekben folytonos törvényvál tozta tásával le jár ja 
t iónak, tekintettel annak politikai következményeire, a tekintélyt az országban a köznép előtt is, mert 
mert azt vélte, hogy oly embereknek, kik minden hiszen nyi lvánvaló dolog, hogy ami még tegnap 
egyházi tekintélyt megvetnek, csak egy lépésre van szentesitett törvény volt, ma már nem az és mindig 
szükségük, hogy a világi tekintély és hata lomnak kétes, hogy a ma szentesitett törvény holnap fog-e 
is e l lenál l janak". érvénynyel birni, mihez még az is j á ru l , hogy a 

Ez nagyon természetes. Ha a korlát lan szabad- l iberalismusnak ^örvénye i ' gyakran oly módon 
ság érzetében, melylyel a reformatio feje, habár készülnek, mely mindennek, csak komoly és tisz-
jogta lanul felruházta az emberi elmét, szabadon tességesnek nem nevezhető. Hogy lehetne ily eljá-
itélhetek a sz. írás értelme felett is, ha megvetve az rás mellett a tekintély iránt tisztelet a népben ? a va-
egyliáz tekintélyét, magamat áll i thatom fel tekin- lóságos tisztelet a törvény i ránt , az igazi hódolat a 
télynek, miért ne tehetném ugyanaz t az állami fen- tek in té ly előtt az, mely az elme és az akara t önkény-
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tes engedelmességében re j l ik ; de ezt napjainkban 
nem tapasztaljuk, hanem látunk oly társadalmat, 
mely minden pillanatban kész nagyon is megfog-
ható okokkal ad hominem bebizonyítani, mit érez 
lelkében, s ha ebbeli érzelmeit s szándéklatait ma 
még a nyugalom külszinével el takarja , azért teszi 
ezt, mert háta megett a szuronyok állanak. Nem az 
erkölcsi tekintély, hanem a szurony tisztelete ez. 

A társadalmi rend alapját ugyan a tekintély 
képezi, de csak akkor, ha az egyéni akarat is köz-
reműködik e tekintély fentartására és nem emel-
kedik fel ellene lázadólag; ha az akarat felett oly 
elv uralkodik, mely képes féken tar tani szenvedé-
lyeit és a kölcsönös jogtisztelet határai között ve-
zérelni azt. Ha a sebes folyamot kellő töltésekkel 
nem csak körül nem veszszük, hanem még a létező-
ket is eltávolitjuk, ugy a vidéket biztos veszélynek 
teszszük ki. Az által, hogy a tekintély, az emberi 
ész ez üdvös korlát ja a társadalomból elmozditta-
tott, az akara t is a lázadásra felszabaditott ész ut-
ján j á r ; egy vezére van, ez a lázadó ész, egy feje-
delme van, melynek hódol, és ez ismét csak a lá-
zadó ész, de korlát ja nincsen, mert a törvény, mely 
fölött az ész souverain hatalommal itél. ez Íté-
let következtében rá nézve csak annyiban valami, 
amennyiben magát ellene elhatározza, hogy lábbal 
tapodja. 

A 16-ik század lázadó szelleme által felállított 
ez elvben valóban feltaláljuk mindazt, mit ma a 
liberalismus a társadalmi egység, erő és összeköt-
tetés megsemmisítésére használ ; a serviam1-féle 
szellem már természeténél fogva oda van irányozva, 
hogy szétfeszítse a még szorosan összefüzödő kap-
csokat, hogy elvonja a tróntól biztos támaszát, a 
nép hűségét és szeretetét ; a családban felbontsa a 
hitvestársak közötti jó egyetértést, végre hogy meg-
lázitsa a szülő és gyermekek közti szeretetteljes 
viszonyt. Vagy hogy szilárduljon ott a társadalmi 
egység, hogy forrjon egy tömör egészszé a társadal-
mat képező különféle elem, hol az egyéni elme be-
látására és az egyéni akaratra levén a fősuly fek-
tetve, mindenki jogosan követelheti, hogy az ő aka-
rata emeltessék érvényre ? Nem szükségképen annyi-
felé kell-e eszerint a társadalomnak szétfoszlani, a 
hányféle az akarat ? Vagy a családatya ezen elv-
alapján, mikép ta r tha t ja fenn, bárcsak csekély szá-
mú családjában is a rendet, ha minden tag fel van 
jogosítva, a családfő akara t ja ellenében saját aka-
ratát végrehajtani ? Minő egység fejlődhetik ily elv 
mellett, illetőleg minő egység az, mely ily elv mel-

let fel nem bomlanék? Az akarat ilynemű fellépése 
a családi egység — a társadalomban pedig a tár-
sadalom egysége ellen intézett forradalom, vagyis 
más szóval : a társadalom megsemmisítése. 

Át- meg át vannak a társadalom rétegei a pro-
testantismus által szült, és a liberalismus által 
nagyban kizsákmányolt szabadosság szellemétől 
hatva, azért, mintáz orkán által pusztított vidéken 
halomra döntve látunk mindent, ugy uralkodik a 
társadalomban is mindenütt a megtagadott enge-
delmesség folytán a rendetlenség. Uralkodók évez-
redes jogaikból épen ugy forgattatnak ki, mintha 
csak tegnap érkezett jogbitorlók lennének, törvé-
nyeink oly kevés tiszteletben tar ta tnak, mintha 
azért szentesittetnének, hogy legyen, mit önkényü-
leg megszegni, az élet és vagyonbiztonságőrei CSÍ ik 
annyiban bírnak tekintélylyel, a mennyiben a szu-
ronynyal képesek magoknak érvényt szerezni ; szó-
val bomlás, a megsemmisülés kezdete, bármerre te-
kintsünk is. 

I l y szellem uralkodása mellett nem az a meg-
lepő, hogy társadalmi viszonyaink oda fejló'dtek, 
hol azokat lenni szemléljük, hanem hogy a társa-
dalmi rend fentartására, szilárdítására hivatott 
közegek, az államok hajóját irányzó kormányzó 
férfiak, az államok érdekeinek teljes félreismerésé-
vel, mind jobban lazítani igyekszenek a szálakat, 
melyek a polgárokat az egyházhoz fűzik, azon isteni 
intézményhez, mely egyedül bírja kebelében a tár-
sadalmat egy erős egészszé összefüggő elveket ; sőt 
ennél többet is tesznek, mert szemünk előtt lefolyt 
tagadhatat lan tény, hogy p. o. hazánkban is a Pro-
testantismus iránti kedvezés mind jobban előtérbe 
lép, a szabadkőmüvesi páholyok engedélyezése na-
pirenden van és a liberalismus szelője a kormány 
kerekét vigan forgatja. A helyett tehát, hogy a 
kormányok a társadalmi feloszlást okozó és előse-
gítő forrást hatalmokban lévő minden eszközzel a 
társadalmi egység fentartása érdekében elzárnák, 
nyílását még inkább megnagyitják, mintha csak 
arra lennének hivatva, hogy a társadalmi szétbom-
lás főszerepvivőiként szerepeljenek ; de akkor mit 
csudálkoznak épen öli hogy semmi tekintélylyel sem 
birnak ? hogy, midőn itt-ott, habár nem őszintén, 
visszariadva a hi ven követett elvek következményei-
től, a rendet fenn akarnák tartani, rendeletük ellen-
szegüléssel találkoznak és csak arra szolgálnak, 
hogy ujabb tényekkel bebizonyíttassák, mily fel-
forgató ama szellem, melylyel a nép a felvilágoso-
dás' neve alatt táplál tat ik, hogy ismét és ujabban 
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k i t ű n j é k , m e n n y i r e m e g t á g u l t a k m á r a t á r s a d a l m a t 
össze ta r tó lánczszemek. 

Á l l a m f é r f i a i n k n a k az lenne igen szoros, lelkis-
mere tes kö te lességük , e f o r r á s te rmésze té t , h o n n a n 
összes b a j a i n k s z á r m a z n a k jó l s z e m ü g y r e venni , 
me r t e g y e d ü l e n n e k fe l ismerésétől f ü g g a lét v a g y 
nem lét . A n a p j a i n k b a n megve te t t és ü l d ö z ö t t egy -
h á z u g y a n , m i n t a Gondvise lés á l t a l e fö ld re he lye-
zet t isteni i n t é z m é n y , soha sem f o g j a fe ladni az 
e lve t , m e l y szer in t a fe jedelmi t e k i n t é l y á l t a l a t á r -
s ada lmi r e n d n e k f e n t a r t á s á r a szentesi te t t tö rvé-
n y e k n e k minden a l a t t va ló engedelmeskedni t a r to -
zik le lk i smere tben , a m e n n y i b e n azok az I s t e n tör-
vényéve l nem el lenkeznek ; de lia a k o r m á n y g y e p -
lő jé t kezeikben t a r t ó á l l a m f é r f i a k s a j á t t e k i n t é l y ö k 
l é t a l a p j á t ö n m a g o k j á r j á k le, u g y az el lenök emel-
kedő h a b t o r l a s z o k n a k mi sem fog j a t öbbé ú t j á t á l l an i 
és be fog köve tkezn i , h o g y au fe r e tu r a vobis r e g n u m 
Dei, de a u f e r e t u r e g y ú t t a l minden összekötő kapocs 
is, m e l y a t á r s a d a l m a t f e n t a r t j a ; az egysége t az 
u r a l k o d ó f o r r a d a l m i szellem köve tkez t ében szaka-
dozás f o g j a f e lvá l t an i , mig a t á r s a d a l o m tel jesen 
fel nem boml ik . E n n e k oka nem az e g y h á z lesz, 
h a n e m azok, k ik a b a j va lód i f o r r á s á t fe l ismerni 
v o n a k o d v a épen azon g y ó g y s z e r t a k a r j á k a t á r sa -
da lombó l e l t ávo l í t an i , me ly ba ja i t egyedü l képes , 
c s a l h a t a t l a n u l megorvosolni . 

C h r i s t u s r e g-na t. 
(Folytatás.) 

Elhallgatva, hogy a mai franczia kormány a neve-
lésben a vallásnak teljes érvényt biztosit, hogy a kato-
naságban is, mely eddig a pogány praetorianusokhoz hason-
lított inkább, mint a thebai légióhoz — uj vallásos szellem 
nyilatkozik ; mert Cisney tábornok szerint a katona sem 
akar ugy meghalni, mint az eb ; csak a törvényhozó testüle-
tet említem, mely az országot legilletékesebben képviseli, és 
ime a követek legnagyobb része vallja azt, miszerint : „Ha-
csak az Ur nem épiti a házat, hiába dolgoznak, akik épitik 
azt, és a haza közjavára szóló ügynek nyilvánítják egy tör-
vényczikk által, miszerint Francziaország kiengesztelésére 
a Montmartre-on Jézus szivének közadakozás utján tem-
plom épitessék. Mellesleg legyen említve, e templom költ-
ségvetése 12—15 millió frankra van téve, mi elég ékesen 
szól Francziaország jelen szükségében, valamint az is fényt 
vet ez ügyre, miszerint e helyre I. Napoleon Janusnak, a 
béke istenének rendelt templomot épiteni. Ám ma belátják 
hogy Krisztus a béke Istene. 

Hát azon képviselő zaráudokokat emlitsem-e, akik 
100-on felül Paray-le-Monialba menni nem tartottak mél-
tóságukon alulinak. Szokatlan jelenet ez a Duna mentén, hol 
az a vélemény szilárdul meg, miszerint a képviselőházak a 
hitetlenség szabadalmazott gyárai. Itt a példa urak ! A kép-

viselőnek is az az Istene van, mint a föld népének, miért 
szégyenlik hát őt bevallani legalább Űrnapján és szent Is t-
ván napján ? 

Mily férfias azon hitnyilatkozat, melyet az emiitett 
képviselők a pápának irtak : „Hogy esnénk kétségbe akkor, 
— mondják — midőn vonzatva érezzük magunkat azon cso-
dálatos és fel nem tartoztatható áramlat által, mely Fran-
cziahon népét azon szentélyekhez ragadja, hol Isten irgal-
mát és mindenhatóságát méltóztatik nyilvánítani". 

„Nem, e keményen megpróbált nemzetnek megmentése 
nem lesz meghiusulva, mert belátva végre szerencsétlensé-
gének okait, visszatér a félreismert igazsághoz, és esedezőn 
annak lábaihoz borul, ki felemeli a megalázott és legyőzött 
nemzeteket". 

„Méltóztassál minket szentséges atyánk megáldani . . . 
Mi hiszszük mindazt, amit te hiszesz, és a legmélyebb meg-
adással fogadjuk Jézus Krisztus helytartójának tanítá-
sát" sat. 

íme Francziaország félujult hite. — E jeleket látva irá 
a pápa a párisi érseknek : „Nem kételkedünk, hogy a téve-
dés oly hosszú éjjele után ismét felkel az igazság napja". 

Reményi a pápa és félve reményi Francziaország is ; — 
igen, félve, látva bűneinek örvényeit, tudva, hogy a forrada-
lom szelleme habitualissá, mintegy jellemvonásává lett e 
nemzetnek, és valóban, mikor volt feszültebb a rend s béke 
férfiainak küzdelme, mint épen most, de üdvös félelmükben 
ismét ahoz emelik szemüket, kiről a zsoltáros szerint el-
mondhatják : „Ha az Ur velünk nem lett volna A 
tőr elrontatott, és mi megszabadultunk. A mi segítségünk az 
Urban", . . És mintha nem eléggé imádkoztak volna a mil-
liók a kegyhelyeken, november első napjain egész Franczia-
ország kilenczedet tartott, vezeklésül egy napon böjtölt, és 
a kilenczed utolsó napján az áldozáshoz járult. 

íme t. olvasóm, ez nemcsak a reményről, de a szeretet-
ről is elég bőven szól és felment annak részletezésétől; úgyis 
ama sóhaj, köny, és imatenger, melyet Francziaország a 
kegyhelyeken — e menedékvárosokban kiontott, csak az 
angyalok előtt van tudva, kik azt Francziahon és az egész 
egyház javáért mutatták be a seregek Urának, Istenének. 

Hol Istenszeretet létezik, ott a bünutálut sem lehet 
messze; együtt jár az mint a napfénynyel az árnyék. Fran-
cziahon bünbánatáról szólnak ama szent énekek, melyeket 
hegyeik, völgyeik visszhangoztak, mint például : 

Mère admirable, Priez pour nous, 
La France fut coupable; Mais elle est à genoux ! 

A bünbánatról szól ama jelenet — a többi közt — 
midőn az autuni püspök Paray-le-Monialba fogadá a kép-
viselőket, üdvözölvén a törvényhozókat, kik Francziaor-
szág bűneinek kiengesztelésére jöttek a sz. helyre . . . . 0 
maga részéről szinte egy oltévedt elődét — Talleyrandot — 
tagadja meg ünnepélyesen, és irgalmat esd Jézustól mind-
nyájuk bűneiért. 

Elmondhatjuk Latastevel : „Oh Francziahon, mily ta-
lálékony vagy Isten igazságának az egyház elsőszülöttének 
felkeltése és megenyhitésére ! Francziaország, régi dicsőségét 
visszanyeri, mint. ezt a képviselők óhajtják, mint a pápa 
hiszi. E nemzettel, mely nagy volt bűnében; de nem kisebb 
megtérésében, mely nagy volt dicsőségében, de nagyobb sze-
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rencsétlenségében, szivből kiálthatjuk : „Vive le S. Coeur : 
Vive l'Egliae ! Vive la France !" 

Ezek után talán nem tévedek, ha azt vélem, hogy 
Francziaország a megtérés ösvényén van. Sz. Pál szerint 
(Rom. V. fej. 1—11.) Justificati ergo ex fide pacem habea-
mus ad Deum, per Dominum nostrum Jesum Christum etc. etc. 

* 
* * 

Minthogy Francziaország — igy ir IX. Pius a párisi 
érsekhez m. é. jul. 31-én intézett brevejébeu — a mult szá-
zad története szerint nyiltan eltávozott Istentől, s ezen el-
szakadást uj tévelyek terjesztésével nem csak saját keblében 
fentartotta, hanem más nemzeteket is tévútra vezetett : fel-
tétlenül szükséges volt, hogy épen az adjon bűnbánati pél-
dát, ki fölemelte a lázadás zászlaját, hogy ki a rend alapjait 
megrendité, épaz teljes erőből rajta legyen, miszerint egy 
tündöklő és elszánt Istenhez téréssel visszaállítsa azt mint 
saját keblében, mint kifelé. 

Mint láttuk ez Jézus szivének áhitata által ép most van 
teljesedésben Francziaországban. Isten segítse e nemes nemze-
tet, hogy ne tekintsen vissza félúton mint Lóth neje ! A má-
sik rész pedig szintén most vétetik foganatba. Francziaor-
szág, a világ botránkoztatója, a megtérő példajával hat ma a 
nemzetekre, Jézus szent szivének áhitata innét terjedt szét 
mindenfelé és ide láttuk bucsuzászlóikkal zarándokolni az an-
golokat s Norfolk herczeget élükön, ide az oroszokat Galiczin 
herczeg vezetése alatt, ide a belgákat, hollandokat sat. mint 
erről a kath. lapokból, annak idején értesültünk : ugyan 
innét tudjuk, hogy minden országban a kegyhelyek inkább 
voltak látogatva mint valaha. 

„Quod vides seribe !" zendült egy hang a Titkos Jele-
netek látnokához, ki az ázsiai hét egyház arany gyertyatar-
tói között látta az Isten fiát, és hallá ezen egyházakhoz 
szóló intelmét : ugy a feddést, melyre többé kevésbbé méltók 
voltak, mivel a nikolaiták és zsidók, ugy Izabel és Bálaám 
tanaitól nem egészen őrizték meg magokat, végül hallá a 
megjavulóknak tett isteni Ígéretet : Vincenti dabo edere de 
ligno vitae. 

Ma Európában szintén az eretnekség, az orthodox és 
ókatholikus schisma, a zsidó tanok, a forradalom Jezabelje 
és az anyagiság Bálaám tanai zaklatják az egyházakat. 
Mennyiben őrzék meg magokat ezek lehelétől megitélni Krisz-
tushoz tartozik; de hogy sokat szenvednek mindnyájan, azt 
naponként látjuk : ámde Krisztus szivének irgalma által 
van reményünk, hogy e tévelyek felett győzedelmesek is 
lesznek. 

Ki tudja, ha nem teljesül-e be a közeljövőben a refor-
matiót illetőleg, amit nagynevű férfiak már többször je-
leztek : miszerint a vittembergi próféta tana vége felé jár ? 
ők az orvos alaposságával a vérlüktetésből itélék azt, látva 
t. i. belső feloszlatását. Nem szabad-e nekünk ennek közel 
bekövetkeztét az üldözött katbolikusok magatartásából, és 
az analog esetekből várnunk ? Az eretnekségek, a gőgös 
kegyetlen Ámánként többnyire akkor buktak el, midőn 
gőgjökben legerősebben sanyargatták Isten szenteit? Nem 
ezt teszi-e ma a zenitjén álló gőgös lutberanismus ? Továbbá 
Isten azon gonosz eszközöket, melyeket hiveinek javitására 
ostorul használ, elszokta hirtelen dobni, ha népe megjavult. 
Most tehát miután a kegyetlenül megostorozott hivek Fran-

czia-, Svajcz- és Németországban Istenhez térnek, Jézus 
szent szivének menedékéhez futnak, minek volna még a re-
formatio ? hisz megszülte már a visszavonást, a forradalmat, 
nihilismust és a többi szörnyeket, mit keresne még közöt-
tünk ? — Hátha ugy fog elveszni, a mint született : a bucsuk 
alkalmából született, és megfelelőnek látszanék, ha a bucsuk 
által temettessék el. 

r 

Ámde ezt hagyjuk Istenre! és minthogy az eretnekség 
és schisma által zaklatott éjszaki egyházakban az áhítat szel-
leme a bucsuk által mindeddig az üldözések miatt nem je-
lentkeztetett egész hatályában, hagyjuk el itt körszemlén-
ket ; de vessünk még egy behatóbb tekintetet a forradalom 
által sanyargatott olasz egyházra, és lássuk, mint nyilatko-
zott itt a bucsuk eltiltására, az erőteljesebb, mert a hit köz-
pontjával szorosabban egyesült, — kath. szellem? és von-
junk aztán egy kis tanulságot. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pestj január 15. R é g i n ó t a u j k i a d á s b a n . 

Őszintén megvallva, azt vártuk, hogy a mai nap üdvözlésére, 
midőn Buda vára a bibornoki biretum átadása alkalmával 
még eddig nem látott egyházi szertartásnak lesz tanuja, 
összes lapjainkban a páholy különös parancsára megrendelt 
liberális egyházpolitikai czikkek fognak megjelenni. Csa-
lódtunk. A páholy emberei ugy látszik vagy későbbre ha-
lasztották véleményük nyilatkozatát, vagy egyáltalában nem 
is akarnak tudomást venni a tényről, hogy a hatalmokban 
levő államban a fejedelem oly ténykedést hajt végre, mely 
egyenesen a római pápa engedményeként tekintendő. Való-
színűleg az utóbbi esettől való félelemnek köszönhetjük, 
hogy a ,Napló ' túltéve magát a szabadkőmüvesi fegyelmen, 
túlbuzgóságában ez alkalomra már jó eleve elkészített czik-
két nem akarta a kosárba dobni, hanem napvilágra bo-
csátotta. 

Nem lehetetlen, hogy a ,Napló1 czikkezője a fegyelem 
minden áthágása mellett is egy fokkal előbbre fog mozdit-
tatni a páholyban, annyira megfelel czikke minden szabad-
kőmüvesi kelléknek ; de ha azt vélte, hogy harmadfél ha-
sábnyi czikkével valami ujat mondott nekünk, ugy csaló-
dott ; ha pedig egyszerűen csak constatálni akarta azt, hogy 
a páholy emberei ma épen oly ravaszok, hazugok, az egy-
ház irányában épen oly ellenséges indulatuak, mint tegnap, 
ugy ez egészen felesleges munka volt ; mert hogy a páholy 
ellenséges indulata irányunkban nem változik meg, hanem 
mindig ugyanazon gyűlölet heviti, e felett mi egyháziak nem 
élünk illusioban, felesleges volt tehát a ,Napló1-tói bárom 
hasábon keresztül azon vád körül forogni, hogy az egyháziak 
zavarják meg as állami békét és oly hangon figyelmeztetn1 

őket ezen állami béke fentartására, mintha C3ak hivatva lenne 
elevenek és holtak felett itélni. Ezen róka-ravaszsága a sza-
badkőművességnek világszerte ismeretes. 

Békét óhajt a ,Napló1 az államnak, békét a papság 
részéről, békét főleg az ország első egyházi méltóságától. 
Mintha csak a zsákmányra ugrani készülő farkast hallanók 
üvölteni, hogy emez miért támadja meg őt. Nagy áldás az 
államra nézve a béke, az tagadhatatlan, mert csak békés 
időkben képes jólétében fejlődni és ha van valaki, aki viszoa t 
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a béke fentartására hathatósan közreműködni képes, ugy e 
valaki nem más, mint a papság. Tudatával bir ennek az 
egyház, tudatával bir minden egyes pap és hogy e tudatnak 
megfelelőleg jár is el, azt semmi sem igazolhatja fényeseb-
ben, mint azon körülmény, hogy még napjainkban is, midőn 
az államok nyiltan kijelentik, hogy ők ellenségei az egyház-
nak, hogy az egyház békéjét nem akarják, az egyház mégis 
daczára mindennek az államfőket saját hatalmának része-
sévé teszi mindenhol, hol az, mint péld. itt a biretum átadá-
sánál, elveibe nem ütközik. Az egyház és papsága tehát 
minden hasonló, tolakodó figyelmeztetést méltó indignatióval 
utasíthat vissza, hasonló tolakodóknak méltán ezt mondhatja : 
medice cura te ipsum. 

Igen, ha az egyház még ma is ily figyelemmel viselte-
tik az államfők iránt, ugy minden józanon gondolkozó em-
ber azon következtetésre fog jutni, hogy az állam békéjének 
zavarói azon szabadkőmüvesi szellemmel saturált ujságirók, 
képviselők s kormányférfiak körében kell keresni, kik a 
mult hagyományait felforgatva, oly intézményeket akarnak 
az államban létesiteni, oly jogokat neki tulajdonítani, melyek 
az Isten által megszabott világrenddel, a népek benső meg-
győződésével, történeti fejlődésükkel tökéletesen ellentétben 
állanak. Az államok békében éltek az egyházzal mindaddig, 
mig a placetumot, polgári házasságot, közösiskolát és teme-
tőt stb. a kereszténységtől elpártolt és saját szenvedélyeik-
nek hódoló szellemek fel nem találták; ez időtől fogva fel-
bomlott a béke és a világ átka azok fejére száll, kik hasonló 
keresztényellenes találmányokkal a békeszerető és azt fen-
tartani óhajtó egyházat kihivták, hogy szavát emelje hasonló 
keresztényellenes merényletek s hogy tiltakozzék saját jog-
körének megsértése ellen ; nem az egyház, hanem az állam 
részéről jött a támadás, ez bontotta fel a békét és csak a 
19-ik század liberális eífronteriája vetemedhetik azon vak-
merőségre, hogy egy bibornok elé azon követeléssel lépjen, 
miszerint a békét még akkor is fentartani iparkodjék, ha 
majd a demagog szellem az ,amerikai' rendszert fogja életbe 
léptetni, ha majd ezáltal az állam fenségi jogai, mint a 
,Napló1 ez usurpatori kifejezést használja, teljesen érvénye-
nyesittetnek. 

Békét akar a ,Napló1 az állam számára a papságtól, 
oly békét, hogy ne legyen ember, ki felszólalni bátorkodjék 
az állam usurpatiója ellen; oly békét, melynek uralma alatt 
szó s ellenmondás nélkül temethesse el az egyházat és mert 
látja, hogy ez nem lehet, azért demagógoknak nevezi a ka-
tholikus papokat, kik a dicsőitett ,amerikai' rablánczok ellen 
tiltakoztak. Ime igy működik közre a liberális sajtó a f é -
kére' az egyház és állam között ! Békét akarnak tőlünk és 
akkor, mikor felszólalunk a béke érdekében, midőn kimond-
juk, hogy az ,amerikai' rendszer a békét megzavarja, de-
magógoknak neveznek bennünket ; ugyanaz a papság, mely 
egykor a kormánypárt érdekében buzgólkodott, mely azért 
liberális tapsokat aratott ; ma, mivel az egyház mellett buzog 
demagóggá lett a liberalismus szemében. Nem, nem demagóg 
szellem sugallta e tiltakozásokat, hanem épen az egyház és 
haza szeretetének szelleme. Ha a ,Napló ' demagogokat akar 
látni, keresse azokat saját párthívei s azon munkatársai kö-
zött, kik hasonló czikkeket irnak ; vagy keresse azon kath. 
papok közötí, kiktől allitólag kárhoztató leveleket kapott a 

kerületek tiltakozásai ellen, ellenben helyeslő nyilatkozato-
kat a ,Napló1 egyházpolitikája mellett, ezek az állami béke 
valódi felforgatói, ezeket tegye felelőssé, mert ezek vonják 
el életük és elveik által az állam békéjétől a szükséges fen-
tartó elemet, a kik paplétükre, vagy azért, mert kicsinylik 
azon méltóságot, melyre addig feljutottak, vagy mert még 
csak pro futuro vágynak valami ilyesre, készek feladni az 
egyház elveit és a ,Naplôl-vii\ egy hajóban úsznak, ezektől 
az állam sem várhat mást ; — csak olyanoktól lehet az állam 
irányában is hűséget várni, s pedig biztosan mindaddig, mig 
törvényei Isten törvényeibe nem ütköznek, kik hivek minden 
tekintetben az egyházhoz is, de épen ezek azok is, kik nem 
szorultak a ,Naplói figyelmeztetésére; kész is lehet rá, 
hogy sem figyelmeztetésére a jelzett irányban nem adnak 
semmit, sem fenyegetése miatt az eddig követett iránytól 
vissza nem riadnak, de ne is riadjanak. ^ 

Bécs. A , K r a c h ' u t á n e g y k i s e g y h á z ü l d ö -
zés , ez is egyike a mi ,közös ügyeink'-nek, amennyiben ez 
ama közös ,eszme', melyen mindkét kormányunk, az önöké 
nem kevésbé, mint a miénk, rágódik. Nem tudom, melyik 
tanulta el a másiktól, vagy ki az a közös spiritus motor, 
melytől ilyféle közös gondolatok származnak, elég az hozzá, 
hogy önöknek épenséggel nincs okuk azzal dicsekedni, mintha 
csak Pesten üléseznének a Lükők, Wabrmannok, Irányiék s 
tutti quanti, hogy határozzanak a katholika egyháznak el-
nyomása felett ; — elvben van nekünk is már, s gyakorlat-
ban lesz néhány nap múlva szintén egy „confessioneller 
Ausschuss" nevű állandó oly bizottságunk, melynek feladata 
leend a kormányilag nem sokára a birodalmi tanács elé ter-
jesztendő egyház-politikai tvjavaslatoknak netaláni ,héza-
gait' betölteni ; azaz, ott, hol a kormány nem ment még a 
zsidóság kivánatai-, s a páholy parancsainak non-plus ultrá-
jáig, ezen non-plus-ultrát ,korszerű' pótinditványok által 
létesiteni. 

Természetes, hogy üresfejű nyárspolgáraink, s amely 
ezeket orraik- vagy jobban mondva: füleiknél fogva vezeti, 
az irodalmi zsidóság e tervnek felette örül ; s a ,N. Fr. Presse, 
nagy megelégedetten jelenté ki, hogy ,a közvélemény töké-
letesen meg van elégedve dr. Pergernek azon eljárásával, 
hogy mint a baloldali clubbnak elnöke f. hó 20-ára ülést 
hivott össze avégből, hogy a párt Herbstnek egy az egyház-
politikai viszonyokra vonatkozó inditványa felett tanács-
kozzék'. Ezen inditvány pedig abban álland, hogy küldessék 
ki egy bizottság, mely a kormányilag benyújtandó törvény-
javaslatokat vévén birálat alá nyilatkozzék egyszersmind 
azon hézagoknak mikénti betöltése felett, melyek a concor-
datumnak eltörlése által egyház-politikai viszonyainkban s 
törvénykezésünkben támadtak. Az inditvány természetesen 
elfogadtatik, s ime, megvan a bizottság. 

Vannak gonosz nyelvek, melyek az állitják, hogy ezen 
bizottságnak eszméje csak ugy ,pro forma' keletkezett a 
baloldalon, mert az voltaképen Stremayr, cultusministerünk-
nek fejében támadt, ki szeretné, hogy ekként ,gyengéd erő-
szakkal', mint az olasz mondja, tolatnék oda, hova a leg-
felsőbb körök iránti tekintetből, a maga szakállára menni 
nem mer. Nem mondhatom, legalább még ma nem, mi igaz 
van e hirben ; de ha igaz, akkor ez megint csak egy ,közös 
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eszme' ; mert ha nem csalódom, önök is tettek már hasonló 
tapasztalatokat, amott a Lajthán tul. 

Van azonban még egy más ministerünk is, ki kevésbé 
vévén figyelembe a legfelsőbb köröknek ebbeli kivánatait 
s érzületeit, helylyel közel saját szakállára csinál egy kis 
zavart az egyház-politikai téren, ámbár idevonatkozó kísér-
letei eleddig többnyire tetemes kudarczczal végződtek. Ez a 
minister ur hébervérü családból származik, sőt, ha jól tudom, 
családjának kereszténysége épen csak az ő személyével kez-
dődik, neve Unger, miből azt következtethetném, hogy édes 
atyja önöktől jött át hozzánk, hogy tehát az egész tiszte-
letre méltó család szintén némileg ,közös ügy' ; — elég az 
hozzá, hogy Unger ő exja, kinek különös ressortja a sajtó-
nak inspiratiója, ebbeli hivatalát vagy megbízatását gyakran 
arra használja fel, hogy zsidait a ka.tholicismus elleni 
ostromra parancsolja. Igy történt e napokban, midőn bizo-
nyos negyedhivatalosak, kiknek összeköttetései a ministe-
riummal köztudomásúak, egyszerre Reinkens ,püspök' urat 
melegen pártfogolni s a bécsi ókatliolikusokat hatalmasan 
arra kezdék kapacitálni, hogy ,püspökük' elismertetésének 
érdekében minél előbb erélyes és ,számtalan' (— alább nem 
adjuk !) aláirással fedett feliratot intézzenek a ministerium-
lioz. Sőt mi több : néhány nappal későbben ugyan-e lapok 
már azt is tudták, hogy a petitio már létezik, s hogy a benne 
foglalt kérelem hatalmas támogatót talált a — porosz kor-
mányban, mely diplouiatiai utón Reinkens elismertetését oly 
sürgetőleg kérte, hogy kérelme majdnem követelésnek mond-
ható. Czélja mindezen koholmányoknak az volt, hogy a 
nyárspolgár egy kis antikatholikus mozgalomra kedvet s 
bátorságot kapjon ; de a terv meghiusult. Az illető lapok 
koholmányaik visszavonására kényszerittettek, s egynémely 
minister egyelőre jónak látta, családi traditióiból származó 
keresztényellenes magánnézeteit néhány napig nem kürtöl-
tetni a félhivatalos lapok által, nehogy nagyon is feltűnjék, 
miszerint császárunk eme bölcs szavának ellenére is: „Ausz-
triában élünk, uraim, s nem Poroszországban", vannak Bécs-
ben emberek, kik az osztrák császár intentiói ellen, Bis-
marck császárjának érdekében irnak s cselekesznek, mitsem 
törődve az alattvalói köteles hűséggel. 

Ad vocem : ,Bismarck császárja érdekében' Írhatnék 
önnek még néhány szót Csehországról is, hol a Rieger veze-
tése alatt álló conservativ-foederalisticus ,ó-csehekl épen most 
nagy győzelmet aratnak a felforgató fiatal-csehek1, felett, mi 
katholikus szempontból annyit jelent, hogy Csehországban 
a katholika egyháznak egyelőre még békét hagynak, sőt, 
hogy a mi birodalmi-tanácsbeli egyházostromlók is egyelőre 
még nélkülözni fogják azon támogatást, melyet a ,fiatal 
csehek' részéről minden bizonynyal nyernek vala, mihelyt 
ezek helyeiket az országos tanácsban elfoglalták volna. Rie-
ger azonban kérlelhetlen szigorral járt el az ,ujak' ellen s 
Bismarck eme szolgái megbuktak; mert legyen meggyőződve, 
hogy Bismarcknak fizetett vagy ingyen, talán csak bizonyos 
Ígéretek fejében működő szolgája mindenki, aki Ausztriában 
a katholicismust üldözi, akár a Lajthán innen, akár azon 
tul. Azért dicsérem Riegert, s kivánom, sőt remélem, hogy 
ne tegyen majdan igy, mint az önök Deákja, ki, mint nem 
régen levelében emlité, miután pártja nagyobbrészt a kath. 
papság támogatása folytán erősbödött volna meg, politikai 

pályáját eléggé dicstelenül azzal fejezte be, hogy jun. 28-án 
ugyané papságnak üldöztetését inaugurálta. W. 

fíóma. A p á p á n a k c i v i l l i s t á j a , e g y k i s 
, a u t o n o m i a ' , a z ö r m é n y k é r d é s , k ü l ö n f é l é k . 
Ismét egy hazugságot kell megczáfolnunk, mely ugy látszik 
szoros, benső összefüggésben áll ama már múltkor általunk 
jelzett koholmánynyal, mintha a pápa s Victor Emanuel 
kormánya közt kibékülési alkudozások folynának. Ezúttal 
az olasz félhivatalos sajtónak képzelődési, hogy ne mondjuk 
fűllentési tehetsége a pápa civillistája, avagy azon három 
millió lira körül forgolódik, melyet az u. 11. garantia-tör-
vény in thesi szavazott meg a pápának, jól tudván az olasz 
kormány, hogy a szentatya megrablóitól soha sem fogadand 
el kegydijat, hogy tehát ez összegnek megszavazása által 
annál könnyebben fitogtathatja nyomorult nagylelkűségét^ 
minél bizonyosb, hogy ezen egész ,nagylelkűség' egy kra j -
czárjába sem kerülend neki 

S mégis ! — mire nem képes az olasz furfang, főleg ha 
a páholy álnokságával párosul — most ezen képzeleti három 
milliót arra használják fel, hogy ama bizonyos, kibékülési 
alkudozásokról szóló, más alakban már százszor megczáfolt 
álhirt ismét uj kiadásban tálalják fel a könnyen hivő világ-
nak, oly czélból, hogy a katholikusoknak közös atyjok iránti 
aggodalmas részvétét elaltassák, vagy legalább ellankaszszák. 

Az e tekintetben legújabban kigondolt hazugság abb?ni 
áll, hogy azt hitetik, vagy legalább el akarják hitetni a vi-
lággal, miszerint az olasz kormány a szentatya körüli gyen-
géd gondoskodásában módot talált volna arra, hogy azt a 
hires 3 milliót zsebébe jutathassa anélkül, hogy — maga is 
tudja ! . . . . s pedig ugy, hogy a szentatya a maga idején egy 
belga bankártól ugyanannyit kölcsönözvén s most képtelen 
levén ezen összeget visszafizetni, a bankár az olasz kor-
mányhoz fordult, mely a pápa adósságának kiegyenlítésére 
késznek nyilatkozott ! 

No lám, ez az olasz kormány, mely saját hitelezőivel 
szemben az állambukás szélén áll, másoknak adósságait fizeti 
ki, hozzá még oly embereknek adósságait, kik ezt nem csak 
nem kérték, hanem adandó alkalommal még tiltakoznának 
is ez ellen. E rövid megjegyzés, ugy látszik, eléggé helyes 
világosságba helyzi e legújabb koholmányt . . . . 

Keletről ugy látszik, mintha egy régen várt örömhír-
nek nézhetnénk eléje. Az örmény kérdés jelenleg oly stá-
diumban vau, hogy kedvező megoldása még csak az idő 
kérdésének látszik. A sultán, azt mondják, határozottan 
meghagyta ministeriumának, hogy e kellemetlen ügyet végre 
valahára tisztába hozza. Ennélfogva több rendbeli minister-
tanács tartatott, legújabban is januárhó 4-én, melyen Hassuo 
patriarchának képviselője, mgre Azarian is jelen volt, ki a 
katholikusoknak igazságos ügyét époly ügyesen, mint eré-
lyesen védelmezte, olyannyira, hogy a nagyvezér másnap 
egy a katholikus örmények részéről hozzá menesztett kül-
döttség előtt kijelentette, miszerint az eddig fenforgott ne-
hézségek mind ki vannak egyenlítve, és ellenségeinek fon-
dorlatai leálezázva. Ezen nyilatkozat mint villámcsapás 
tiszta égből, ugy hatott a schismaticusokra ; adja Isten, hogy 
a katholikusoknak jó reményei ismét egyszer füstbe ne 
menjenek. 

Az olasz félhivatalos sajtó, ebben is a poroszok el járá-
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sát majmolván és Berlinből érkező parancsoknak engedel-
meskedvén, igen megsértettnek mutatja magát néhány fran-
czia püspöknek legújabban kiadott pásztorlevelei miatt. Az 
egész dolog magában véve nem igen figyelemre méltó. Ha 
más ellensége nincs Francziaországnak, ugy az olasz kato-
naságtól nyugton alhatik. 

A két ,népválasztotta' lelkésznek egyike, Leonardi, a 
szabadkőművesek segítségével most már tettleg birtokába 
vette plébániáját. Meglátjuk váljon Vigliani cultusminister 
megmarad-e azon korábbi, a parlamentben tett nyilatkozata 
mellett, miszerint ezen betolakodót sem el nem ismerni, sem 
járandóságait nem fogja folyóvá tétetni neki. 

íme egy vonás azon fajzatnak jellemzésére, mely most 
itt uralkodik. A mi capitoliumi bölcseink a városi tanácsnak 
legutolsó ülésében egészen komolyan tanakodtak a felett, vál-
jon nem kellene-e az itt egyes helyeken álló obeliskeknek kie-
roglyph-feliratait, „melyeket amúgy sem ért senki" leva-
karni, s más ,hazafias' jelentményüeket, mint egyik bölcs 
tanácstag kifejezé magát ,vakarni oda' ? . . . . Legnagyobb 
vigaszunk ebben az, hogy épen ez a ,művelt' osztály az, 
melyben a jelenlegi kormány legtöbb hiveit számlálja. 

Vízkereszt napján Aquaderni tudornak vezetése alatt 
az olasz ifjúságnak egy számos tagu küldöttsége tisztelgett 
a szentatyánál. Nevezetes, hogy e küldöttségben épen száz 
olasz város képviselve volt. A szentatya a tisztelgőket igen 
szívélyesen fogadta, s hoszabb, lelkesítő beszédet intézett 
hozzájok. Az uj osztrák nagykövet, Paar gróf már ide ér-
kezett, s miután Antonelli bibornoknál tisztelkedett volna, 
magán-kihallgatáson már a szentatya által is fogadtatott' 

Sinigagliában f. hó 7-én a szentatyának egy közeli 
rokona halt meg: Mercuri-Asili Virginia grófnő, ő szentsége 
egyik bátyjának, Mastai-Feretti Gábor grófnak leánya. A 
boldogultat kesergő férje s egy leánya siratja. F. 

Berlin. A n ő k a z a l k o t m á n y b a n ; a c s á s z á r -
n a k b e t e g s é g e . A mi hírhedt félhivatalos lapunk, a 
,Nordd. Alig. Ztg.1 legújabban arra is vállalkozott, hogy 
ezen szomorú napokban egy kis humorról gondoskodjék, 
hogy kissé megnevettessen minket. Bizony jól teszi, sőt kö-
telessége is, hogy tegye, mert hiszen, leginkább az ő hírei s 
czikkeiazok, melyek egyébkor a belviszályokat, részint csak 
jelzik, részint pedig egyenesen keltik s ápolják, ugy hogy 
csak egy régi adósságra teszen némi kis részletfizetést, ha 
változás kedveért egyszer valami felviditót is hoz. 

Kiváncsi-e immár a t. olvasó, hogy miként teljesiti a 
,NorddS ezen legújabb, rendkívüli megbízatását ? Mindjárt 
elmondjuk. Hatalmas vezérczikket pöndöritett január 9-kén 
azon befolyásról, melyet a katholikus nők — notabene a 
papok vezetése alatt, a politikára gyakorolnak, s komoly 
képpel állítja, miszerint a pápa s Mac-Mahon, Németor-
szágnak, (már t. i. a német szabadkőműveseknek) eme két 
legfélelmesebb ellensége, feszült figyelemmel tekintenek azon 
állásra, melyet a német katholikus nők szemben a leendő 
birodalmi tanácsbeli választásokkal elfoglalni jónak látják ! 

„Ne éljünk csalódásban azon befolyás iránt — mondja, 
melyet a katholikus nők a legközelebbi választásokra gya-
korolhatnak. Ezen nőkkel azt hitették el, hogy vallásuk ve-
szélyeztetve van, s e feletti aggodalmaikban most férjeikre 
hatnak. Tudnivaló padig, hogy az ultramontán választóke-

rületekben a nők úgyszólván közvetett választók. A női 
papucs s a pápai papucs közt bizonyos szövetség létezik, 
amiért is a clericalis pártot joggal papucspártnak nevez-
hetni. A papoknak karezával államunk s annak legfontosabb 
érdekei ellen párhuzamosan halad a nőknek harcza a férfiak 
ellen: egyfelül a papok állanak, a nők s a papucshősök, 
másfelül pedig a német férfiak ; oda át a papucs, ide át a 
német sas képezi a hadi jelt ; ez alatt akarjuk harczolni, nem 
pedig a papucs alatt !" 

Igy Írattak ezen szavak a tizenkilenczedik századnak 
74-ik esztendejében itt Berlinben, a német intelligentiának 
állítólagos metropolisában. írattak pedig nem valami obscu-
rus zuglapban, hanem ő Felsége, a német császár kormányá-
nak hivatalos lapjában ! Mily véghetetlenül bárgyúnak kép-
zeli egy ilyen bárgyú szerkesztő az ő publicumát, ha azt 
hiszi, hogy ily haszontalan beszéd döntő hatást fog gyako-
rolni rá, oly irányban, hogy ,liberális' jelöltekre szavazzon ; 
ezért mondók fentebb, hogy csupa tiszteletből a félhivatalos 
lapnak magas méltósága iránt nem is merjük czikkét ko-
molynak venni, hanem egy kis, nem igen sikerült humoresk-
nek tartjuk, melylyel olvasóit eme szomorú napokban fel-
vidítani iparkodott. 

Császárunk — illetőleg királyunkról rosz hirek ke-
ringenek a városban. Tudvalevő, hogy vízi betegségben 
szenved, minél fogva állapota reménytelen, ha a tudomány 
életét mindjárt egy pár arasznyival meghoszabbitandja is. 
Ez okból egy regensség megállapításának eszméje már több 
ízben merülvén fel, gyakorlati létesítése csak magának a 
királynak nyakas ellentállásán szenvedett hajótörést, ám-
bár annak előbb utóbb mégis keilend életbe lépnie ; mert az 
öreg királynak gyakori gyengélkedése igen hátráltatólag 
hat a kormányzási teendők menetére. A koronaherczeg, ki 
ez esetben regenssé neveztetnék ki, némelyek szerint még 
liberálisabb, azaz még ellenségesebb indulatu a katholiku-
sok iránt, mint édes atyja, ámbár tapasztalati tény, hogy a 
koronaherczegek, midőn a trón magaslatáról kezdik a dol-
gokat nézni, vajmi gyakran kevés kedvet mutatnak arra, 
hogy mindazt kivigyék, amiért mint trónutódok, sokszor ex 
officio rajongtak s meglehet, hogy ez Frigyes királyon is 
ismétlődni fog. 

A kérdés tehát mi katholikusokra nézve ez : fog-e az 
uj király is oly széles mérvekben Bismarcknak befolyása alatt 
állani, mint atyja, vagy sem ? . . . . Azonban, bárminő le-
gyen is a válasz ezen kérdésre, annyi bizonyos, hogy min-
den változás ezen legfelsőbb regiókban a kath. egyháznak 
üldöztetésére nézve a végnek kezdetét jelenti ; mert ha nem 
térnek józanabb útra, ugy legalább az a haszna lesz az ily— 
féle változásnak, hogy törésre viszi a dolgot, s ez is csak 
valami ! 

IRODALOM. 
+ Nem tehetjük, hogy e helyt t. olvasóink figyelmét 

ismételten a Szent-István-társulat kiadásában s ennek buzgó 
titkára, tek. Ágoston Antal urnák ügyes szerkesztése mellett 
megjelenő ,Kath. Hetilapl-ra. ne fordítsuk, melyet mint igen 
hasznos, sokoldalú s oktatva mulattató olvasmányt világi 
katholikusaink számára igen melegen ajánlunk. Behatóbb 
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ismertetés kedveért közöljük a jan. 15-én megjelent 3. szám-
nak érdekes tartalomjegyzékét : Elmefuttatás a divatról, 
,Alom ez csak', költemény Mindszenti) Gedeontól. Hortense 
kisasszony, beszély. A ,Tárczal művészeti leveleket boz 
Liszt Ferencz s a kath. egyházi zene-költészetről. Idejárul 
egy a lefolyt hétnek több eseményeit röviden elbeszélő ,Heti 
Krónika', s a , Rövid hirek1 rovata, mely a napi újságok gyűjti 
egybe, mig vegre Mindenféle1, czim alatt több közérdekű 
tárgy- s esetről kellő rövidséggel emlités tétetik. A lapnak 
kiegészítő részét még a , Társulati Értesítő1, is képezi, mely 
a Szent-István- s Szent-László-társulatoknak állapotáról s 
működéséről hoz hiteles s kimerítő tudositásokat. 

Látni ebből, hogy az uj szerkesztő ur minden tekin-
tetben iparkodik azon igényeknek megfelelni, melyet a vi-
lági közönség egy hasznos s érdekes olvasmányra nézve 
tehet. Hogy lapját még több munkatársnak megnyerése által 
még jobban emelhesse, arra megvan benne a jó akarat s a 
törekvés is, s csak egy szükséges : a t. közönségnek minél 
sürübb anyagi támogatása, melyre eddig valóban teljes mér-
tékben méltóvá is tette magát. 

Előfizetési ára egész évre 4 ft. illet. 2 s 1 ft. o. é., mely 
a sz. István-Társulat igazgatóságához küldendő, Pest, lö-
vészutcza 11. 

Megjelent s beküldetett: 
= A Sartori Károly kiadásában megjelenő ,Katholi-

kus kérdések' II. évf. 9. s 10. füzete: ,A sinai bálvány', irta 
Kávon L. és ,A közös iskola' irta Szépligeti. Mindkét füzet 
sok korszerű s tanulságos eszmét tartalmaz, irályuk népszerű, 
modoruk meggyőző, méltó részei ezek az egész vállalatnak, 
melyet magyar olvasó közönségünknek melegen ajánljuk. 
Ára az egész 12 füzetből álló évfolyamnak postai bérmentes 
szétküldéssel 1 ft. o. é. Pesten, Sartori Károlynál, város-
háztér. 

= A Szatmárt megjelenő ,Népiskola1 1874-re szóló 
programmja, gazdag változatos, a paedagogiai elmélet s gya-
korlat minden ágát átkaroló tartalommal. Munkatársai közt 
nem egy e téren kitünőleg ismert névvel találkozunk. Szer-
kesztője s kiadótulajdonosa Dr. Zafféry. Károly, áldozár s 
tanár. A lapnak ára egész évre 4 frt. félévre 2 frt. 10, ne-
gyedévre 1 frt. 20 kr. 8 péld. után tiszt. p. Néptanítóknak 
egyszerre megrendelt tiz péld. 25 ft. adatik. Az előfizetések 
a szerkesztőhez intézendők Szatmárra. 

VEGYESEK. 
— Ledochowski érseknek pénzbirságai, melyek tavai 

karácsonkor már 16,000 tallért tettek ki, azóta már 27,000-re 
emelkedtek. Dr. Förster, boroszlói herczegpüspök is már 
19,400 talérral tartozik, hasonló czim alatt az államnak. 
Amannak eddigi birságai 135, ennek 97 hónapi börtönnek 
felelnek meg. Mönnikes, egy antiinfallibilisticus egyházi szó-
noklat miatt a paderborni püspök által már 1870-ben fel-
függesztett lippspringei káplán ügyében ugy határozott a 
,legfőbb egyházi törvényszék', hogy egy 1873-iki május 
26-án hozott törvény egy 1870-ben előfordult esetre is alkal-
mazható (!), minél fogva a felfüggesztés ,semmis'. 

— A hittannélküli iskolák, melyeket nálunk ,közös 
ískolák'-nak neveznek, tudvalevőleg kiegészítő részét képe-
zik a Deák Ferencz-íé\e ,amerikai rendszer'-nek, melynek 
bővebb megismertetésére ime egy kis adomával szolgálunk. 
Bizonyos Alexandre ur, az ,Atlantic Herald' tudósítása sze-
rint Banks-County ban, Georgia államában iskolát tartott, 
melynek gondozását, midőn magán-leczkéi voltak, nejére 
bízni szokta, ki aztán hazatérő férjének a gyermekeknek 

távolléte alatt viselt dolgairól referált. Történt pedig nem 
régen, hogy az asszony ily alkalommal egy Moks János 
nevű, 14 éves fiúra panaszkodott, ki a tanitó távolléte alatt 
roszul viselte magát. A fiu kérdőre vonatván oly illetlen 
szavakkal illette az őt bevádolt tanitónét, hogy annak férje 
kést ragadott s azt a fiúnak bal karjába döfte, ki viszont 
ugyan-e pillanatban egy késben tartott gyilokkal több ha-
lálos sebet ejtett rajta, ugy hogy a tanitó összerogyott s né-
hány óra múlva, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, 
meg is halt. 

Egyszer másszor végig menve Budapest utczáin, épen 
olyankor, midőn a nagyreményű sarjadék, tanórai bevégzése 
után az iskolákból kirohan, s látva ama mindenképeni szem-
telenséget s durvaságot, mely az uj aera eme neveltjeit jel-
lemzi, önkénytelenül is azon meggyőződést sajátítja el az 
ember, hogy bizonyos tekintetben már közelebb állunk az 
,amerikai viszonyok'-hoz, mint talán magunk is hinnők ! 

— Duilhé, toulousi kanonok lelkes felhivást tesz közé 
az olasz s franezia kath. lapokban egy f. évi márczius 7-én, 
mint aquinói sz. Tamás halálának hatszázadik évfordulóján 
Toulouseban, a nagy szentnek sirjánál tartandó katholikus 
congressus érdekében. Az előkészületek ezen napnak tudo-
mányos megülésére már Olaszországban is széles mérvekben 
folynak. Mint biztos tudomásunk van, Magyarország sem 
fog e tekintetben hátramaradni, s ő Eminentiája, az ország 
fmgu herczegprimásának bölcs intézkedésénél fogva gondos-
kodva van arról, hogy a tartandó emlékünnepély a nagy 
szent s hallhatatlan tudós nevéhez minden tekintetben méltó 
legyen. 

— A Mária-intézetben, mely csupán jótékony adako-
zásokból tartja fenn magát, s a cselédek és árvák képzésé-
vel foglalkozik, 1871. julius 2-kán történt megnyitása óta a 
mult év végéig 1487 cselédet fogadtak be s láttak el, ezen-
fölül 55 szegény és árva leányt részesitettek nevelésben az 
ott működő buzgó apáczák. 

— Párisban f. hó 8-án a keresztény iskola-testvérek-
nek általános főnöke, Fülöp testvér halt meg, 81 éves korá-
ban. A boldogult 61 évig volt a társulatban, mely benne 36 
év óta általános főnökét tisztelte s vezetése alatt annyira 
felvirágzott, hogy tagjainak száma 2300-tól 9900-ig, tanít-
ványaié pedig 143700-tól egészen 380800-ig emelkedett. 

— A római ,giunta liquidatrice' e napokban tette közé 
hivatalos jelentését az oratorianusoknak, ,della Vallicellana'' 
neve alatt világhírű könyvtáráról, melyet legújabban elra-
bolt. Ezen jelentés szerint az említett könyvtárnak gyöngyét 
2000 db. ősrégi kézirat képezi, ezek közt egy állítólagosán 
a 3-dik századból származó palimpsest. Ott van továbbá 
Alcuinnak sajátkézirásu bibliája is, mely a florenczi s az 
escuriali mellett Európa legrégibb bibliai kéziratai közé tar-
tozik. Mily borzasztó veszély az igazi tudományra nézve, 
hogy a Rómában századok óta felhalmozott, mű- s tudomá-
nyos kincsek, most, habár csak ideiglenesen is az olasz for-
radalomnak piszkos s becstelen kezei közé kerülnek ! 

— A darmstadti protestáns kórházban e napokban egy 
diaconissát s a megfelelő betegápoló szolgát rögtön el kellett 
bocsátani Ha ilyesvalami kath. intézetben történnékT 
lenne akkor lárma a lutheránus és kálvinista pharizaeusok 
közt ; — igy pedig hallgatnak. 

Szeretetadományok szentséges Atyánks IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 323 frt. 94 kr. s 140 frank aranyban. 
Ngos Lopussnyi Ferencz nváradi apát-kanonok ur 50 ft. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, SáDdor-utcza 13. szám alatt. 
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A communio története.1) 
Az egész történetírás egy idő óta élénkebb, és 

mintegy bizalmasabbá lett. Oly körülményeket ta-
lá lunk ma a történészeknél feljegyezve, melyeket 
azelőtt a történet méltóságán alóliaknak t a r to t t ak . 
Senki sem elégszik meg ma már csaták és ostromok^ 
békekötések és területosztások leírásával, császárok 
és kirá lyok életrajzaival . Mi mindannyian az el tűnt 
nemzedékek szivébe k ívánunk betekinteni és meg-
tudni, hogy miként éltek, éreztek, szenvedtek. Ha-
sonlót k ívánunk az egyháztörténelem terén is. Ki 
ne viseltetnék közülünk a legnagyobb érdekeltséggel 
az első keresztények lelki életét fel tüntető elbeszé-
lések i r án t ? Ki ne óhaj tana, például, a katakom-
bák rejtekeiből napvilágra hozott szent vér tanúnak 
szájából értesülni a r ró l : a vele együtt Krisztusér t 
szenvedetteknek, minő volt egész életök folyama ? 
K i ne szeretné hallani, milyenek voltak ajtatos-
sága ik , minő imájok módszere ? Elmélkedtek-e 
rendszeresen, mikor és hányszor gyón tak és járul-
tak az U r aszta lához? Mennyire voltak megpró-
bál ta tásaikban és kisértetéseikben, érzelmeikben és 
nézeteikben hozzánk hasonlók, vagy hasonlótla-
nok ? É n legalább nem ti tkolom ebbeli kíváncsisá-
gomat, és azt hiszem, nem egyedül állók. Ismertem 
Rómában egy öreg jezsuita a tyá t , ki örömkönye-
ket hul la tot t , midőn a siralagokban egy ősrégi Ma-
donnaképet ta lál tak, mely megható módon tesz 
tanúbizonyságot az első szenteknek a Szuzanya 
iránti tiszteletéről. Soha egy geologus nem tekin-
tett az ős flóra egy példányára , vagy valamely el-

The holy Communion, its philosophy, theology, and 
practice. By John Bernard Dalgairns, priest of the oratory 
of h. Philip Neri. 

veszett madá r f a j maradványai ra azon buzgóságnak 
csak felével is, melylyel mi utolsó hangjaira hal lga-
tunk egy ős hymnusnak , vagy valamely szentatya 
i ra tának töredékeit vizsgáljuk, hogy megérthessük, 
minő volt az első keresztények mindennapi élete. 

Nem sokszor sikerül t u d v á g y u n k a t kielégí-
teni. Sokan azon emlékek közül, melyek felvilágo-
sítást adhatnának, az üldözések korában megsem-
misültek. U g y látszik, hogy providentialis oka is 
van e veszteségnek. Mig tudniill ik elég maradt fenn 
annak bebizonyítására, hogy az első keresztények 
katholikusok voltak, annyi még sem ju to t t r ánk , 
hogy hitünket kizárólag a múl tnak történetére ala-
pítsuk. Több mint elég maradt ránk , hogy az ó- és 
az újkori egyház azonosságát bevitathassuk, de hiu 
leendne minden kisérlet, mely az a tyák egyházát 
h i tünk kizárólagos szabályává aka rná tenni. 

E g y azonban egészen világosan áll e lőt tünk 
az első keresztények életéből, mi bensejök egész 
kinyi la tkoztatását foglal ja magában : az oltáriszent-
ség iránti kiváló ajtatosságuk. Az ős keresztény idők 
jelentései a leggyakoribb áldozásokról tanúskod-
nak.2) Az egyetlen, ami teljes bizonysággal derül 
ki a katakombákból , nem más, m i n t h o g y az oltári-
szentség a hivek aj ta tosságának köz- és gyupon t j a 
volt. Mértföldekre ter jednek Róma alat t a folyosók, 
melyek kimondhat lan fáradsággal csak azért lettek 
k ivá jva , hogy az imádandó áldozat bemuta t ta thas-
sék. Ha a szentmise a föld felett nem mondathato t t , 
leszálltak a föld alá, és a h á n y mise, ugyan annyi 
közös áldozás is volt.3) Az okmányok egész hoszu 

2) Quotidie quoque perdurantes unanimiter in templo, 
et frangentes circa domos panem, sumebant cibumcum exul-
tatione et simplicitate cordis. Act. 2, 46. 

3) Can. apóst. 9 (10) rendeli : Omnes fideles, qui Eccle-
siam ingrediuntur et scripturas audiunt, non autem perse-

6 
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sora bizonyítja, hogy a misén jelenlevők mind az an-
gyalok kenyerében részesittettek. 

De semmi sem bizonyitja az áldozásnak az első 
keresztények közötti gyakori voltát annyira, mint 
ama könnyüség, melylyel az oltáriszentség a h i v e k m 
férfiakra csakúgy mint nőkre bizatott. Urunk ama 
vészteljes korszakban minden fentartás nélkül adta 
önmagát oda híveinek. A megrettent képzelődés alig 
alkothat magának kellő fogalmat ama rémjelene-
tekről, melyek egy kitört ujabb üldözés alkalmá-
val felmerültek. Nem egy erős léleknek hanyatlott 
bátorsága, midőn például Márk Aurel császár edic-
tuma megjelent, melynek értelmében nem csak a 
bevádolt keresztények ítéltettek el, mint Tra ján 
alatt, hanem a császár parancsára rendszeres kuta-
tás indíttatott a hivők ellen. Senki sem volt bizton-
ságban : a senátori méltóságot viselő nemes, a tisz-
tes matróna, a tizenhat éves szűz minden perczben 
hurczoltathatott ki egy római ház fényes köréből a 
kegyetlen bíróság elé, hogy a közönség lát tára le-
vetköztettetvén kínoztassák és meggyilkoltassák. 
Ez iszonyatosságok között egyetlen fénypont az 
oltáriszentség vala. Azon perczben, a melyben az 
egyházat egy u j üldözés érte, a püspök első cselek-
ménye volt az oltáriszentséget a hívek között kiosz-
tani, hogy Urunkat magokkal vihessék saját laká-
saikba, és a szükségben önkezeikkel nyújthassák 
magoknak az élet kenyerét. Igy vitték haza férfiak 
és nők az Ur testét, és ennek kiosztása olyannyira 
hivatalos jellege volt az üldözés állapotábani lét-
nek, miszerint későbbi időkben eretnekek annak 
bebizonyítására, hogy a katholikusok által üldöz-
tetnek, a szentséget osztották ki híveiknek. Urunk 
üdvözítőnk bőkezűsége, melylyel ily rémteljes idők-
ben önmagát adta a keresztényeknek, határt nem is-
mert, és az egyház Üdvözitőnk legmagasztosb szán-
dékát annyira ismerte, hogy minden megszorítást 
a szent áldozatnak bemutatására nézve ugy, mint 
a communio tekintetében megszüntetett. Az áldo-
zárok éltök veszélyeztetésével hatottak be a börtö-
nökbe, hogy a szegény szenvedő foglyok számára 
misézzenek. Szent Luczián, antiochiai áldozó pap, 
ki később Nicomediában kínoztatott, oltár hiányá-
ban a börtönben földre hanyatt feküdt, és saját mel-
lén mint oltáron mutat ta be az áldozatot, hogy a 
foglyókat megáldoztathassa. Azoknak pedig, kik a 
misén jelen nem lehettek, ugy küldötték meg bárki 

verant in oratione, nec sanetam eommunionem percipiunt. . . 
convenit communione privare. Ezt az antiochiai zsinat 
341-ben megerősítette. 

által is a szentséget. Thai'cisius, egy fiatal acoly-
thus magánál tartotta az eucharistiát, midőn a po-
gányok által elfogatott és agyonüttetett. Sokan 
ismerik az Özséb egyháztörténetirónál alexandriai 
Dénesről előforduló esetet. Serapion nevü szegény, 
ki egy üldözés alkalmával hitét tagadta meg, halá-
los ágyán feküdt. Az áldozár hozzá nem mehetvén 
egy gyermek által küldötte és nyúj ta t ta a haldok-
lónak a legszentebb útravalót. 

(Folyt köv.) 

C h r i s t u s r é g n â t . 
(Folytatás.) 

Olaszhon, te vértanuk és hitvallók emlékei által meg-
szentelt föld, egységünk, erőnk zálogának őre, ki nagyszerű 
romjaiddal a földi hatalom múlandóságáról, és magasztos 
műemlékeiddel a kereszt dicsőségéről tartasz ellenállhatlan 
és hallgatag missiót ; Olaszhon, hol minden lépten az élénk 
népéletben a napfényes és szőlőfüzérrel szegélyzett kalászos 
mezőn is a hit emlékjeleivel találkozunk ! Oh ma bánatfá-
tyol boritja arczodat, a diadalmas bün fekete árnya fedi el 
napodat ! Quomodo sedet sola civitas . . . facta est quasi vidua 
Domina gentium. Ez évben panaszkodott könynyel szemében 
a Vaticán szent aggastyána a zsoltárossal : „Babylon folyó-
vizei mellett ott ültünk és sirtunk, midőn Sionról emléke-
zénk. A fűzfákra függesztettük hangszereinket . . 

Ma itt — kivált a berlini találka után — csakugyan 
hozzálátnak a nyilt üldözéshez. A szerzetesek lázas sietség-
gel szétszórva, lapides sanctuarii dispersi sunt in omni capite 
piatearum, a jezsuitáknak a szó- és gyónszék eltiltva, a 
kegyhelyek a szorongatott nép vigaszhelyei elcsukva, a bú-
csúk eltiltva, a bün, csábitás szabadon, emelt fővel j á r , a 
lelkek vesznek . . kiki félő várakozásban, hogy váljon, mi 
gyászosat hoz a holnap ? 

Váljon mindezek után mondhatom-e még jelszavamat : 
Christus régnât ? Sőt inkább most, inkább itt, mint valaha, 
mint akárhol. 

Azt tudjuk mindnyájan, hogy : nil violenti durabit, 
tudjuk, hogy mentől dühösebben üldöz a zsarnokság : annál 
közelebb vége : „Csak töltsétek be atyáitok mértékét !" Csak 
előre! csordultik teljék a pohár ! Tudjuk, hogy a forradalom 
mindig önmaga gyilkosa : Ámde mi, kik a színhelyen élünk 
ezenfelül egyebet is tudunk. Tudjuk, hogy épen a bucsuk el-
tiltásával lön leálczázva a koronás forradalom, és épen ez 
szült másrészről legyőzhetetlen visszahatást. 

A népeknek is meg van egy ideglázuk, ilyen volt az 
Appeninek földén az olasz egység láza, e lázból rendszeres 
lefolyással még hosszabb időre lett volna szükség, hogy e 
szenvedélyes nemzet kigyógyuljon : ha a forradalom ezt 
épen nyilt föllépésével nem sietteti. Ki sem tehetett kivüle 
jobb szolgálatot a kiábrándulásra. 

Eddig ha a pápa intett, ha a forradalom ellen keltek 
ki a lelkészek: voltak bőven, kik azt mondák: íme a papok az 
elvesztett hatalmat siratják. Ha a mentanai vörös vitéz le-
velei után az ellenséges sajtó a hit ellen czikkezett : sokan 
az italianok közül is protestáltak, hogy nem igy értik az 
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olasz egységet, de úgymond, rendkívüli időkben nem kell 
mindent felvenni ; ha Róma és más városok utczáiu nemzeti 
ünnepek alkalmával a szilaj csőcselék a „morte ai pretia-hez 
hozzá toldja a „Be" és „signori" szavakat is, ha a „Petrolio 
al Vaticanóa-t kiegészíti a „ Viva Vinternasionale„ Viva i 
debitipagati"-val, még akkor is akad, ki félválról mondja: 
Mascalzoni ! Csirkefogók ! De midőn azt orditják : „Abbasso 
il Saero Cuore ! " Le a J ézus szivével ! midőn holmi bohócz 
szobrokat Jézus szive lovagjának neveznek ki, és midón a 
hatóságok eltiltják, mint Osimóban is a sz. sziv társulatát, 
mint politikai ligát betiltják a búcsúkat, ám ezt csak a vö-
rös italianissimók nem sajnálják. — Vagy nem ismerik ezek 
az urak, kik mindezt elnézik, és ily rendeletekkel tetézik, 
az olasz népet, melyre minduntalan hivatkoznak, vagy na-
gyon biznak Bismark protector palástjának szegélyébe. 

Persze, a prefettók kellemetlen dilemmában érezték 
magokat. Ha megengedjük — igy vélik — a búcsúkat, k i -
növik magokat a franczia példa szerint, ha meg nem enged-
jük , az is baj, de tán kisebb, és czimül ráfogták a cholera 
elleni óvrendszabályt : csakhogy kiki belátott a kártyába 
midőn p. o. Genassanóban a római prefetto, Gadda eltiltja a 
bucsut, a közelfekvő Grotta Ferratában pedig szabad a vá -
sár. Van a marinói vignarolónak is annyi szarvas okosko-
dása, hogy átértse a dolgot, és ez igy ment máshol is. Hozzá 
a sindacus urak elég tapintatlanok is voltak, hogy karhata-
lommal is léptek fel, katonákat requirálván a búcsúsok ellen. 
Valóban nevetséges ! Vagy nem nevetséges-e a többi közt 
amit egy Bottari nevü tet t ; — elmegy egy triduumra, és 
becsukja a templomot, zsebre teszi a kulcsot, és azzal végét 
veti az ünnepnek ? és ilyen a heves Siciliában történik ! 

Macchiavelli valamivel jobban ismertenépét, mint ezek 
a kontár macchiavellisták és igy ir ; 

„Sono ben necessarie l'orazioni 
E matto al tutto è quel che al popol vieta 
Le ceremonie e le sue divozioni." 

Az olasz hevülékeny vérnek sok „mementóra" van 
szüksége, hogy medréből ki ne csapjon, azért látunk itt 
minden lépten templomot, szent képet, szerzetest. Valóban 
„matto" — bolond az, Machiavelli szerint, ki e népet mind-
kettőtől megfosztja. Szerzetesek voltak főképen a közép-
kori villongások lecsillapitói, és e kegyhelyek voltak kivá-
lólag az olasz nép hitének felelevenitői, és a hit alapján a 
rendnek fentartói. Kik Olaszhonban utaztak, lát ták ama em-
lékképek és érmeknek nagy számát, melyek a nép hitéről 
és megtéréséről tanúskodnak. E sorok irója szemtanuja volt 
több ily bucsumenetnek Nápolyban, sz. Januarius bucsujá-
ratainál, Paduában, Loretóban sat. és látván a népéletet egész 
eredetiségében, meg van győződve, hogy a bucsuk előszere-
tetét semmiféle ministeri ukaz ki nem tilthatja, és hogy sze-
net gyűjt fejére, ki azt háborgatja. 

A legkisebb községnek is megvannak e községi ünne-
pei, melyben a Siudacótól kezdve a mozsár-sütögetőig meg 
van mindenkinek hivatalos functiója ; elől lépdel hosszú 
botjával, a bucsuvezető, jönnek a zászlókat a nagy keresztet 
— „tronco" és más jelvényeket vivó if jak, majd a congregák 
festői ruhákban, utánuk a község királynéja gyámanyjával 
ki nem más, mint azon feddhetlen eladó leány ki magát 
a kátéban kitüntette és a nászajándokot — „dote" elnyerte ; 

ugy jönnek az egyháziak, aztán a nők, szép látni az ango-
loknak öltözött piczi leánykákat piros, kék szárnyaikkal, a 
báránybőrrel övedzett kis keresztelő szent Jánost, mintha 
csak Rafael egyik képéből jött volna elé. Mise alatt szól a 
falusi dilettáns chorus és a pattogó lövegtelepzet „le botte". 
Délután van a tombola és zenével eresztik fel a gondolfíer 
léggömböt, este pedig — „Un ora di nőtte" azaz napszállat 
után egy órával kezdődik az elengedhetetlen tűzijáték, mi-
dőn a lángoló jelképes betűkre kitör az : „Evviva Gesù, 
Evviva Maria!" Megjegyzendő, hogy egy részeget sem 
láttam. 

Ezek után itéld meg t. elvasóm, ha megköszöni-e a 
nép a kormány atyai gondoskodását, midőn a bucsut eltiltja. 
Igaz, hogy az ilyen községi bucsut nem mindenütt tilták be, 
egyelőre csak a közbucsuhelyektől űzték el a népet. 

Nem csoda, ha visszahatást szült minden rétegben; ez-
ért Bolognából a hivek a pápa elé egy lelki buc3umeneti 
szándékot terjesztettek, kérvén áldását és a bucsuk kincsét; 
állt pedig ez bizonyos áhitatosságból, melyet septemberhó 
minden napján a lelkiképen meglátogatandó kegy hely sze-
rint az egyház szándékára végeztek. 

0 szentsége aug. 19-ei brevejével „minthogy a kegy-
helyek látogatása minden jobbérzelmiiek megssomorodására be 
lön tiltva" — e lelki zarándoklást helybenhagyta és a bucsu-
engedélyt minden hivőre („omnibus et singulis utriusque 
sexus Christifidelibus"—) kiterjesztette; ugy hogy a kik 
ezt September havában gyakorlák háromszor teljes, és na-
ponként 300 napi bucsut nyerhettek. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t i január 20. A n d r á s y g r ó f n a k c á n o n -

j o g i t ud o m á n y a. Százszorosan tapasztaljuk naponkint 
s tapasztalhatta már mindenki, hogy midőn a liberalismus 
valami czél után törekszik, de hiányzik annak elérésére a 
jogos alap, hogy akkor a jogosság külszinének megmentése 
kedveért csakhamar kész czéljainak megfelelő holmi ,elve-
ket ' felállítani, melyeket azonban csak addig követ, míg ér-
deke megkívánja, ellenkező esetben pedig ismét megtagadja 
azokat, kiválólag akkor, ha ilyféle elveinek követése az 
egyházzal szemben hátrányosnak tűnnék fel a liberalis-
musra nézve. 

Ilyen elv a számtalan többi között a ,non interventio' 
elve is. Midőn néhány évvel ezelőtt az olasz kormány Rómát 
rablómódra megtámadta és a szentatya birtokait elfoglalta, 
nagyban hallottuk hangoztatni a non interventio elvét, ma) 

midőn arról van szó, hogy a pápa függetlenítse a pápavá-
lasztást minden illetéktelen befolyástól és e végből állítólag 
az e ténykedést szabályozó korábbi egyházi rendeleteket 
már ideiglenesen módositotta volna is, ma mondjuk, a libera-
lismus hűtlen lett saját ,non interventió'-féle elvéhez, mert 
mint a ,Napló ' meséli, Andrásy gróf kijelentette volna> a 
Vaticánban, hogy a jövő pápaválasztásnál a cánonjog és a 
hagyományos szokások megtartását elvárja, mert különben 
a megválasztott pápát nem fogná törvényesnek elismerhetni. 

Mily nevetségessé teszik mégis sokszor magokat még 
nagy férfiak is ! Avagy azt hiszi-e Andrásy gróf, hogy ha-
sonló nyilatkozatok miatt, akár visszavenné a pápa constitu-
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tióját, lia ilyen csakugyan létezik, akár pedig elállana szán-
dékától, ha nem lenne még a constitutio kiadva ; mert más 
czélját alig látjuk a hasonló tiltakozásoknak ? Vagy azt 
véli ő excja a külügyéi' ur, hogy az ő ,el nem ismerése', 
csakugyan annyi hatással birna, hogy az uj választási rend 
szerint tényleg megválasztott pápát a kath. világ, melyet 
nem egyes diplomaták, nem egyes kormányok, hanem a hi-
vők milliói képviselnek, törvényesnek ne ismerje el ? Azt 
megteheti Andrásy gróf, hogy egy diplomatiai jegyzékben 
tiltakozzék majd a leendő pápa törvényessége ellen, de az 
annak törvényességén a kath. hi vek előtt épen oly kevéssé 
iog valamit változtatni, mint nem változtat Magyarország 
. kiegyezésének törvényességén azon körülmény, hogy Kossuth 
és pártja ,tiltakoznak' a kiegyezés ellen. 

Azt is kérdezhetjük a gróf úrtól : quis te constituit ju-
dicem egyházi ügyekben ? kitől nyerte a gróf ur a hatalmat 
a felett Ítélni, mi történik törvényesen, mi törvénytelenül az 
egyházban? mióta függ az egyházjogilag megállapított rend-
szabályok megváltoztatásának érvényessége valamely kül-
ügyi hivatal kegyes helybenhagyásától ? Váljon az eddig 
fenálló rendszabályok a pápaválasztást illetőleg részesültek-e 
bármely külügyi ministerium szentesitésében, ugy hogy an-
nak megváltoztatásánál jogos lenne és szükséges a közbeszó-
lás nemkülönben, mint a tiltakozás ? Másrészt pedig, ha 
Andrásy gróf a cánonjog és hagyományos szokások megtar-
tását követeli az uj pápa megválasztásánál, tudnia kellene 
azt is, hogy épen a cánonjog és az egyházi hagyományos 
szokás az, mely eltekintve attól, hogy a pápa teljhatalmánál 
fogva is az egész egyházat kötelező rendszabályokat alkot-
hat, IX. Piust épen ugy felhatalmazza hasonló constitutio 
kiadására, mint felhatalmazta elődeit. IX. Pius tehát, ha 
az emiitett constitutiót csakugyan kiadta, semmi egyebet sem 
tett, mint amit Andrásy gróf óhajt, t. i. a cánonjog és az 
egyházi hagyományos szokás szerint jár t el, ha tehát a gróf 
ur olyannyira tiszteletben tartja a cánonjogot és az egyházi 
hagyományos szokást, ugy tiszteletben kell tartania IX. 
Piusnak e legujabbi rendelkezését is, miből az következik, 
hogy törvényesnek kell elismernie e rendelkezés alapján 
megválasztandó pápát is a nélkül, hogy, mi különben sem 
sikerülne neki, netaláni ,tiltakozás' által e törvényességen 
bármit is változtatni iparkodjék. 

Az egyház különben jogosan tiltakozhatik a modern 
államok, bármiféle a pápaválasztásba való beavatkozása el-
len. Az államok többé nem azok, az egyházzal szemben, 
amiknek lenniök kellene, megszűntek keresztények, meg-
szűntek az egyháznak a kereszténység terjesztésében támo-
gatói lenni, nemcsak — hanem ezenfelül még határozottan 
ellenséges indulattal viseltetnek is az egyház iránt s jogait 
minden előforduló alkalommal lábbal tapodják. Mily alapon 
követelhetne tehát a modern állam jogot az egyházban, mi-
dőn kötelességét nem teljesiti iránta ? Ha ez állam csak-
ugyan oly tisztelettel viseltetik a cánonjog és az egyházi ha-
gyományos szokások iránt, mint ezt épen most a pápavá-
lasztásra vonatkozólag állitja, miért nem terjeszti ki eme tisz-
teletét más cánonjogi rendelkezésekre is ? Ez esetben még 
lenne értelme, ha egyik másik a maga idején bizonyos, kü-
lönben is az egyház által adott jogokkal a pápaválasztást 
illetőleg élni kivánna, de igy, amint az államok ma állanak az 

egyházzal szemben, azonfelül hogy következetlenség min-
den tiltakozás vagy bármily néven nevezendő beavatkozás, 
mióta a non interventio elvét felállították s a meddig ezen ,elv' 
fenáll, még értelmetlen és jogtalan is, ami ismét csak a libe-
ralismus erőszakoskodásáról tanúskodik. Ha Andrásy gróf 
államférfiúi hirnevet akar magának szerezni, ugy legyen 
szives azt más téren keresni, mert az egyházi ügyekbe való 
erőszakos beavatkozás mindenkor csak az államférfiak szé-
gyenteljes bukását szokta maga után vonni, a mi még sen-
kit sem tett nagygyá és igy a gróf urat sem fogja nagy-
gyá tenni. • 

Kalocsa vidéke. F ő p a p i j ó t é k o n y s á g . Főt. 
szerkesztő ur ! A kath. clerusra nézve mindinkább értéke-
sebb belbecscsel biró ,Religió'-nak folyó évi 2-ik számában 
egy levelező helyesen jegyzi meg: „hogy e lap nagy szolgá-
latot tesz nekünk ; mert a lapnak természete már olyan, 
hogy amit hoz, az nem csak ephemer becsű és érdekeltségű, 
hanem olyasvalami, a mi megmarad . . . . s mint a közkönyv-
tárak becses ereklyéje mindig történeti értékkel bir". Ha-
sonló nemes czélból kérek én is becses lapja egyik hasábján 
helyet ; hogy a jótékonyságában kifogyhatatlan főpásztor 
Haynald Lajos érsek ur ő nmsága egy kegyeletes tényét 
megörökitsem. 

A lapoknak hol egyike, hol másika, ha épen napon-
kint nem is, de hetenkint bizonyosan hoz tudósítást a bőkezű 
főpap valamely jótéteményéről. Majd az egyház, majd az 
iskola, majd a haza, majd egyházmegyéje tapasztalják jóté-
konyságának hatását. Majd nyilvános intézetek, majd egyes 
községek; majd egyháziak, majd világiak s egyes családok 
hálatelt szívvel örökítik meg a nemes szivü főpásztor emlékét. 

Nagynevű érsekem jótéteményeinek hervadatlan ko-
szorújába akarok én is egy drága gyöngyöt illeszteni — 
tudomásra hozván e becses lapok hasábjain, hogy ő nmsága 
szegényebb sorsú papjai szellemi művelődésének előmozdítá-
sára évenkint szinte tesz áldozatot — e lapokból is tíz pél-
dányt rendelvén meg ugyanannyi szegényebb sorsú papjai 
számára. 

Egyike levén azon szerencséseknek, kik a fentdicsért 
kegyelemben részesülnek ; kedves kötelességet vélek teljesi-
teni : midőn e jótéteményeért ő nmságának hálás szívvel 
nyílt köszönetet mondok. H. I. plébános. 

lióma. A , 0 r è n o q u e' k é r d é s e , k ü l ö n f é l é k . 
Az ,Orènoque' kérdésében a franczia kormány, nem tudni 
miért, egy lépéssel hátrált, a mennyiben az olasznak meg-
ígérte, miszerint e hajót ápril havában visszahivandja, a 
tiszteknek pedig egyelőre parancsot adott, sem a Vaticán-
ban, sem a Quirinálban nem tenni újévi tiszteletet. Ezzel az 
olasz kormány még koránt sincsen megelégedve, hanem leg-
újabban alkudozásokat kezdett Párisban aziránt, hogy a 
Rómában székelő franczia nagykövetség eltörültessék. Hogy 
ebbeli törekvéseit épen Párisban kezdi, azt onnan magya-
rázzák, hogy a kormány azt hiszi, miszerint, ha majd a 
franczia diplomatiát legyőznie sikerült, a többi kormányok 
annál hamarabb fognak beleegyezni, hogy követségeiket ők 
is vonják vissza, hogy igy a pápai souverainitásnak utolsó 
nyoma is eltűnjék. Mi lesz ezen alkudozásoknak vége s ered-
ménye, azt egyelőre még nem tudni ; annyi azonban igaz, 
hogy a franczia kormánynak állása felette nehéz, mert nyilt 
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titok, hogy Porosz- s Olaszország vallvetve mindent követ-
nek el, s Francziaországot minden csak kigondolható módon 
sértegetik s ingerlik, csakhogy törésre vigyék a dolgot, mert 
azt hiszik, hogy a szerencsétlen köztársaságot most hamar-
jában még egyszer leverhetnék, mielőtt ideje leendett, az 
utolsó porosz háború sebeiből kigyógyulnia. Kettőztetett 
dühvel intézik pedig emez álnok támadásait a jelenlegi fran-
czia kormány ellen, mely, mert nem a szabadkőművesség 
kegyelméből áll fenn, szálka az összes európai forradalom 
szemében. 

Egyéb újságok közül emlitem, hogy Taufkirchen gróf, 
a volt bajor követ, ki egy ideig a német, illetőleg porosz 
nagykövetségnek ügyeit is vitte visszahivó leveleit már be-
nyújtotta. Némely újonnan kinevezett spanyol püspöknek 
praecanonisatiója, melynek folyó hó 14-én meg kellett 
volna történnie, egyes hiányzó informatiók miatt két nappal, 
f. hó 16-áig halasztatott el. Az ugyanez alkalomból felme-
rült hirek ujabbi bibornoki kinevezésekről illetékes helyről 
meghazudtoltatnak. 

r r 

O szentsége, maga is szegény levén, kifogyhatlan jósá-
gában mégis 2000 francot küldött a zürichi katholikusok-
nak, kiket az ottani protestáns hatóság templomuktól meg-
fosztott, s kik most egy uj ideiglenes templomnak felépíté-
sére könyöradományokat gyűjtenek. Szegények most kény-
telenek egy sörházban tartani isteni tiszteletöket, mert 
másutt nem voltak képesek megfelelő nagyságú termet kapni. 

Az olasz kormány, — papiroson — 8000 lirát resol-
vált azon csillagászati observatoriumnak fentartására, mely a 
Collegium Romanumban páter Secchi igazgatása alatt áll. 
Ezen összeg, még ha kifizettetnék is, tekintve ezen observa-
toriumnak belberendezését, oly silány, hogy az ember ön-
kénytelenül is azt kérdi magától, váljon ennek utalványo-
zása által nem rosz élczet akart-e a kormány csinálni ? 

Hogy e kormány ismét valami gaztettre készül, mu-
tatja az itteni lapoknak ellenséges magatartása, melyek mái-
hetek óta alig czikkeznek másról, mint a ,clericalis párt ' -
nak hazafiatlanságáról. Quousque tandem ? . . . 

A ,Praesente cadavere'-féle bullának a ,Köln. ZtgS 
által világnak bocsátott második kiadása itteni katholikus 
körökben nagy — derültséget okozott; ha más tárgyam 
nem akad, legközelebb majd irok erről is valamit. 

München. A k a t h o l i k u s p á r t a választások 
eddigi eredménye szerint Ítélve fényesen érvényesítette ma-
gát, s fényes győzelmet fog országszerte aratni. Midőn Ba-
jorország ezelőtt három esztendővel először választott a né-
metbirodalmi tanács számára, akkor a 48 bajor képviselő 
közül 30 tartozott a liberális, s csak 18 a kath.-conservativ, 
az u. n. ultramontán vagy clericalis párthoz ; — ma az arány 
megfordítva áll, s lesz harminczkét katholikus követünk, vi-
lágos jeléül annak, mily hatalmasan működött azóta a bajor 
katholikus párt, de még — Bismarck is. 

Tény, hogy Bajorhon valamennyi katholikus választó-
kerületében nagyszerű fordulat állott be, s egyszerűen ne-
vetséges, ha az efeletti dühökben félrebeszélő liberális lapok 
ezt csupáncsak a papok ,agitatióinak' tudják be ; mert, ha 
mindjárt igaz is, hogy papjaink ez egyszer egész kiterjedé-
sében éltek azon választói joggal, mely őket csakúgy mint 
ez országnak bármely más polgárát megilleti ; — igaz az is, 

hogy a legszélesebb mérvű s legbátrabban vitt agitatio sem 
tudott volna ily eredményt kivivni, ha egyrészt maga az 
ügy is nem lenne igaz is szent, és ha másodszor népünk nem 
lenne azok után, mik legújabban Németországban történtek 
meggyőződve arról, hogy csakugyan legdrágább kincseiről : 
lelkismeret- s vallásszabadságáról vagyon szó. 

Amit Bismarck s hivei három év óta tettek, azok nyi-
tották még, eladdig mélyen aludt népünknek szemét. A 
felirati vita, mely mindjárt a legelső ülésszak elején feltün-
tette, hogy semmi egyéb, mint a legfanaticusabb protestan-
tismus szelleme az, mely a birodalmi tanácsnak többségét 
járszalagon vezeti ; azon vonakodás az addig érvényben volt 
porosz törvénykezést in ecclesiastico-politicis az egész né-
met birodalomra kiterjeszteni; későbben az u. n. ,Kanzel-
paragraph', melyből nálunk a ,lex lutziana' fejlődött, a je-
zsuitatörvény s egyáltalán szerzeteseink üldöztetése, leg-
újabban pedig a májusi törvények s azon alávaló modor, 
melylyel ezek végrehajtatnak; ezek azon tényezők, melyek 
sokkal jobban ,agitáltak', mint bármikor is Bajorhonnak 
összes papsága agitálhatott volna ; hangosabban szólnak ezek 
s meggyőzőbben mint akár a legügyesebb népszónok, ugy 
hogy a józan katholikus nép önkénytelenül is észrevehette, 
miszerint az uralkodó áramlat vallását veszélyezteti. 

Egyik liberális, későbben szerencsésen megbukott je -
löltünk azt merte programmbeszédében állitani, miszerint a 
papok e gondolatot, mintha a vallás veszélyben forogna, 
mesterségesen keltették s ápolták a népben. Ez nem igaz ; 
mert ismét csak azt mondom : ily módon soha sem lehetett 
volna ily óriási eredményeket kieszközölni, melyek még 
saját várakozásainkat is felülmúlják. Hanem a dolog igy 
áll, hogy a nép ezt már régen érezte, s a kik szóval s Írás-
ban kimondák, azok úgyszólván csak szivéből beszéltek neki ; 
concret alakot adtak oly gondolatnak, mely már régóta 
mindnyájunknak lelkében honos volt ! 

Régi hibája ez a mi liberális urainknak, hogy a népet 
nem ismerik. Azt gondolják, bogy e nép olyan mint ama 
bizonyos fonák nevelésű, álmüveltsége által elboditott városi 
nyárspolgár, kinek mindig csak forradalom kell, mig e for-
radalom ellene s pénzes zacskója ellen nem fordul, kinek az 
a szónok s az a lap tetszik legjobban, aki s a mely minden 
fenálló tekintélyt legarczátlanabbul sárba tud rántani, s ki 
mindig a legesztelenebb phrázisnak rabszolgája, csak hang-
zatos legyen s azt mondja el neki, egy lélekzet alatt tizszer 
is, hogy ő ,művelt' s felvilágosodott'. 

Az u. n. alsónép, főleg a földművelő osztály, hál' Isten-
nek még nem olyan, legalább túlnyomó többségében nem. 
Van ennek még vallása, vannak elvei, s van elég józan esze, 
hogy csakhamar felismerje azt, ki őt bolonddá tenni vagy 
megcsalni akarja. Ezért bukott a liberalismus ez egyszer 
nálunk, s ha eközben a papok is megtették kötelességöket, 
ugy ezért csak dicséretet érdemelnek, hogy sem gyávaság, 
sem kétszinüség nem tántoritá el tagjait attól, amit jónak 
felismertek s igaznak. Igy a kölcsönös összehatás tette lehet-
ségessé, hogy ma azt mondhatjuk: január 10-e örömnap 
volt Bajorhonra nézve ! 

Maincz. , W a s h a b e n u n s d i e P f a f f e n d e n n 
e i g e n t l i c h g e t h a n?' ezen felirat alatt az itteni, épen nem 
katholikus, hanem nagyon is szélső liberális ,Neuer Mainzer 
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Anzeiger1 e napokban hoszabb czikket hozott, melyben ezen 
kérdésre : ,váljon mit vétettek nekünk voltaképen ezek a 
papok ?' következőképen felel : „Az igazat megvallva, a nép 
már sokkal okosabb, semhogy azoknak az elcsépelt phrázi-
soknak Róma uralmáról, az általa gyakorlott szellemi nyo-
másról, vagy a népeknek elbutitásáról még valami hitelt 
adna. De mit is vétettek nekünk ezek a papok ? Kik tették 
Németországot polgárisuk országgá ? a papok ; (die Pfaffen); 
kik alapitották meg iskoláinkat ? a papok ; kik törődnek 
még ma is az iskolákkal ? a papok ; kik építették korházain-
kat ; ismét csak a papok ; ki alapította ama számtalan men-
házakat szegények, nyomorultak s ügyefogyottak számára ? 
a papok ; kikhez fordulnak a szegények s bármi módon meg-
szorultak még ma is minden bajos ügyeikben ? a papokhoz ; 
kik koldulnak még ma is a szegények s betegek számára s 
ápolják őket ? a papok ; kinek van manap még annyi becsü-
lete s bátorsága, hogy meggyőződéseért bezárassa magát ? a 
papnak ! " 

„S most fordítsuk meg a dolgot s kérdezzük : kik hoz-
ták ama bizonyos, gyűlöletes, kivételes törvényeket ? — a 
liberálisok ! ki az oka, hogy most már a só, a dohány, a pá-
linka s sör után is keserves adót kell fizetnünk ? a liberáli-
sok ; ki emeli fel esztendőről esztendőre a véradót ? a liberá-
lisok ; ki tagadja meg a képviselőktől a napidijakat, csak-
hogy szegény ember soha se lehessen képviselő ? a liberáli-
sok ; ki szavazta le a középpártnak szabadelvű indítványait 
s vetette vissza azokat? a liberálisok " 

„Avagy igaz, ezen indítványok nem voltak komolyak ! 
De hát akkor az lett volna amaz úgynevezett liberálisoknak 
kötelessége ezen ravaszul tett indítványt gyakorlatilag ki-
vinni , ha csakugyan oly szabadelvűek, mint a minők-
nek folytonosan hazudják magokat. De épen ez a baj, 
hogy egész szabadelvüségök egy nagy hazugság, s hogy a 
nép ezt észre ne vegye, azért szidják folytonosan a pápai 
tiarát, hogy annál bensőbben imádhassák a — porosz sisa-
kot. S ezért — végén csattan az ostor — azt hiszszük, hogy, 
a mint a dolgok ma állanak, legjobban tennők, ha papot 
küldenénk országgyűlési képviselőnek Berlinbe, ez legalább 
nem fogna túlságos sok engedményt tenni a sisaknak !" 

Igy szól egy democraticus, különben egyházellenes lap, 
annak jeléül, hogy az igazság néha ellenállhatlan erejű. 

Berlin. B i s m a r c k n a k e g y t i t k o s k ö r j e g y -
z é k e s a p á p a v á l a s z t á s r a v o n a t k o z ó b u l l a , 
melynek állítólagos szövegét a ,Köln. Ztg.1, hozta, még min-
dig foglalkoztatják lapjainkat. A ^Germania1" állhatatosan 
megmarad korábbi állítása szerint, miszerint az igazi pápai 
constitutio biztosan őriztetik a Vaticánban, kettősen is el-
zárva, mig másrészt ugy látszik, mintha a kölni lap nem 
épen biznék szerfelett, sem saját tudósításának megbízható-
ságában, sem azon forrásnak tisztaságában, melyből e sen-
sationalis hírt merítette; azok legalább, miket a ,Germania' 
ellen felhoz, nem igen mutatnak arra, mintha nagyon biz-
nék. „A ,Germanial-na.k tudósításai — úgymond — alig 
fognak nagy hitelre találni, mig másrészt mi is távol vagyunk 
attól, hogy csalatkozhatlanoknak tartsuk magunkat. Ha mi-
sitások megtörténhetnek s nem mondhatjuk, hogy Mer cur elli 
keze irása feküdt volna előttünk. Mindazonáltal vannak a la -
pos (?) okaink, hogy a szóban forgó okmányt authenticus-

nak tartsuk, s ámbár nem mondhatjuk Sarpival: ,Novi sty-
lum curiae !' mégis csak ismerjük némileg azt a rosz latin-
ságot, mely manap Rómában dívik" 

Senki sem mondhatja, hogy ez valami rendkivülileg 
bátor s öntudatos hang, mint a hogy oly ember nyilatkozni 
szokott, ki dolgát tudja s ügyében bízik. Még tartózkodób-
ban nyilatkozik ugyané lap valamivel alább, hol ezeket 
mondja : „Határozottan kijelentjük, miszerint azon forrásra 
nézve, honnan tudósításunkat merítettük, senkinek sem 
adandunk felvilágosítást. Erre sem jogunk, sem kötelessé-
günk nincsen. A névtelenség a sajtónak leghathatósb véd-
eszköze. Olvasóinkkal szemben köteleztetünk arra ügyelni, 
nehogy ily nagyhorderejű ügy körül forgó okmány könnyel-
müleg dobassék a piaczra, s hogy az annak valódisága mellett 
kardoskodó okokat gondosan megvizsgáljuk; s mondhatjuk, 
hogy ebbeli kötelességünket hiven teljesítettük". 

Bármily hiven teljesítette legyen is, ez nem zárja ki, 
hogy bolonddá nem tétethetett. A dolog ugyanis igy áll, hogy 
a kölni lap a maga ,bulláját' oly kézből kaphatta, melyben 
megbízhatni vélt, sőt mely maga is bona fide cselekedett, 
mert ismét mástól kapta, ki magas állásánál fogva nem áll-
hatott közvetlen contactusba a kölni lappal. Ez lenne tehát 
a főkérdés, váljon kicsoda a ,Köln. Ztg.'-naik forrása, s vál-
jon ezen ,forrás' is nem szedetett-e rá — valamely kanczel-
lári hivatalban? Viszont a mindig jól értesült ,Voce della 
Verità' akként nyilatkozik ez ügyről, miszerint magában 
véve nem lehetetlen, hogy a porosz ügynökök ilyféle titkos 
okiratot is hatalmokba kerítettek legyen. Mindazonáltal alig 
hihető, hogy ő szentsége az eddigi választási modozat kö-
rül nagyobbszerü változtatásokat tett legyen, ha mindjárt 
mellékes pontokban korszerű reformok tétettek is Elég 
az hozzá, hogy a ,Germania1, Bismarck herczeget oly hatá-
rozottan okmányhamisitásról vádolta, hogy a herczegnek 
vagy sajtópert keilend indítani a lap ellen, vagy hallgatag 
beismernie, miszerint annak igaza van. 

Bismarck herczegnek egyik titkos diplomatiai körjegy-
zéke legújabban a római ,Fanfullá*-ban látott napvilágot, 
mely tudvalevőleg a ,Reptilien-Fond'-hoz bizonyos gyengéd 
viszonyban áll. Ezen, Németország diplomatiai ügynökeihez 
intézett jegyzék bebizonyítani igyekszik, miszerint a német 
kormány mindent megtett, s minden áldozatot hozott (!) 
mely által az állam s egyház közti békét Németországban 
fentarthatni vélte, de hasztalanul, ugy hogy most már azon 
kényszerhelyzetbe látja magát, a neki dobott keztyüt fel-
venni s a keletkezendő harczot végig vivni. A német nép az 
egyház magatartásában állami s nemzeti méltóságának meg-
sértését látja, s sürgősen követeli, hogy a kormány erélyes 
fellépés által a pápaság követeléseit a megfelelő, illő határok 
közé nyomja vissza." 

Tekintve, hogy az egész egy nagy, arczátlan hazug-
ság, nem mondhatjuk épen hogy a notae internae emez irat 
authenticus volta ellen szólnának ; de ezért ilyféle körjegy-
zékeknek sem tulajdonítunk szerfelett nagy súlyt ; mert ezek 
igen gyakran semmi egyebek, mint egyszerű instructiók, 
melyek azért köröztetnek a külügyi hivatalokból, hogy az 
illető ügynökök az egész világban ugyanazt az egy nótát 
fújják, miből azonban még korántsem következik az, hogy 
maga a külügyéi- ur is higyje azt, amit irt. 
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Németország. M a a s s e n t a n á r da R e i n k e n s 
,p üs p ö k ' . Dr. Maassen Frigyes jelenleg bécsi tanár, s az 
ókatholikus felekezetnek egyik kiváló tagja, megkérdeztetve 
legújabban, mit tart azon álláspontról, melyre Reinkens 
,püspök' a Falk-féle törvényekkel szemben helyezkedett, 
válaszul a berlini ,Kreuzzeitung1-ban egy hoszabb, Bécsből, 
1873-iki decz. 26-káról kelt nyilatkozatot bocsátott ki, 
melyben a kérdéses pontra nézve többi közt a következőket 
mondja : 

„Mit vélek én azon egyházpolitikai törvényekről, me-
lyeket most már többnyire a májusi törvényeknek nevével 
jelezni szoktunk, azt már akkor, midőn e törvények még 
csak mint javaslatok léteztek, azon, Írásban vitt tárgyalások 
alatt nyilvánítottam ki, melyek a püspökválaszlás ügyében 
kiküldött bizottság tagjai közt folytak". 

„Azt irtam akkor, folyó (1873-iki) évi január végén, 
egy az említett bizottság egyes tagjaihoz intézett körlevél-
ben : ,Felette sajnálnám s kénytelen volnék legerélyesebben 
tiltakozni az ellen, hogy szent ügyünk még csak a legtávo-
labbról is a porosz kormány egyházpolitikai törvényjavas-
lataival bármiféle összeköttetésbe hozatnék. Ezen tvjavas-
latoknak iránya nekünk nem kevésbbé ellenséges, mint a 
vaticáni egyháznak, mert vezéreszméjöket azon elv képezi, 
hogy as állam egyhási dolgokban is feltétlenül mindenható. 
Ha ezen javaslatok törvényekké válnak, akkor az infalli-
bilitásnak csak alanya változott : az infallibilis pápa helyébe 
az infallibilis állam lépett. Ha mi azon irányzattal, mely e 
törvényeket létesité azonosítjuk magunkat, akkor ügyünk 
— a mennyire rajtunk áll, menthetlenül elveszett, s a kik 
eddig a tiszta keresztény tant vallottuk, a mindenki felett 
gyámkodó rendőrállamnak előharczosaivá lettünk. Erre nem 
kellett nekünk püspök, mert ha lenne is, az igazi püspöknek 
csak nevét birná, a többiben pedig állampüspök lenne, soha 
sem ókatholikus püspök". 

„A mi akkor, midőn e szavakat irtam, csak törvény-
javaslat volt — szavaim, ha nem is betüszerint, legalább 
értelmök szerint igy hangzottak — az május havában tör-
vénynyé lett . . . . " 

„Az én meggyőződésem immár es, hogy Beinkens püs-
pöknek nem volt ssabad fentartás nélküli esküt letenni. 

„Igaz, hogy azon zsinati s községi rendnek 24. §-ában, 
melynek alkotására az előkészitő bizottságban én is működ-
tem közre, ezek mondatnak: „A püspök esküvel fogadja, 
hogy az állam törvényeit tiszteletben tartani fogja." De ezen 
rend nemcsak ad hoc, s nemcsak határozott vonatkozással 
egy bizonyos országra alkottatott, hanem mint általánosan 
érvényes törvény állíttatott fel, minélfogva ezen 24. §. nem 
volt azon hely, hol a különleges porosz törvénykezést emlí-
teni kellett volna. Talán tanácsos leendett, valamely meg-
szorító záradékot csatolni ezen határozathoz, olyértelmüt, 
miszerint az ókatholikus püspöknek nem áll hatalmában oly 
törvények iránt engedelmességre köteleznie magát, melyek 
az egyháznak elidegenithetlen s lényeges jogaiba ütköznek. 
Meglehet, hogy az adott körülmények közt nehezen megbo-
csátható engedékenység volt ami részünkről, hogy ily zára-
déknak alkotását nem sürgettük ; — mindazonáltal nem 
mondható, hogy e toldalék szükséges leendett. Mert abból, 
bogy ily megjegyzés hiányzik, soha sem lehetett következ-

tetni azt, hogy annak ellenkezője vagy szabad vagy épen 
megparancsolva leendett. Hogy a keresztény ember hazája 
törvényeinek engedelmeskedjék, azt szent vallásunk paran-
csolja, de eme parancs mellett áll egy másik, nem kevésbbé 
szent és fontos, olyan, mely nélkül sem a kereszténység, sem 
az egyház, sem bármiféle vallásfeletkezet fenn nem állhatna, 
s ez az : ,Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az 
embereknek.' Az ember tehát csak esen megszorítás mellett 
kötelezheti magát arra, hogy az állam törvényeinek enge-
delmeskedjék." 

„Jól tudom, hogy az eskünek minden záradék nélküli 
letétele volt azon feltétel, mely által Reinkensnek püspökül 
elismerése a porosz kormány részéről egyedül remélhető vala. 
Azt is engedem meg, hogy ezen elismerésnek megtagadása 
által az ókatholikusoknak állása Poroszországban egyelőre 
igen nehéz s kedvezőtlen leendett. De itt csak az a kérdés ; 
szabad volt-e Reinkens püspöknek a májusi törvényekre kö-
teleznie magát ? mely kérdéssel ama másik : minők lettek 
volna eme törvények elleni felszólalásnak külső következmé-
nyei ? — semmi összefüggésben sincsen. Nincs is itt helye, 
hogy közelebbről vizsgáljam meg, váljon ennek következ-
ményei csakugyan oly borzasztók leendettek-e; de: — ha 
Reinkens püspöknek egyrészt kötelessége volt a záradék 
nélküli esküt megtagadni, s ha másrészt az ókatholikusok 
állami elismerése csak ilyféle eskü mellett kieszközölhető 
vala, akkor — ez világos s megczáfolhatatlan — ezen elis-
merés nem volt kieszközölhető." 

„De Reinkens püspök még ennél is tovább ment. Nem 
csak, hogy arra határozta el magát, hogy az esküt a porosz 
törvényekre letegye, anélkül, hogy a májusiakat kivegye ; 
de május 14-kén még külön pásztorlevelet is bocsátott ki, 
melyben e törvények ügyében nyíltan az állam prokátorává 
tolja fel magát, s melyben azon püspököket, kik a jogot s az 
egyház szabadságát bátran s állhatatosan védelmezik, a tör-
vény elleni lázadóknak bélyegzi". 

„Bármily nehezemre essék is — egyházi állásomat te-
kintve, bárki is könnyen felfoghatónak találandja ezt — 
legmélyebb meggyőződésem szerint nem tehetem, hogy nyíl-
tan s ünnepélyesen ne tiltakozzam az ellen, mintha ezen 
eljárási modorral s azon elvekkel, melyekből az származott, 
bármiképen is közösséget vállalnék" 

Scnjcz. A h a r c z n a k k ö r ö m s z a k a d t á i g 
v a l ó f o l y t a t á s a , — ez a jelszó mindkét részről, a ka-
tholikusokéről nem kevésbé, mint az uralkodó szabadkőmű-
vesség részéről, s e jelszót hirdették a lapok is újévi elmél-
kedéseikben pártkülönbség nélkül. Gyalázatos visszaélés az, 
melyet az uralkodó párt, mindig ,a szabadság nevében' a 
kezei közt levő hatalommal üz. Egyikét a legújabb e nem-
beli hőstetteknek épen e napokban a genfi, kormány követte 
el. E lapok emliték már régebben, miszerint a carouge-i, 
chéne-i s lancy-i katholikus plébánosokat arra szólította fel, 
hogy az uj alkotmányra, illetőleg annak egyházpolitikai ré-
szeire esküdjenek meg, jól tudván, hogy e három derék pap-
nak egyike sem teendi le a tőle követelt judási esküt, mi 
aztán alkalmat szolgáltatand neki, e három javadalmat ,tör-
vényesen' megüresedetteknek nyilvánítani s holmi ókatholi-
kus lelkészeket tólni be oda. Igy is lett s a papválasztás ezen 
három plébániában az uj ,törvény' értelmében ki is Íratott. 



48 

A választók összeírása oly irányzatos hanyagsággal történt, 
hogy feles számmal protestánsok Írattak be s későbben sza-
vaztak is ; de még igy sem jött ki a többség ; mert Carouge-
ban, hol több mint 5000 katholikus lakik szavazott 281, 
mondd : kétszáznyolczvanegy választó, s választának magok-
nak valami Marchai nevű, Isten tudja, honnan kiugrott ba-
rátot ; Chêne-ben 2500 katholikus lakos mellett egy volt 
tábori pap, Quilly ur bujt ki az urnából egész 78 szavazat-
tal, s az 1200 lelket számláló Lancy-ban 53 szavazat tevé 
valami Pacherot nevű uri egyént ,lelkész'-szé. 

Kik voltak azok a választók, honnan jöttek s hova 
mentek a választás utAn, azt époly kevéssé tudjuk mint azt, 
honnan kerültek uj lelkészeink. Elég az hozzá, hogy a pá-
holy szándokát elérte, mert a választás utáni napon mind a 
három templom feltöretett, az igazi katholikus lelkészek 
erőszakkal távolittattak el, s a betolakodók igtattattak be. A 
kath. lapok telvék azon véres jeleneteknek leírásával, me-
lyek ez alkalommal a templomok körül lejátszattak. Min-
denütt a nép jajveszékelve állá körül templomát, hogy azt a 
betolakodók ellen védelmezze s mindenütt az oda parancsolt 
protestáns csendőrök veszett dühvel rohantak a fegyvertelen 
népre, ütve, vágva, lábaik alá tapodva aggastyánokat, nő-
ket, gyermekeket ; — csakugyan örömnapja lehetett ez a 
legfanaticusabb protestantismusnak ! 

Mert különben is kevés kivétellel csak a protestánsok 
azok, kiknek házai azuj ,ó-katholikus' lelkészek előtt nyitva 
állanak. Midőn a bernkantonbeli Biel községben az uj óka-
tholikus pap beigtatási első miséjét mondta, a choruson csupa 
protestáns énekes működött, mig lent a hajóban a városbeli 
zsidóság mellett szintén többnyire protestánsok foglalták el 
a helyeket, a rá következett ünnepi ebéden pedig a rabbi 
ült kitűnő helyen. 

Mindazonáltal az iga ú katholikusok közt soha sem vi-
rágzott annyira a hitbuzgalom s valódi áhitat, mint amióta a 
hivek kénytelenek magánkápolnákban, sőt fészerekben s bar-
langokban (mint Underverlierben) isteni tiszteletre össze-
jönni. Másrészt minden képzelmet felülhaladó, mit a fama az 
uj ókatholikus lelkészek egyikének másikának múltjáról 
mesél, s ha a kormánynak az lenne szándéka, hogy a népet 
készakarva s terv szerint demoralizálja, ugy erre nem vá-
laszthatott volna megfelelőbb eszközöket emez ókatholikus 
papoknál, kiket a páholynak tisztátalan fuvallata minden-
ünnen összesepert ide, a mi szerencsétlen svajczi földünkre. 

VEGYESEK. 
— A porosz cultusminister jelenleg oly tvjavaslaton 

dolgozik, mely szerint a birói Ítélet által hivataluktól meg-
fosztott katholikus püspökök bárhol internálhatók, hogy 
ekként püspöki joghatóságuk gyakorlása lehetlenittessék. 

— A berni nagytanács 156 szavazattal 5 ellen helye-
selte a kormánynak a juravidéki katholikusok elleni eljárá-
sát, s 143 szavazattal 7 ellen további, ez irányban teendő 
lépésekre teljhatalmat adott; a Lachat püspöknek letevése s 
kiutasittatása elleni feliratokat pedig kivétel nélkül vissza-
utasította. Iustitia regnorum fundamentum ! 

— Strauss Dávid Frigyes, a vén istentagadó beteg 
ágyán ezelőtt körülbelül négy héttel sajátkezüleg irt leve-

let vett a porosz koronaherczegnétől, melynek természetesen 
nagyon örült, s melyre legott felelt is. Azóta azonban ereje 
szemlátomást fogyott, s felgyógyulásához, mint mondják, 
nincs többé remény. 

— Poroszországban igen szűkében vannak az iskola-
felügyelőknek, ugy hogy igen nehéz embert találni, kinek 
ezen nehéz tisztre vállalkozni elég ideje s kedve legyen. 
Eleinte, midőn arról volt szó, hogy a katholikus papok saját 
iskoláikból kiszorittassanak, találkozott elég protestáns vagy 
rosz katholikus, ki erre közreműködését felajánlotta s ennél-
fogva felügyelőséget vállalt is; most pedig, miután lát-
ják, hogy ez nem épen mulatságos s könnyű dolog, egyik a 
másik után felmentetésökért folyamodnak, ugy hogy a kor-
mány gyakran már nem tudja mit csináljon. (Hozasson egy 
pár felesleges kálvinistát Magyarországból, ezek született 
iskolafelügyelők — kivált katholikus iskolák felett ; — pro-
batum est.) 

—• Bizonyos svajczi lapok azt a furcsa hirt közlik, 
hogy mgre Domenico di Panelli, lyddai érsek (in partibus 
inf.) ki számos esztendőkön át mint hitküldér működött Je-
ruzsálemben, legújabban késznek nyilatkozott, mindaddig 
mint a svajczi ,liberális katholikusok'-nak püspöke működni, 
mígnem a svajczi püspökségnek kérdése végérvényesen 
rendbe hozatik Hát Reinkens ? . . . . Ugy látszik, 
hogy itt egy kis schisma készül a schismaticusok közt ; hisz' 
Jáczint atya már régen felmondta az engedelmességet emen-
nek, de kérdés váljon fog-e Panelli-nek engedelmeskedni, 
tekintve, hogy maga is lehetne ,püspök.' 

— Ezen ,püspök' uraknak veszedelmes concurrensök 
támadt New-Yorkban valami Schnitzler Tivadar ,ur' sze-
mélyében, a kinek egész czime : „Az egyesült evangelicus, 
katholikus s protestáns szabad-keresztény testvéreknek 
presbyterianus szertartás szerint felszentelt szabad-keresz-
tény püspöke." Ezen nagy férfiú legújabban pásztorlevelet 
bocsátott ki „a New-York s környékén lakó, bármily vallású, 
német-amerikai testvérek- s barátokhoz". Ebben köztudo-
másra hozza, miszerint ő hajdanta nőtlen volt ugyan, s ak-
kor a Lake superior táján nagy eredménynyel működött 
mint hitküldér. „Most pedig — mondja tovább — feleségünk 
van és nyolcz gyermekünk, de nem támogat minket semmi-
féle hittéritői egylet, mivelhogy keresztény nézeteink igen 
szabadelvűek. Igy tehát szegények vagyunk s sok adósággal 
terhelvék." Kéri tehát olvasóit a ,püspök ur', hogy segítse-
nek rajta s pedig ugy, hogy valamely evangelicus, katholi-
kus vagy protestáns, vagy akár zsidó község is segítségre 
legyen neki, hogy Jézuson, mint sziklaszálon, valami szabad, 
egyesült, keresztény testvéregyházat alapithasson, melynek 
aztán papja vagy püspöke lehessen Miért nem kel át 
a dominus Európába ? 

— Paar grófon kivül az öregebbik Hübner báró is é r -
kezett Rómába. Mindakettőt ő szentsége igen kegyesen fo-
gadta. Ellenben Taufkirchen grófnak, a visszahívott bajor 
követnek bucsukihallgatása, mint a római kath. lapok beszé-
lik, épen csak egy perczig tartott. A gróf ur egyébiránt a 
szónak teljes értelmében elillant Rómából, amennyiben ama 
szokásos bucsulátogatásokat, melyeket az ottani diplomatiai 
karnak egyes tagjainál tennie kellett volna, merőben elmu-
lasztotta. 

— Az orvosok megtiltották Russel lordnak, hogy a 
tervezett (katholikusellenes) meetingben részt vegyen. De az 
öreg nem tágít, annyi bolondság után legalább ezt az egyet 
szeretné még elkövetni életében, s ha nem elnökölhet szemé-
lyesen a meetingen, akkor nyilt levelet fog intézni az egybe-
gyűlt ,gentlemen'-hez. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Megjelenik 8 lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
felévre nelyben s posta-

küldéssel 5 11. 
Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postabivatalnal ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában. Sándor utcza 13 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyi tot t levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 24. I. Félév, 1874. 
Tartalom. A communio története — Christus régnât. — A Szent-István-Társulat. — Egyházi tudósítások : Pest. Nem-
zeti egyház. Károlyfeliérvártt. A ,Társadalom' ezimü lap. Róma. Praeconisatio, befana, bambino, polyglotta. Berlin. ,Külön 

német pápa kell nekünk'. — Irodalom. — Vegyesek. 

A communio története. 
(Folytatás.) 

De nein csak az üldözések alat t volt az egy-
ház oly bőkezű, és az áldozások i ly gyakoriak. 
Azon idők fegyelme szerint a szerpap a püspök 
által mondott mise u tán mindazoknak az U r testét 
megvitte, kik azon jelen nem lehettek. Sokszor a 
Kr isz tus testévé á tvál toz ta to t t kenyér valamely 
pogánynak teteje a la t t , égő lámpa nélkül, szobrok 
és képek á l ta l környezve, egy pogány ház minden 
iszonyatosságai között volt elrejtve. Ter tu l l ián ér-
tesit erről minket. Ki a pogány f é r j általi felfede-
zés veszélyét egy keresztény nőre nézve eléggé 
alapos oknak ta lá l ja , hogy vegyes házasságra ne 
lépjen. Nó'k is nem r i tkán egymásnak szolgáltat ták 
ki az oltári szentséget, e czélra vászon kendőcské-
ket a lkalmazván, mig a férfiak t isztán csak kezeik-
kel vevék azt. 

Oh ! szép ősegyház ! Most kezdem érteni gyer-
mekeid hősiességét, midőn az oltáriszentség i ránt i 
a j ta tosságukat szemlélem. Szent Perpetua anyai 
gyengédsége és csudálatraméltó hősiessége érthe-
tővé lesz előt tünk, midőn lá t juk , hogy a szent com-
munio a legszebb képekben és égi lá tványok kísé-
retében álmaiban is foglalkodtat ta . A római uralom 
tulfinomsága és ideggyengitő civilisatiója közepette 
az első keresztények megragadó egyszerűséget ta-
núsí to t tak , mely Pa raguay indusaira emlékeztet. 
Sikertelen törekvés a hierarchicusnak nevezett ele-
met az ősegyház egyszerű bizonyságaiból kitö-
rölni. A püspök és a legméltóságosabb szentség 
mindenütt előtérben állanak. Valamint a juhok a 
pásztor szavára ha l lga tnak , u g y az első kereszté-
nyek is mindenben a nekik az élet kenyerét kiosztó 

lelkipásztorhoz folyamodnak, ő vezetőjük, ő sza-
bályozza házasságaikat és az ő miséjén áldoznak 
mindannyian. Mély gondjaik és a véres megpróbál-
tatások közepette is sziveiket sajátos öröm tölti be, 
mely a szent communióból sugárzik rájok. A tőlök 
ránk származott csekélyszámu ereklye között a jó 
pásztor képével ellátott üvegkelyhet ott szemlél-
j ü k a kinzás eszközei mellett. Az öröm lan t já t és a 
remény horgonyát bevésve t a l á l juk gyűrűikbe , 
mint tanúbizonyságát azon lelki örömnek, melyet 
a legborzasztóbb üldözések korában is keblökben 
ápolni tudtak . A halál félelmét az örömteljes fel-
támadás reménysége kiszorítja, és lelkeik legmaga-
sabb gondolata az, hogy a szent communio, mely-
ben annyiszor részesit tettek, a ha lha ta t lanság 
magva, az örök élet záloga. 

I lyen volt az első hívek bizalomteljes viszonya 
az Úrhoz az oltáriszentségben. Nem tagadom egy 
perczig sem életök szentségét, tudom, miszerint az 
olyan volt, hogy mellettök nekünk el kell pirul-
nunk , csak azt állítom, hogy életszentségük nem 
kizárólagos oka volt a gyakor ibb áldozásoknak, 
hanem hogy ama veszélyek, melyek őket a pogány 
világ közepette minden oldalról környezték, u g y a n -
azon mértékben indítot ták U r u n k a t e nagyle lkű 
bőkezűségre. Helyzetök részletesb megvilágitása 
meg fogja mutatni , mit akarok mondani. 

Tévedés volna azt gondolni, hogy az ősegy-
ház keresztényei mindannyian szentek valának. 
Nem szabad elfelednünk, hogy az első három szá-
zadban voltak hoszabb időközök is, midőn a ke-
resztények üldözéstnem szenvedtek. Az afr ikai pro-
consulatusban például, Septimius Severus császár 
előtt a hivek vére nem ontatott . Midőn Decius csá»-
szár 249-ben t rónra lépett, a birodalom legtöbb 
részeiben a keresztények már vagy harmincz év 
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óta békének örvendettek. Valérián halála ("259) és 
Grallienus türelmi edictumának közzététele után 
egész 304-ig szintén nem volt üldözés. Ezen idő 
alatt ezeren lettek az egyliáz tagjai, kik soha sem 
számitottak a vértanúság dicskoszorujára. Gárda-
tisztek, udvari hölgyek, heréltek, palótakamarások 
vétettek fel az egyház kebelébe. Midőn utóbb emii-
tett év február 22-kén a nicomediai székesegyház 
ajtait betörték, és a misét hallgató közönséget elűz-
ték, bizonyosan nem csekélyebb volt a rémület, 
mint lenne ma, ha rendőrök törnének a templom-
ban ajtatoskodókra. Ezidőben a hoszu béke a ke-
resztények lelkeit ellankasztotta. Talál tat tak püs-
pökök, kik mint samosatai Pál inkább udvaron-
czokhoz, mint vértanukhoz vagy hitvallókhoz ha-
sonlítottak. Röviddel azelőtt, hogy Decius üldözési 
rendelete mint villám a tiszta égből csapott le Ale-
xandria magas rangú keresztény uraira és hölgyeire, 
már többen ezek közül a pogány áldozatokhoz tértek 
volt vissza. Eme borzasztó korszak előtt az egyház 
a béke hoszabb napjait élvezte már, sőt itt-ott a 
diadal jelei is mutatkoztak. Marcia, Commodus ked-
vese, keresztény nő volt, és nagy befolyást gyako-
rolt a caesárra. Mammäa Julia, Severus Alexander 
anyja Origenes által oktattatta magát és fia szo-
báiban Krisztus képét is őrizte. Philippus Arabs-
ról pedig épen azt állitják, hogy keresztény volt. 
Nem is lehetett másként, az egyház hálójába a leg-
külömbözőbb fajú halak kerültek. A kicsapongó Ko-
rinth, Athen és Marseille főtanodái egyiránt szol-
gál tat ták a hiveket. A kereszténység a vándor ta-
tár kocsijába és a vad numidiainak sátorába hatott . 
A buddhista nyakassága, a perzsa tüzimádó vak-
buzgósága, a szenvedélyes afr ikainak közmondá-
sossá lett, heves vérében gyökerező babonája, és az 
alexandriainak találékony esze Krisztus igája alá 
vonatott. Nem nehéz felfogni, hogy sokan ezek kö-
zül a béke hoszabb időközeiben veszélyes kísérté-
seknek valának kitéve, mert nem szabad felednünk, 
hogy a világban éltek és pedig pogány világban. 
Keresztény nők pogány férfiakkal éltek házasság-
ban, és ezeknek nem ritkán vegyest keresztény és 
pogány gyermekeik voltak. Ugyanazon bonyolult 
kérdések, melyek manap egyes katholikusokat, kü-
lönösen convertitákat nyugtalanítanak, az akkori 
világ keresztényeit is nem ritkán izgatottságban 
tarthatták. A lelkismereti kétes esetek fel-felmerül-
tek a társadalmi életben, ha például valamely ke-
reszténynek ebéd alatt oly ételeket kínáltak, melyek 
már a bálványoknak felajánlva voltak, vagy po-

gány libátióknál (italáldozatoknál) volt jelen tör-
ténetesen. Keresztények pogány társaságba kerül-
hettek, sőt színházakba, melyeknek utálatosságai-
ról még a mai európai szín padok sem nyúj tanak 
fogalmat. Es ez megtörtént, sőt tudjuk, hogy oly 
keresztények i s , kik gyakrabban részesültek a 
szentségekben, engedtek a csábitásnak. 

Szent Cyprián, vagy bárki legyen a „De spe-
ctaculis vitandis" czimü mtí szerzője felemlíti azon 
tényt, hogy egy keresztény a templomból, hol az 
élet kenyere kiosztatott, egyenesen a színházba 
ment. Mindezekből világossá lesz előttünk, hogy a 
szent communiónak gyakori volta az ősegyházban 
nem azért foglalt helyet, mivel a keresztények 
mindannyian szentek voltak. Azonkívül fontos, hogy 
az egyháznak az oltáriszentségre vonatkozó fegyel-
me az üldözések korán jóval tul még fenállott. 
Szent Vazul arról értesit, hogy az egyptomi keresz-
tények még az ő korában a szentséget házaikba is 
magokkal vihették. Mindennapi áldozások ugyan 
már ritkábbak valának, de Caesaraeában és Alexan-
driában a hivek még hetenként háromszor, négy-
szer áldoztak. Egy hetedik századbeli írónál talál-
juk feljegyezve azon esetet, hogy egy eretnek ember 
katholikus neje az oltáriszentséget egy szomszéd-
nőjének kezeiből vette, ki azt házában tartotta. 
(Chardon, Histoire des. sac., Euchar.) 

Időközben a nagy világban élő keresztények 
mellett egész csendben a keresztény férfiak ós nők 
különös osztálya alakult, olyannyira különszerü, 
hogy joggal lehete azt egészen más világnak ne-
vezni. Azon megszámithatlan sokaságot értem, mely 
a pusztaság atyjainak általános nevezete alatt isme-
retes. Szokásaikban, életmódjukban annyira elütöt-
tek a világban élő keresztényektől, miszerint szük-
séges róluk külön értekezni. Alkalmasint csudál -
kozni fogunk a fölött, hogy ők rendszerint ri tkáb-
ban áldoztak, mint ama keresztények, kiket eddig 
tettünk vizsgálódásunk tárgyává. Ami az ő com-
muniójukat illeti, arra nézve itt-ott túlzó nézetek 
kerültek felszinre. Szerencsére annyit tudunk ró-
luk, miszerint csak a tények szorgos egybevetése 
szükséges arra, hogy a tárgyat tisztán lássuk. 

(Folyt, köv.) 

C h r i s t u s r é g n â t . 
(Vége.) 

Non eat consilium contra Dominum. Ezek az urak ro-
szat akartak, és jót eredményeztek ; amúgy ezrek, igy száz-
ezrek vettek részt a búcsúkban, ama kézikönyvecskék út-
mutatása szerint, melyeket a buzgalom mindenfelé eljuttatott • 
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Melynek áldásos gyümölcseit elmaradhatlanul meghozzák az 
idők, — „Ami Istenünk ótalom és erő a szorongatásokban, 
melyek igen elértek minket. Azért nem félünk, ha a föld 
megrendül is". 

„A folyó rohama felviditja az Isten városát, megszenteli 
hajlékát a fölösleges. Jöjjetek és lássátok az Ur cselekedeteit, 
minő csodákat tett a földön. Szűnjetek meg és lássátok, hogy 
én vagyok az Isten, felmagasztaltatom a földön". (45. Zs.) 

Ne féljünk ! viduljunk ! a dolgok itt nem mennek ro-
szul, a forradalom meggyorsitá lépteit veszte felé, órája 
nyakra főre üt, és igy gyorsan le is jár . Bizzunk, hogy a 
Jézus sz. szivének fogadott diadalmi templom mentől előbb 
munkába lesz véve anyagilag is, miután a hivők lelkében 
ily szépen felépült. — Reméljük, hogy az 1875-ik évi jubi-
laeumi bucsut be nem tiltandják a subalpiniabeliek ; remél-
jük, hogy akkorára a világ zarándokai az Ur nagy csele-
kedeteit fogják láthatni. Valamint t. i. az ó-szövetségi jubi-
laeum alkalmával megszűnt az adósság, rabság és a zálog : 
ugy akkoron bünük adósságától megtisztulnak a nemzetek : 
ledobják a titkos társulatok és forradalom bilincseit, és az 
országok, melyeket most az „ellenséges ember" bitorol, visz-
szatérnek igaz tulajdonosukhoz, Krisztushoz. Domini est 
terra et plenitudo ejus, orbis terrarum et universi qui habi-
tant in eo. 

Reméljük, hogy ránk deriti az Ur arcza fényét, hogy 
akkorára a vaticani zsinat újra folytatandja isteni hivatá-
sát, a megromlott világ szinének átalakítását és időt haladó 
intézményein olvasni fogjuk a titkos jelenetek igéit. Factum 
est regnum hujus mundi Domini nostri et Christi ejus, et 
regnabit in saecula saeculorum. (11. fej. 15. vers.) 

Christus régnât ! 
De még egy félszót uraim ! Szemlét tartánk a népek 

felett és mely annyira kedves mindnyájunknak — nemze-
tünk egyházáról elfeledkeznénk ? Oh nem, élénken visz-
hangzik lelkünkben a zsoltáros szava: „Ha elfeledkezem ró-
lad Jeruzsálem, legyen elfeledkezvejobb kezem." Betekintve 
e gyarló tükörbe, nézzük meg saját arczunkatis ! Tekintsük 
meg legalább röviden. 

Szent István országa ! Boldogasszony anyánk örök-
sége ! uralkodik-e négyes folyamod közt hármas bérezed fe-
lett a kereszt ? uralkodik-e Krisztus ? Ha minden nép tör-
ténete Krisztus uralmának képe, akkor a mienk kiválólag 
az, és ma mégis Krisztus nélkül akarják azt bölcseink értel-
mezni. E nemzet hivatását, életét, boldogságát Krisztuson 
kivül keresik. 

Eddig is bábeli zavart ütött — a közjó kárára — a 
sok kis, nagy felekezet, bölcseink ezt még keveslik, és hoz-
tak ujdivatuakat. Eddig is elmondhattuk, „Cum his quis ode-
rant pacem eram pacificus, cum loquebar impugnabant me 
gratis" ezután meg elmondhatjuk : „Contritio et infeiicitas in 
viis eorum, et viam pacis non cognoverunt : non est timor 
Dei ante oculos eorum." 

Vau már 40 kőműves páholyunk, a műveltség színvo-
nalán állunk már mi is, beüt a polgár-házasság közénk is, 
lesz szabad egyház és szabad államunk placetummal és ber-
lini interpretatióval. Mi kell még több édes magyarom ? . . 
Csak rajta honatyák, tegyünk mi is egy kis francziás, sza-

badelvű kísérletet ; hisz bőven vagyunk ! fogyhatunk, vesz-
hetünk ! . . . . 

Magyar egyház ! mely e nemzetet 800 éven át ezer vi-
szontagság között fentartád ; a te hivatásod e lázbeteget k i -
gyógyitani és Krisztushoz visszatéríteni. Oh ne illessen ben-
nünket soha ama szózat : Quia auferetur a vobis regnum Dei, 
et dabitur genti facienti fructum ejus ! 

Ámde hogyan segíteni ? A népet a választási orgiák-
kal kezükre kerítik elleneink, — és megszavaztatják akkor, 
és ugy a mint akarják. Mi e téren velük — hiába, nem riva-
lisálhatunk. Ok gyűlölni, lázítani mesterek, mi azt nem ért-
hetjük. Hogyan hatni hát a népre? Mely erkölcsében és áhíta-
tában egyként meghanyatlott. Máshol a missiókat, a sz. tár-
sulatokat használták, nálunk az első alig, az utóbbi csak 
gyéren ismert dolog. Mit kell hát tennünk ? Volna egy hat-
hatós eszköz, mely más nemzeteknél ép ezidőszerint annyira 
üdvösnek bizonyult, mely némileg pótolhatná az óhajtva 
óhajtott missiót ; és ez nem egyéb mint a bucsu. 

Igen a bucsu népünk hajlamával, mely bátor, nyilt, 
őszinte — annyira megegyezik és azért mindig előszeretettel 
viseltetett iránta : innét egy szépen rendezett feltámadási, 
vagy urnapi bucsujárat oly lélekemelő látvány nálunk, 
melyhez hasonlót máshol hiába keresünk. Csakhogy e bu-
csujáratokra áltálában — elmondhatjuk : quomodo obseura-
tum est aurum, mutatus est color optimus. Kiki tudja, hogy 
bucsu előtt mily nagy készület van, futkozás, vásárlás, sü-
tés, főzés, áldomás, köszöntés, mint a jégverés ! . . No de 
hagyjunk ennek békét ! Csak azt mondjuk, amit az Üdvö-
zítő mondott „Martha! Martha, solicita est et turbaris erga 
plurima. . . . unum est necessarium." Sion őrei! ti vegyétek 
itt át tőlem a szót, mert nem érzem magam hivatottnak nek-
tek tanácsot adni. 

Igen, de a bucsuk ideje már ez évre lejárt : addig is 
míg előkerül, legyen szabad egy indítványt koczkáztatnom ! 
Párizsban, Rómában Jézus szivének templomot építenek : 
nálunk van egy templom, mely világ csúfjára sem nem épül, 
sem nem roskad le véglegesen, e templom, amint mo3t a sem 
nem hideg, sem nem meleg hitérzelmünket gyászolja ; vál-
jon, kérdem nem hirdethetné-e feléledt katholikus öntuda-
tunkat és fellángoló hitbuzgalmunkat ? 

E templom a lipótvárosi romegyház. Szenteljük fel Jé-
zus sz. szivének ! Adakozzék rá minden katholikus, kivált a 
búcsúkon. Ha színházat, akadémiát tudtunk építeni a tudo-
mánynak : Krisztusnak nem bírnánk egy templomot felépí-
teni ? Ez legyen első betűje ama feléledő hitéletnek, mely 
nálunk is fennen hirdesse, hogy Christus régnât. 

Bartalos Gy. 

A Szent-István-Társulat. 
Gr. Cziráky János nyitá meg e hó 15-én a szent-Ist-

ván-társulat ez évi első ülését, szívélyesen üdvözölvén a szá-
mosan egybegyűlt tagokat, s addig tapasztalt részvétöket a 
most beállott évre is kikérvén. A gyűlés első tárgya volt a 
gróf-elnök jelentése arról, hogy a társulat fővédnökének, a 
főméit, hg.-primásnak bibornokká történt kineveztetése al-
kalmából kötelességének tartotta a társulat hódolatát írás-
ban kifejezni ; mit a választmány egyhangú lelkesedéssel kö-
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szönt rueg a gróf-elnök urnák. — Ezután Tarkányi Béla 
alelnök tett jelentést a társulat mult évi működéséről, ada-
tokkal constatálván a társulatnak mind szellemi, mind 
anyagi gyarapodását, s iránta a folyton emelkedő részvétet, 
minek bizonyságául különösen kiemelé, hogy a mult év foly-
tán 10 alapitó s 266 rendes uj tagot nyert a társulat. E te-
kintélyes számhoz folytatásul s kedves újévi ajándokul je-
lentett be 47 uj tagot, névszerint, alapitó tagokká lettek: P. 
Rutrich László győregyházmegyei kőbányai plébános. Be-
govcsevich Robert egri főegyházi kanonok. Rendes tagokká : 
Dr. Burszky Dániel köz- és váltó-ügyvéd Budapesten. 
Zichy Sarolta grófnő Budapesten. Zöldy Ernő telekkönyv-
vezető Tatán. Schedl Arnulf, Dietrich Venczel, sz. Benedek 
r. növ. papok, Möhler János pécsegyházmegyei vörösmarti 
kántortanító. Mikulka György apát, alesper. és korponai 
pleb. Matzko János cz. kanonok dobronai pleb. Tmák József 
bábasééki pleb. Szmolen József baczuti pleb. Uhlarik János 
körmöczbányai káplán. Datei János dobronai káplán. Szing-
hofer Mihály esztergomi növ. pap. Ifj . Kerékgyártó Árpád 
pénzügyministeri számtiszt. Makra Imre temesvári növ. pap. 
Özv. Fiiszár Józsefné Keszthelyen. Illényi József kisbéri 
pleb. Tennea Lázár nagyváradi gör. kath. egyház m. igtató-
Markus Miklós n.-váradi g. k. segédlelkész. Papp János, 
hollódi g. k. lelkész. Pappfalvay Gyula n.-váradi g. k. ké-
pezdei tanár. Beller Imre csongrádi káplán. Jobbaházi Dőry 
Elek farkasvölgyi közbirtokos. Vargyasy Gyula szent-gott-
hardi ügyvéd. Girardot Emil nevelő Budapesten. Szentiványi 
László birtokos. Viczmándy Mór birtokos. Molnár István 
nyugalm. kapitány, Ambrózy Nándor törvényszéki ülnök. 
Klauesek János nagy-tapolcsányi főtanitó. Kuniczky József 
nyitra egyh. m. veszterniczi pleb. Pollacsek János, Massa-
rovics Arnold, Trungel János, Hornyik József, Kerékgyártó 
József, Hanya József, Fábry Imre, Martincsek József, Riedl 
Lajos, Vimmer Ferencz egri növendékpapok. Posgay János 
ker. püspöki káplán az egri főmegyében. Turek Ferencz 
admonti sz. benedekr. növ. pap. Kövesy Kálmán, Cserey 
József kegyes r. tanárok Budapesten. Ez uj tagoknak a tár-
sulati könyvilletmény szabályszerűen megküldetni rendelte-
tett. — Alelnök jelenté a társulati ügynök-, Rada Jánosnak 
e hó 3-án történt halálát, miről a választmány sajnálattal 
értesülvén, számkönyvei megvizsgálására bizottságot kül-
dött ki. — A pénztárnoki jelentés szerint az 1873. évi összes 
bevétel tett 74.502 frt. 10 k r t , az összes kiadás pedig 
72.157 frt. 21 kr. Maradvány 2344 frt. 89 kr. — Az ügy-
nökségien eladatott deczember havában 51.836 példány 
könyv s 2109 péld. szentkép, ezekért a bevétel 7816 frt. 46 
kr. Mindkét kimutatás örvendetes tudomásul vétetvén, a 
számok ékesszólásával is bizonyságot tesz a társulat ügyál-
lásáról, s ama pontos kezelésről, mely a közbizalmat mind-
inkább fokozza, s kiadványainak oly elterjedést eszközöl, 
melynek az irodalom, különösen a valláserkölcsi irodalom 
minden barátja teljes szivéből örvendhet. 

EGrYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 23. N e m z e t i e g y h á z . A ki még 

visszaemlékezik a kath. autonomiai gyűlés tanácskozmá-
nyaira, visszaemlékezhetik egyúttal egyes, majd világosan, 

majd homályosan kifejezett czélzatokra is, melyek még azok-
nál is aggodalmat keltettek, kik különben az autonomiát 
örömmel üdvözölték. Ugyanazon alkalommal nem egyszer 
volt szellőztetve e helyen, vagy legalább távolról érintve azon 
czél, melyet némelyek a ,kath. autonomia' utján elérni óhaj-
tanak ; sőt hogy azután az ily szellőztetések mint gyanúsítá-
sok, mint az ultramontánok machinatiója az autonomia ellen 
kikiáltattak, azt ismét mindnyájan tudjuk, kik a dolgok 
menetét akkor figyelemmel kisértük. 

Hogy azonban a falevél nem szokott zörögni, ha csak 
a szél nem mozgatja, hogy igy az aggodalmak is igazak vol-
tak, s ama czél felől terjesztett hirek sem voltak a levegőből 
szedve, annaképen a napokban adta bizonyítékát egyik pesti 
lap, midőn határozottan kijelenté, hogy a ,liberális1 világ az 
autonomiát mint eszközt tekinti a nemzeti egyház megalapítá-
sára, ezúton akarják valósítani, s mint állítják a nép között is 
elterjed azon óhajt, hogy a latin egyház majyarizáltassék 
Ugy véljük, hogy ez elég világosan van mondva és ily vilá-
gosan kifejezett czéllal szemben mindenki igen jól fogja tudni, 
hogy mit kelljen tartania egy netalán napvilágra jövő de-
mentiről. Nem lesz, amint nem is lehet annak más értelme» 
minthogy a fegyvert az illető idő előtt sütötte el. 

Az autonomia czélja tehát a nemzeti egyház lenne, 
vagyis szakitás Rómával, szakítás a pápával, mint az egy-
ház fejével, minek következménye természetesen az lenne, 
hogy ama még katholikus magyar egyház megszűnnék ka-
tholikusnak lenni, vagyis inkább nem képezné többé tagját 
azon nagy élő testnek, melyet a világ a katholikus egyház 
neve alatt ismer ; levágatnék azon nagy élő törzsről, mely 
ágait a világ minden részére kiterjeszti, hogy egy darabig 
még vegetáljon azou nedv erejével, mely benne megmarad, 
mig végkép el nem szárad. Ez a nemzeti egyház végsorsa, 
ide akarják tehát vezetni némelyek a magyar kath. egyhá-
zat az autonomia utján azáltal, hogy belőle nemzeti egyhá-
zat csináljanak. 

A czél, hogy az autonomia utján nemzeti egyházat ala-
pítsanak határozottan ki van tehát fejezve, a következmény 
önkényt folybelőle: az egyháznak megsemmisítése hazánkban. 
Ezek utáii mégis sokan csudálkoznak, hogy a kath. autono-
mia ügyének szekere egy lépéssel sem akar előbbre haladni, 
tétlenséggel vádolják azokat, kiktől hitük szerint függ, hogy 
az autonomicus élet eldorádójába jussunk ? Lehet-e nagyobb 
képtelenséget képzelni, mint valamely ügy kivitele elé a 
legnagyobb, áthághatlan akadályokat görditeni és mégis 
váddal állani elő, hogy miért nem történik az ügy előmozdí-
tására valami ? Nem képtelenség-e követelni, hogy oly tes-
tület, melynek tagjait kath. püspökök, kath. papok, kath. 
világiak képezik, vagy hogy legalább ezen testületnek fő-
emberei oly ügy létesítését mozdítsák elő, melynek határo-
zottan bevallott czélja a szakitás az egyház fejével, követke-
zőleg az összegyházzal ? Ily végczéllal szemben nem az a 
csudálatos, hogy az autonomia nem akar semmiképen sem 
előhaladni, sőt ez nagyon is természetes; hanem csudálatos 
az, hogy ne mondjuk vakmerő sértés, ha valaki mindemel-
lett is szót emel a püspökök ellen. Az autonomia ügye meg-
rekedt, azt tapasztaljuk ; s hogy ily czél mellett semmiféle 
önérzetes kath. iró nem fogja az autonomiát sürgetni, azt sza-
bad legyen reménylenünk, de hogy a hallgatás és halasztás 
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miatt a vád, kiket illethet jogosan, — e jelzett czélból azt is 
tudhatja mindenki. 

Nem azt állitjuk mi evvel, hogy mindazok, kik az au-
tonómiát óhajtják, ezt csak a nemzeti egyház meghonosítá-
sára akarnák felhasználni, sőt ellenkezőleg meg vagyunk 
győződve, hogy vaunak, kik az autonomiát csak azért óhaj-
tanák, mert az egyházat ki akarnák emelni azon nyomasztó 
helyzetéből, melyben jelenleg szenved; de ki biztosítja az 
egyházat arról, hogy az autonomicus testületben mindig ezen 
elem fogna túlsúlyba maradui ? A nemzeti egyház eszméjé-
nek megalapítása az autonomia utján ki van mondva, sza-
bad-e már most az egyházat a veszély oly lehetőségének ki-
tenni, hogy ezen forradalmi eszme terjedésével valamely au-
tonomicus képviselő a nemzeti egyházat indítványozza és a 
többség majd azt decretálja ? . . . E veszély nem áll a lehe-
tőség határán kivül és valamint mi szivesen elismerjük, hogy 
a kath. intelligentia nagy része az egyházi érdekek előmoz-
dításának szempontjából örömmel fogadná az autonomiát, 
ugy meg vagyunk másrészt győződve arról is, hogy épen a 
jelzett veszélytől való alapos félelmök által indíttatva nem 
mutatnak immár annyi érdekeltséget az autonomia iránt, mint 
amennyit különben, hithüségük mellett tanúsítanának. Bármi 
legyen is azonban az indok, mely a körülményeket helyesen 
megfontoló kath. intelligentiát az autonomia körül hallgatásra 
indítja, annyi bizonyos, hogy valamint a papság nélkül nem 
képzelhető egyáltalában kath. autonomia, ugy a nemzeti 
egyház emlegetése sem lesz képes az autonomiát jelen stá-
diumából csak egy lépéssel is előbbre tolni, sőt igenis az 
efféle velleitások csak arravalók, hogy azt még nagyobb tá-
volságba tolják vissza, azaz, hogy a nemzeti egyház és ha-
sonló dolgok emlegetői önmagokat fosztják meg az alkalom-
tól, hogy unisono a püspököket e's a papságot leczkéztethes-
sék ; — de ha igy, akkor ne sopánkodjanak, hogy miért nin-
csen autonomia ? £ 

Kár oly-Fehérvárit, 1874. január 15. A mult év 
végén olvastam azon hirdetést, hogy Kolozsvártt egy uj szép-
irodalmi és ismeretterjesztő lap fog megjelenni, Hory Béla 
szerkesztése mellett, e czim alatt „Társadalom". 

Az előfizetési felhivás fenn hangon hirdetvén a társa-
dalmi reformok jelszavát, és ígérvén, hogy közre fog mű-
ködni egy életteljes, erős, virágzó magyar nemzeti társada-
lom megrendithetlen alapjainak lerakásában: hittem a szép 
szónak, és bizalommal megrendeltem a „Társadalom" czimü 
lapot Kolozsvárról. 

De mily nagy volt bámulatom és meglepetésem, midőn 
ezen uj „Társadalom"-ban láttam, hogy Hory B. a lehető 
legizetlenebb módon jónak látta olvasóinak Toldy István 
éretlen müvét a jezsuitákról feltálalni és ajánlani, miben 
daczára minden fitogtatott jóakaratának, ugy látszik nagy 
öröme telt. Ez onnan világos, mert Hory azt í r ja: „mi szerző 
által közlött, hajmeresztő adatok közül egyet sem említünk 
fel, mert sem lapunk szük tere, sem erkölcsi (?) érzetünk 
nem engedi" — s mégis néhány sorral alább már sajnálja, 
„hogy ezen érdekes könyvet részletesen meg nem ismertet-
heti". Azért ,szakavatottan' feltünteti, hogy miért veszélye-
sek a jezsuiták a gyontatószékben, a szószékben, a tem-
plomban és iskolában, hol Krisztus nevében gyűlöletet és 
mészárlást prédikálnak (?), pápai janicsárhadat képeznek, a 

külsőségekkel megelégednek (?) erkölcstanok a lopást (?) 
megengedi; igazságos okból szabad csalni (?). „A jezsuitának, 
mondja IIory-Toldy, a királyi udvarok termeiben és India 
vadonjaiban, a haldokló ágyánál s az özvegyek hálószobá-
jában, kezében a szentséggel vagy a tolvajkulcscsal, olvasó-
val vagy gyilokkal csak egy kötelessége van", stb Mily 
regényes és gyöuyörködtető dolog ez a „Társadalom"-ban ! 

Azonban ezen pokoli hazugságok és becsületes ember-
hez illetlen rágalmak csak takaróul szolgálnak, mely alá a 
„Társadalom" gyűlöletét a positiv kereszténység ellen el-
rejti, s mig ezt is megtámadhatná a reformok kedveért, ily 
előcsatákban gyönyörködik. 

Miben telik Hory B.-nak öröme, az engemet keveset 
érdekel, de ily éretlenséget, épen a „Társadalom" első szá-
mában nem vártam tőle. Es e várakozásban igazán csalód-
tam, s lelkesedésemet ezen aljas munka bemutatásával ki-
gúnyolva, és magát az igazságot és illendőséget, mi ugy hi-
szem a „Társadalom"-ba is legalább az olvasók kedvéért 
illenék, a sok durva rágalom és ferdités által, érzékenyen 
sértve szemléltem. 

Pedig Hory B. a bemutatásban nem mond semmi ujat, 
sőt az is, hogy lapja első számában egy már régen elitélt 
férezmü hazugságait lemásolja olvasóinak, saját élhetetlen-
sége mellett teszen bizonyságot. Jó ez is, mert viszen vala-
mit Hory B.-nak irodalmi konyhájára, mely ugy látszik, 
ürességben szenved, hol könnyen megtanulja ama vad elvet, 
mita jezsuitákra kenni szeretne: „a czél szentesiti az eszkö-
zöket". Igaza van Hory ur, szabad irni ellenök minden ha-
zugságot és rágalmat, ebben a kalvinista jezsuiták' rég sze-
repelnek ; sőt ha valaki, például Hory, nem lenne képe3 
ujakat kigondolni, másolatokat vehet Toldy mázolataiból. 
Ez is jó, mert telik a „Társadalom" szeméttel, és ebből fogja 
Hory B. kifejteni a világra szóló „reformokat". 

Azonban minthogy Hory B. nagyon bizik a „Társa-
dalom" ily irányú reformjaiban, mik neki birnevet és jöve-
delmet biztositanak, komolyan figyelmeztetem, hogy eme 
tanulmányait folytassa. Igy még egy szép pályadijt is nyer-
het idővel. Ugyanis P. Roh, egy jezsuita, (ne tessék e névtől 
megijedni, gyermekek dolga a félelem) 1852-ben decz. 5-én 
Frankfurtban 1000, azaz ezer tallért tűzött ki jutalmul 
annak, ki bebizonyítja, hogy valamely jezsuita munkájából 
e gonosz tant : „finis sanctificat media" bármelyik protes-
táns egyetem Ítélete szerint kivonni lehetne. íme ! mily szép 
összeg ez, épen elég lenne a „Társadalom" félesztendei fenn-
tartására, s még jutna valami belőle a konyhára és Me'd-
gyesi Lajos „Imre herczeg" czimü nyomorék balladájának, 
mivel a „Társadalom" 2-ik száma kedveskedik ; jutalma-
zására ! 

Azonban nekünk nincs szükségünk bizonyitására an-
nak, hogy Hory B. valóságos református jezsuita.' Eme re-
censiója bizonyítja, mely által az absoluta praedestinatio 
elvei szerint örökölte és jól felfogta Kálvin ama testamentu-
mát : „Iesuitae aut necaudi, aut eiieiendi sunt, aut certe ca-
lumniis et mendaciis opprimendi", a jezsuitákat vagy meg-
kell ölni, vagy ki kell űzni, vagy bizonyára hazugságokkal 
és rágalmakkal elnyomni. 

IV. Henrik, az egykori buzgó hugenotta, később frank 
király azt mondá : „a jezsuitákat csak a reformátusok és a 
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rosz papok gyűlölik". Melyik csoportba tartozik Hory 
Béla? 

Hugo Grotius kitűnő kalvinista tudós a jezsuiták-
ról mondja : „Mores inculpati, bonae artes, magna in vulgus 
auctoritas ob vitae sanctimoniam. Sapienter imperant, fideli-
ter parent. Noviasimi omnium sectas priores fama vicere, 
hoc ipso caeterÍ3 inviti. Medio foedum inter obsequium et 
tristem arrogantiam, nec fugiunt hominum vitia, nec sequuu-
tur".De a kolozsvári kalvinista szerkesztő többet akar tudni, 
mint Hugo Grotius ; s épen azért, mert látszik, hogy épen 
oly nagy szegénysége, mint felfuvalkodása — lemondok ün-
nepélyesen lapjáról, és megkérem, hogy nekem többé ezen 
társadalmi szemétből semmitse küldjön. Az előfizetési pénzt 
pedig adja a koldusoknak, vagy talán leghelyesebben teszi, 
ha megtartja magának. László József,, papnövendék. 

Róma. jan. 16. P r a ec o n i 3 a t i o, b e f a n a , b a m -
b i n o , p o l y g l o t t a. 0 szentsége ma 17 püspököt praeconi-
sált, kik többnyire a spanyol egyházmegyéknek veszik át 
gondjait. A magyar egyházban Német József csanádi kano-
nok és papnöveldei igazgató lőn a ginopoli püspökségre in 
partibus felemelve. A nem rég kinevezett bibornokok körül 
az öt jelenlevőnek lett ajka a szokott szertartással lezárva 
és felnyitva, kik bibornoki czimeiket is megkapták, Franchi 
S. Maria in Trastevere, Bario sz. János és Pál, Oreglia S. 
Anastasia, Tarquini S. Nicolaus in carcere, Martinelli pedig 
sz. Györgyről in Velabro neveztetett el. 

Kedves dolgot vélek tenni, ha a ,Religio'-nak az imént 
ünnepelt vizkerészt és nyolczodának tanulságteljes esemé-
nyeit is leirom. A római nép előszeretettel ülé meg ezen ün-
nepet, melyet az ,epiphania' görög szóból, acclimatizálva, Be-
fanának nevez ; ez a kisdedek reményeinek, és a nagyobbak 
emlékájándékainak napja, melyet vidám öreg képében 
ábrázolnak, ki a három király példájára a bőség szaruját 
önti ki, és az édes álomból édesebb reményre ébredő gyer-
mekeknek örömteljes meglepetésében gyönyörködik. 

Vizkereszt vigélyén ezen ajándékkészlet beszerzésére 
éjjeli vásárt űznek, mely azonban inkább kedélyes népmu-
latság mint vásár ; és ha igaz, hogy az embert leginkább 
mulatsága árulja el, ugy ez egyszersmind a pápa városának 
erkölcsi censora. Nálunk a nappal tartott vásár- és népmu-
latságról sem lehetne sok épületest irni : itt azonban egy 
durva vagy kétes szót sem hallhatni, egy illetlen viseletet, 
egy felborozott embert sem láthatni, annál nagyobb lesz 
pedig csodálkozásunk, ha halljuk, miszerint e népmulatság 
eredete az Augustus-féle diadalünnepekre vezettetik vissza ; 
ami az egésznek mézes-borsos zamatot ad. Az olaszt jellemző 
nagy zaj semmiért itt sem hiányzik, minden anyaszülte tőle 
telhető robajt „fracassó-t" üt, ez sippal az dobbal, amaz 
trombita, tamburino, kerep, dudával árt a hét mérföldre sza-
lasztott csendességnek, és ha e hanghabarékot megizleled : 
előtted áll megifjodva az öreg Bábel. 

Luther Márton midőn Rómában tartózkodott, valószí-
nűleg hasonló zűrzavart hallhatott : azért emlegette oly evan-
géliumi kegyességgel a hires római bábéit . . . ; hályog volt ő 
kegyelmének szemein, Jákob hangját ismergette, de Ezsaut 
meg nem birta különböztetni, tessék a népmulatságokat Ber-
linben „unter den Linden" vagy máshol megnézni, és aztán 
beszélni Bábelről. 

Ama bizonyos civilisatiót Róma népe a September 20-ki 
emberektől kezdi ismerni, és valóban félő, hogy modicum 
fermentum totam massam corrumpet. Az ó Rómából, melyet 
sz. Leo „frementium bestiarum silva, et turbulentissimae 
profunditatis oceanus"-nak nevez az egyház a szentek városát 
épitette ; félő, hogy ezek az uj pogányság korszakában a vér 
és förtelem iszonyait idézik fel, és szinre hozzák Catilinát, 
petroleumos kiadásban. 

De emeljük tekintetünket az Úrra, ki Róma hitét é3 
erkölcsét annyi század kisértetei közt megőrizte, lépjünk 
templomaiba, a menny ezen méltó előcsarnokába ! Vizkereszt 
napján szokták a „S. Bambinót" — abethlehemi kisded szob-
rát — az oltárról ünnepélyességgel levenni ; kiválólag láto-
gatott ezen szertartás az Ara eoeli templomban, hol más idő-
ben a nyilt elméjű olasz gyermekek szokták debutirozni ritb-
musaikkal; az ajtatoskodók ez évben sem hiányzottak; de 
fájó volt nélkülözniök ama szivható ünnepélyeket ; a szerze-
tesek szét levén szórva, helyöket a processiónál egy congre-
gatiónak kelle pótolnia. Nehéz szivvel nélkülözték a S. Maria 
Maggioréban is a sz. jászol ereklyéjének kitevését, fáj, hogy 
a hit központjában teljesül Simeon szava : et factus est — 
Jézus — in signum cui contradicitur. 

Ámde irva van : „mortui sunt . . . qui puerum quere-
bant." A betlehemi kisded üldözői elmúlnak, és emlékük 
meg lesz bélyegezve. Bizonyságául ennek ime ott van legkö-
zelebb — a forradalmi Olaszhon ,nagy' halottjaiból — Bixio 
tábornok is, ki ama nevezetes September 20-án a Vaticánt 
magát vette a sz. Pongrácz kaputól golyóinak czélpontjául ; 
a történetben főleg ezen hőstettéről lesz nevezetes, mint ama 
Cencius lovag, ki karácson éjszakán a S. Maria Maggiore 
oltárától a betlehemi kisded jászolától ragadta megsebezve 
foglyául hetedik Gergely pápát. 

Epiphánia az Ur kinyilatkozásának ünnepét azonban 
a theatinusok templomában, a S. Andrea della Valiéban a 
Propaganda tartotta kiváló ünnepélyességgel. A mágusok 
imádásának ábrázolását és az ékítményeket Torlonia hg 
födözte. 

Mint egykor a bethlehemi barlang az Ur Jézus isten-
emberi természetéről tanuskodék keletnek : ugy ma e tem-
plom Jézus jegyesének, az egyháznak egysége, szentsége, 
apostolisága és általánosságáról tesz szembeötlő vallomást. 
Midőn e nyolczad folytán a sz. misét örmény, görög, szláv, 
maronita^chaldei szertartás szerint mutatta be, oly igen rá 
illett : „adstitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, cir-
cumdata varietate" ; — a ruha, ének, cselekvény, nyelv 
ugyan különböző volt ; de kiki észrevehette a lényeges mi-
se-részeket, az evangelium, fölajánlás, átváltozás és áldozást. 
Elmondhattuk a szentirással „Unus eibus multi sumus", ime 
a katholika egyház ma is egy és ugyanaz az Udvözitő által 
alapitott szent és apostoli anyaszentegyházzal, mint ezt az 
éghajlat, nyelv, és életmódban annyira különböző tanuk — 
apostoli hagyományaik által — bizonyitják. Unus Dominus, 
una fides, unum baptisma . . . (Éphez. 4). 

Ezenkivül, midőn a franczia könnyed, az olasz lágy, 
az angol sima, a lengyel hangzatos, a német gördülékeny 
nyelvén hallók a hit és szeretet egységét hirdetni : oly szem-
beötlő volt a világ és az egyház iránya : ma mig a világ a 
nemzetiség kérdése által széthasgatja az emberiséget, egy 
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gyűlölködő Babel képét tárván elénk ; addig az egyházban 
élénk örömmel érezhetjük, hogy bárhol szült legyen anyánk, 
mi testvérek vagyunk az Ur Jézus szeretetében. Amit a vas-
utak halózata, a távirda sodronya, annyira magasztalt hala-
dásunk nem képes teljesíteni, azt egyedül az egyház esz-
közli, meghagyván a faji különbséget és a nemes versenyt, a 
többiben pedig egy nagy családdá egyesitvén az egész em-
beri nemet. 

Ha e magasztos gondolatok közt emelkedett is lelkünk, 
részemről el nem fojthattam egy fájó érzetet, hogy mink 
magyarok erőteljes nyelvünkkel e világharmoniában közre 
nem működhetünk, hogy a magyar egyház, mely nyolcz 
millió hivőt számlál, mely a történet folyamán annyit küz-
dött, annyit vérzett, — mintha nem is élne — a hit köz-
pontjában alig van képviselve. 4 kispapunk van a magyar 
collegiumban és 3 görög szertartású a Gregorianumban, ezen-
kívül senkink, semmink. 

Vízkereszt nyolczada alatt többféle nemzet küldöttei 
mutatták be hódolatukat Krisztus helytartójának, kik a ke-
leti bölcsek példájára megnyiták ajándékaikat, köztük az 
irek, németek, amerikaiak ; de főleg kivált az olasz katholi-
kus ifjúság küldöttsége, mely minden egyházmegyéből kép-
viselve volt, s 135 ezer frankot nyújtott át a szentatyának, 
ki bennök újra megáldotta azon Olaszhont, melyet trónra-
léptekor oly emlékezetesen megáldott. 

Az osztrák-magyar birodalom képviselője is, gr. Paar 
e nyolczad alatt tette hódolatát, kíséretében volt az ifj. Hüh-
ner báró és Rosty, Eötvös sógora. 0 szentsége a legkegye-
sebb fogadtatásban részesité őt. Reméljük, hogy a nemes 
gróf correct kath. meggyőződéséhez képest, kitűnő vallásos 
fejedelmünket és a kath. hü népet, nem pedig a zsidó lapo-
kat és ama néhány parlamenti szokufart fogja itt képviselni. 

Bartalos Gy. 
Berlin. , K ü l ö n n é m e t p á p a k e l l n e k ü n k ' — 

ez ama titkos czél, melyet Bismarck szeme előtt tart, mint 
ezt nem régen egyik meghitt lapja, a ,Berl. Börsenzeitung' 
elárulta, egyúttal azt is tudatván velünk, miszerint ama hi-
res múltkori bullának is e czélra kell vala szolgálnia. 

A többiben a bulla körüli szó- s tollvita még mindig 
foly. A ,Köln. Ztgmost már latin szövegét is hozta, mely-
nek hitelességét a ,Germania' következetesen „külső érvek-
kel" megtámadja, megengedvén azonban, miszerint csak-
ugyan létezik oly pápai, IX. Piustól származó constitutio, 
mely a leendő pápaválasztás bizonyos körülmények közti 
modozataira nézve határozott intézkedéseket tesz, s mely 
nagyjában semmi egyéb, mint VI. Piusnak, 1798-ban kibo-
csátott, „Quum nos superiori anno" kezdetű bullájának meg-
ujitása s a mai körülményekre való alkalmazása. 

Bármint legyen azonban a dolog, annyi kétségtelenül 
derül ki az egészből, hogy Keudell urat, a mi római köve-
tünket, vagy nagyon rászedte valaki, notabene 10,000 Urá-
ért, vagy hogy igen igazságtalan, mondhatnók igen becste-
len módon jutott oly okmánynak birtokába, melyhez semmi 
köze sincsen ; mert valamennyi a világon létező nagy- s kis-
hatalmu kormány közül talán a berlini az, melynek legke-
vésbé van hozzá köze, hogy hit választanak római pápává, 
s hogy választják meg azt. 

Mégis, miért avatkozik ezen ügybe, arra nézve a fent-

emlitett ,Berliner Börsenzeitung1 szolgáltatja a megfejtő kul-
csot kezünkbe. Kormányunk ugyanis arra készül, hogy oly 
pápától, ki az ,uj constitutio' alapján választatnék meg, az 
elismerést megtagadja. Erre nézve az idéztem lap meglehe-
tősen nyiltan a következőket mondja : „Mi csak Németor-
szággal törődünk s ez a Németország elég nagy arra, hogy 
külön pápát tarthasson magának — ( . . . genug gross, um 
sich den Luxus eines eigenen Papstes erlauben zu dürfen). 
Ha tehát ma-holnap oly pápa választatnék, kit a német biro-
dalom el nem ismerhetne, ugy annak következménye az lesz, 
hogy egy Bómától független német-katliolikus egyháznak 
megalapítása formaliter s ünnepélyesen kimondatik. A mi 
pedig Rómát illeti, igen valószinü, hogy ha majd, mi szintén 
valószinü, Olaszország hasonló állást foglalna el az uj pápá-
val szemben, mint Németország, hogy ott, mondjuk, Rómá-
ban még külön kis darabocska fog-e lejátszatni a vaticáni 
lakást illetőleg; mert talán csak kétségtelen, hogy oly pápa, 
kit az olasz korona sem ismer el, másutt kénytelen lesz 
megvonulni, mint Rómában, a Vaticánban". 

Az igaz, hogy a páholynak pokoli terveit senki sem 
tudja oly megfelelő szavakba önteni, azaz senki sem tudja 
oly cynicus szemtelenséggel kifejezni, mint a zsidó ; mert, 
hogy a ,Börsenztgí-nak matadorjai is ezen fajhoz tartoznak, 
az sokkal kétségtelenebb, mint az, váljon fog-e még valami 
,német birodalom' vagy ,olasz korona' létezni, mire uj pápát 
választani keilend. Elég az hozzá, hogy a mi révedező börze-
zsidónk már feldarabolva látja a kath. egyházat : Németor-
szág ,független'-nek declarálja magát, Olaszország el nem 
ismeri, Ausztriára, ha még létezik, majd ráparancsolnak, 
Francziaországot addig még egy párszor megsemmisitettek, 
Spanyolországban amugyis parancsol a páholy, vagy akkor 
már valami Hohenzollern ; — mi marad tehát egyéb hátra a 
pápaságnak mint az, hogy Bismarck kedveért — megsem-
misüljön ; . . . . aztán mondja még valaki, hogy mi itt Ber-
linben nem tudunk ,óriási' terveket kovácsolni ! 

De hogy levelemet komoly szóval zárjam be, figyel-
meztetem a párisi ,Journál des Débats1, egyik, ugyancsak a 
mi bullánkra vonatkozó czikkére, melynek irója, az ismere-
tes Lemoinne azt mondja ez okmányról : „ha hiteles, akkor 
tartalmát csak helyeselhetem. Nincs is szó valami dogmá-
ról, mint a szeplőtelen fogantatás, vagy a pápai tévmentes-
ség ügyében ; hanem az egyházi fegyelemről, s ámbár igaz, 
hogy a pápa jogilag római püspök is, ugy mégis tudjuk, 
hogy nem egy püspök Rómán kivül választatott meg. Midőn 
ezelőtt néhány évvel arról volt szó, hogy a pápa Rómát 
elhagyja, egyúttal azt is emiitették, hogy lakhelyét Malta 
szigetére teendi át. Ha már most határozatba menne, hogy a 
legközelebbi pápaválasztás ott leszen, akkor erre legfelebb 
azt mondhatnók, hogy oda, mint szigetre, kissé nehezebb 
eljutnia bibornokoknak, mint ha a conclavét Rómában tarta-
nák, azaz, hogy ezen helynek kijelölése bizonyos anyagi 
nehézségeket von maga után, de azért, bárhol gyülekezzenek 
a bibomokok, mindig az lesz a pápa, kit ök választanak, va-
lamely ellenpápa legfelebb Németországban támadhatna, s leg-
felebb Berlinben találna obedientiát 

Igy a franczia rationalistáknak főközlönye ; a többi-
ben pedig bizzunk, hogy a jó Isten még soha sem engedte 
meg, hogy a fák az égbe nöjjenek, a legujabbi választások 
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után, melyek itt bizonyos körökben roppant kinos benyo-
mást tettek, nincs is kilátás rá, hogy nöjjenek, ha mindjárt 
megtörténnék is az, mit Bismarcknak egyik sajtó-mame-
lukja épen tegnap a ,Frankf. Ztg.''-ban hirdette, hogy miután 
az általános titkos választás a liberalismusnak árt, jó lesz a 
porosz, közvetett s nyilvános választási rendszert behozni 
— ugyaneme rendszert, melyről Bismarck néhány évvel 
ezelőtt azt mondta, hogy a legroszabb az egész világon ! 

IRODALOM. 
Nagyböjti beszédek. Meg vagyunk győződve, hogy 

mig a világ emberei a farsang szórakoztató örömeit élvezik, 
addig a clerusnak számtalan buzgó tagja csendes magányába 
visszavonultan késziti nagyböjti beszédjeit. Szívesen figyel-
meztetjük e buzgó munkásokat Páskuj Lajos szatmári espe-
res-plebános urnák kitűnő „Egyházi munkálataira", me-
lyekben a nagyböjti elmélkedéseket illetőleg a legműveltebb 
igényeket is kielégítő alakban, a szívre és észre ható érvelé-
sek nagybecsű forrását találja fel az olvasó. A kétezer pél-
dányban nyomatott műnek még mintegy százat meghaladó 
kötete a közönség rendelkezésére áll. Előfizetési ár 1 frt. o. 
é. Előfizethetni a szerzőnél Szatmártt. 

= Nagy köszönettel vettük a székesfehérvári megyé-
nek 1874-re szóló egyházi névtárát. Eszerint van a kétfőes-
peresi s 12 alesperesi kerületre felosztott megyében 92 plébá-
nia s 181908 katholikus. Az összes papságnak létszáma 235, 
növpap van 17. Férfizárda 3, összesen 39 szerzetessel, női 
zárda 1, melyben 11 szürke néne lakik, kik 397 leányt részesí-
tenek oktatásban. Az összes megyei tanuló ifjúság száma 
18073-ra rug. 

— A magyar s erdélyországi kegyes tanitórend, 1873/á-re 
szóló névtára szerint jelenleg 7 aranymiséssel együtt 212 ál-
dozárt, 86 növendéket, 17 ujoncznövendéket s egy rendtár-
sat számlál, kik 47 házban laknak. 6 elemi főtanodában 
11 kis- 6 nagy- s 7 főgyranasiumban 5778 tanuló részesül 
oktatásban. 

VEGYESEK. 
— Szentpétervári hirek jelentik, hogy az u. n. szent-

zsinat teljes számmal egybe van gyűjtve s valamennyi orosz 
metropolitának jelenléte mellett komolyan tanácskozik azon 
eszközökről, melyeknek alkalmazása által az eddig nagyonis 
meddőnek mutatkozott vallási propagandát hatályosabbá 
tenni lehetne. Okul ezen tanácskozásokra legközelebbről az 
szolgált volna, hogy 12,000, a Volga mentében nem régen 
letelepitett s az orosz hitre ,megtéritett' tatár legújabban 
ismét muzulmánná lett. Az hiszszük, hogy az orosz vallási 
propaganda legmegfelelőbb eszközei ugyanazok, melyeket 
politikájában is alkalmazni szokott: hol a rubel, hol a kan-
csuka . . . . 

— A pozeni adóhivatal e napokban ráirt Ledochowski 
érsekre, hogy a lefoglalt fizetése utáni adót fizesse meg. 
Ugyanott a törvényellenes' működés miatt befogott papo-
kat, kiket gyakran superpelliceumban s a stolával, a mint 
épen az oltárnál vagy a gyónószékben működtek a börtönbe 
kisérnek, a legaljasabb gouosztevőkkel együtt sötét pin-
czekbe zárják. E napokban a bécsi ,Neue Fr. Presse', pozeni 
levelezője, természetesen zsidó, az érseknél tiszteletét kí-
vánta tenni ; persze, hogy kinézéséről ,piquant' tárczaczik-
ket faragjon- Az ersek azonban be nem bocsátotta a hébert. 

— A liberális lapok most már Antonelli bibornokot is 

kezdik halotti jelentéseiket üldözni. E napokban valamennyi 
azt a hírt hozta, hogy a bibornok ismételt köszvényrobamok 
következtében életveszélyben forog, sőt hogy már a vég-
szentségekben is részesült, s hogy ennélfogva ,nagy rémület 
uralkodik a Vaticánban'. Mindebben, hál' Istennek egy igaz 
szó sinc3. 

— A legújabb német választások mindenütt azt az 
eredményt tüntették fel, hogy az utóbbi választások, azaz 
három év óta két párt hatalmasan megnövekedett : a katho-
likusok- s a socialistáké; világos jeléül annak, hogy a vég-
leges ,aut-aut1 -nak pillanata mindinkább jobban közeledik. 
Nevezetes, hogy a socialismus legnagyobb diadalait a pro-
testáns liberalismusnak székhelyein ülte: Berlin, Drezda, 
Hannover, Hamburg, Altona városaiban s Szászország majd-
nem valamennyi iparos helyén, holott a katholikus Rajna-
mellék legnagyobb gyárvárosaiban, Crefeld- Essen- Aachen-
Gladbachban alig néhány szavazatra tudott szert tenni. 

— Vogel v. Falkenstein, egyike a legkitűnőbb porosz 
tábornokoknak legközelebb nyugalomba helyeztetett, anél-
kül, hogy azt kérelmezte volna. Megjegyzendő, hogy igen 
buzgó katholikus. Egy másik, az utóbbi háborúkban szintén 
igen gyakran emlegetett tábornoknak, bittenfeldi Ilerwarth-
nak leánya nem régen a kath. egyház kebelébe tért vissza. 

— A római ,Libertà' nyilt levelet közöl egyik olvasó-
jától, melyben a hatóság felszólittatik, hogy tiltsa meg a 
harangozást, mert az a közönségre kellemetlenül hat. Sze-
gény Róma a piemontiak igája alatt nem sokára oly hely-
zetbe jut, minőben a vad törökök által meghóditott országok 
ezelőtt három századdal voltak. 

— A múltkor emiitett msgre Panelli lyddai érsek in 
part.-ra vonatkozólag a lapok most már bővebb tudósításo-
kat hoznak. Ezek szerint nem katkolikus, hanem schismati-
cus, lévén a katholikus lyddai érsek in part. msgr. Monnier, 
a cambrayi érseki megyéből, ki 1872-iki nov. 23-án nevez-
tetett ki ezen czimre. Kicsoda legyen ez a Panelli, azt eled-
dig még protectorainak, a svajezi kormánynak sem sikerült 
egészen tisztán kisütni. Ugy látszik, hogyapostata latin pap, 
ki későbben szakadár hitre ,tért' s most Jáczint atya nyá-
jának élére állni kivánkozik, azon reményben, hogy ezen 
nyáj megengedendi főpásztorának a megházasodást, mit 
püspökeinek még a keleti szakadárok is megtiltanak. Elég 
az hozzá, kogy ez a msgre ném katholikus, a többit aztán 
végezzék magok közt az ókatholikusok. 

— A párisi ,Moniteur Universel' szerint azon terv me-
rült fel a római egyetemek, a piemontiak általi felforgatása 
után, hogy az ottan, eddig a Collegium Romanum neve alatt 
világhírű egyetemnek mintája szerint Párisban katholikus 
epyetem alapíttassák, oly formán, hogy az eddig Rómában 
létezett hittani tanszékek ő szentsége beleegyezése mellett 
Párisba tétessenek át. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 373 frt. 94 kr. s 140 frank aranyban. 
Dr. Csősz Imre, k. a. tag 6 frt. Horváth Ferencz, k.a. 

tag 1 frt. Vida lueze, k. a. tag 1 frt. Furdek Nándor, k. a. tag 
1 frt. Zachár János, k. a. tag 1 frt. Rappensberger Vilmo3 
1 frt. Iványi István 50 kr. Hudry János 50 kr. össze-
sen: 12 frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
Velenczére : A könyv meg van rendelve, talán ott is már. O-Ka-

nizsára : Á'adtuk. Többeknek : Nem elég, hogy valaki csak rá irja leve-
lére : ,Hivatalból1, mert vannak arra határozott szabályok, hogy kinek 
s kihez lehet íjry irai. Ezért jövőben kénytelenek leszünk ily leveleket 
visszautasítani, nem lévén kedvünk büntetést fizetni. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, január 28. 8. I. Mév, 1874. 
Tartalom. A communio története — A budapesti papság köréből. — Egybázi tudósítások: Pest. A huszonhetes bizottság 
üléseinek elnapolása. Rakomaz. Valamit a tanítókról. Bécs. Az uj interconfessionalis törvényjavaslatok. Róma. A ,modus 

vivendi.' Berlin. Napi újdonságok. Paris. Az ,Univers' felfüggesztése. — Vegyesek. 

A communio története. 
(Folytatás.) 

A keresztény képzelődést mindig élénken fog-
la lkod ta t t ák a vadon, a puszták a tyjá i . Miután a 
véres üldözések kora letűnt, a legközelebb tá rgy , 
melyre szivesen, gyönyörrel tek in tünk, ez egyszerű, 
kedves remeték csudálat ra méltó élete. Nem sokat 
mondunk, ha azt á l l í t juk, miszerint a keresztény 
lelki életet ők a lkot ták meg. Az önámitás ir tózatát , 
a hiu pompa megvetését, az egyszerű természetsze-
rüséget a természetfeletti legmagasztosb ál lapotban 
is, a mások hibái i ránt i szeretetteljes türelmet, 
szóval mindazt , ami az igazi keresztény szerzetest a 
fakir tól megkülönbözteti , a magány szenteiben fel-
lel jük. H a Rodriguez müveit fe lü t jük , látni fogjuk, 
miszerint mik azokban az önvizsgálatra, a kisértések 
elleni küzdelemre nézve mondatnak, megegyeznek 
avval , a mire e kedves remeték taní tanak. Mily sa-
játságos, hogy épen ő róluk tételezték fel, miszerint 
közülök sokan vagy igen ri tkán, vagy épen nem 
já ru l t ak az áldozáshoz. E tévedés alapja ta lán azon 
hamis fogalom, melyet sokan a „puszta" s „ m a g á n y " 
nevéhez fűznek. 

A magány kimondhat lanul sajátos ingerrel bir 
a keresztény lélekre. Soha senki a tökéletesség pá-
l y á j á n előre nem haladott , ki vágyat nem érzett 
magában soha, a világtól elszakadni s Istennel egye-
dül lenni. A magány utáni eme vágy már korán 
muta tkozot t az egyházban és meg lehetett volna jó-
solni, hogy legelőször is Egyp tomban fog nyi lvá-
nosságra jutni . A Nilus völgye egy a sivatag ho-
mokjából kecsesen kiemelkedő zöld szalaghoz ha-
sonlítható. Az élettől pezsgő városok, a zsidó ke-
reskedés, a görög tudomány és a mindannyiaknak 

közös és féktelen é lvvágy eme központ jának tő-
szomszédságában, ott terült el a pusztaság homokja. 
A keresztény lélek nem soká ál lhatot t ellen a csáb-
nak, hogy mint ga lamb szárnyra ne keljen, és a 
kárhozat bar langjaiból a csendes magány végtelen 
t ávo lába ne meneküljön. Szent Athanáz templomá-
nak ünnepi énekei és magasztos szertartásai sem 
csalogathat ták többé vissza a vándort . Ott a reme-
teélet minden kivánalmai fel voltak lelhetők. A szé-
les fo lyam mindkét pa r t j án elterülő mészhegyek 
üregeiben, a távol ibb sziklabarlangokban számta-
lan alkalmas hely kinálkozott a remetének. E g y p -
tom a romok hazá ja volt. A remete sirboltban is 
lakhato t t , és vánkos helyet t valamely múmiát hasz-
ná lha to t t , a m i n t ezt szent M a k á r e g y utazása alkal-
mával tette ; vagy valamely feldúlt templomban 
vehette lakását , mint a metaneai barátok, anélkül , 
hogy imáiban aká r a Sphinxek szobrái, vagy a fa-
l a k o n még szemlélhető, világosszinü képek zavar-
ták volna. Vagy ha mélyebben akar t a pusztába 
vonulni, akkor , mint szent Antal , oázt ta lá lha to t t 
nem messze a porphyrbányák tó l , zöld pá lmafákka l 
és a sziklákból fakadó forrásokkal . De ami czé-
lunkra nézve legfontosabb, mindazon esetekben a 
Nilus mentében levő számos fa lvak, sőt városok 
valamelyikétől nem épen túlságosan n a g y távolság-
ban telepedhetett meg, és i ly módon két látszóla-
gosan ellentétes dolgot egyenlithetett ki : a puszták 
magányá t a szentségek közellétével. I g y számos pél-
dára akadunk , hogy áldozárok a remetéket felke-
resték és nekik miséztek, és hogy a magány e szent-
jei a fa lvak templomába jöt tek áldozás végett, és 
ez az, ami az egyptomi remetéknek ama sajátságos 
jelleget kölcsönzi. Azt olvassuk ugyanis róluk, 
hogy hajóikon a Niluson fel s a lá j á r t ak , készítmé-
nyeiket (kosarakat) eladták, az ara tás idején ara-
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tóknak beszegődtek, ugy mint más munkások. Ők 
voltak a sárkunyhókban lakó szegény falusiak vi-
gasza, ugyanazon oltároknál térdelnek, a szenve-
désekben részt vesznek, nem egyszer betegeiket 
csudásan gyógyítják. A barbár koptok, vagy más 
hitetlenek egész helységeit megtéritik. Egy szóval 
szei-ető szivük el nem viselheti, hogy bűnökben el-
veszett teremtményekről csak halljon is. Sőt kivé-
telesen a nagy városok zajába is bemerészkednek, 
hogy egy Thaist vagy Máriát megtéritsenek, bűn-
bánatra és szeretetre tanitsanak. 

Ezek ama vonások, melyekből könnyen felis-
merheti mindenki, hogy a remeték áldozására vo-
natkozó kételyek alaptanok. De szükséges, hogy 
mélyebben bocsátkozzunk a részletekbe és Egyp-
tomon kivül is tekintsünk körül, mert csak igy fog-
juk megérthetni, mily módon és hányszor járultak 
a szent áldozáshoz. 

Egyptomon kivül Arabia félszigete, Palaestina, 
Syria és Mesapotamia voltak a kelet azon országai, 
hol főleg találjuk az evangeliumi tanácsokat köve-
tők lioszu sorát. Mindezen országokban a ker. tökéle-
tesség utjain haladók között, életmódjukat tekintve, 
különbségeket fogunk észlelhetni. Általában két 
osztályt különböztethetünk meg, a coenobitáJc és a re-
meték osztályát. Az elsők alatt azokat ért jük, kik 
valami módon közös életet tartottak fenn, akár szo-
rosan vett zárdákban laktak, akár úgynevezett lau-
rát képeztek, vagy végre szintén a pusztában tar-
tózkodtak. Az első helyen emiitettek csakugyan 
valóságos szerzetesek valának, habár még nem ta-
láljuk is fel náluk azon szervezetet és tökéletes 
rendszert, minő például sz. Benedek szabálya által 
alkottatott. Ok is ugyanazon fedél alatt laktak, 
ugyanazon asztalnál étkeztek és a templomban kö-
zösen vették a szentségeket. Ez volt a kelet legné-
pesebb szerzete. Első kolostora nem messze volt az 
elpusztult Tentyristől Tabennán, a pálmák szige-
tén, hol az angyal a nádat metsző szent Pachomius-
nak megjelent, és innét terjedt el egész Canopusig. 
Tabennán több volt ezernégyszáz szerzetesnél, ide 
nem számitva a Nilus túlsó part ján élő szüzeket. 
Pachomius maga kilencz kolostort alapított, és ha-
bár a nagyszámú rendtársak között csak kevés 
áldozár találtatott, mégis tudjuk, hogy saját tem-
plomaik voltak, melyekben a vérnélküli szent áldo-
zat bemutatva lőn, és ahol a szerzetesek szombaton 
és vasárnapon az Ur testét vették. 

Forduljunk most azokhoz, kik a pusztában él-
tek. Rosweid és Morin olvasói tudják, hogy az ott 

élők az általok lakott helyekről neveztettek. I t t a 
puszta nevezete a magánynak oly helyét jelenti, 
hol a remeték bizonyos száma elkülönitett kuny-
hókban ugyan, de mégis egymással némi szövetség-
ben lakott. Nem voltak ugyanis igen távol egymás-
tól, és egy vagy több lelki a tya vezérlete alatt 
állottak, kik életszentségök által nyerték e befo-
lyást. Természetes, hogy első feltétele ezen életmód-
nak a megélhetés lehetősége volt. Ilyen helyek a 
homoktól megóvott és a szikladombok sorai között 
elterülő völgyek, vagy a Nilus valamely szigete. 
Az e nemű nevezetesb asceteriumok : Nitria, Scetis, 
Diolios és szent Antal hegye volt. Nitriában némi-
leg homályos hagyományok szerint már 150-ben 
K. u. valami Fronto nevü szent élt, de Ammon volt 
az, szent Athanáz korában, ki e vadont benépesi-
tette. Alatta annyira növekedett a czellák száma, 
hogy többé hely nem volt. De amit czélunknak 
megfelőleg ki kell emelnünk, hogy már a legko-
rábbi időkben a pusztákban, a vadonban templo-
mokra akadunk. Szent Makár előbb egy falu köze-
lében remetéskedett. Ott egy istentelen asszony 
arról vádolta, hogy általa meggyaláztatott. A rá-
galom hivőkre talált, Macarius pedig szánakozva a 
rágalmazó nőn, éjjel-nappal dolgozott, hogy a sze-
gényt gyámolitsa, önmagához intézvén e szavakat : 
„Miután feleséget vettél Macarius, kötelességed őt 
el is tar tani" . Később ártatlansága kiderült, és 
akkor az emberek angyali jóságát, alázatosságát, 
türelmét, egy szóval, szentségét ismerték fel. O azon-
banfu to t t és messze bement a lybiai sivatagba. Ott 
csakhamar tanítványok sorakoztak körülötte, kik-
nek azonban nem volt templomuk. Macarius most 
tizenötnapi utat tett a pusztában, hogy felkeresse 
szent Antalt és véleményét ez ügyben kikérje. Is-
merjük a nagy szentnek válaszát. Makár visszatért 
és nemsokára a szétszórt czellák között templom 
emelkedett a pusztaságban. Később, midőn a puszta 
lakói megszaporodtak, Scetében négy templomot 
találunk, melyek a kóroda, a malmok és egyéb épü-
letek közöl kimagaslottak. (Folyt, köv.) 

A budapesti papság köréből. 

Budapest, januárhó 20-án ; (Iskolatanácsi tagválasz-
tás. Kátéügy. Deák programmbeszédc. —) A főváros ú j já -
szervezése alkalmából az iskolai tanács is szerveztetvén, — 
az ebbe törvény szerint küldendő egy kath. egyházi tagnak 
megválasztása, az e czélból összehívott fővárosi lelkészkedő 
klérus által folyó hó 15-én ejtetett meg a közszeretetben álló 
kerületi esperesben, ngos Ráth József apát urban, azon kije-
lentéssel, miszerint e nemű választás a jelenben ugy, minta 
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jövő eseteknél is az esperességi tisztségtől egészen független-
nek, szabadnak tekintessék e's foganatosittassék. 

Ugyanezen alkalommal felszólalt ft. Eostaliázy Kál-
mán, budapest-krisztinavárosi plébános ur a kátéjavitás, 
illetőleg átdolgozás ügyében is, melynek szükségességét he-
lyesen ugyan, de véleményünk szerint csak egyoldalulag azon 
paedagogiailag nem helyeselhető módszerben látja, melylyel 
az szerkesztve van, s amely nem követ el ugyan dogmatikus 
erőszakot az elemi tanodai ifjúság elméjén, mint ezt Csen-
gery véli, de a betanulási szempontból mindenesetre sok ne-
hézséggel jár. 

A káté átdolgozásának szükségességét sürgető e fel-
fogást egyoldalúnak mondjuk pedig azért ; mert jóllehet el-
ismerjük, hogy az elemi iskoláinknál előirt és használatba vett 
esztergomi elemi és kis katekizmus sok oly kérdést foglal 
magában, melyek mint kevésbbé lényegesek elhagyhatók, 
avagy egyszerűbb, rövidebb modorban lettek volna szerkesz-
tendők, s melyeknek elhagyása, illetőleg átdolgozása, egy 
szóval a kátéknak könnyebb, rövidebb, de mégis kimerítő 
modorban való szerkesztése felette kívánatossá, sőt szüksé-
gessé lett, — mondom, ezt elismerjük mi is, de egyúttal azon 
nézetben vagyunk, hogy ami az elemi iskolákban használt 
káték átdolgozásának szükségességét még égetőbbé — el-
odázhatlanná teszi, az azon szomorú és mindnyájunk által 
igen igen érzett körülményben rejlik, hogy a hittanitás a 
város elemi iskoláinak napról napra szaporodó osztályaiban 
a törvény által feltételezett hetenkénti 2 óra helyett máris 
csak 1 — mondd egy — órára szoritkozhatik. A mult év 
junius havában kiküldött iskolaügyi bizottságnak felterjesz-
tése a fővárosi hitoktatók szaporításáról — mint tudjuk — 
halva született gyermek volt. — Már most mit tegyen a ka-
techeta azon egy óra alatt, melyet egy osztályban a hittan-
ból adhat ? Mostani kátéinkkal kezében csakhamar azon ta-
pasztalatra fog jönni, miszerint azokat tanítási kézikönyvül 
czélravezetőleg nem használhatja, s minthogy gyermekeknek 
mégis szükséges tankönyvvel birniok, melyből az iskolában 
hallottakat otthon nemcsak átismételniük, de betanulniok is 
kell — mert hiába : tantum scimus, quantum memoria tene-
mus — azért kénytelen lesz a katecheta, — ha ez annyira 
megszorított rövid idő daczára is némi eredményt felmutatni 
akar — önmaga által röviden összefoglalt kátét követni s 
azt betanultatni a gyermekekkel, ami ismét nem egyéb, 
mint inciderein Scyllam, qui vultvitare Charybdim; miután 
ezáltal az annyira sürgetett és méltán sürgetett egyöntetű-
ség a kátékban zavartatik meg és ily módon annyi módon 
adatnék elő a katekizmus, ahány katecheta van. *) 

Ennélfogva tehát — ami véleményünk szerint — a 
hittan előadására fordítható igen rövid idő azon körülmény, 
mely a káté lehető legszűkebb térre való összevonását a leg-
égetőbben parancsolja itt a fővárosban, mert hisz, ahol fele-
kezeti iskolák vannak és hol a hitoktatásról a kath. papság 
ugy, mint a felekezetnélküli rendszer behozatala előtt gon-
doskodhatik, — ott kátéink átdolgozása legalább az én né-
zetem szerint nem oly égető szükség, mint itt Budapesten ; 
mert e sorok irója faluhelyeD, természetesen felekezeti isko-
lában elemi és kis esztergomi kátéinkkel a legkielégitőbb 

*) Mihez még az is járul, hogy nincs is joga a katec.hetának az 
egyházhatóságilag megállapított tananyagon változtatásokat tenni. Szerk. 

eredményt birta kivivni, ugy hogy a gyermekek nemcsak 
hogy maradandólag betanulták a kérdéseket, de azokat ér-
tették is. Azért tehát ismételve mondom, hogy kátéink á t -
dolgozását égetőbben sürgeti a megszorított idő, mint tán 
kátéink szerkezete. A vásári elhamarkodott hitoktatás nem 
lehet különb egyéb vásári munkánál. *) 

A káté átdolgozásának mindenkitől érzett e szükséges-
ségéhez, nemkülönben az átdolgozás foganatosításának mód-
jához, midőn még többen hozzászóltak volna, a fentemiitett 
plébános ur ebbeli indítványa oda ment ki, miszerint ő nsga 
az esperes ur körlevelileg szólítsa fel a kerületi lelkészkedő 
papságot, hogy azok, kik a kátéátdolgozás hálás munkájá-
ban részt venni akarnak, magokat jelenteni és egy az espe-
res ur által e czélra kitűzendő napon szervezkedés végett 
összejönni szíveskedjenek. Miben is eljárni ő nsga az esperes 
ur teljes örömmel Ígérkezett. Magától értetendő dolog ter-
mészetesen, hogy az ekként átdolgozott káté használat előtt 
ő főmagaaságához, a bibornok-primáshoz lenne approbatio 
végett előbb felterjesztendő. 

Ezen és ehez hasonló egyéb határozatai a fővárosi klé-
rusnak nyilvánvaló bizonyságai annak, hogy eme ftdő klé-
rus legnagyobb részénél megvan a kedv és a jó akarat az oly 
annyira szükséges tömörülésre és egyetértő működésre ott, 
hol ezt az egyház szent érdekei kívánják, — csak ne akar-
janak azután egyesek különczkedni és kivételeket képezni, 
mint ez, fájdalom, a. mult év őszén megtartott congregatiónk 
azon végzésével szemközt történt, mely által elhatároztatott 
volt, hogy a fővárosi hitoktatás hiányai- és akadályainak 
orvoslása tekintetéből az illető helyeken lépések tétessenek. 
Különben annyit szabadjon itt intra parenthesim megjegyez-
nem, hogy a fővárosi klérus emiitett e nyilvános és törvényes 
végzése ellen való tiltakozásokra senkinek a fővárosi lelkész-
kedő papok közül sem oka, sem pedig — most már — joga 
sincsen. Est tempus loquendi et est tempus tacendi . . . Sa-
pienti sat. . . . 

A gyűlés végén nt. Czobor Gyula káplány ur a követ-
kező inditványt tette : 

„Tekintve azt, hogy Deák Ferencz, országos képviselő 
urnák a mult évi juliushavi programmbeszéde ellen a tilta-
kozások az egyes egyházkerületekből napról napra szapo-
rodnak, olyannyira, hogy már eddigelé 110 ily tiltakozó fel-
iratot olvashattunk a lapokban ; 

„tekintve továbbá azt, hogy a budapesti lelkészkedő 
papság Deák Ferencz e beszédének érdemében még nem nyi-
latkozott ; — ennélfogva arra kérem a t. gyűlést, miszerint 
e beszéd ellenében, melynek káros következményeit nemcsak 
a már tiltakozott 110 egyházi kerület époly behatóan, mint 
éles logikával kimutatta, hanem melyek a figyelmes olvasó-
nak az első pillanatra is egész horderejűkben feltűnnek — 
szintén állást foglaljon és az ellen óvást tegyen, annál is in-
kább, nehogy hallgatásunk által azon vélekedésre szolgál-
tassunk okot, mintha a fővárosi papság Deák e programmbe-
szédében kitűzött elvekhez beleegyezését adná, avagy ellené-
ben tiltakozni bátorsággal nem birna." 

Ez inditvány, mely már a multévi őszi congregatiónk 
alkalmából is csak a tanácskozási tárgyhalmaz miatt nem 

*) Az itt kifejtett szomorú tapasztalatokat nézetünk szerint érvül 
is lehetne felhozni a hittani órák szaporítása mellett. Szerk. 

8* 



60 

tétetett, a jelen esetben is a túlhaladott idő miatt nem vétet-
hetvén discussio tárgyául, elhatároztatott, hogy az esperes 
ur ő nagysága ez érdemben legközelebb s épen e czélra ösz-
szehivandja a főváros lelkészkedő klérusát, amikor is az 
ügy ex asse fog szőnyegre hozatni ós meghányatni. Az ered-
ményről majd tudósitani fogom e lapok tisztelt olvasóit. 

Garamparti. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'esti január 24. A h u s z o n h e t e s b i z o t t s á g 

ü l é s e i n e k e l n a p o l á s a . Az állam és egyház közti vi-
szony rendezésére (?) kiküldött bizottság, Grorove urnák, 
mint a bizottság elnökének inditványára üléseit elnapolta 
anélkül, hogy ez ellen a bizottság bármely tagja kifogást 
tett volna, sőt Madarász ur egészen az elnök belátására bi-
zandónak vélte meghatározni az időpontot, melyben a bizott-
ság tanácskozásait ismét felvegye. Nem vizsgáljuk az indo-
kot, mely a bizottságot e lépésre indította, nem vizsgáljuk, 
váljon csakugyan az birt-e befolyással a bizottság üléseinek 
felfüggesztésére, mit az elnök ur előadott, hogy t. i. sok 
mindenféle bizottság, közöttük pedig a 21-es fontos bizott-
ság is működik egy időben ; vagy azoknak van-e igazuk, 
kik ugy találják, hogy az adott indokolás csak el akarja 
takarni azon tulajdonképeni indokot, hogy az egyházkerü-
leti gyűlések tiltakozásai nem maradtak minden hatás nél-
kül ; vagy végül azok fogják-e fel helyesen a dolgot, kik az 
egész elnapolást csak liberális fogásnak tartják, mely azon 
reményben történt volna, hogy a papságot igy sikerülni fog 
elaltatni azon időig, midőn majd a kellő pillanat megérkez-
tével gőzerővel lehet az ,amerikai' szabadságot az egyház 
kezére és lábára verni, — mondjuk, mindezt nem vizsgáljuk, 
hanem magából a tényből kiindulva az elnapolásra nézve 
akarunk néhány szót koczkáztatni. 

Bármi lett légyen ugyanis oka a 27-es bizottság ülé-
sei elnapolásának, már maga ezen tény, amily helyes, any-
nyira bizonyítja, hogy legkevésbbé sem oly életkérdés az 
állam és egyház elválasztása, legkevésbbé setn oly elhalaszt-
hatlanul sürgős az ,amerikai' í'endszer létesítése, mint azt 
liberális lapjaink, liberális képviselőinkkel együtt az utóbbi 
félév alatt kürtölni jónak látták. Helyesnek nevezzük ez 
elnapolást, mert addig, mig a bizottság nem működik, mig 
a tárgyalásai alatt bizonyosan nyilvánulandó, majd tudat-
lanság, majd ellenséges szándékból származó ,reform'-esz-
mék napvilágot nem látnak, ez időig legalább is valószinü, 
hogy a katholikusok kedélyei nem fognak még jobban elke-
serittetni, és nem lesz a világ ujabban is annak szemtanuja, 
hogy mi kép kell az állami viszonyokat a rendezés álczája 
alatt felforgatni, és az összes állami életet végromlásba dön-
teni ; igenis, helyeseljük a nevezett szempontból a bizottság 
elnapolását, mert lelki szemeinkkel előre látjuk, hogy az ott 
felmerülendő eszmék a zavart, a bajt, az elkeseredést még 
jobban fokozták volna, mint a minő mérvben ezek már is 
léteznek, amit pedig elkerülni a kormánynak épen ugy, 
mint a bizottságnak nemcsak hazafiúi, hanem a katholiku-
sok lelkismereti nyugalma és szabadsága iránt is tartozó 
kötelessége. 

De továbbá ezen elnapolás kiáltó bizonyítéka annak 
is, hogy az egész 27-es bizottság kiküldése s az állam és egy-

ház közti viszonynak az ,amerikai' rendszer alapján leendő 
szervezésének égető szükségessége nem egyéb mint egy nagy 
hasugság, mint az egyház ellenségei által annak megrontá-
sára irányzott, erőszakos törekvés. Ha azon kérdés, mely-
nek megoldása (?) végett — mint mai nap a rendes ügyek 
bebonyolitását is nevezni szokták — a 27-es bizottság k i -
küldetett, csakugyan oly égető, oly elhalaszthatatlan lenne, 
vagy ha bármi módon is oly szükséges lenne, mint lenni 
állittatik, ugyan képzelhető-e, hogy akkor a bizottság ülé-
seinek elnapolásába mind a kormány, mind a bizottság tag-
jai egy szó ellenmondás nélkül beleegyeztek volna ? Ha épen 
ezen bizottság feladatának megoldása oly fontos és múlha-
tatlan az ország jólétének s boldogságának szempontjából, 
hogy egy egész félévi izgatást szentelt rá a liberális sajtó s a 
megyei gyűlések hoszu sora, honnan van mégis, hogy az 
alig néhány hete kiküldött 21-es bizottság folytatja üléseit, 
a 27-es pedig elnapolja azokat ? Váljon a szükség, vagy az 
erőszak szülte-e tehát e 27-es bizottságot? Elmondhatjuk e 
kérdésre is, illetőleg a bizottság szükségességére, hogy ,men-
tita est iniquitas sibi.' 

Azonban bár helyeseljük is a 27-es bizottság üléseinek 
elnapolását, a katholikusok megnyugtatására nézve mégis 
csak félrendszabályt látunk benne. A bizottság fenállása mel-
lett mégis megvan a lehetőség, hogy akkor amikor tárgya-
lásainak fonalát ismét felvegye és a kath. lelkismeret sza-
badságát megszorító, nyugalmát felzavaró javaslatokat ké-
szítsen és terjeszen az országgyűlés elé. Ezt megakadályozni, 
és igy a jövő eshetőségeinek elejét venni csak egy ut van, ha 
t. i. a 27-es bizottság egészen feloszlik. Az lett volna teen-
dője az elnöknek, hogy miután a tárgy, mely végett a bi-
zottság kiküldetett, nem csak nem sürgős, de nem is létezik, 
mert a katholikus hívek a papsággal együtt soha sem adtak 
alkalmat arra, hogy államveszélyesekül tekintethetnének, 
aminthogy hitelvük szerint olyanokká nem is lehetnek, mi-
után erről a bizottság meggyőződött, indítványozza, hogy a 
bizottság tényálladék hiányában oszoljék fel. Különben e hi-
bát még ma is jóváteheti a bizottság; ha gyűlést tartott csak 
azért, hogy elnapolását kimondja, tartson gyűlést azért, 
hogy feloszlását kimondja és mi biztosítjuk, hogy akkor 
nagyobb és értékesebb népszerűségre fog szert tenni a józan 
kath. közvélemény előtt, mint minővel bír a liberális vi-
lág előtt. • 

liakomaz, januárhóban. V a l a m i t a t a n í t ó k -
r ó l . A liberalismus minden utat és módot felhasznál, hogy 
a katholika egyház befolyását a népekre, a társadalomra 
bénítsa, erőtlenitse. ígéretei, csábításai hangzatosak, melyek 
az anyagban dicsőséget kereső kedélyekre ellenállhatlanul 
hatnak. 

A történelem meghamisításába, az okmányok elcsem-
pészésébe vagy koholásába mintegy belefáradva, legközelebb 
Európaszerte az egyház előőrseit igyekszik maszlagos szel-
lemi keverékével elhóditani s azután lefegyverezni, hogy igy 
a két ezredév óta bevehetetlen vár közelébe vagy épen szi-
vébe juthasson. 

Ily előörsökül tekintjük mi — szándékosan mellőzve 
most az alpapságot, — a néptanítói kart, mely már is sok 
helyütt szeret a liberalismus lidérczfénye után futni, és mint-
hogy a hangszállagok kellemesen hatnak idegeire, a szivbe 
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edződött igazságnak felemelkedő hangjára semmit sem adva, 
már csakugyan fut is. E nemes hivatásu testületnek máris 
több tagja majd Judásként szerepel, majd a kolompos orditó 
farkasokkal támadásra rohan elő. A ki nem ludas ne vegye 
magára ! Valamint a liberalismust, ugy e csatlósokat sem 
képes az egyház, sem tekintélyének sem áldozatkészségének 
közbevetése által megszeliditeni, kielégiteni. Ok éji bagoly-
ként fognak huhogni, éhes farkasokként oi'ditni : mig csak 
az egyház fenálland, hacsak Isten az ő ügye mellett hatal-
masan közéjök nem vág. 

Az egyháznak jelen viszonyaink közt azon kell lennie, 
hogy a még el nem tántorodott előőrsöket az örsfokon meg-
tartsa s ezek által világküldetését annál hatályosabban tény-
legesitse. Ezek lelkéhez szivéhez kell szólnia az egyháznak, 
hogy, magasztos hivatásukat felfogva, az általános támadás 
napjaiban helyöket férfiasan megállják . . . 

Miértis az egri egyházmegyében igen dicséretreméltó 
szokás, hogy a törvény érteményében kellőképen képesitett 
tanitói egyén uj állomásának elfoglalása alkalmából, a canoni 
jogtörvény szerint beiktatni szokott lelkészek példájára, az 
egybesereglett hivek jelenlétében, ünnepélyes isteni tisztelet 
közben nyilvános hitvallást tesz. Isten, a boldogságos Szűz 
és szentek segélyülhivása mellett a szent evangéliumra nyil-
vánosan igéri, fogadja, hogy a család, a haza, az egyház re-
ményét, jövendő támaszát a római katholika egyház tanitása 
szerint, annak szellemében fogja oktatni, nevelni. 

Evek előtt is tett ugyan a tanitó állomásának elfogla-
lásakor ily hitvallást, de csak röviden és az esperesi gyűlé-
sekben, tehát nem nyilvánosan. Napjainkban mindenfelé a 
nyilvánosságot sürgetik. Legyen tehát a tanitó részéről is 
e hitvallástétel országszerte nyilvános. 

Tanulság lesz ez a jelenlevő hivekre nézve, mert az 
egyháznak összes tanitmányát röviden egybefoglalva hall-
ják felolvastatni oly egyén által, ki — a tanitói terhes tisz-
tet kivéve — velők egyenlő állású ; ki tudvalevőleg a butitó, 
„demagóg" papi osztályba közvetlenül nem tartozik s ki az 
ő gyermekeiket fogja e szellemben nevelni. — Kezesség lesz 
ez az egyházra nézve, mely az esküt szentnek, sérthetetlen-
nek vallja és hivei által szentnek, sérthetetlennek tartatni 
pai'ancsolja. Támpont lesz a lelkészre nézve: mert azon eset-
ben, ha a tanitó hivatásáról, esküjéről megfeledkezve, az 
ifjúság között egyházellenes eszméket szórna, nyilvánosan 
letett esküjére, uj szólam szerint „becsület szavára" joggal 
figyelmeztetheti. Ok és alkalom adatnék az államnak is meg-
győződnie, hogy a kath. egyház tanitmányának egész összes-
ségében sem foglal semmi államveszélyest. 

A „polgári becsületszó" igen nyujtékonyi, távolról sem 
lehet az esküvel párhuzamba állitani. Ezzel egyszersmind 
kimondottuk, hogy ily hitvallástétel által az eskü fontossá-
gát is megerősitenők a hivek kebelében. 

Szerény nézetünk szerint még igen épületes szokás 
lenne, ha a hitvallást tevő tanitó bűneitől megtisztulva, egy-
szersmind az Ur asztalához is járulna : mert a hitetlenség 
tapasztalatkint azoknál kap be leghathatósabban, kik az 
évenkinti gyónást elmulasztják. Hogy pedig a megyénkszerte 
szintén divó fájdalmas pénteki" ajtatosság alól, — melyen 
minden áldozár és tanitó tartozik húsvéti gyónását egy es-
peresileg meghatározott helyen elvégezni, — több tanitó 

épen a gyónás kikerülése végett majd egy, majd más, gyak-
ran „költött" okból kibújik, szintén a tapasztalat bizonyitja, 
mig némely egyházmegyében a tanitók ebbeli komoly köte-
lességére aligha ügyel fel valaki. Azonban censori hatalom-
mal nem levék felruházva, hallgatok . . . Es bocsánat, ha 
már ez állapotot is nyilvánosan felhoztam . . . . 

Ez utóbbi kivánság teljesülését kivéve, ily nyilvános 
hitvallástételnek valánk mi tanúi folyó év és hó 6-dik nap-
ján, midőn ünnepélyes mise közben az evangelium olvasása 
után kezében égő gyertyával, mint ker. hitének lángoló jel-
képével t. Rajmann Antal, egyházmegyeileg kinevezett hely-
beli romai katholikus leányosztályi tanitó a tridenti zsinat 
hitvallását fenhangon felolvasá. E felolvasást megelőzé a 
pontificáló segédlelkésznek rövid, a szentíráson és történelmen 
alapuló elmélkedése azon tény felett, hogy a modern állam-
mindenhatósággal szemben, mit különösen hangsúlyozott, 
egyedül a kath. egyház van küldetve és hivatva a népek 
oktatására és egyedül az tanit hivei közt jogosan, kit ő küld. 

Az ujságvágyat, hogy egy uj embert lássanak, fokozta 
azon öröm, hogy 9% hosszú hónap multán, a mi liberális 
kormányunk által elv nélkül beavatott democratiával vivott 
nagy küzdelem után, végre községünk önálló leányosztálya 
is révpartra jutott, kapván ezen 300 frtos jövedelmű ál-
lomásra e hivatalvágyó és mégis hivatalnokszük világban 
egy egyént, ki hozzá a törvény kellékeinek megfelelő tulaj-
donokkal bir. 

Azt mondám, bogy e tanitói állomás betöltése végett a 
democratiával kelle megküzdenünk . . . Ennek részleteit 
elég ha mi tudjuk. . . . A népnek törvénymagyarázó tehet-
sége, ha kegyeltje érdekében történik, igen furfangos : és 
akaratja, főleg ba a tudomány egéből villámokat szóró 
egyén öntudatos agitatiója járul hozzá, hajthatatlan. Ámde 
a lelkészi hivatal az 1868-ban hozott népoktatási törvény 
paizsát tartván eléjök, a népet helyettesitő képviselőtestület-
nek zajlongását rendes medrébe szoritotta, tudván a költő-
vel : „Tűrni erős, de nehéz s fővirtus tűrni, szeretni ; tűrni 
ki tud, megtör mentében minden utat." 

Mindazáltal ne gondolja a t. olvasó, mintha oly hoszu 
időn át a leánygyermekek a szükséges oktatástól megfosztva 
voltak volna. Az illetékes egyházi hatóság, tanitói főtekinté-
lyénél fogva, az első naptól kezdve gondoskodott arra kel-
lőleg képzett egyén által a kisdedek oktatásáról. 

Igy járunk a democratiával, melynek nincs ha tá ra . . . 
Amit 3—4 hét alatt el lehetne végezni, hosszú küzdelmek 
után 9—10 hónapra hozzuk ugy ahogy rendbe! 

(Vége köv.) 

Bécs. A z u j i n t e r c o n f e s s i o n a l i s t ö r v é n y -
j a v a s l a t o k . Végre valahára rájok derült a mi liberáli-
sainkra azon várva várt s ma ujongva üdvözölt nap, melyen 
kormányunk megtette ama nagy lépést, mely, ha nem is 
gyógyítja a krach-ütötte sebeket, ha nem is üti helyre a mi 
közmondásossá vált zilált financziánkat ; szóval, ha nem is 
menti meg Ausztriát — sőt talán épen ellenkezőleg, a vég-
döfést adja meg neki, — mégis azért üdvözöltetik oly nagy 
örömmel az itteni liberális plebs által, mert ad oculum be-
bizonyítja, miszerint bizonyos körökben már odáig jutottak, 
hogy a bölcs kormányzásnak netovábbját a poroszok után-
zásában lássák. 
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Csak most veszem észre, hogy még Dem is mondtam : 
mi ez voltaképen ? Látja, hogy az általános (?) örömben én 
is elvesztettem fejemet, ha nem is örömből annyira, mint 
inkább ezen oktalan öröm feletti fájdalmamban, mire csak-
ugyan, Ausztriának mostani állapotában az igazi hazafinak 
elég oka van. 

De már a dologra : az tehát, a mi megjelent, semmi 
egyéb, mint az uj interconfessioualis törvények, melyeknek 
rettenetes porosz utó- vagy jobban mondva előizük van ; 
ámbár nem mondhatni, hogy azoknak előkészítésében benn-
szülött ausztriai polgárok, mi több papok is már évek óta ne 
fáradoztak legyen. Elég, ha azon röpiratokra emlékeztetem, 
melyek tavaly a papjelöltek egyetemi iskoláztatása ügyében 
megjelentek, hogy belássa, miszerint igazam van, midőn azt 
mondom, hogy találkoznak, fájdalom, még öntáborunkban 
is elegen, kik nyakig benne vannak a borussianismusban. 

A tvjavaslat négy részre oszlik, vagy, ha jobban tet-
szik, négy külön, de concentricus törvény fekszik előttünk. 
Az első formaszerüleg törli el a concordatumot, s aztán az 
egyházi javadalmakra vonatkozólag elhatározza, hogy min-
den kinevezésre az állam beleegyezése szükséges, mely eset-
leg meg is tagadható. A püspöki kibocsátványok egyidejű-
leg azoknak közzétételével az állami hatóságokhoz is teendők 
át. Oly egyházi rendeletek, melyek ,nyilvános tekintetek-
kel' (?) ellentétben állanak betilthatók. Az államnak továbbá 
határozott joga van (— már t. i. ezen tvjavaslatok szerint) 
az egyházi (értsd katholikus egyházi) vagyon kezelésébe 
befolyni. 

A második törvénynek fogalmazványát is valahol II. 
Józsefnek régi iratai közt, vagy Falk, porosz cultusminister-
nek papírkosarában találhatták.Vonatkozik pedig a zárdákra 
s a szerzetes s szerzetesszerü testületeknek jogi viszonyaira. 
Zárdáknak megalapítása s elnyomása ezentúl az ,állam'-nak 
tetszésétől függend, hasonlólag az alapítványok s adakozá-
soknak elfogadhatása. A tagok névsora rendesen benyúj-
tandó, s a netaláni fegyelmi büntetések bejelentendők (!). 
Végre, a kinek ezentúl kedve leszen Ausztriában csuklyá-
ját levetni, ebbeli szándékát korántsem tartozik rendi elöl-
járósága, hanem igenis ,az állami hatóság' előtt bejelenteni, 
s megvan minden ; — mit mond ehhez ? ! Majd elfeledtem 
volna megemlíteni, hogy az állam a bármikori házmotozás-
nak jogát is fentartja magának. 

A 3-ik tv. megadóztatja a papi javadalmakat a katho-
likus cultus költségeinek fedezésére; mert a keresztény nép 
ekként megszabadulván ezen költségek fedezésének köteles-
ségétől, annál többet fizethet a zsidónak, az ausztriai állam-
élet emez alpha- s ómegájának. 

A 4-dik tv. az újonnan beveendő felekezetekről szól, 
melyek csak akkor vehetők be, ha hittanuk, cultusuk s bei-
szervezetük mi törvényellenest vagy a többi felekezetre sé-
relmest sem tartalmaz. Szerencse, hogy ezen conditio csak 
az újonnan beveendő felekezetekre szól, mert különben 
Ausztriában a katholicismus, mint felette ,sérelmes' a zsi-
dóságra nézve soha sem vétetnék be. 

Csak röviden jeleztem eme ,nagyszerű' törvényeket, 
fentartván magamnak, hogy közelebbről bővebben nyilat-
kozzam rólok, talán nemsokára írhat ön is nekem hasonló-
kat Magyarországból W. 

Róma. A n t o n e l l i b i b o r n o k n a k e g y á l l í -
t ó l a g o s d i p l o m a t i a i k ö r j e g y z é k e a , m o d u s 
v i v e n d i ' ü g y é b e n merült fel az itteni lapokban, leg-
először is a gyanús jellemű,Correspondance franco-italienne1 -
ben, elhódítván a híres Bismarck-féle választási bullától 
azon helyt, melyet az a közönség figyelmében nem sokkal 
több joggal elfoglalt. 

A ,Corr.i szerint ugyanis Antonelli bibornok körjegy-
zéket bocsátott volna a külhatalmakhoz, melyben felszólí-
totta azokat : állapítsanak meg végre valahára egy ,modus 
vivendi'-t a szentszék s az olasz kormány közt, valamely 
nemzetközi szabályzatot, mely az u. n., a szentszék által 
visszautasított garantia-törvény helyébe igtattatván, a pápa 
állását az összes európai hatalmak közös garantiája mellett 
biztosítaná. 

Ez egész újságnak itteni, a Vaticánhoz közel álló lap-
jaink, de még a liberálisok közt az ,Opinione' is nem nagy 
hitelt hajlandók tulajdonítani. Mire való lenne — mondják 
amazok, az olasz ,garantia-törvény' helyébe valami ,euró-
pai' ilyféle törvényt tenni ? Változtatna-e ezen névcsere bár-
mit is a pápa állapotán ? S bármily egyetértőleg állapíttat-
nék is meg ezen legújabb garantia az összes európai hatal-
mak közt, visszanyerné-e ő szentsége ezáltal azon független-
séget, melyet a piemontiak berontása előtt élvezett s melyre 
az egyház legfőbb kormányzatára okvetlenül szüksége van ? 

Ime a nagy kérdés ! Sőt még többet is mondunk : nem 
elég, hogy a pápa tettleg szabad legyen, hanem szükséges, 
hogy még látszata is kerültessék annak, mintha egyes tény-
kedéseiben nem élvezné azon teljes függetlenséget, s követ-
kezőleg nem járhatna el mindazon részrehajlatlansággal, 
melyet a kereszténység közös atyjától méltán követelhet. 
Ezen látszat pedig, azaz a függésnek látszata meglesz mind-
addig, mig Rómában a pápa mellett más fejedelem is székel, 
bárminő úgynevezett garantiatörvényt hozzon, akár Olasz-
ország, akár az összes európai diplomatia, s a látszat mellett 
mindig ott lesz a tény is, azaz : a pápa nem független, mind-
addig mig az ellenséges usurpatio tart, bármit mondjon, Ír-
jon, alkudozzék s ravaszkodjék is a diplomatia; mert a pápa 
mindaddig oly embernek helyzetében marad és lesz, ki ide-
gen házban lakik, s következőleg az idegen, mi több : ellen-
séges indulattal viseltető háziur-alkotta házszabályokhoz 
alkalmazkodni kénytelen. Avagy nem igaz, hogy már szám-
talan katholikus lapot lefoglaltak, csupáncsak azért, mert ő 
szentségének egyes beszédeit közölték ? S ez mindig lesz igy, 
mert a pápa sohasem fogja jogosnak elismerni a rajta elkö-
vetett rablást, az olasz kormánynak pedig épezért akár-
hányszor oka lesz, ,megsértett'-nek éreznie magát; mert, 
mint a közmondás tartja : az akasztottnak házában nem 
szabad kötélről beszélni ! 

Avagy nem igaz, hogy a pápa, a bibornokok, minden 
pap itt Rómában, mióta az olasz kormány az ágyukkal le-
döntött falakon keresztül ide berontott, folytonosan csak a 
legdurvább guny, üldöztetés, sőt durva erőszak s tettleges-
ségeknek épannyi czéltáblái, tárgyai, s lehet-e ez másként 
egy a páholy szolgálatában álló kormány alatt ! — pedig hol 
van az a kormány Európában, kivévén talán a jelenlegi 
francziát s belgát, mely ne állana annak szolgálatában? — 
miből ismét csak az következik, hogy valamennyinek együ.tT 
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tes garantiája épannyit ér, mint magának az olasznak külön 
tett Ígéretei, t. i. semmit. Mindezeknélfogva nem hiszszük, 
hogy Antonelli bibornok ilyetén körjegyzéket szétbocsá-
tott volna. 

Az itteni ,Comitato Pasquiuo', azaz egy zsidó- s egyéb 
gyerekekből álló, nyilvános farsangi mulatságokat rendező 
bizottság Pianciani városi syndicus s egyúttal bizottsági el-
nök (!) utján engedélyt kért a ministeriumtól, hogy a Coly-
seumban nagy bohócz körmenetet tarthasson. A kormány, 
hivatkozva egy törvényre, mely az ókori emlékeknek épen 
fentartása czéljából minden nyilvános mulatságot kizár 
onnan, megtagadta ezen engedélyt; jól tudván azonban, hogy 
a folyamodványnak okát csupán csak azon emberséges óhaj 
képezte, az annyi vértanuk szent emléke által az egyház 
előtt oly kegyeletes helylyé tett Colyseumnak megszentség-
telenitését tőlök telhetőleg előmozditsák, az engedély meg-
tagadásának keserű pilluláját azon igéret által czukrozta be> 
hogy onnan a kereszt s a keresztúti statiók minél előbb eltá-
volíttatni fognak. 

Az újonnan kinevezett bibornok urak a következő con-
gregatiókhoz osztattak be : Franchi : rendk. egyh. külügyek, 
zsinat; püsp. s szerz., bucsuk s sz. ereklyék.; Oreglia püsp. 
s szerz., consist., bucsuk s sz. erekl. propaganda; Tarquini: 
index, zsin., püsp. s szerz., keleti propag. ; Martinelli: index, 
püsp. s szerz., consist., bucsuk s sz. erekl. Fernandez : zsin., 
püsp. s szerz., consist., bucsuk s sz. ereklyék. 

Most már az fisservatore Romano' is formaszerüleg de-
mentirozza a Bismarck-féle bullának létezését, s ezzel azt 
hiszem a discussio ezen tárgy felett befejezve leend. F. 

Berlin. N a p i ú j d o n s á g o k . Bismarck és az ő 
Keudell-je nagyszerűen blamirozván magokat, nem csuda, 
hogy az itteni körökben mindinkább megerősödik azon hir, 
miszerint mindkettőnek állása komolyan veszélyeztetve van. 
Meglehet tehát, hogy ez Keudellnek római állásába kerül, 
ha nem is hiszszük, hogy Bismarck már most is ezen balfo-
gás miatt bukjék ; mert az uralkodók sem szabadulhatnak 
mindig tetszésök szerint ministereiktől ; sőt, mint szent-
atyánk nem régen, aligha minden vonatkozás nélkül a mi 
királyunkra mondá : nincs nagyobb rabszolgaság a telhetet-
lenségnél. 

A birodalmi tanácsnak középpártja, a választások ed-
digi eredménye szerint 91 tagot számlál már s a 10 még 
hátralevő szűkebb választásból még legalább 6 tagot remél. 
Nevezetes, hogy a német munkásegyletnek ezidőszerinti feje, 
Hasenclever arra szólította fel embereit, hogy a szűkebb 
választások alkalmával mindigaz oppositio jelöltjére sza-
vazzanak, legyen az particularista, ultramontán, lengyel 
van dán, csak a ,liberális' jelöltre ne. Ekként az összes 
ellenzék, melylyel Bismarck nem sokára szembe álland, 120 
—130 tagot fog számlálni, mindenesetre oly tekintélyes cso-
port, melyet a kanczellár urnák nolle-velle tekintetbe kei-
lend vennie. 

A specifice porosz országgyűlésen Falk minister most 
tettleg amaz, a ,Religio' által már régebben jelzett egyház-
ügyi tvjavaslatokat nyújtotta be, melyek a püspökök beleb-
bezését s az ekként főpásztoraiktól megfosztott megyéknek 
mikénti kormányzását tárgyalják. Mielőtt pedig ezen uj 
,törvények', Bismarcknak liberális szavazógépének, ezen 

porosz országgyűlésnek segitségével hatályra emeltetnének, 
hamarjában még koldusokká teszik a mi püspökeinket 
Legújabban a sor a boroszlói hg.-püspökre került, kinek 
jan. 15-én minden bútorát, képeit, lovait s kocsiját elkoboz-
ták, épen csak két lakószobájának bútorait hagyván meg, 
mert eddigi birságai a többiből kiteltek. Mint mindenütt, hol 
az állam papi tulajdont lop, ugy itt is csak a zsidók javára 
s hasznára teszi, s ez az oka, hogy a liberalismus mindenütt 
annyira rajong ,a törvénynek személyválogatás nélküli ér-
vényesítéséért', annyira rajong a ,saecularisatió'-ért, a mint 
egyáltalán mindenért rajong, amiből a leleményes zsidó pénzt 
csinálni tud ; — s pedig mi volna az, a miből ez ne tudna 
pénzt csinálni ? — eltekintve természetesen a becsületes üz-
letektől. 

A polgári házasságra vonatkozó törvény feletti tanács-
kozást alsóházunk jan. 21-én végezte be. Gerlachnak indít-
ványa, mely szerint a keresztények s zsidók közti házasság 
ezentúl is megtiltva leendett, természetesen elvettetett, mert 
hiszen, épen ez egyik főoka az egész polgári házasságféle 
komédiának. Sőt országgyűlési liberálisaink még tovább is 
mentek, s Falk minister nyilt ellennyilatkozata daczára is 
elhatározták, hogy a valláskülönbség elegendő ok a házas-
ság végleges felbontására, más szóval, ha egyik katholikus 
fél protestánssá lesz, szabadon elhagyhatja a másikat s lép-
het uj polgári — ,házasságra'. 

A Bismarck s Mallincrodt közt jan. 16-án lejátszatott 
viharos jelenet minden becsületes emberre igen kinos benyo-
mást tett. Mallincrodtnak ezen alapos megjegyzésére: oly 
ember (mint Bismarck), ki a francziának német területeket 
igért, s az Ausztria elleni háborúban oly becstelen eszközhez 
nyúlt, melytől még az olasz kormány is visszariadt, hogy t. i. 
az ellenséges hatalomnak katonáit esküszegésre s hazaáru-
lásra csábitsa, ily ember ne vádolja a kath. püspököket ha-
zaárulásról; — ezen alapos megjegyzésre mondjuk, Bismarck 
egy pár személyeskedő gorombaságon s egy pár hazugságon 
kivül egyebet sem tudott felelni. Ez utóbbiak közé tartozik 
az is, hogy azt állitja, miszerint az u. n. magyar légiónak 
Klapka alatti szervezése azért volt szükséges, mert a sado-
wai győzelem után tartani kellett attól, hogy a háború 
III. Napoleon beleelegyedése által beláthatlan mérveket vesz 
sat. — holott jól tudja minden ember egész Európában, hogy 
ama kevéssé becsületes politikának előkészületei, melynek 
egyik eszközeül ez a ,magyar legio' is szolgált volna, mái-
régen a sadowai nap előtt már végre voltak hajtva, mint ezt 
az Usedom-féle, egy pár év előtt, de szintén Lamarmora által 
nyilvánosságra hozott s akkor igen kényes feltűnést okozott 
jegyzék, már akkor kétségbevonhatlanul bebizonyította. 

Utálatos valami ez a mai liberalismus!— ez amaz 
axióma, mely mindebből önkényt folyik. íme még egy példa 
erre. A ,Religio' már ezidei 3-ik számában emiitette, hogy a 
düsseldorfi tartományi elnök, valami Ende ur az utóbbi vá-
lasztások alkalmával minő gyalázatos terrorismust gyako-
rolt az alája rendelt hivatalnokokra. Áthelyezés, felfüggesz-
tés, megintések, a szokott segélypénzeknek megvonása, a 
hivatalos minősitvényeknek meghamisítása, — mindez al-
kalmaztatott azon hivatalnokok ellen, kik a katholikus, 
vagy egyáltalában a középpárti jelöltekre szavaztak. Ezért 
jan. 16. Biesenbach képviselő interpellálta a cultu8mini3tert, 
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s Falk ur — mosolyogva megerősített s helybenhagyott 
mindest, a liberálisok pedig, élükön Lasker a zsidó, tapsol-
tak hozzá — ilyen fogalma lévén e fajnak azon vélemény-
szabadságról, mely a jogállam' nem szabadkőműves polgá-
rait megilleti ! 

Páris. Az , U n i v e r s ' - n e k f e l f ü g g e s z t é s é r e 
nem csak a perigueuxi püspöknek, e lapban közlött, ö szent-
ségének m. é. nov. 21-érőli encyclicáját ismertető körlevele, 
hanem még ezenkívül két, ugyané számban megjelent czikk 
is adott okot, vagyis jobban alkalmat, melynek elseje Veuil-
lot Lajos, másika fivérének, Ödönnek tollából származott. A 
perigueuxi püspök ur körlevelének bűnösnek talált helye 
következőképen hangzik: „Halljátok immár szeretett test-
véreim IX. Piusnak magasztos s szent szavát. Azon üldözte-
tésekről szóland az nektek, melyeket az anyaszentegyház a 
világi hatalom részéről elviselni kénytelen, mely hatalom a 
jogot megveti, mely a vallásnak ellensége, mely isteni s em-
beri igazokat különbség nélkül lábbal tapod. Arra is figyel-
meztetni fognak e szavak, hogy szent hitünk arezátianul 
megsértetik, hogy az igazság méltatlanul gyaláztatik, hogy 
nyers erőszak támadja meg az egyház tekintélyét, hogy a 
hivek folytonos gúnynak kitévék, hogy az erkölcsi érzet 
mindinkább jobban elvadul, s hogy maga az alkotmány 
legmélyebb alapjaiban ingattatott meg. Igenis, ezek amaz 
undoritó mozzanatok, melyek a caesarismus eljárási modo-
rát jellemzik, azon caesarismusét, mely az uj világ több 
részében, s eme vén Európában főleg Németországban s 
Svajczban hallatlan erőszakkal dühösködik. Erre vonatko-
zólag az apostoli irat azon püspököket jellemzi, kiknek hi-
vatásszerű szent működése mindenképen megbénittatik, kik 
a törvényszékek elé hurczoltatván elitéltetnek, börtönnel 
fenyegettetnek vagy kérlelhetlenül száműzetnek ; azon pa-
pokra is hivandja fel figyelmeteket, kik javadalmaiktól 
megfosztva az éhségnek s a végnyomornak dobatnak oda 
zsákmányul ; leirandja azon hiveket is, kik vallási köteles-
ségeik teljesítésétől eltiltvák, fenyegetések s csábitások által 
a schismára szoríttatnak. S mindez oly törvények követ-
keztében történik, melyeket emez újkori caesarok hoztak !" 

A fentemiitett czikkeknek elsejében Veuillott Lajos 
azon eszmét fejtegeti, hogy Bismarck adatokat s álokokat 
keres egy Francziaország elleni háborúra, minőséggel — 
úgymond — nem igen törődik a kanczellár ur, csak ameny-
nyiséggel. A másik, két párisi lap, a , Siècle1 s ,la Presse' el-
len polemizáló czikk azt mondja, hogy Poroszország minde-
nekelőtt a kath. egyháztól fél, melyet Francziaország képé-
ben megsemmisíteni szeretne. Sőt volt ugyanezen szerencsét-
len, jan. 19-éről kelt számban még egy harmadik czikk is, 
mely arra szólítja fel a versaillesi kormányt, hogy végre 
valahára mutasson komoly arczot annak a ,dühös német 
kanczellárnak', mert különben megéri, hogy Francziaország 
alatta másodrendű, mediatizált állammá sülyed. 

Ezek okozák lapunknak két hónapra való felfüggesz-
tését, mely a külügyminister, Decazes hgnek különös sürge-
tésére még ugyanama napon határoztatott el egy ad hoc tar-
tatott ministertanácsban, s a fenálló ostromállapotnál fogva 
Ladmirault tábornok, városi hadparancsnok által hajtatott 
végre. A felfüggesztés kellemetlen benyomást tett a közön-
ségre; a tisztességes lapok sajnálkozásukat fejezték ki afe-
lett, hogy Francziaország ennyire kénytelen a porosz kan-
czellárnak szolgálatjára lenni. Néhány liberális lap pedig 
ujongott, hiszen a katholikusokat érte e csapás. 

Hamarjában még valamit, mi hasonlólag azt mutatja, 
mennyire iparkodik Poroszország mindenütt Francziaország-
nak a katholicismus érdekében kifejtett tevékenységét pa-
ralyzálni. Régebbi, a ,Religio'-ban is jelzett (5. sz. 38 1.) 

reményeink az örmény kérdésnek általánosan kielégítő meg-
oldására nézve nem teljesedtek egész kiterjedésökben. A 
porta arra szorítkozott, hogy a kath. örményeket, mint kü-
lön római-kath.-örmény községet, fejéül pedig Azarian E f -
fendit ismerje el ; szorítkozott pedig erre, mert a porosz kö-
vet hivatalos kérdést intézett a török kormányhoz ; minő 
joggal avatkozik a franczia követ belügyekbe, aminő ez az 
,örmény kérdés', s mit mondana hozzá a magas porta, ha 
egyéb hatalmak is ezt tennék ? — ! 

VEGYESEK. 
Személyzetiek. 0 felsége a császár s ap. király Buda-

pestről f. hó 8-áról kelt legm. elhatározással vallás és köz-
oktatási magyar ministere előterjesztésére a szatmári szé-
keskáptalanban cserneki és tarkői Dessewffy Emánuel ének-
lő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra, Szepessy Sámuel 
őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra, Schmoczer Ignácz 
székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra és Günther 
József mesterkanonoknak a székesegyházi főesperességre való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván az ezáltal megürült 
utolsó kanonokságra Nóvák Antal tiszteletbeli kanonokot és 
gymnasiumi igazgatót, az ugyanazon székeskáptalanban be-
töltendő tiszteletbeli kanonokságre pedig Keszler Ferencz 
püspöki titkárt s hittanárt nevezte ki. 

— Kegyes adakozások. Egri érsek ő nagyméltósága, 
úgyszintén az egri mélt. káptalan az egri egyházmegyei 
szegényebb ellátású nyugalmazott papok, továbbá lelkészek, 
káplánok, és tanítók segélyezése czéljábói folyó 1874-ik évre 
külön-külön 4000, együttvéve tehát 8000 o. é. forintot ado-
mányoztak. Ezen nemes tett bizonyára általános elismerés-
sel, az annak idején segélyezendők által pedig őszinte hálá-
val fog fogadtatni. Egri érsek ő exja ezenkívül a bulyi róm. 
kath. hitfelekezeti tanitó fizetésének gyarapításához éven-
kint 50 o. é. forinttal fog járulni. (E.) Mlgos Olteanu János, 
nagyváradi g. sz. kath. püspök ur pedig Temesvár polgár-
mesterének 100 ft. adott át azon kijelentéssel, hogy ezen 
összeg a helybeli szegények között nemzetiségi s vallási kü-
lönbség nélkül kiosztassék. 

— Bern kantonnak 100,000 szavazóképes polgára kö-
zül 60,000 az uj ,liberális' egyháztörvény mellett nyilatko-
zott, 17,000 pedig ellene. — Pichler, a szentpétervári könyv-
sikkasztó szibériai fogságából visszatért hazájába, Bajor-
honba. — A bécsi kormány az uj interconfessionalis tvja-
vaslatoknak életbeléptetését, tekintettel a kötelező polgári 
házasságra csak a polgári törvénykönyvnek át- s újjáala-
kításával akarja összeköttetésbe hozni. Akkor aztán még 
egy pár esztendeig nem lesz ott kötelező polgári házasság ; 
pedig a zsidók s affiliáltjaik alig várják már. — Mily szabad-
elvű a porosz kormány mutatja ama ,kérdezési iv', mely, 
mint Biesenbach képviselő legújabban a porosz alsóházban 
tett interpellatiójában említette, a katholikus tanítók közt 
köröztetett, ezen kérdésekkel : 1 liberalis-e ön avagy ultra-
montán ?, 2) hogy szavazott ?, 3) mit gondol a májusi tör-
vények s a püspökök, ezekkel szemben tanusitott ellent-
állása felől? 4) tagja-e valamely katholikus egyletnek, s 
minő szerepet játszik abban ? . . . 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 385 frt. 94 kr. s 140 frank aranyban. 
Nt. Való Simon, pest-józsefv. segédleik. . . . 2 frt . 

A svajczi üldözött papolt számára. 
Ugyanaz 1 ez. frt. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, január 31. 9 . I. Félév, 1874. 
Tartnlom. A communio története — Levelezések. — Egyházi tudósítások : Pest. Hogy lesz jobb ? Bdkomaz. A felnőttek 
oktatása és a tanfelügyelők. Berlin. Az uj törvényjavaslatok a püspökök kinevezését illetőleg. Svajcz. Az üldözés történe-

téhez. — Irodalom. — Vegyesek. 

A communio története. 
(Folytatás.) 

Világos tehát, hogy a templom, melyekben a 
szent t i tkok ünnepeltettek, az úgynevezett pusz-
t ákban csakúgy mint a zárdákban elkerülhetlenül 
szükségesnek tekintetett . De, a mi még külön fel-
jegyzést érdemel, arról is értesit tetünk, hogy Ni-
t r iában a templom csak a szent misének és áldozat-
nak szolgált helyéül, és nem használ ta tot t az offi-
cium éneklésére. Azt is tud juk , hogy Nitria vagy 
ötezer szerzetesei minden szombaton és vasárnapon a 
szent áldozás czéljából összegyülekeztek, és hogy 
ilyenkor örömük nyi lvání tására fekete rendes öltö-
nyüket vakitó fehérségű vászon, vagy lenbó'l ké-
szült ö l tönyökkel cserélték fel. 

Nem kételkedhetünk tehát ezek u tán az asce-
teriumok lakóinak gyakori áldozásairól, és át térhe-
tünk a laurák lakóira. I t t a remeteélet más alakot 
ölt. Ahelyett , hogy az egész puszta sikságán el-
szórva lennének, habár elkülönitett czellákban, és 
nem egy fedél alatt , de sokkal közelebb laknak 
egymáshoz, és egy fal á l ta l választa tnak el a vi-
lágtól. Hogy a laurá t megtalálhassuk, e lhagyjuk a 
Nilus par t ja i t és a szent földre vándor lunk. Mi 
ugyan it t is még mindig a puszták lakói között 
leendünk, de it t e szónak határozottan más értelme 
van és egyszerűen magányos, műveletlen vad he-
lyeket jelent. A Jeruzsálem és Jerichó közötti ko-
pár szikladombok vidéke például i ly pusztát ké-
pez. I l y helyeken laktak a palaestinai remeték, és 
soha valami felette nagy távolságban népes vidék-
től. Bármily helyen alakul t ily laura, azt lá t juk , 
hogy a jeruzsálemi főpap megjelen, hogy templo-
mukat megáldja, felszentelje. Alig telepedett meg 

szent Eu thymius Quarantana hegyén, imolájában 
azonnal oltárt állított. Azon laurában, melyet ké-
sőbb más helyen épített, mindennap mise monda-
tott . Gerasimusnak, a J o r d á n völgyében volt lau-
rá járól tud juk , hogy tagjai minden szombaton és 
vasárnaponként vették az U r testét. Ugyanezt em-
lítik szent Sabbas társairól is. 

A laura szerzeteseinél befejezhetjük a puszták 
coenobitáiróli értekezésünket, és midőn egy részről 
nem nehéz volt kiderí tenünk, hogy az angyalok 
kenyerével éltek, másrészről azon következtetésre 
ju tunk , hogy á l ta lában csak egyszer vagy kétszer 
j á ru l t ak hetenként az Ur asztalához. Csak egy je-
lentőségteljes kivételre akadok. Szent Apollo Her-
mopolis közelében egy hegy tövében lakott , azon a 
helyen, hol a hagyomány szerint egy időn át a 
szent család telepedett meg. És valóban, a gyermek 
Jézus szelleme látszott Apollóra és társaira átszál-
lani, kik mindennap egybegyűltek a communio 
vételére. 

I lyenek voltak a régi egyház, szent Athaná-
sius és szent Vazul szerzetesei. Fu to t t ak az istente-
len, gonosz római világból, mely annyi ra megrom-
lott , hogy a kereszténység befolyása á l ta l is alig 
javi tólag ha thato t t rá, és már csak arra való volt, 
hogy a góthok és hunnok kard ja i és bárdja i ál tal 
romba döntessék. De ama coenobitákon kívül, 
messze benn a sivatagok pusztaságában t a lá l t a t t ak 
emberek, kik nem elégedtek meg avval, hogy Krisz-
tusért a világot e lhagyák. A coenobiták u g y a n tá-
voztak a világ zajából, de mégis volt némi öröm és 
vigasz abban, hogy hasonlelkü testvérekkel egy 
kolostorban, vagy ugyanazon laurában lakha t tak . 
A zárda második hazá jokká lett , de voltak férfiak, 
kik Krisztusért még erről is lemondani haj landók 
valának. Nem futó vágy volt az, mi erre indítot ta 
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ó'ket, vagy ha az volt, csakhamar visszatértek szer-
zetes testvéreik körébe, megijedve a szorosan vett 
puszta ünnepies, és csak a barlangokat néha meg-
látogató oroszlányok vad orditásai által megsza-
kasztott csendjétől. Ekkor vissza kívánkoztak régi 
társaikhoz, csendes fekhelyeikre és társaik ismert 
énekeihez. De ha a lélek állhatatosan kivánta a ma-
gányt és az apát látta, hogy itt csakugyan hivatás 
van az elmélkedés magasabb fokára, akkor Isten 
védelmébe ajánlva lelki fiát, kibocsátotta a renge-
teg vadon magányába. Már ami most ezeket illeti, 
kérdés támadt, hogyan jutottak ezek a communió-
hoz? Talán mindent feláldozván a legméltóságo-
sabb szentségről is lemondtak? 

Azon feltevés, hogy a szentérzelmü férfiak 
nagy sokasága a szent áldozást egészen nélkülözte, 
olyannyira hihetetlen, hogy csak az Ur teste véte-
lének kimutatott lehetetlensége győzhetne meg arról. 
De vizsgáljuk meg csak a dolgot közelebbről. Nem 
kellett ezen szorosan vett remetéknek annyira be-
hatniok a távolba, hogy a szentségek körén egészen 
kivül esäenek. Szent Antalnak, hogy hegyi magá-
nyát elérje, három napig és három éjjelen át kellett 
gyalogolni, és mégis tizennégy, husz napi időkö-
zökben meglátogatta a pispiri zárdát, hol áldozha-
tott. Majd minden esetben, melyben első tekintetre 
a felhozott példa azt látszik mutatni, hogy a szi-
gorúan vett remeték communiója lehetetlen volt, 
csakhamar az ellenkezőről győződhetünk meg. Mar-
cus apát például harmincz éven át nem hagyta el 
magányos czelláját, s ha már most kíváncsian azt 
kérd jük: hogyanjutot t ő a szentségekhez, azt talál-
juk, hogy vasárnaponként hozzá egy áldozár jött 
és ott misézett. Mózes apát, a megtért rabló és szent 
néger, ki oly mélyen hatolt be a pusztába, hogy az 
emberlakta vidékekhez hétnapi távolban volt, még 
sem nélkülözte az Ur testét. János apát három éven 
át egy kopár sziklán élt, de minden vasárnap egy 
áldozár meglátogatta, hogy ott a vérnélküli áldo-
zatot bemutassa előtte. Paphnutius hat angol mért-
földnyire volt távol Scetétől, de azért még kilencz-
ven éves korában is minden héten elment az Ur 
testének vételére. A Jordán völgyében egy remete 
ötven éven át magányosan élt, mindamellett arról 
értesítenek, hogy hetenként háromszor áldozott. 
Szent Zeno apát, ki Syriábanegy sírboltban lakott, 
minden vasárnap elment a templomba, hogy a 
communióban részesülhessen. Azután nem szabad 
felednünk a már fentebb érintett könnyűséget, 
melylyel az egyház megengedte, hogy az Ur tes-

tévé változtatott kenyeret a hi vek migokkal vi-
gyék. Szent Vazul határozottan és világosan t anú -
sítja ezt a remetékről. A laurák lakosai is, ha a 
böjt idején a pusztába szétmentek, amint ezt tenni 
szokták volt, a szentséget magokkal vitték, és he-
tenként kétszer, háromszor is áldoztak. Csak egy 
okmányilag biztos esetet tudok, a midőn valamely 
szent hoszu időn át az Ur testét nem vette, és ez 
egyptomi szent Mária, ki, mielőtt a Jordánon tuli 
pusztába vonult, ker. szent János templomában 
szokott volt áldozni, és azután életében még csak 
egyszer, közvetlenül halála előtt Zozimus apát által 
részesittetett a szentségben. Némely más, de ritka 
esetben hasonlót gyaníthatunk, mint például azon 
két mesztelen szerzetesnél, kiket szent Macarius egy 
szigeten a mocsárban talált, akik negyven éven át 
más embert nem láttak. Aranyszájú szent János 
is beszél oly remetékről, kik évenként egyszer, vagy 
minden második esztendőben járul tak a communió-
hoz. De e r i tka példákkal szemben a tények egész 
hoszu sorát áll i thatjuk, amelyekből kiderül, misze-
rint a puszták atyjái nem csak áldoztak, hanem 
hogy ezt tették hetenként legalább egyszer, oly idő-
ben is, midőn a világban élő máshivek az Ur testét 
minden héten háromszor, négyszer, sőt némelyek 
naponkint vették. 

Ez a communio történetében figyelemre méltó 
tény, amelyből anélkül, hogy kelleténél nagyobb 
súlyt fektetnénk rá, mégis nézetem szerint azt biz-
ton következtethetjük, hogy a negyedik keresztény 
században és az ötödik elején a világban élő jó ke-
resztények, kik kísértéseknek és veszélyeknek vol-
tak kitéve, gyakrabban áldoztak, mint azok, kik 
náloknál szentebbek valának. Most azt akar juk 
figyelmünkre méltatni, ami szerintem nem kevésbbé 
bizonyos, hogy az egyház legnagyobb hatalmának 
és kifelé terjedő uralmának fénykorában a legcse-
kélyebb számú communiókra találunk. 

(Folyt köv.) 

L e v e l e z e s e k . 
= jan. havában. 1874. 

IX. 

K. B. ! Nincsen szándékomban túlbuzgóságodnak fel-
róni, hogy az egyházat, illetőleg pedig az ultramontán pár-
tot védelmezed azon vád ellen, mintha ő lenne oka az egy-
ház és állam közt napjainkban szemlélhető küzdelemnek, 
vagy mintha azon párt az állam jogait confiscálni akarná. 
Előhozott okaidban meglehetősen megnyugszom, de midőn e 
coneessiót teszem, azt csak a külföldre nézve értem, nálunk 
egészen másképen vagyok kénytelen itélni azon üzelmek fe-
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löl, melyek az itteni ultramontán pártnak napi kenyerévé 
lettek és pedig minden ok nélkül. 

Vagy mondd meg őszintén, K. B., mirevalók azok a lá-
zító kerületi tiltakozások hazánk nagy fia és bölcse Deák Fe-
rencznek beszéde ellen ? Mit vétett D. F. az egyháznak av-
val, hogy amerikai rendszere által szabaddá akarja tenni, 
mint a madarat ? nem általánosan elterjedt hit-e már amúgy 
is, hogy az ultrámon tánok ellenségei minden szabadságnak 
és most e tiltakozások nem fogják-e még inkább megerősi-
teni ezen általános hitet ? Valóban nekem ugy látszik, hogy 
ama kíméletlen fejtegetésekkel, midőn majd ellenmondást 
vetnek egyes kerületek a haza bölcsének szemére, majdrosz 
akaratról, majd kétszinüségről, majd tudatlanságról vádol-
ják , oly lépésekre akarják ragadni, melyek legalább kül-
szinre ellentétben lennének beszéde szellemének szelídségével-
Sőt én, K. B. nem csodálnám még azt sem, ha ennyi meg-
támadás után elhagyná az öreg urat irántunk eddig tanúsí-
tott jóakarata és szigorúbb rendszabályokat ajánlana a kor-
mánynak, olyanokat, melyekről még magam is azt monda-
nám, hogy már ezek ellentétben vannak az amerikai egyházi 
szabadsággal ; — mert hiába, az ember néha kifogy a türe-
lemből. Ha azután ebből komolyabb bonyodalmak fejlődné-
nek, ha az egyházra csakugyan beállanának azon következ-
mények, melyek ma még csak agyrémként kisértenek az ul-
tramontánok fejében, ugy méltán mondhatnók, hogy : ti 
akartátok, mert az izgatást ti kezdtétek el. 

Tudhatod K. B., hogy actio parit reactionem, miért 
zavarjátok hát fel az áldott békét? daczára annak, hogy li-
berális kormányunk van még, hajatok szála sem görbült 
meg, miért erőszakoljátok tehát az államot, hogy a végle-
tekig menjen? hagyjatok békét az alvó oroszlánnak és ne 
ingereljétek hasztalanul; mikor a rövidebbet ugy is ti fog-
nátok húzni, azt már hazafiúi szempontból is meglehet tőle-
tek követelni, hogy az államra a sok mindenféle nemzeti-
ségi kérdés nehézségei mellett, ne hozzatok az ö legjobb 
akarata mellett ti is ujabb nehézségeket; engedjétek, hogy bé-
kében rendezze belügyeit, baráti rokonszenvből te is telje-
síthetnéd azon kérelmemet, hogy ott a hol teheted ez irány-
ban fejtsd ki tevékenységedet és rávehetnéd ismerőseidet, 
hogy a kerületi gyűléseken ugy mint én, holmi ultramontán 
indítványoknak ellene szavazzanak. Ernő. 

* * * jan. havában, 1874. 
K. B. ! Azon több évi baráti ismeretesség, mely ket-

tőnket összefűz, eléggé meggyőzhetett, hogy szelídebb ter-
mészetű, békeszeretőbb ember alig létezhetik a földön mint 
én vagyok, saját érdekeimet is feláldoztam mindig, mint azt 
tapasztalatból tudhatod, a közbéke kedveért; a hol csak te-
hettem, mindig arra működtem közre, hogy az egyetértés és 
béke szellemét ápoljam, de csak ott a hol tehettem, a hol a 
béke megalapítása nem a jog és igazság rovására történt, 
nem az egyházi szellem csökkentése árán vásároltatott meg. 
Azért fájlalom, hogy kérelmedet jelenleg nem teljesíthetem, 
meg kellene szűnnöm lenni annak a mi vagyok, nem lenne 
szabad szivemnek szeretettől lángolnia egyházam iránt, szó-
val, lelkemben apostatálnom kellene előbb egyházamtól, hi-
temtől, meggyőződésemtől, lelkismeretemtől, mielőtt bárkit 
is felszólítanék arra, hogy mondjon le tiltakozási szándéká-

ról azon gonoszul jogtalan törekvések ellen, melyek az ,ame-
rikai rendszer' elnevezése alatt hazánkban ismeretessé lett 
liberális álarcz alatt lappanganak. 

Az állami béke fentartása, K. B., ha valaki előtt, ugy 
bizonyára előttünk szent feladat, kétszeresen szent pedig 
hazánk békéje és nyugalma, mire nézve nyugodt lelkisme-
rettel, nyilt homlokkal elmondhatjuk, hogy senki e tekin-
tetben nagyobb lelkismeretességgel nem teljesiti hazafiúi 
kötelmeit, mint épen azon polgárok és ezeknek épen azon 
része, kik ellen épen most mozgásba hozatott a liberális 
parlament azon gépének működése, melyet műnyelven bi-
zottságnak neveznek. De az állami béke nem a jog és igaz-
ság romjain található fel, távolról sem azok működnek az 
állami béke fentartására közre, kik a jogot megingatni, az 
igazságot halomra dönteni, hanem azok, kik mindezeket fen-
tartani akarják, mert mindig és mindig igaz marad, hogy : 
iustitia est regnorum fundamentum. 

Találunk-e a justitiának csak árnyékára is az úgyne-
vezett ,amerikai' rendszerben? Hiszen mi lenne jogosabb, 
mint, ha már ,amerikai' rendszerről beszél a liberalismus, 
megadni az egyháznak a szabadságot tanitmányát függetle-
nül minden állami beavatkozástól hirdetni, szentségeit hívei-
nek akadály, minden polgármesteri, birói, vagy jegyzői be-
avatkozás nélkül, papjai által közvetlenül kiszolgáltathatni ? 
ez talán csak tartozik az egyház szabadságához ? vagy ha 
nem, ha bármely társulat, és annál inkább az egyház, mely 
isteni küldetéssel bir, szabadon nem gyakorolhatja ezen jog-
köréhez tartozó kötelmeit, ugy mi képezi az egyház szabad-
ságát ? Az egyház isteni missióval és missiójára szükségelt 
szabadsággal nem a czélból van felruházva, hogy vasutakat 
építsen, részvénytársulatokat alapítson, gyárakat nyisson, a 
kereskedelmet, vagy ipart mozdítsa elő, avagy az állampo-
litika, sokszor erkölcstelen, jogtalan czéljaira közreműköd-
jék, hanem hogy isteni tanitmányának hirdetése és a szent-
ségek, mint a kegyelem eszközeinek kiosztása által az embert 
természetfeletti rendeltetéséről felvilágosítsa, meggyőzze, 
megszentelje és igy a keresztény élet által a társadalmi élet 
minden viszonyaira a keresztény bélyeget rányomja. Az 
,amerikai' rendszer azonban épen e szabadságtól fosztja meg 
az egyházat mikor placetum után sóhajt, avagy oly szabad-
ságot' ért, melyben a minden emberi hatalomtól független 
isteni szó az állam akaratának vetessék alá és ne merjen 
azon határon tovább terjedni, melyet az ő §§-ai megjelelnek. 
Az isteni szó szabadsága nyomorultabb lenne az legutolsó 
képviselő szabadságánál, ki, bármely lázitó, államveszélyes 
tant hirdessen is az országgyűlésen, kiváltságos állása által 
védve van az állami korlátozó, vagy büntető hatalmától. 

Nem kevesebb jogtalanság rejlik az ,amerikai' rend-
szerben szentségeinkre nézve. Ha az állam a házasságot nem 
tekinti szentségnek azért, mert szerződés által köttetik és 
így polgári viszonyokra terjed ki, miért ne tehetné azt a 
keresztséggel, hol az ujon született és az egyház közt szintén 
bizonyos szerződés jön létre, miért nem tehetné ugyanazt a 
bérmálással, hol a szerződés^megerősittetik, vagy épen a pé-
nitentiatartás szentségével, hol a pap, mint bíró által Ítélet 
mondatik, vagy az egyházi renddel, hol ismét csak szerződés 
fordul elő, — szóval az ,amerikai' rendszer mellett az egyház-
nak minden tanai veszélyeztetve vannak, ahol pedig az egy-
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ház tanitmányát nem hirdetheti, szentségeit nem szolgáltat-
hatja ki, ott az egyház maga is megszűnt létezni. íme ide vezet 
az ,amerikai' rendszer, az ily szabadságot szépen köszönjük. 

Ha a kedvenczczé vált ,amerikai' rendszer eszméjét, 
ily, habár csak futólagos megvilágításban tekintjük is, ak-
kor K. B., amily jogosult a magyar kath. papság tiltakozása, 
épen annyira becsületére válik az, mert arról tanúskodik, 
hogy érzékkel és mély belátással bir mindazokra nézve, 
mik hivatásának és az egyház isteni missiójának természet-
szerű jogkörét képezik, — nem a szabadság ellen, hanem 
épen annak érdekében történtek e tiltakozások. Ha a katho-
likus papság ily példányszerü fellépését izgatásnak tetszik 
is itt ott nevezni, oly izgatás az, melynek jogosultságát két-
ségbe vonni csak oly korban lehet, mint a mienk, midőn a 
jog és jogtalanságróli fogalmak olyannyira össze vannak 
zavarva, hogy bátran elmondhatjuk, miszerint párját csak 
a bábeli zavarban találhatjuk fel ; de azért a jog mindig jog 
marad, és a jog, igazság mellett, nem annyira izgatás, mint 
tanúságtétel soha sem fog felhatalmazni senkit, hogy a kath. 
papságot lázadónak tekintse és vele mint ilyennel bánjék el, 
vagy mint te mondod : hogy oly rendszabályok alkalmaztas-
sanak ellene, melyeket előtted sem igazolhatna az ,ameri-
kai' rendszer. Ily eljárás, amennyire igazságtalan lenne, 
annyira a liberalismus természetéből foly, hiszen jogtalan-
ság- és igazságtalansággal táplálkozik. Az ,amerikai' rend-
szerrel megtámadta az egyház tanitói és szentségszolgáltatási 
hatalmát, §§-okba akarja szedni a módot, mely szerint az 
egyház bilincsbe verendő é3 minthogy a papság ez ellen eré-
lyesen fellép, arról vádolja, hogy az állami hatalmat con-
fiscálni akarja, hogy az állam ellen izgat ; s mintha az 
egész mozgalomra nem ő adott volna okot, azon axiómára 
hivatkozva, hogy actio parit reactionem, még szigorúbb 
rendszabályokat merne kilátásba helyezni ? Kinek nem 
jutna itt eszébe a mese a bárány és a farkasról ? Ki ne 
tudná, hogy itt a bárány szerepe a kath. papságnak jutott ? 

Nem szándékozlak hoszasabban feltartóztatni jelen le-
velemmel, de egyet mégis különösen meg kell emlitenem. A 
liberalismus t. i., természetét nem vetkőzve le azáltal, hogy 
külföldről hazánkba csempésztetett, itt ugy mint ott ugyan-
azon czélok lebegnek, az egyházra nézve, szemei előtt, habár 
más jelszavakat használ is, de enuek természetes következ-
ménye az, hogy a mi hazai liberalismusuuk megítélésénél 
nem szabad más mérvvesszőt használni, mint a külföldinél, 
legfeljebb, hogy ott már zsákmánya, az egyház felett erejé-
nek egész megfeszítésével zsarnokoskodik, nálunk pedig még 
csak szárnyait kisértgeti, hogy a kedvező pillanatban kisze-
melt áldozatára lecsapjon. Hasonló mérleget kell és szabad 
egyedül használni azou párt megítélésénél is, melyet te ul-
tramontánnak szeretsz nevezni. A veszélyben forgó ügy ha-
zánkban épen az, ami a külföldön. Légy erős és igazságos 
lelkű, lásd be, hogy a magyar kath. papság Deák Ferencz 
irányában nem igazságtalan, nem is izgatási szándékból lép 
az oroszlány ketrecze elé, hanem meggyőződés és hivatás-
szülte kötelességből az egyház és haza iránt. Egyébiránt K. 
B. még megjegyzem, hogy a liberalismus ily nyilt fellépé-
seért bizonyos tekintetben részemről, de hiszem, hogy az 
összes úgynevezett ultramontán párt részéről is bátran hálára 
számithat, mert ha eddig kétség forgott volna is fenu az 

iránt, minő álláspontot fog a kath. papság a liberalismussal 
szemben elfoglalni, ha majd a nyilt üldözés beáll? — az ,ame-
rikai rendszer' felemlítése és megvilágositása e kérdést ránk 
nézve örvendetes módon megoldotta, miről nem fog ártani, 
ha a liberális párt is jó előre tudomást vesz. Üdvözölve 
vagyok barátod Elemér. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 27. H o g y l e s z j o b b ? Az osztrák 

interconfessionalis törvények kedvező alkalmat nyújtottak 
hazai liberális tollhőseinknek szivök ebbeli vágyainak k i -
nyilvánítására : mikép óhajtának ők hazánkban az egyház 
és állam közti viszonyt ,rendeztetni' ? Elég legyen ez óha-
jok megismertetésére szíves olvasóink figyelmét a protestanä 
liberális ,Honl óhajtására irányozni, azután ex uno disces 
omnes. 

A ,£TOM' ugyanis ismertetve főbb vonalaiban az osztrák 
interconfessionalis tvjavaslatot, határozottan kimondja, hogy 
az neki nem kell ; mert az államot az egyház rendőrévé 
teszi, praeventiv szabályokat tartalmaz, beavatkozik a pa-
pok nevelésébe, sat. sat. Azt vélné az ember a ,Hon ' ez elő-
leges kárhoztatásából, hogy ime, mennyire különbözik a 
magyar liberalismus a némettől; nem akarja, hogy az egy-
ház rendőri felügyelet alatt álljon, hogy az állam az egyház 
javai felett őrködjék s igy tehát bizonyosan jobbat akar . . . . 
Azonban, ne bizzuk el magunkat ; — ha a ,iío»'-nak nem 
kell a német liberalismus, oly alakban, mint azt Ausztriában 
kiadták, kell más alakban. A ,/íow' t. i. az egyház és állana 
közti viszony rendezését a következő módon véli helyeseb-
ben foganatosíthatni: a kötelező polgári házasság behozatala, 
a szerzetesek vagyonképességének eltörlése, az egyházi j a -
vak saecularisatiója, a holt kéz birtoklási jogának az ingó-
ságokra megszorítása s végre: minden ,idegen' hatalom és em-
ber iránti engedelmesség alóli felmentés utján, — ezek azou 
elemek, melyeknek alapján, mint a ,Honl mondja, leghelye-
sebben lehetne az egyház és állam közti viszonyt rendezni. 

Meg kell vallani, hogy ez valóban gyökeres cura volna, 
mert ha egyszer a magyar katholikusok megfosztatnának 
vagyonuktól, ha továbbá az egyház fejétől elszakittatnának, 
akkor csakugyan nem lenne többé egyházi, vagy legalább 
is katholikus egyházi kérdés megoldandó, mert hiszen min-
den józan eszű ember előtt világos, hogy az egész ,rendez-
kedési' vágy és óhaj nem más, mint a katholikus egyház 
megsemmisítése körül forog. Mi azonban még ennél is jobb 
módot tudnánk ajánlani a katholikusok kiirtására. A testi éa 
szellemi kiéheztetésnél sokkal gyorsabb eljárás lenne minden 
katholikusra ráparancsolni, hogy egy bizonyos meghatáro-
zott napon mindnyájan, kik nem szabadkőművesek, vándo-
roljanak ki, mindegyik a hova neki tetszik, helyeiket pedig 
küldöttségileg a világ minden zugából meghívandó oláh s 
lengyel zsidók foglalják el, s ime — egy pár óra alatt oly 
gyökeresen meglesz az egyház és állam közti viszony oldva, 
hogy többé sem az országgyűlésen nem fog kisérteni e kér-
dés, sem nem megzavarni többé liberális czikkezőink, amúgy 
is tulgyenge agyvelejét. 

De vegyük komolyan a dolgot és kirdezzük : képzel-
hető-e józan észszel, hogy a ,Honl által kijelelt alapon az 
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egyház és állam közti viszony rendezhető legyen ? vagy nem 
inkább szükségképen az következik-e ebből, hogy ha az 
állam ezen az ajánlott alapon akarná viszonyát az egyház 
rendezni, hogy akkor a rendezés helyett százszor bonyodal-
masabb helyzetet alkotna, mint minőben a társadalmi élet e 
két főtényezőjét mai nap szemléljük ? hiszen ezen ajánlat 
létezésünk alapját támadja meg, léteért pedig még a féreg is 
küzd. Igen, hasonló eljárás a már különben is felizgatott ka-
tholikus közvéleményt a végsőig fokozhatná és beláthatlan 
következményű bonyodalmakra vezetne, mi csak azoknak 
szokott Ínyükre lenni, kik hazátlanok levén, mindenütt ott 
vannak, hol a bonyodalmakból saját zsebük előnyére hasz-
not húzni reménylenek. Mit törődnek hasonló kalandorok 
avval, ha a katholikusok a végsőkig kényszerítve, szellemi 
es anyagi javaik érdekében oly eszközhöz nyúlnának feliz-
gatott állapotukban, melyet higgadt állapotban magoktól 
elutasítanának ? mit törődnek avval, ha az ország lángba 
borulna is, csak ők tölthessék meg zsebeiket és aztán bőrü-
ket a veszedelem elől biztosítva, telt erszénynyel folytathas-
sák vérlázító izgatásaikat más országban ? Mi hasonló esz-
közöket távolról sem ajánlanánk, sőt magunk lennénk elsők, 
kik azokat kárhoztatnék, nem is mondjuk, hogy hasonló 
eszközök felhasználása bizonyosan bekövetkeznék, csak a 
lehetőségre utalunk. De eltekintve e lehetőségtől, azt már 
bizonyosan mondhatjuk, hogy hasonló okok, hasonló kö-
rülmények között mindig hasonló eredményekre vezetnek és 
igy azilyféle rendezkedés, mely az egyháznak mind szellemi, 
mind anyagi életét gyökerében támadná meg, nem fogna oly 
simán lefolyni, mint azt papírra lehet írni, mire nézve jó lesz 
az illetőknek egy tekintetet Poroszországra vetni. 

Bármikor kezdje is meg tehát a 27-es bizottság mű-
ködését, mely épen az állam és egyház közti viszony rende-
zésére van kiküldve, s melynek felfüggesztését a irója 
annyira fájlalja, előre is óva óvjuk hasonló szerencselova-
gok javaslatainak elfogadásától ; mert a még most létező, 
olyan amilyen békés állapotot is elmérgesitené, a helyett 
hogy javítaná. Mi nem kívánjuk a 27-es bizottságtól, hogy 
az egyenjogúság kedveért a protestánsok javainak elvételét 
is indítványozza, nem akarjuk, hogy néha, s csakugyan 
politikai okokból, kissé nagyonis furcsa összeköttetései kül-
földi kitrokonaikkal megtiltassanak, — birják mindezt béké-
vel ; de ne háborgasson bennünket sem a bizottság, sem bir-
tokaink élvezetében sem összeköttetésünkben egyházunk fe-
jével, mert akkor kiküldetése czéljának épen ellenkezőjét 
fogná elérni. Mi pedig ébren legyünk, utasítsunk vissza ha-
sonló merényleteket s pedig erélyesen mindannyiszor, ahány-
szor felmerülnek ; tanuljunk ellenfeleinktől, ők naponkint 
megujitják támadásaikat ellenünk, hogy jogainkon rést üs-
senek, nekünk ugyan ugy kell a támadásokat visszavernünk 
naponkint, kogy jogtalan törekvéseik ne sikerüljenek. A 

R a k o m a Z j január hóban. A f e l n ő t t e k o k t a -
t á s a és a t a n f e l ü g y e l ő k . (Vége) Alkotmányos kor-
mányunk a magyar népet gőzerővel szeretné tudóssá tenni. 
Naponkint kézzelfoghatóbban láthatjuk, hogy habár végké-
pen üres az ország pénzes ládája, a vallásügyéi- ur mégis 
milliókat költ oly tanok terjesztésére, melyek utoljára is a 
magyar nemzetet keresztény eleméből teljesen kivetkőzte-
tik. Méreg drága áron állíttatja a ker. szellemet lábbal tipró 

közösiskolákat, melyekben a hitetlenség hivatalosan tenyész-
tetik. A szegény éhező nép filléreiből gazdagon fizeti, kül-
földön utaztatja minden országos haszon nélkül, egyedül 
személyi érdekből e közösiskolák tanítóit ; mig a felekeze-
tiek a törvény védő keretén kivül mint száműzöttek tenge-
nek, mert lelkismereti meggyőződésöket vonakodnak a min-
denható állam rendelkezése alá vetni. A régiek azt vallot-
ták, hogy a mely polgár lelkismereti meggyőződését könnyű 
móddal áruba bocsátja, nem lehet hü alattvalója a fejede-
lemnek ; manap a keresztény eszme talajáról lesikamlott 
vélemények szélirányával hajózni divat, és biztos megelé-
gedést, nyugalmat nyújtó kikötőbe vezet. E divatos áramla-
tok közepett a mindenható állam védszárnyai alatt az egyén 
megtalálja ugyanaz anyagi nyugalmat: de lelke, a neme-
sebb rész, melynek egyedül a vallási igazságok által kielé-
gíthető törekvését, vágyát nem lehet tagadni, nem lesz k i -
elégítve. S ezért mondjuk mi, hogy ha a léleknek ez isteni 
igazságok utáni vágya nem leend kielégítve, a haza jólléte 
sem lesz biztosítva . . . 

A magyar kormány, hogy a tudományt kanállal töltse 
a nép fejébe, kitalálta s behozta a felnőttek oktatását, mely-
nek eredményét legtalálóbban lerajzolta a dobokamegyei 
tanító-egylet a miniszterhez intézett feliratában ; kitalálta s 
drága pénzen fentartja az állami tanfelügyelők intézmé-
nyéi. Ha egy kis száraz számadási müvelettől nem ijedne 
vissza a t. olvasó közönség, könnyen bebizonyithatnók, mi-
szerint az állam a tanfelügyelők és népnevelés czimén csak 
1869-re megszavazott 423,400 forintnyi összegnek csupán 
kamatjával, mely egy évre 5%-kal 21,170 frt., 6%-kal 
25,404 forintot tesz, sokkal több jót tesz vala, ha szegény 
felekezeti népiskolák felsegélésére forditandotta, mint külön-
ben. És ha még ehhez hozzá veszszük a következett évek 
áldozatait ! . . . De ne bántsuk a multakat ! 

Mi ismerjük a tanfelügyelőség nevét, Írásbeli paran-
csoló intézvényeit s évi hivatalos jelentéseit, melyeket leg-
többnyire a lelkészek fáradságos kimutatásai után állíta-
nak egybe. De jól van ez igy ; mert az ily „hivatalos" erő-
ket fenn kell tartani a jövő nemzedék számára . . . . A pap 
hadd készitse a kimutatásokat ; ők fizetést ugy sem kérhet-
nek ezért az államtól. Az állam pedig manap hatalmasan 
parancsol. 

Öt éve lesz, hogy Szabolcs vármegye és a Hajdúkerület 
ez „üdvös", de drága állami intézmény gyámnoksága alatt 
él. Községünk is szerencsés volt már egyszer „üdvö3 hatá-
sát" érezni ez uj állami előretörhetnékségemnek. 1870-dik 
év ápril26-kán a mi „boldogult", azaz megbirósitott tanfel-
ügyelőnk meglátogatta községünk három osztályú s ugyan-
annyi önálló tanitóval biró tanodáit, oly napon épen, mi-
dőn nálunk szünnap vala. Látott s futólag kihallgatott 
egy pár, hevenyében összehajtatott gyermeket. És iskoláink 
állapota dicséretre lőn méltatva. Azóta nem tudom, milyjel-
leggel ékeskednek a „tanfelügyelői hivatalos értesítésekben". 

Három hó múlva pont négy éve lesz, hogy a megyei 
tanfelügyelő nem látta iskoláinkat. Községünk Magyaror-
szágból nem igen eshetik ki, mert akár Szerbiához, akár 
Muszkaországhoz vagy az erdélyi Szászországhoz igen me-
sze vagyunk. Az állam terheit nyögve viseljük, de előnyei-
ben, ha talán volnának, netn akarnak részeltetni. No de 
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távolról sem mondom és hiszem én, hogy az állami tanfel-
ügyelőség oly nagy előnyökkel birna, hacsak az iskolák el-
közösitését nem veszik némelyek annak. En pedig nem. Az 
ügy gyorsabb és erélyesebb végrehajtása tekintetében sokat 
tesz a parancsoló személy jelenléte, többet, mint ha tízszer 
ir a türelmes papiron. Igy vagyunk a magyar kir. tanfel-
ügyelőségek által rendesen irásilag sürgetett népiskolázás 
tekintetében is. 

Azonban e vád nem is a jelenlegi tanfelügyelő ur sze-
mélyisége ellen van intézve, kinek a tanügy iránti lelkes 
érdekeltségét, ez érdembeni kitűnő jártasságát, szakavatott-
ságát, fáradhatlan buzgalmát más oldalról ismerjük, ki jó-
formán egy év óta működik kerületünkben; de igenis a 
majdnem fizetésképtelen magyar kormánynak életre nem 
való intézkedése ellen szólalunk fel, mely liberaliskodó dü-
hében oly ruhákat vett fel magára, melyekben minden gondol-
kodó fő kineveti vagy szánakozó gunymosolyra huzza száját. 

Ha már az állam, mindenható hatalmának kimutatása 
végett minden áron tudomást akart szerezni magának a nép-
iskolákról, melyek az egyház védszárnyai alatt nevekedtek 
fel; és ha már a létező kerületi alesperesi hivatalokat átal-
lotta igénybe venni ; ha ejőbb nem, legalább a közigazgató-
sági szolgabiróságok berendezésénél miért nem intézkedett 
ugy, hogy e munka nélkül tespedő közigazgatási közegek 
kötelmöknek tartották volna kerületökben létező minden 
felekezeti iskolát évenkint legalább kétszer meglátogatni, az 
elüljáróságot a népoktatási törvény czikkelyeinek pontos 
megtartására, pénzbeli büntetés mellett is, utasitani, rászo-
ritani. Igy még a tanfelügyelők száma is több lett volna — 
és az országnak nem kerül vala oly temérdek költségbe . . . 
A jelentéstétel szintén kötelességökbe tétethetett volna ! De 
ugy van az Magyarországban mindig; minden évben uj és uj 
rendet hoznak be, mig a másik évben belátják, hogy az a 
rend, melyet tavaly alkottak szemet sértő rendetlenség . . . . 

Nem tudua-e az a szolgabíró egy pár felelő gyermeket 
meghallgatni, mint bármelyik tanfelügyelő, ki a gyermek 
tudományát, a tanoda jóságát, a tanító tanképességét a fe-
lelő gyermekek hangja, bátorsága után ítéli meg ? De mit is 
használ, ha a legügyesebb, szakjában legjártasabb tanfel-
ügyelő is egy nap 8 — 9 osztályt hivatalosan meglátogat? 
Megtanitja-e a szegény falusi tanítót minta-előadások tar-
tására? Mi szintén Kálióból ismerjük-e minta-előadásokat, 
melyek ezreket vittek ki az ország üres pénzes ládájából. 
Tanítóink nagyot bámultak az előadó tanár ügyességén ; s 
mikor a dolog nyitjára bukkantak, homlokukra ütöttek . . . 
és nevettek. II comediante 

A jelen tanfelügyelői intézményt — legalább e vidé-
ken — minden józanul gondolkodó magyar polgár, ki ha-
zánk helyzetét fel birja fogni, általánosan roszalja s állam-
háztartásunkban „fölösleges sallangnak" nyilvánítja. 

De elég is lesz egyszerre. Vágási I. 
Berlin. Az u j t v j a v a s l a t o k a p ü s p ö k ö k 

k i n e v e z é s é t i l l e t ő l e g végképen kidolgozva már 
az országgyűlés elé kerültek. Szerintök, mihelyt valamely 
püspöki szék megürült, a káptalan legott köteles helynököt 
választani (— ezt úgyis tudtuk, s erre nem volt szükséges, 
hogy Falk ur ,uj törvényt' hozzon ;) ezen helynök megvá-
lasztatását a tartományi elnöknél jelenti be, kimutatja, hogy 

a májusi törvények értelmében képes e helynek betöltésére, 
s hogy hajlandó as államtörvényekre való esküt letenni. Ha az 
ekként megválasztott helynök ezen eskü letétele nélkül vagy 
előtt hivatalos ténykedést visz véghez, 6 hónapnyi — 2 évi 
börtönnel büntettetik meg. Ha a káptalan nem választ, j á -
randóságai függesztetnek fel. Ha a választási cselekmény 
bármi okból nem vezet kielégítő eredményre, akkor az illető 
megyének közvagyona helyeztetik zár alá. A plébánosokat 
ezentúl a nép választandja, mire a ,Germ.1 azt jegyzi meg, 
hogy ez protestáns eszme. 

Ezek azon törvények, melyek által az uralkodó német 
protestantismus utolsó lépését véli megtenni régi czélja, a 
német katholicismusnak elnyomása felé. A német katholiku-
soknak jeles magatartása s a német papságnak kitűnő egy-
házias szelleme elég kezesség arra, hogy e gálád terv, mint 
már száz más hasonló, meghiusulni fog ; de csak beláthatlan 
szenvedések, talán a vértanúság árán ! Imádkozzanak értünk, 
és — készüljenek hasonló dolgokra ! . . . . 

A kormány, antikatholikus dühében meg sem tudván 
várni ezen legújabb javaslatának törvényerejűvé emelkedé-
sét, a benne kifejtett elveket már előlegesen is alkalmazza a 
fuldai püspöki szék irányában. A felterjesztett kijelölési 
lajstromból e hármat: Hahne kanonokot, dr. Kamp, papnevel-
dei kormányzót s dr. Braun, szentszéki ülnököt törült s csak 
kettőt, Kreisler, fritzlari s Kleespies orbi esperest hagyott 
rajta, kikhez a tartományi elnök máris azon hivatalos kér-
dést intézte : hajlandók-e az uj (Reinkensféle) homagiális 
esküt letenni. Mindkettő természetesen tagadó választ adott, 
s csak a jó Isten tudja meddig tartand eme kitűnő püspöki 
széknek elárvultsága ! 

Eközben ö felsége, a császár, szerencsésnek érzi magát 
ha Reinkens ,püspökkel' intim leveleket válthat. Legújabb e 
nembeli enunciatiója f. évi jan. 17-éről kelt s következőleg 
hangzik : „Főtisztelendő Püspök ur ! (hm !) Őszinte köszöne-
temet fejezem ki önnek azon szives szerencsekivánatokért, 
melyeket újév alkalmából előttem nyilvánított. Kívánom, 
hogy Isten áldása ama müvet, melyet ön az ő nevében, (sic!) 
kezdett, ez uj évben hathatósan támogassa (no persze !) Kí-
vánom, hogy önnek azon tökéletesen igaz és helyes meggyőző-
dése mindinkább szélesebb körökben terjedjen, mely szerint 
t. i. államaimban a törvény iránti tisztelet igen jól egyeztet-
hető össze minden oly társulatnak szabad vallásgyakorlatá-
val, mely (13000 tallérnyi subvention s a katholikus összes 
egyházi vagyonán kiviil) semmiféle földi czélokat nem haj-
hász, hanem csak azt : békével lenni Istenével (az emberekkel 
pedig s a porosz ministerekkel igy, hogy hitét lábbal tapodjar 

egyházát elárulja, a páholy szolgálatába szegődik s Bismar-
ckot imádja.) Berlin, jan. 17. Vilmos." 

Majunkénak, a ,Germania1 szerkesztőjének most egy-
szerre 11 sajtópere volt. Sikerült is szerencsésen elitéltetnie, 
kapván szegény egyévi börtönt és 200 tallérnyi pénzbír-
ságot a következő vétkekért : felségsértésért, s a kanczellár-
nak, az államministeriumnak, s a ,Reichsanzeigerl szerkesz-
tőségének, mint állami hatóságnak, (sic !) megsértéseért. Az 
államügyész háromévi börtönt, 500 tallért s annak kijelen-
tését követelte, hogy Májunké, ki tudvalevőleg Trierben 
választatott meg birodalmi képviselőnek, képviselői mandá-
tumától fosztassák meg. A polgári házasságróli törvény jan . 
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23-án névszerinti szavazás mellett 284 szavazattal fogadta-
tott el 95 ellen. Ellene a centrum s a lengyelek szavaztak. 

Svajcz. A z ü l d ö z é s t ö r t é n e t é h e z . V o l t 
k ö z t á r s a s á g i e l n ö k m i n t c s a l ó . Püspökeink 
együttes tiltakozásához a nuntiaturának eltörlése ellen csat-
lakozott immár magának a nuntiusnak, január 17-éről kelt 
hivatalos tiltakozása is. A szövetségtanács mindazonáltal 
kiadatta neki útleveleit, minélfogva itteni tartózkodása még 
csak rövid idejű lehet. Mgre Agnozzi azonban, mint halljuk, 
máris uj rendeltetést nyert kormányától, amennyiben hasonló 
minőségben Haagába küldetik, mi rá nézve előléptetés, te-
hát itten tett szolgálatainak elismerése s jutalmazása. 

Mgsre Mermillodról bizonyos szabadelvű lapok egy idő 
óta azt híresztelték, hogy gyógyithatlan gyomorrákban szen-
ved. Ezen urak talán szeretnék, ha az egyháznak ezen bátor 
harczosa minél előbb lelépne a küzdtérről; azonban e hirek 
hál' Istennek valótlanok ; a püspök ép s egészséges s csak e 
napokban adá erélyének egy ujabb bizonyítékát, midőn az 
egyik mult levelembe emiitett carougei, lancyi s chenei be-
tolakodott álpapokat excommunicálta. 

Az uj berni egyháztörvény máris súrlódásokra ad al-
kalmat, még a protestánsok közt is. A goumoens-la-villei 
nagytanács ezen törvény elfogadásának következtében le-
mondását beadta; azt hiszik, hogy elvtársai követni fogják 
példáját. Ugyané törvényt a kormány még arra is használja, 
hogy a katholikus polgárokat most már közigazgatási uton 
is zaklassa. Igy a Juravidékhez tartozó Sauley, Courfaire, s 
Cerneux nevü helységekben a szavazás napján állitólag03an 
történt zavargások miatt katonaság küldetett a három hely-
ségbe, természetesen fanaticus protestánsok, kiknek most 
alkalom adatik, hitfelekezeti dühöket a gyenge néppel ex 
officio, executióképen éreztetni. Nevezetes, hogy mindezen 
zavargási hirek egytől egyik merő koholmányok, nagyrészt 
onnan származók, mert a betolakodott ,StaatspfafFen' nem 
igen jól érzik magokat az őket megvető, katholikus nép közt; 
ilyen félénk ókatholikus Guiaut is, bonfoli ,lelkész' mely 
hely e napokban állítólagos zavargások miatt szintén execu-
tiót kapott. Ezen ur annyira félti drága bőrét kedves híveitől, 
hogy éjjel nappal 4 csendőrt tart házánál, kiknek még a tem-
plomba is el kell menniök vele, mi azonban nem akadályozta, 
hogy midőn nem régen ugyanily alkalommal a templom kö-
rül fekvő temetőn keresztülmennie kellett, hol a katholikus 
nép épen valamely temetés miatt egybegyűlve volt, ettől né-
hány nem épen hizelgö megjegyzést s szintannyi, nem épen 
kecsegtető jövendölést hallani kénytelen ne legyen. Ez mind-
járt Bernbe táviratoztatván, amott alkalmul szolgált a za-
vargási hirek koholására, s arra, hogy Bonfolba katonai 
executiót küldjenek, mely rendszabály azóta a többi négy 
helyre is terjesztetett ki. Igy készülnek a vallási háborúra, 
csakhogy a protestáns fegyverek már jó előre is a túlsúlyt 
biztositják magoknak azáltal, hogy már most is a katholi-
ku3okra rárontván csak az adott jelt lesik, hogy katholikus 
polgártársaikat saját tűzhelyeik mellett konczolják fel. 

Eközben még egy uj eszközt fedeztek fel a katholiku-
soknak elkeseritésére. Hofer, berni nagytanácsos, kit kor-
mánya a helyszinén teendő tapasztalatok czéljából a Jurába 
küldött volt, dühös, fanaticus jelentést tett, melyben azt 
követeli, hogy a katholikus papok egy szálig mind űzesse-

nek el, különben „nem lesz béke s nyugalom az országban". 
A tanács hajlandó ennek megfelelő rendszabályokhoz nyúlni, 
minek következtében a ,Basl. Nachr.1 máris azon hirt hoz-
hatták, hogy a purntruti kerületnek összes papjai a szom-
széd Francziaországba menekültek át, mert értésökre esett, 
miszerint a kantonnak protestáns részébe való belebbezteté-
sök elhatározott dolog. 

De liberálisainkat is érte nem régen nagy csapás ; 
Fornerod, volt elnök s nagytanácsi tag, magas szabadkőmű-
ves s az ókatholicismusnak nagy protectora, terjedelmes csa-
lások miatt három évi kényszermunkára Ítéltetett Fran-
cziaországban. 

IRODALOM. 
Megjelent s beküldetett : 
= Gatalogus provinciáé Austr.-hungaricae Societatis 

Jesu ineunte anno 1874. Tizenöt székhelyen e tartomány 
jelenleg 230 áldozárt, 117 sehol., 150 coadjut., összesen 497 
tagot számlál. Az összes társaság 1873. kezdetén 9077 tag-
ból állott, kik közül 1872. mint hitküldér működik. A tá r -
saság a tavali kimutatáshoz képest 126 taggal megsza-
porodott. 

= Schematismus Cleri dioec. Nitriensis pro an. a Chr. 
n. 1874. Főesperesség van 4, alesperesi kerület 23, plébánia 
147, a katholikusok létszáma 279013, az iskolát látogató 
gyermekeké 22082, az összes megyei, világi papságé 253. 

= Katholikus kérdések, II, 11., ,Non possumus1 irta 
Avispa. Ismertetésül ide igtatjuk e jeles füzetnek végsza-
vait, melyek egyszersmind egész eszmemenetét is jelzik : 

„Feltűnő, hogy a modern liberalismus épen azt kivánja, 
mit a régi pogány római császárok akartak, hogy az egy-
ház alkalmazkodjék akkoriban az ó, mo3t az uj pogányság-
hoz ; de valamint akkoriban ugy most is a ,iion possumus' 
fog győzni s valamint az ó, ugy az uj pogányságnak is az 
egyház örök igazságainak kell, hogy magát alávesse. S ha a 
jelen liberális zűrzavart látjuk, lehetetlen, hogy ne gondol-
junk az egyház közel diadalára". 

= Vota Ulustrissimo ac Reverendissimo Domino Domino 
Joanni Olteanu miseratione divina et sanctae sedis apo-
stolicae gratia Episcopo graeci ritus catholico, insignis ordi-
nis Leopoldini Commendatori, Suae Sanctitatis Summi Ponti-
ficis Cubiculario Secreto ect. etc. Exultante animo deprompta 
A. R. S. — Ez igen sikerült latin versezet a következő két 
chronosticont is hozza: 1. VIro fortl et generoso praesVLI 
praeCLaro IoannI oLteanV epIsCopo graeCo CathoLICo 
feLICItateM. — 2. septlMVs In serle CLaresCIt epIsCo-
pVs oLteanV : praestans est Christi pastor hIC eCCLesIae. 

VEGYESEK. 
— A nagyváradi, g. sz. kath. püspök ur, Olteanu Já-

nos ő méltósága január hó 24-én tartá ünnepélyes beigtatta-
tását. O méltósága, mint a lapunk irodalmi rovatában emii-
tett alkalmi iratból látjuk, a nagyváradi g. kath. püspökök 
sorában immár a hetedik. A főpapok időrendbeli névsora a 
következő : Kovács Meletius, Drágosy Mózes, Darabanth 
Ignácz, Vulcanu Sámuel, báró Erdélyi Vazul, illyésfalvai 
Papp-Szilágyi József és Olteanu János, — ad multa annos! 
O méltósága beigtatásának napját számos jótékony tett által 
tevé emlékezetessé, többi közt Nagyvárad szegényei közt 
400 forintot osztatván szét, vallás- s nemzetiségi különb-
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ség nélkül, továbbá elszegényedett papok és tanítóknak sze-
mélyenkint 200 frtot, a szülők és vagyon nélkül maradt bi-
harmegyei koleraárváknak 400 frtot, a tehetetlen szegények 
kórházának 200 frtot, a városi szegények részere 400 frtot, 
az aradmegyei koleraárváknak 200 frtot, a szatmármegyei 
koleraárváknak 200 frtot, a belényesi gymnásiumi tanárok 
fölsegélésére 1250 frtot, ezenkívül a tisztelgő kisebb egyle-
tek s intézeteknek egyenkint 50 — 50 frtot. 

— Az öreg Russel csakugyan szélnek bocsátotta azt a 
nyilt levelet a katholikusok ellen, melyről már a múltkor 
szólottunk. Közönséges firka, mely a szokott módon deba-
chál az ultramontáuok ellen. Helyette Murray, az angol pro-
testáns egyletnek elnöke vette át a meetingnek vezetését, 
melynek kedveért Berlinből külön kéjvonatokat rendeznek 
Londonba. Tagadja aztán még valaki, hogy az egész csak 
a szabadkőmüvesileg fanatizált protestantismus dühös harcza 
a katholicismus, helyesebben : a kereszténység ellen ! 

— A franczia országos közoktatási tanács legújabban 
a Rhone-departement kerületi tanácsának minden határoza-
tait kivétel nélkül helybenhagyta. Ezek szerint elbocsátta-
tik minden tanitó, ki a vallástanitást iskolájában vagy meg-
akadályozza vagy, ha rá bízatott, elmulasztja. Tudva-
levő, hogy Bárodét, a Thiers által lyoni maire-ré kineve-
zett commuMiird, a hasonszőrű községtanács segítségével a 
keresztény iskolatestvéreket s nénéket elűzte, minek követ-
keztében a szülők többsége gyermekeit nem küldte többé 
iskolába. A kormány ennek következtében visszahelyezte a 
jogtalanul elüzötteket, s a községet a szerződésileg elvállalt 
fizetéseknek folyóvá tételére szorítja. 

— Braziliában a szabadkőműves befolyások alatt álló 
kormánynak harcza az egyház ellen egyre folytattatik. Az 
olindai püspöknek bizonyos testvérületek ellen hozott kikö-
zösitési Ítéletében (1. a ,Rel.' 2. sz. 16 1.) a legfőbb törvény-
szék az alkotmány egyik czikkelyének megsértését látja, 
mire 8 — 12 évi börtön s kényszermunka áll. A püspök mái-
be is fogatott, mig egyúttal a parai ppk isabiróság elé idéz-
tetett. E közben a sanpaulói püspök is hivataltársaihoz csat-
lakozott, amennyiben több a szabadkőművesek ellen intézett 
pápai nyilatkozványt a kormány engedélye nélkül köz-
hírré tett. — A spanyol állami átiratokat régi szokás szerint 
e mondattal szokták befejezni : ,Isten áldja megEzt a leg-
ujabbi kormány eltörülvén helyébe e formulát tevé : ,Éljen 
soká1, azaz, mig fel nem akasztják, főbe nem lövik, le nem 
szúrják, vagy más valami módon agyon nem ütik, mi a mai, 
liberaliter kormányzott Spanyolországban sokkal valószí-
nűbb, mint az, hogy az ember természetes halállal haljon meg. 

— Természetes, hogy a jan. 10-i birodalmi választá-
soknál Bismarck herczeg is szavazott azon berlini kerület-
ben, amelyben lakik. Történt pedig, hogy midőn a válasz-
tási terembe belépne, a socialdemocrata pártnak egyik ott 
álló bizalmi férfia egy szavazójegyet nyomna markába, me-
lyen e párt jelöltjének neve állott, Hasenclever. A herczeg 
rápillantván a jegyre, mosolyogva adá azt vissza a másik-
nak, eme szavakkal: „Nem, tisztelt barátom, ennyire még 
nem vagyunk". — Azon vadpontok közt, melyeket az állam-
ügyész Májunké ellen felhozott több olyan is van, melyek-
ről okos ember soha sem hihetné, hogy azok civilizált or-
szágban, hol az igazságszolgáltatás még nem sülyedt az 
időszerinti zsarnokoknak jellemtelen eszközévé, komoly vád-
nak szolgálhassanak alapjául, ha csak a hivatalosan közre-
bocsátott aktákban nem olvasnók. Igy a ,Germania1 egyszer 
a következő megjegyzést tette : „Kívántuk volna, ha a pá-
pának ő Felségéhez intézett levele Rómában, eredeti, olasz 
fogalmazványa szerint tetetnék közé ; Rómából azonban arra 

figyelmeztetnek, hogy ottan magánleveleknek közrebocsátá-
sát illetlen dolognak tekintik" ; — ebben a szolgálatkész 
államügyész — a német császárnak megsértését látta. 

— Az ecuadori köztársaság elnökének egyik legújabb 
üzenete az államot Jézus szent szivének ajánlja fel, e leg-
szentebb sziv ünnepének nyilvános megülését rendeli, meg-
parancsolja, hogy ezen tény az ország valamennyi templo-
mában aranybetűs feliratok által örökittessék meg, s végre 
elhatározza, hogy ő szentségének egy évenkinti, körülbelül 
700,000 frankra menő segélyösszegen kivül, péterfillérül 
legott 10,000 peso, körülbelül 21,000 frt. küldessék meg. 
Tudvalevő, hogy a szomszéd államok szabadkőművesei már 
több izben, mindannyiszor szerencsésen meghiusult gyilkolási 
merényletet intéztek a derék elnök élete ellen. 

— F. hó 21-kén a trieri püspök ellen is foganatosítta-
tott az állami executio a májusi törvényeknek figyelmen ki -
vül hagyása miatt. Az akkor elkobzott tárgyak február 6-án 
fognak nyilvánosan elárvereztetni. Ezenkívül még 6600 tal-
lérnyi büntetés lévén, hasonló okból kimondva a püspök 
ellen, tudtára adatott, miszerint ,fizetése' ezen összeg ere-
jéig zár alá vétetett. Ugyané hó 20-kán a boroszlói hgpüs-
pöknél volt ujolagos executio, mely most már az egész házra 
terjesztetett ki. Különös figyelemben részesült a püspöknek 
íróasztala, melyből, eléggé jellemzőleg, pénzes-tárczája is 
vittetett el. Egy terracottából való kis Mária-szobor is je -
gyeztetett fel, mely azonban még mielőtt a végrehajtó a 
házat odahagyta volna, állványáról leesvén darabokra tört. 

— Helferstorfer, a bécsi skótbenczéseknek ,alkotmány-
hű' apátja s alsóausztriai ,Landmarschall' lemondott a bi-
rodalmi tanácsban viselt képviselői mandátumáról. Lemon-
dásának okául ,egészségi tekintetek' hozatnak fel, melyek 
alatt, reméljük, a legújabb interconfessionalis tvjavaslatok 
értendők. 

— Az olasz külügyminister körjegyzéket bocsátott a 
külhatalmakhoz, melyben fejtegeti, hogy conclavét csak 
Rómában lehet tartani (?) s hogy gondoskodva van arról, 
miszerint az teljes szabadságban tartassék meg (!). Jó, hogy 
az illetők, kik a conclave körül döntő határozatokat hozni, 
s azok, kik abban résztvenni hivatvák, Visconti gróf urnák 
sem figyelmeztetéseire, sem biztosításaira nem adnak igen 
sokat. — A római bölcs municipiutn, mely az obeliskeket 
vakartatja, legújabban ásatásokat inditott meg a Colyseum-
ban, avégből, hogy annak eredeti talaját állitsa helyre. Ezen 
urak tehát nem tudják, hogy hasonló kísérleteket már I. Na-
poleon tétetett; de abban kelle azokat hagyni, sőt a már 
kiásott részeket újólag behordatni földdel, mert a Tiber 
medrének talaja jelenleg magasabban állván mint a Coly-
seumé, kiderült, hogy az ásatások folytatása esetében az 
egész arena éktelen mocsárrá változnék át. — Serrano mar-
schall, amint Castellárt megbuktatta, azzal bizta meg Llanos 
urat, a szentszéknél működő spanyol ügyvivőt, hogy a pá-
pától az újonnan kinevezett spanyol püspökök bulláinak 
visszavonását (!) s olyanok általi felváltását követelje, me-
lyekben a ,spanyol kormány' mint kinevező fél eralittetnék. 
Llanos, ezen eredménytelen lépést megtenni vonakodván, 
moat Bécsbe tétetett át, harmadik követségi titkárul. Ha 
Serranónak egyébiránt kedve lenne, dictaturáját a Vaticán 
elleni áskálodásokkal inaugurálni, ugy csak az a kérdés, 
váljon lesz-e annyi ideje, hogy az ebből keletkezendő har-
czokat végig is küzdje. Figyelemre méltó jelenség azonban, 
hogy Castelar épen akkor bukott meg, s Serrano, a poroszok 
barátja s Bismarck embere épen akkor lép helyébe, midőn 
amaz néhány, ha mindjárt csak gyenge s félszeg lépéseket is 
tett oly czélból, hogy Spanyolországban az állam jobb, mél-
táuyosb lábon helyezkedjék az egyházzal szemben. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, február 4. Í O . 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

I. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — A királyság a liberalismusban. — Egyházi tudósítások : Pest. Csak ki avval a szinnel ! 
Csanádi egyháem. Digne praeelectus omnibus. Bécs. Az interconf. tvjavaslatok. Berlin. A páholy legújabb jelszava. Karls-

ruhe. ,Egyházi' tvjavaslatok. Poitiers. Az evangeliumi ördöngösek s a mai korszellem — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Honor, cui honor ! — nem tehet jük, hogy havi 

szemlénket ezúttal Németországgal ne kezdjük, ille-
tőleg a német katholikusokkal, kik a legutóbbi bi-
rodalmi választásoknál kötelességöket oly módon 
s oly terjedelemben teljesítették, oly lelkismeretesen 
s bá t r an , hogy fellépésűk s egész magok viselete min-
den dicséreten felül áll. Német hittestvéreink ez 
alkalommal ú jó lag bebizonyiták, miszerint elvhüség, 
jellemszilárdság s az igazi erkölcsi bátorság csak a 
kathol ikus táborban találhatók fel, s hogy ezen 
hathatós tényezők mindannyiszor s mindig a leg-
jobb eredménynyel működnek, valahányszor egy, 
a szónak nemes, valódi értelmében müveit nép jó 
vezetés a lat t az emberi nemnek legdrágább javaiér t 
sorompóba lép. 

A német választásoknak ilyetén kimenetele két-
ségen kivülivé teszi, hogy itt a Gondviselés maga 
működöt t közre. H a meggondoljuk, hogy egyfelől 
mindaz ál lot t , mi e világon hatalommal, erővel, 
tekintélylyel s befolyással bir, legelői a kormá-
nyok minden rendű s rangú h iva ta lnokaiknak leg-
nagyobb részével, kezeikben a politikai hatalom-
nak egész apparatusával , továbbá a városi hatósá-
gok, messzeterjedő s mélyenható befolyásukkal, 
úgyszintén a tőke, a kereskedelmi körök, a gyá r -
tulajdonosok egész serege, a szabadkőmüvesi esz-
méknek eme fáradhat lan előharczosai, kiknek ve-
zetése alat t az okta lan nyárspolgár vakon rohan 
minden ellen, amit gyűlöl, aminek eszes jelleme im-
ponál neki ; végre az egész ,német intelligentia', a 
liberális sajtó s a többi hasonfa j t á ju irói had ; — 
ha mindezt meggondoljuk s egyút ta l l á t juk , hogy 
másfelől legnagyobbrészt a városi s falusi ,kis em-

berek' ál lot tak, kevés, magasabb körökből szár-
mazó, tiszteletreméltó kivétel mellett többnyire egy-
szerű polgárok s földművelők szegény papjaikkal , 
akkor lehetetlen, hogy eszünkbe ne jussanak az 
apostolnak a korinthusiakhoz intézett eme szavai : 
I. Cor. 1, 26. — ,tekintsétek a ti hivatástokat, 
atyámfiai, hogy nem sokan vannak bölcsek test sze-
r in t , nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, 
hanem kiket a világ balgatoknak ta r t , azokat vá-
lasztotta Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; 
és a világ erőtleneit választotta Is ten, hogy meg-
szégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és 
megvetetteit választot ta Isten, és azt, mi semmi, 
hogy lerontja , a mi valami, hogy egy ember se di-
csekedjék az ő szine előt t ' Tehát még egyszer : 
tiszteletet a német kathol ikusoknak, s hálát az 
isteni Gondviselésnek, melynek áldása soha sem 
szokott hiányozni, valahányszor a halandók becsü-
letes eszközökkel törekesznek becsületes czélok felé. 

De a választásoknak ilyetén kimenetele egy 
csapással s félre nem érthető módon oldá meg azon 
kérdéseket is, melyeket a szabadkőmüvesi szellem-
ben működő porosz protestáns kormány, legalább 
közvetve, már régebben vetet t fel, —- eme kérdé-
seket : életképes-e a német katholicismus, gyökerei a 
német nép szivében találnak-e még éltető s tápláló 
t a l a j t ; meri-e magát , még a jövőben is érvényesí-
teni, avagy ta lán csak galvanizál t , mesterségesen 
conservált, élettelen hulla, minővé honi protestan-
t ismusunk, a belőle fejlődött nihil ismusnak mérges 
hatása alat t már régóta vál t ? . . . . ezekre a német 
kathol ikus nép hangosan s erélyesen felelt, u g y 
hogy minden józan számitás szerint azt hinné az 
ember, miszerint a német birodalmi kormány jövő-
beli e l járását a kathol ikus egyházzal szemben ehhez 
alkalmazni , 9IZ9JZJ ez egyháznak már is foganatba 
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vett, ádáz üldözését beszüntetni fogja, akkép okul-
ván e választásokon, liogy ezen üldözés még poli-
tikai szempontból is óriási h iba; — azt hinné, 
mondjuk, az ember, hogy a német kormány ily ta-
pasztalok után iparkodni fog az alkudozások arany 
hidján valami modus vivendi-hez eljutni, mely, mig 
a lelkismereteket megnyugtatná, egyúttal a biro-
dalom fenállását is a legfélelmesb hadseregeknél 
jobban biztositani képes lenne ; — de, ugylátszik, 
csalódnék, a ki ezt hinné ! Kivánnók, már csak a 
német egyház érdekében is, hogy ugy legyen, de 
tar tunk tőle, hogy nem igy lesz ; sőt nem egy jel 
mutat arra, hogy épen az ellenkező fog történni. 
Azon dühsugallta beszéd, melyet Bismarck január 
16-án a berlini alsóháznak katholikus fractiója 
ellen tartott s legmeghittebb lapja, a ,Norcld. Alig. 
Ztg.'1 ugyané napon megjelent Francziaországot fe-
nyegető czikke, melyben az mondatik, hogy a né-
met birodalomnak legnagyobb ellensége a Vaticán-
ban lakik, s hogy ennélfogva ellensége Némethon-
nak minden oly hatalom, mely „a római, papi po-
litikának szolgájává aljasul", ezek s ehhez hasonló, 
fáidalom nagyonissürt i nyilatkozatok épannyi szo-
morú előjelt képeznek. Az egyházzal szemben kö-
vetett, elejétől fogva fonák s elhibázott politika 
nem a legkisebb kellemetlenség, sőt veszély, mely a 
német kanczellárnak idegeit folytonos izgatottság-
ban tar t ja s álmatlan éjjeleket okoz neki, s épen 
nem csudálkoznánk, hogy oly jellem, mint az ővé, 
midőn önhibái folytán ingadozni érzi maga alat t a 
talaj t , e szavakkal róhanna saját vesztébe: „Quo-
niam circumventus ab inimicis praeceps agor, in-
cendium meum ruina restinguam ! " . . . . 

De váljon miért játszik egy ember, egy ha-
landó, legyen bár a leghatalmasabb is e földön, 
i ly óriási, ily veszélyes játékot ? —• miért játszik 
oly lázas ingerültséggel, mintha minden egyes kár-
tyán egész vagyona, jövője, szabadsága, élete állna? 
Miért sietteti annyira a játékot, mintha tudná, hogy 
neki nyernie kell még ma. különben holnap nem 
csak a játék elvesztve, de ő maga is veszve van? 
Hol ta lá l juk e rejtélynek megoldását ? 

Azon tapasztalati igazságban, melyet már a 
római történész e szavakba önte: „Imperium eis 
artibus retinetur, quibus initio partum est". Po-
roszország, az egész eddigi vér- s vaspolitikának 
daczára sem elég nagy még ; tökéletes kikerekité-
sére szükséges, hogy a szövetséges birodalom még 
néhány annexio segítségével egységes állammá vál-
jék, kizárólagosan porosz-hohenzollerni jogar alatt. 

De akkor a katholikus elem túlsúlyra vergődnék, 
mi ismét a Garibaldi- Serrano- s Grambettával tit-
kos, jelképező kézszorításokat cserélő, jelenlegi po-
rosz politikára nézve halálitélettel azonos. S igy 
jött Bismarck, — nem a mi képzelődésünk, hanem 
figyelemre méltó katholikus írók nézete ez — igy 
jött ő azon borzasztó gondolatra, oly ,katholikus' 
egyházat teremteni magának, mely mellett az ő 
német birodalma is fenállhasson ; olyant, mely csep-
pel sem jobb, mint ama szellemileg már régen el-
rothadt protestantismus, hajlandó egy másodlagos 
rendőri intézménynek szerepét játszani azon biro-
dalomban, mely nem csak a testek, hanem hallat-
lan zsarnoksággal, még a szellemek felett is ural-
kodni akar . 

Meglehet, hogy Bismarcknak megszokott, min-
dennapi környezete okot s jogot ad neki arra, hogy 
az embereket általában s a katliolikusokat különösen 
oly kevéssé becsülje, amin t teszi; hogy azt higyje, 
miszerint a kath. egyháznak püspökei, papjai s hi-
vei vagy megvásárolhatók, megvesztegethetők vagy 
megfélemlithetők ; hogy azt higyje, hogy eme szó : 
,lelkismeret4 csak üres hang, • tartalom s jelentés 
nélkül, s most, midőn észre kezdi venni, hogy szá-
mításaiban csalódott, hogy czélját ilymódon nem 
csak nem éri el, hanem hogy még a már szerzette-
ket is veszélyezteti ; — most, mert ,impérium eis 
artibus retinetur, quibus initio partum est1, még a 
nyil t erőszaktól sem riad vissza, s oly üldözést hoz 
az egyházra, minőkről régi könyveinkben borza-
dálylyal olvasunk, de a melyeknek ismétlését a 19. 
században mindeddig lehetetlennek ta r to t tuk volna. 

Pedig hasztalanul. Azon rendszer, melyet ő ma 
képvisel túlélte magát azon pil lanatban, melyben 
ugyancsak ő a politikai hatalom minden segédesz-
közeit rendelkezésére bocsátotta. A liberalismus, 
mint merő negatio, a hatalom legkorlát lanabb bir-
tokában s élvezetében csak arra használhatta fel 
azt, hogy rontson, pusztítson, forgasson fel mindent. 
Munkája be van fejezve, s erkölcsrontó törekvései-
nek eredményeül a socialismust hozta létre, termé-
szetes fiát, de hóhérát is, melynek lát tára elborzad 
a gyáva apa, s neai kevésbbé irtózik tőle, saját vé-
rétől, mint ama másik ellenségétől, melynek meg-
semmisitése évtizedes munka s erőlködés daczára 
sem sikerült neki: az ultramontánismustól. Haszta-
lanul iparkodik immár ő, a belsőleg egészen megtö-
rött , megsemmisült, magát túlélt vén bűnös, ideig 
óráig tartó vaklárma által imponálni eme kettő-
nek; jól tudják ezek, hogy pöffeszkedő magatar tása 
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mennyi erőltetésbe kerül máris neki, s hogy ma-
holnap önmagába összerogyva bűzös holttetem le-
szen ; — nem is igen törődnek már vele, hanem in-
kább az egymás elleni liarczra készülnek, s akkor 
meglehet, hogy a legközelebbi jövő a socialismnsé, 
a távolabbi pedig, s ezzel a végleges győzelem mégis 
csak az ultramontánismusé leszen, mely már na-
gyobb romhalmazok közül is szabaditá ki az em-
beri nemet, mint a minőket az újkornak eme pogá-
nya i összehordani valaha képesek lesznek. 

S ezt azok, kik az ügyek élén állanak, nem 
látnák be? — s ha, mint tettleg, nem látják be, 
honnan magyarázzuk ebbeli vakságukat ? . , . 

Jelesül felel eme kérdésekre korunk egyik leg-
nagyobb államférfia, ki, ámbár maga protestáns, 
hazája katholikusainak mégis kitűnő jóltevője, 
Gladstone, angol ministerelnök, ki nem régen egyik 
ismerősével korunk uralkodó hibáiról értekezvén, 
többi közt ezeket mondta : „Kereskedőink s iparo-
saink a legutóbbi félszázadban többet kerestek s 
nagyobb kincseket gyűjtöt tek halomra, mint Julius 
Caesar idejé óta ; azonban épezért százféle okunk is 
van arra ügyelni, nehogy ennek kárát népünk jel-
leme vallja. A mi legfájdalmasabban hat rám, az a 
hitetlenségnek folytonos haladása Nem a 18. szá-
zadnak közönséges, gunyolodó hitetlensége ez, ha-
nem olyan, melynek látszólagosan érzelemdus, ré-
vedező, költői alakot felvennie sikerült. Strauss 
Dávidnak hitetlensége Angolhonban is számos kö-
vetőre talált, ámbár ez ember utóvégre odáig elju-
tott, hogy nyiltan bevallá : ,nem vagyok többé ke-
resztény'; de épen ez az, a miben következetesebb 
mint tanitványai, kik a keresztény vallásnak isteni 
eredetét tagadva, mégis keresztényeknek mondják 
magokat. De Strauss is ezt kérdi önönmagától: 
,van-e egyáltalában még hitem s vallásom'? — s 
erre azt feleli, hogy : ,igen is van', csakhogy — nem 
hisz személyes Isten s egy túlvilági létben, hanem 
a mindenséget tiszteli s imádja, mely előtte a rend 
s törvényességnek legfőbb eszményképe. Azt hiszem, 
végzi be Gladstone, hogy ezen s hasonló nézetek ké-
pezik századunk főbaját, s valamennyi kereszté-
nyeknek az lenne, meggyőződésem szerint, köteles-
sége, az ilyféle rendszereknek megtámadására s 
leküzdésére egyesülni. Igenis, egyesülniük kellene 
ezen, a hitetlenség ellen vivandó harczban mind-
azoknak, kik velem együtt, tiszta szivből még Krisz-
tus istenségében s a keresztény vallásnak isteni ere-
detében hisznek". 

A protestáns államárnak eme bölcs szavaival 

feltünőleg egyeznek meg, mit egyike a legkitűnőbb 
német egy háznagy oknak, Ketteler báró „Die An-
schauungen des Cultusminister, Hrn. Dr. Falk über die 
katholische Kirche" sat. czimü, e napokban megjelent 
röpiratában mond : Straussnak eszméi, fejtegeti a 
főpap, uralkodnak az emberek fejében, s ezeknek 
nyomása alatt holmi ,divatos világnézlet£-ről álmo-
doznak, melyet a kereszténynyel szeretnék, ellen-
ségképen szembesiteni, gyakran anélkül, hogy ebbeli 
törekvésök vészes következményei iránt kellőleg tá-
jékoztatva lennének. Aki ezen ,eszmékének hatása 
alatt áll, az megszünnik kereszténynek lenni, mert 
nem liisz természetfeletti kinyilatkoztatásban. Innen 
aztán van, hogy kormányzó államférfiaink annyira 
képtelenek a kereszténység természete, jogai s igé-
nyeiről még csak megközelitőleg is tiszta fogalmat 
szerezni magoknak s azon méltányosságot sajáti-
tani el, mely nélkül az ember fanaticus párttag, 
buzgó szabadkőműves, tekintet nélküli forradalmár, 
vagy legjobb esetben egyoldalú bureaucrata lehet ; 
de józan, szerencsés működésű államférfi soha ! 

(Vége köv ) 

A királyság a liberalismusban. 

Napjaink szomorúan érdekes jelenségei közt egy sin-
csen, mely figyelmünket annyira igényelné, mint a libera-
lismus azon törekvése, hogy mindazon tért, melyet a keresz-
ténység 19 század óta elfoglalva tart, ő töltse be. A keresz-
ténység mindent éltető erejével, mint az evangeliumi kovász 
áthatva a pogány társadalmat, örök elveinek alapján szi-
lárdan rendezte be az általa alkotott uj társadalmi lét min-
den viszonyait olyformán, hogy midőn egyeseknek szabad-
ságát megőrizte, fentartotta, a társadalmi összszabadságot, 
nehogy szabadossággá fajuljon és a haladást akadályozza, a 
tekintély jogara alá helyezte, azon tekintély alá, mely ere-
detét Istentől származtatva, felülről lefelé hatott és minden 
irányban kifejtett jótékony hatásának bizonyitékául az en-
gedelmességet, melyet követelt, mintegy jutalmul aratta. 

Tekintély és engedelmesség, e két szó az, melybe ösz-
szefoglalhatjuk a keresztény társadalom erejét, mert a többi, 
mit szemlélhetünk, ugy mint rend, béke, haladás, szilárd álla-
potok, műveltség, mindez ama kettőre, mint forrásra vihető 
vissza. IIa a kereszténységnek nem sikerült volna a lelkek-
ben azon meggyőződést, azon hitet önteni, hogy minden ha-
talom Istentöl van és ha ennek következtében nem sikerült 
volna az önkénytes engedelmességet a tekintély iránt meg-
nyernie, ugy azon vivmányok, melyeket az emberiség nap-
jainkban élvez, ma is csak óhajtásban léteznének, de nem 
a valóságban. 

De e tekintély concret alakot a királyságban, vagy 
egyáltalában a hatalom kezelőjében nyert, ez mindig mint 
Isten helyettese állott a népek szeme előtt és — mint ilyen, 
eltekintve a fegyvertől, melyet Isten a gonoszok büntetésére 
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és a jók védelmére kezébe adott, erős, hatalmas volt. Az 
alapelv, melyre a keresztény királyság helyezkedett, műkö-
dései és czéljai mindugyannyi erőt kölcsönöztek neki, hogy 
azzá legyen, aminek lennie kell : a népek fölé helyezett, a nép 
javára isteni hatalommal felruházott institutio. A királyság 
ily felfogása mellett, midőn az a közjó előmozditására volt 
irányozva, természetesen ki volt zárva a kormányzásból ama 
mindent felforgató szellem, mely csak rombolni képes, de 
képtelen a romokba ismét életet lehelni;,a keresztény szel-
lem volt itt minden, ez adott irányt a kormányzásnak, ez 
folyt be a törvényhozás és igazságszolgáltatásra, ezt lehe-
tett mint mozditó és fentartó erőt észlelni az állami élet 
legparányibb, legelrejtettebb terén is, szóval a keresztény 
királyság saját szelleme által szükségképen a szilárd rend, a 
biztos haladás emeltyűje volt. 

A kereszténység által megszentelt és hatalmában meg-
erősített királyság napjainkban azonban már régi diszétől 
meg van fosztva, az érdemek örök zöldjéből feje köré tű-
zött koszorú levelei hervatagon hullanak alá, játékbábjává 
lesznek az ingatag vélemények szelének, mig porral bete-
metve a teljes enyészetnek át nem adatnak. A liberalismus 
uj társadalmi rendet, uj elemek és tényezőkkel koholt, uj 
végczélt tűzött ki a társadalom részére, melynek elérésére 
magát a királyságot használja fel, ez okból nagyon idősze-
rűnek véltük néhány szót szólani a királyságról a liberális-
ban és pedig : a liberális királyság alapelvéről, továbbá azon 
jelekről, melyekben nyilatkozik és végül a czélról, melyre 
közreműködik. 

I . A liberális királyság alapelve. 
A liberalismus uralma óta nem az Isten képezi többé a 

hatalom forrását, a királyok többé nem az ő nevében kor-
mányoznak, a törvényhozók nem az ő nevében határozzák 
meg, hogy mi igazságos, mi nem ; Isten helyébe ma az ember 
lépett, vagyis valamely állam polgárainak összege, ille-
tőleg többsége. Az állam ennélfogva önmagán nyugszik, 
szóval ő absolut lett. Ismét uj bizonyítékát találjuk el ben 
annak, hogy minden vallási tévely előbb vagy utóbb poli-
tikai tévelylyé válik. Mert ki nem ismerné fel ezen uj állami 
tanban azon angol deismus következetes kifejlődését és poli-
tikai érvényesítését, melynek szülőanyja Angolország ? Ha 
a deisticus nézet szerint Isten a legjobb esetben a világot sem-
miből, vagy örök anyagból teremtette, de azután magára 
hagyta és részvétlen szemlélőként figyeli meg az emberek 
működését: ugy önmagától értetik, hogy a fejedelmek nem 
tőle birják hatalmokat, tehát nem is követelhetnek az ő ne-
vében engedelmességet, hanem vagy öklük erejével, vagy 
nagyobb szellemi ravaszságukkal ragadták magokhoz a ha-
talmat és az egyszer megtörtént és végrehajtott erőszakos 
tettet ugy állították a következő nemzedékek elé, mint ál-
landó jogot. Aki legelőször embertársai elé lépett, akár öklé-
ben, akár ravaszságában bizva és nekik azt mondotta : én va-
gyok a ti uralkodótok, ez alapította a királyságot azon em-
bertársaival együtt, kik oly ostobák voltak, hogy állitásá-
nak hitelt adtak. Ebből azonban az következik, hogy a nép-
nek mint az államhatalom egyedüli és végső hordnokának 
joga és kötelessége az elidegenithetlen emberi jogokat az ál-
lítólagos bitorlótól visszakövetelni s hogy e végső esetet a fe-
jedelem elkerülje, semmit sem tehet bölcsebben, mint hatal-

máról önkényt lemondani, hogy a királyságnak legalább 
nevét és külső fényét megmentse. 

Ezáltal a souverainitás a fejedelemtől bucsut vett és a 
népre szállott át. A király nem tehet mást, minthogy a kép-
viselők által eléje terjesztett nemzeti akaratot aláirásával 
helybenhagyja és mintegy nyugtatványozza, de saját sze-
mélyében semmi uralkodói tényt nem hajthat végre, hanem 
köteles ministerek által kormányozni, akik ismét a nemzet 
képviselőinek felelősek. A korona méltósága ma már ezek 
szerint elenyészett. 

Hasonló módon semmisiti meg a liberalismus minden 
tekintélyt elvét, ő semmi tekintélyt sem ismer el. A társa-
dalom fölé helyezett fensőbbség, központosuljon bár az egy 
személyben, vagy oszoljék meg bizonyos testület tagjai kö-
zött, joggal nem másképen bir, mint az alattvalóknak kife-
jezett vagy hallgatag beegyezése által. A király csak man-
datariusa a népnek, de nem elüljárója. Sőt még e név ,uép', • 
még ez is nagyon királyi szagú, nagyon keresztény, azért 
helyettesitik azt a ,nemzet' kifejezéssel. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TÜDÚSITÁSOK. 
Pestt január 31. G s a k k i a v v a l a s z i n n e l ! 

Főtiszt, szerkesztő ur ! Olvasva becses lapjának 8-ik számá-
ban ,A budapesti papság köréböV czimü czikket, ugyanannak 
végszavaiból nem kis meglepetésemre azon tudósítást merí-
tettem, hogy Budapest kerületi papsága, ámbár már máso-
dik gyűlését tartotta azon idő óta, hogy a hírhedt ,amerikai 
rendszer' ellen az ország katholikus papsága nem kevesebb 
lelkesedéssel, mint bátorsággal tiltakozik, még sem rendel-
kezett ,tárgyhalmaz' miatt annyi idővel, hogy nevezett rend-
szer ellen, csatlakozva többi paptársaihoz tiltakozott volna ; 
mint azonban ugyan-e czikkben olvasom : „az esperes ur ő 
nagysága ez érdemben legközelebb s épen e czélra összehi-
vandja a főváros lelkészkedő klérusát, amikor is az ügy ex 
asse fog szőnyegre hozatni és meghányatni". 

Ha becses lapjának, az ,amerikai rendszer'-nek neve-
zett liberális békókat határozottan elitélő álláspontját ez 
ideig is figyelemmel nem kisértem volna, ugy nem is kisér-
teném meg t. cz. szerkesztő urat alábbi rövid elmélkedésem 
közlésére felhivni, igy azonban a visszautasítás minden fé-
lelme nélkül kérek helyet e néhány sornak, habár itt-ott 
talán visszatetszenének is. Az igazság oly természetű, hogy 
épen azoknál talál legkevésbé viszhangra, kik azt leginkább 
nélkülözik. De már elkezdem mondókámat. 

A „jobb valamikor mint sohasem" közmondást alkal-
mazva a budapesti kerületi papság legutóbbi határozatára, 
örömmel mondom rá a fiat, fiat-ot, mert csakugyan itt az 
ideje, hogy megismerje az ország, minő szint vall a fővárosi 
papság a kérdéses ügygyei szemben nem kevésbbé, mint szá-
mos egyéb kérdésre vonatkozólag. Nem azért ugyan, mintha 
épen a fővárosi papság szavazata lenne e kérdésben döntő, 
nem is azért, mintha épen a fővárosi papság lenne hivatva 
irányt adni az ország papságának, a mitől, közben legyen 
mondva ugy is elkésett, ugy hogy most már attól lehet tar-
tani, hogy szavazata különben is az utolsó leend, hanem 
inkább azért, hogy kiderüljön, van-e és mennyi alapja azon 
szállongó hireknek, melyek elvi szakadást mondanak létezni 
a fővárosi papság közt. 
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Megvallom, hogy részemről e hirek igazolását olvasom 
ki a fentebb idézett czimü czikkből, hol a többek közt azt 
is olvasom, hogy „eme (fővárosi) főtiszt, klérus legnagyobb 
részénél megvan a kedv és a jóakarat az olyannyira szüksé-
ges tömörülésre egyetértő működésre ott, hol ezt az egy-
ház szent érdekei kívánják" miből, ugyhiszem, jogo-
san azt lehet következtetni, miszerint a másik résznél hiány-
zik, ugyanezen kedv és jóakarat, minél fogva jobbnak látja 
az uralkodó liberalismussal egy hajóban evezni . . . . Bármi-
ként legyen is azonban a dolog, annyi bizonyosnak tűnik fel 
előttem, hogy a kilátásba helyezett gyűlésen a kerületi pap-
ság, ha ugyan már eddig tisztában nincsen önmagával, ugy 
tisztában fog jönni afelől, kik legyenek azok, kik a legna-
gyobb részel nem éreznek egyformán ? Az ,amerikai rend-
szer' feletti discussio napvilágra fogja hozni cogitationes 
multorum már csak azért is, mert az ad hoc egybehívandó 
gyűlés e kérdés tárgyalását ,tárgyhalmaz' miatt nem ha-
laszthatja el a következő gyűlésre, itt jobbra vagy balra 
szavazni keilend s pedig legott, in facie loci ! 

Nagyon sajnálatos dolog lenne ugyan, ha e discussio a 
körül forogna, váljon helyes, vagy helytelen-e az ,amerikai 
rendszer', és igy váljon nyugodtan alávesse-e magát a pap-
ság, vagy pedig tiltakozzék-e ellene a kerület, és örömünkre 
a t. indítványozó ur is igy fogta fel a kérdést, midőn egye-
nesen óvást indítványoz Deák programmja ellen. De ha az 
állítólagos elvi differentia csakugyan létezik, ha a kerületi 
papság egy része Deák programmja mellett csakugyan kar-
dot rántana, ugy csak egyre figyelmeztetjük a másik részt? 
t. i. : ne hagyja magát intimidáltatni, ne hagyja magát érték 
nélküli liberális üres szóhalmazok által elnyomatni, és igy a 
kerületi papság azon jó hírnevét, melyet magának jobb idők-
ben méltán szerzett elhomályosittatni. Nem lenne szerencsét-
lenebb gondolat, hitünk szerint, mintha a kerületi papság 
többsége, egy kis fractio iránti tekintetből, vagy azért, mert 
e netaláni fractió miatt egyhangú határozatot az ,amerikai 
rendszer' ellen nem hozhatna, ha ezen okokból szép csende-
sen elhallgattatná ez ügyet. A helyzetet tisztázni kell, s mint-
hogy eddig az egész országban alig találkozott két pap, ki 
ne tiltakozott volna, igy ismernünk kell a fővárosi papság 
érzületét is, napjaink nagy harcza úgyis arra való, hogy 
elválaszsza az elemeket, melyek nem együvé tartoznak, va-
lóságos chemicus szétválasztásnak mondhatjuk napjaink 
küzdelmét a szellemek országában, miért félnénk épen mi e 
szétválasztástól, ha ugyan van valami, a minek ki kell 
válni; ? . . . 

A dolog természeténél fogva szivüukből óhajtjuk, hogy 
a fővárosi papság egy sziv és egy lélekkel tiltakozzék az 
,amerikai rendszer' ellen, czáfolja meg nyiltan ama szállin-
gózó hireket, mintha a kerületben elvi szakadás léteznék ; 
mert mit sem lehet papra nézve természetellenesebbet kép-
zelni, mint hogy épen oly kérdésben foglaljon el testvéreivel 
szemben ellentétes állást, mely oly módon az egyház szive, 
élete ellen van irányozva, mint ez az ,amerikai' rendszer. 
De ha igy nem lehet, ugy történjék, amint lehet, csakhogy 
megtörténjék. Ohajtanók e végből, miszerint eme legköze-
lebbi' ülés minél előbb tartatnék meg, hogy az ország pap-
sága mielőbb meggyőződnék arról, hogy a fővárosi pap-
ság kivétel nélkül egy sziv egy lélek vidéki testvéreivel, 

h°gy egy szoros áttörhetlen phalanxot képezünk mindnyá-
jan mindazon kérdésekben, melyek egyházunkat, annak 
tanitmányát, szabadságát, függetlenségét s jogait, akár 
korlátozni akarják, akár végveszélylyel fenyegetik, quod 
faxit Deus. ? ? 

Csanádi eyyházmeyye. D i g n e p r a e e l e -
c t u s o m n i b u s . Már hónapok óta rebesgette a hir, hogy 
nagynevű megyés főpásztorunk, Bonnaz Sándor ő excellen-
tiája, tekintettel folytonosan gyengélkedő állapotára, mely 
öt külső hivatalos ténykedései elvégzésében gátolja, segéd-
püspököt szándékozik maga mellé venni, s e Végből oly egy-
házi férfiút szemelt ki magának a megyei papságból, ki az 
egész megyében köztisztelet és szeretetnek örvend. A hir 
mindnyájunk nagy örömére az ezévi január 17-i pápai con-
sistoriumban, melyben ft. Németh József székesegyházi kano-
nok s papneveidei igazgató ur IX. Pius pápa ő szentsége ál-
tal praeconizáltatott, csakugyan megvalósult. Hogy pedig 
épen nem túlzok, midőn azt mondom, hogy ft. Németh József 
ur „mindnyájunk nagy örömére" lőn püspökké praeconi-
zálva, annak bizonyságául szolgál azon köztudomásu tény, 
hogy a tisztelettel nevezett férfiú kiválólag ama boldog ha-
landók egyike a megyében, aki azon megnyugtató tudatban 
élhet, hogy neki meggeszerte egyetlenegy irigye vagy ellen-
szenvese nincs, és paptársai valamennyien kivétel nélkül 
őszinte tisztelői. Ez pedig sokat mond, mert tudvalevőleg 
emberek közt gyakran a legjobb akarat és szándék félreis-
mertetik, ugy hogy a feddhetetlen férfiúnak is szoktak el-
lenesei lenni, de Németh József ur őmlga az őt mindnyájunk 
felett kitüntető egyéni jelleme által emelkedett a köztisztelet 
és szeretet azon magaslatára, amelyen őt látva paptársai 
őszinte ragaszkodással hódolnak neki. Jellemének fővonása a 
szerénység, s hiszem, főkép az vivta ki számára a köztiszte-
letet, valamint főpásztora kitüntető bizalmát is, mihez járul 
az alapos tudományos képzettség és szakadatlan munkálko-
dás, mely őt olykor éjjel nappal elfoglalva tartja. Nem egy 
izben volt alkalmam csudálkozni afelett, hogy egy ember 
annyi teendőt, mennyi az ő munkabíró vállait terheli, mikép 
legyen képes elvégezni s hozzá lelki nyugalmát és türelmét 
zavartalanul megőrizni, és keresetlen finom társalgási modo-
rát s vidám lelkületét soha el nem veszteni. Nem tudom 
ugyan, jelenleg mennyi mindenféle hivatalt visel, de hacsak 
azokat emlitem is fel, melyekről tudomással birok, elég bi-
zonyságul szolgálandnak ezek arra nézve, mily tevékeny fér-
fiú ő, Ft. Németh József ur, mint székesegyházi kanonok 8 
papneveidei igazgató, a megyebeli nőzárdák lelki igazgatója, 
a temesvári bel- és gyárkülvárosi iskolanővérek vezetése 
alatt álló temesvári nőtanitó-képezdében a magyar nyelv és 
irodalom tanára, a temesvári „Mária-Segély" szegényápoló-
egylet feje és mindene stb. s ha nem csalódom, a megyei 
consistorium, melynek évek során át jegyzője volt, most is 
olykor igénybe veszi tevékenységét és alapos tudományos 
képzettségét. Méltán elmondhatom tehát róla: digne prae-
électus omnibus. — Álljon itt meg egykét életrajzi adat. Ft . 
Németh József ur Szegedalsóvárosban született 1831-ben, hol 
atyja fárasztó szücsmesterséggel kereste mindennapi kenye-
rét. Atyjának számos gyermekei levén, József nélkülözések 
és sanyaruságok közt végezte gymnasialis tanulmányait Sze-
geden, s midőn a temesvári papneveldében felvételre con-



78 

currált, bár szegényes ruhában jelent meg, de egész külső 
megjelenése, szerénysége s vallásos lelkülete, mely arczán 
elömlött, mindjárt megkedveltették őt a boldog^ emlékű Csa-
jághy püspökkel, kitől köztudomásu dolog, hogy igen jám-
bor férfiú volt, s a jámborságot könnyen fel szokta ismerni 
az ifjakban. Azért felszenteltetése után, mely 1854-ben tör-
tént, Csajághy nem is hagyta Németh Józsefet sokáig káplán-
kodni, hanem csakhamar papneveidei lelkiatyának nevezte ki 
őt, mely alkalmazásában egyúttal nagy sikerrel s a tanítvá-
nyok köztetszésével tanárkodott is, ezután a püspöki ud-
varba került é3 püspöki szertartó és szentszéki jegyző lett, 
végül papneveidei igazgató, székesegyházi kanonok s most 
már püspök. Isten éltesse és tartsa őt közörömünkre és egy-
házmegyénk üdve és díszére még számos éveken át jó egész-
ségben és vidámságban ! Ugy legyen. 

Bécs. Az , i n t e r c o n f e s s i o n a l i s ' t ö r v é n y -
j a v a s l a t o k j e l l e m z é s é r e szabadjon még néhány szót 
mondanom. Mindenek előtt igen feltűnőnek találjuk itten, 
hogy e tvjavaslatoknak szószerinti szövegét bizonyos kül-
földi, különösen porosz lapok hamarabb hozták, mint honi 
lapjaink. Hogy van az, hogy e törvényeket Berlinben előbb 
ismerték mint Bécsben, ez oly talány, melyet Unger minis-
ter ur talán meg tudna fejteni, ha akarna. Azt is tudja a 
minister ur, hogy miért parancsolta meg itteni lapjainak, 
hogy e tvjavaslatokkal ne legyenek megelégedve, pedig azok 
ha lehet, még roszabbak mint a poroszok, legalább egyes 
pontjaikban oly durva sérelmeket tartalmaznak a kath. egy-
ház vallási intézményei ellen, minőket a porosz analog tör-
vényekben hiában keresnénk. Avagy mit jelentsen ez, ha uj 
zárdák megalapítására vonatkozólag azt olvassuk, hogy erre 
csak akkor adható meg az engedély, ha az illető szerzetnek 
czéljai nem „közerkölcsellenesek" . . . . ? Hol van az a rend 
vagy szerzet a kath. egyházban, melynek ,közerkölcsellenes' 
czéljai lennének ? . . . . Hát csakugyan elég az a bornirtság, 
mely piszkos zsidólapjaink olvasó közönségét jellemzi, hogy 
valaki Austriában törvények fogalmazására kellő képesség-
gel s hivatottsággal birjon ? ! . . . Mert csakis e piszkos 
zsidólapokból s a többi hasonirányu, jellemtelen irodalom-
ból származhatik azon bárgyú rögeszme, hogy léteznek oly 
szerzetek is, melyeknek ,közerkölcsellenes' czéljaik vannak 
s melyek ellen tehát a lengyel zsidók Chanaan-földjén, 
Ausztriában, mielőbb oly ,törvényeket' kell hozni, melyek 
mindössze is csak a poroszoknak oktalan majmolása. Ugy 
látszik, hogy elég, s igy magyarázhatjuk meg azután, hogy 
oly haszontalan férczmüvet kaptunk e tvjavaslatokban, mi-
nőt minden pessimismusunk mellett sem vártunk volna. 

Rövid értelmök ez : A kath. egyháznak Ausztriában 
csak annyiban van joga létezni s működni, amennyiben ezt 
a cultusminister megengedi, enélkül ne merje senki még 
csak fülét is mozgatni. A püspök ,köteles' minden alkalma-
zást s helycserét, minden kör- s pásztorlevelét a cultusini-
nisternek feljelenteni, kinek kénye-kedvétől függ beleegye-
zését adni vagy sem. Hogy épen csak kénye-kedvétől függ, 
mutatja az a sok clausula, mely a ministernek a katholiku-
sok feletti szellemi hatalmát egyenesen discretionariussá teszi. 
Minden csak ugy engedhető meg, „ha nem ellenkezik állami 
politikai, polgárzati, tarsadalmi, közgazdászati vagy egyéb 
tekintetekkel" ; — hát mifélék lehetnek ezek az ,egyéb tekin-

tetek'' , ha nem a cultusministernek épen e napon való jó vagy 
rosz kedve ? — mert hogy ennyi specificatio után ez az ,egyéb, 
csak azért van ottan, hogy a minister bármikor is, minden 
okadatolás nélkül tehessen, amit akar, azt csak a vak 
nem látja. 

A mit e törvények a javadalmak megadóztatásáról ha-
tároznak nem sokkal több, mint bureaucraticus alakba ön-
tött communismus, melynek segítségével Stremayr ur elveszi 
a jobban javadalmazottaktól a mijök van s adja azoknak, a 
kiknek nincsen annyi jövedelmök ; — s ez teszi ugyanazon 
,állam', melynek kötelessége lenne épen e czélra a vallás-
alapnak elrabolt millióit fordítani, ha ezek a milliók nem 
kerültek volna már régen a zsidók kezeibe, oda hova nálunk 
minden kerül. Mindezeken kivül még két további tvjavas-
lat van kilátásba helyezve : a hittani karok s a kegyúri jogok 
újjászervezését illetőleg, mely javaslatok legközelebb kerül-
nek a birodalmi tanács elé. 

íme tehát a háború meg van üzenve nekünk, és — 
fájdalommal vallom meg — ezen üzenettel szemben hadaink 
készületlenül, rendezetlenül állnak. Azt ösztönszerűleg is 
érzük, hogy itt tenni kellene valamit, hogy e javaslatok el-
len élet-halálharczot kellene küzdeni ; de, mint mondom, 
a hadoszlopok nincsenek rendezvék. Az egyesületi élet ez 
utóbbi két esztendőben szemlátomást ellankadt, minek okát 
— mi tagadás benne — nagyrészt a Stremayr-féle állami 
subventióban kell keresnünk, mely a papság buzgalmának 
szárnyát szegte, s továbbá abban, hogy Stremayr is igen jól 
érti ama mesterséget, azt hitetni el az illető urakkal, misze-
rint ő még a legjobb, a legmérsákeltebb cultusminister, 8 
hogy utána sokkal roszabb jönne . . . . 

Sok függ attól, minő állást foglaland e javaslatokkal 
szemben az ellenzék ; de erre nézve ezidőszerint még egy 
szót sem merek koczkáztatni. W. 

Berlin. A s z a b a d k ő m ű v e s s é g n e k l e g ú -
j a b b j e l s z a v a ez: A clericalis sajtónak folytonos táma-
dásai, a püspököknek alkalmatlankodó felszólalásai, a pá-
pának kíméletlen encyclicái s azon vészes befolyás, melyet a 
jezsuiták gyakorolnak a Vaticánra, ezek lehetlenitik a béke 
fentartását. Szükséges ennélfogva, hogy Francziaországot 
arra kényszeritsük, miszerint a népben felmerülő katholikus 
mozgalmakat elnyomja, az illető püspököket megfenyitse 3 a 
pápát elhagyja. 

Ez, mint mondom, a legújabb jelszó. Jelszó s semmi 
egyéb, mert tényleg sem a pápa, sem a püspökök, sem a 
jezsuiták nem akarják a háborút, csakúgy mint a kath. 
sajtó sem akarja azt. 

Tüzetesen Francziaországról szólva, jól tudjuk mi 
német katholikusok, miszerint nincs ott becsületes ember, 
nincs ott igazi keresztény, ki a háborút óhajtaná; s ha a 
közvélemény hangosan s erélyesen szólal is fel azon nemte-
lenségek ellen, melyeket minálunk a politika ürügye alatt 
űznek, csak azért történik az ; mert van a francziában elég 
becsületérzés s lovagiasság, hogy a legszentebb igazakat leg-
alább tiltakozás nélkül ne engedje a vad erőszaknak áldo-
zatul esni. 

De igenis Bismarck az, a kinek háború kell, s pedig 
Francziaország, ezen egyedül még katholikus ország ellen. 
Azért megtesz ő mindent, amiről azt hiszi, hogy ez orságot 
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haragra ingerli, s ugy intézi el a dolgot, hogy midőn törésre 
kerül, Európa ismét azt higyje, miszerint Francziaország 
kezdte a háborút, vagy legalább tette kikerülhetlenné. Eb-
ben az a nyomorult, sem élni, sem halni nem tudó, forra-
dalmi királyság, amott az Alpesek tövében kész szolgájául 
szegődött. Innen magyarázandók ama folytonos tűszurások, 
melyekkel Francziaország az olasz kormány részéről egyes 
mellékes kérdésekben, mint például az Orènoque vagy de 
la Haye ezredes temetésének kérdésében üldöztetett ; s mi-
dőn hála a franczia kormány józan tapintatának mindebből 
nem sikerült volna casus bellit faragni, akkor előáll legma-
gasabb személyében maga kanczellárunk, s elkezd dühös 
hangon egyes franczia katholikus lapokra s egyes püspökökre 
panaszkodni, mig egyúttal itteni lapjai a franczia nemzet 
elleni neveletlenségben becstelen versenyfutást rendeznek. 

Pedig mindennek a ,clericalisok' az okai s most Franczia-
országtól azt követeli a páholy Bismarck szája által, hogy a 
clericalisok ellen keljen keresztes háborúra. Ha Francziaor-
szág ebbeli óhajának eleget tesz, s igy a háború elől kitér, 
megváltván azt belviszályok árán, akkor Olaszország fog 
jelentkezni, követelvén, — mindigazon reményben, hogy ek-
ként háborút sikerülend előidézni, — követelvén az 1864-i 
conventiónak eltörlését és 1870-ben végrehajtott, legújabb 
rablásainak elismerését, s ha Francziaország még ezt is 
megtenné, Nizzának s Savoyának visszaadatását, mely eset-
ben a háború csakugyan_kikerülhetetleu. 

Lesz tehát háború, ez lesz azért, mert a páholy kivánja 
hogy legyen, kivánja pedig, mert azt hiszi, hogy a német 
fegyverek képében ismét győzend a protestantismus, a nilii-
lismus, a hitetlenség, s hogy ez a végcsapás leszen a kath. 
egyházra. 

Bismarck ugyan korántsem oly lángész, mint I. Napo-
leon volt, de látszólagosan hatalmasabb s terjedelmesebb se-
gédeszközökkel rendelkezik. A Francziaországból kisajtolt 
milliárdokban hatalmas eszközt bir mindazoknak megvesz-
tegetésére, kik e földön megvesztegethetők. Minden ország-
ban bir egypár nagyobb lapot, mely ügyben ravasz műve-
leteit nagyban megkönnyiti az, hogy a liberális sajtónak 
kilencz tizedrésze hontalan, meggyőződésnélküli emberek, 
zsidók kezében van, kik pénzért megrendelés szerint bár-
mily irányban irnak . . . . 

E perczben Bismarck mindenütt uralkodik, kivévén a 
katholikus lelkismereteken ; hogy még ezeket is alávesse 
magának, vagy legalább megfojtsa, arra kell neki a háború. 
Mikor fog ez kitörni, azt ma még talán ő maga sem tudja? 

de annyi bizonyos, hogy nagyon siet vele, mert rá nézve 
maholnap a ,lenni vagy nem lenni' kérdése merül fel. 

Karlsruhe. ,E g y h á z i' t ö r v é n y j a v a s l a -
t o k k u 1 mi is v e s z ő d ü n k . Kisbadeni alsóházunk sem 
akar hátramaradni ott, hol a katholicismust zaklatják, annál 
is kevésbbé, minthogy Baden nagyherczegsége e téren rég-
óta, fájdalom, az elsők közt állott. Igy az alsóház legújabban 
elhatározta, hogy a freiburgi érseki széknek jövedékeit csak 
1874-re teszi folyóvá, s ezt is csak azon feltétel alatt, ha a 
káptalan mielőbb újólagos kijelölési lajstromot terjeszt fel 
ugyanez érseki széknek betöltésére. Miutáu Reinkens most 
már Badenben is elismerve van, természetes, hogy a leendő 
jelöltektől itt is ama judási esküt fogják követelni, melyet 

ez mindenütt, a hol csak követelik, letesz. Ebből tehát ismét 
csak uj bonyodalmak s uj zaklatások fognak következni. 

Különben vannak már itt is legújabb egyházpolitikai 
törvényjavaslataink, melyeket az egész Európában uralkodó 
divat szerint külön, ad hoc kiküldött bizottság dolgozott ki, 
nem egy tekintetben még sokkal gyűlöletesebb alakba öntve 
az amúgy sem gyengéd kormányi javaslatokat. Minden kath. 
pap, a ki bárhol az országban nyilvános egyházi tényke-
dést végezni akar, köteles előbb nyilvános vizsgát letenni. 
Minden papjelölt köteles legalább is három esztendőn át va-
lamely német egyetemet látogatni. A jezsuitáknál nyert ok-
tatás érvénytelen. (sic !) Minden, bármi néven nevezendő 
gyermekseminárium s convictus bezárandó. Minden pap, a 
ki bármiféle választásoknál hiveire hatni iparkodik (mondd: 
hatni iparkodik), hogy ilyen vagy olyan irányban szavaz-
zanak, 60 — 600 marknyi pénzbírsággal büntetendő. Végre 
azon kivánatát fejezi ki a bizottság, hogy ezen törvény — 
mivel a katholikusok ellen hozott lex odiosa — minden jog-
elv ellenére visszafelé ható erővel is ruháztassék fel, minek 
következményeül egy pillanatban valamennyi papjaink ,füg-
geszthetők' fel, mert az uj vizsgát természetesen egyik 
sem tette le. Ime milyen jó poroszok vagyunk mi ! 

Poitiers. P á r h u z a m az e v a n g é l i u m i ö r -
d ö n g ö s e k s a m a i k o r s z e l l e m k ö z t . A poitiersi 
püspök, msgr Pte, kinek neve az egész katholikus világban 
osztatlan tisztelettel omlittetik, mult deczembor havában 
püspökké szenteltetésének 24-ik évfordulóját ülvén meg, ez 
alkalommal sz. Márk evangéliuma IX. részének 15. s kk. 
versei s az ide vágó párhuzamos helyek felett fényes liomi-
liát tartott, melyet mint a vil ig jelenlegi állapotának genia-
lis, de megsemmisítő kritikáját egész terjedelmében közölni 
kötelességünknek tartjuk. 

Harmad napon volt — igy kezdi beszédét a nagynevű 
főpap — az Ur, Tábor hegyén történt szine változása után. 
A mint a hegyről leszállana egy ember mène hozzája1) s 
térdre esvén előtte mondá: Uram! könyörülj fiamon, mert 
holdkóros és kínosan szenved, mert sokszor tűzbe esik, 
gyakran vizbe. Es bemutattam őt tanitványidnak, de nem 
gyógyíthatták meg őt. 

Váljon, Tisztelendő Testvéreim s Szeretett Fiaim ! nem 
felette találó leirása-e ez azon betegségnek, melyben szegény 
hazánk szenved, amióta a forradalom gonosz szelleme szál-
lott reá ? . . . . Nemde, hogy ,igenl-nel feleltek ? . . S csak-
ugyan, joggal ,nehéz betegségnek' mondható az, mely a mai 
társadalmat gyötri. Alig felemelkedve már ismét földre te-
rül, intézményei nem ritkán a vizbe esnek, gyakran is a 
tűznek martalékává válnak, s bukásai máris oly rendes idő-
közökben térnek vissza, hogy azt hinnők, miszerint napjaink 
történelmének főjellegét, alaptörvényét azok képezik. 

,Quantum, temporis est, ex quo ei hoc accidit1, kérdi a 
Megváltó 2), s a felelet rá : ,ab infantia1 . . . . S csakugyan 
igy van. A mai társadalom is nagyon szeret születésére hi-
vatkozni s annak keltét, ahányszor csak lehet, a világ előtt 
közhírré tenni; legnagyobb öröme s büszkesége, ha az 1789-i 
év gyermekének vallhatja magát. S ime épen azóta látjuk 
hazánkat azon vészes bajban szenvedni, melyeta latin nyelv 

1) Máté 17, 14. — 2) Márk, 9, 20. — 
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egy különös hang- s értelemazonosságnál fogva, melyet bő-
vebben megmagyarázni a szótáraknak feladata, oly névvel 
jelez, mely egyformán a ,nehéz betegséget1, epilepsiát, és a 
jaarlamentaris, országgyűlési nyavalyát' jelenti, igy fejezvén 
ki a dolgot : „morbo comitiali laborat." 3) Ezen időtől fogva 
mintha a közügyek nálunk folytonosan a hold változatainak 
befolyása alatt állandottak. „Et ecce spiritus apprehendit cum, 
et subito clamat, et elidit, et dissipât eum spuma, et vix disce-
dit, dilanians eum — s ime a lélek megragadja őt, és azon-
nal kiált és lecsapja és hányjaveti őt, hogy tajtékszik és alig 
akar távozni tőle, marczangolván őt 4) szerencse még, 
ha az ország néhány sebbel és kisebb nagyobb sérüléssel 
szabadul ily rohamokból, mert azok halálát is okozhatnák ; — 
mindazonáltal tagadhatatlan, hogy következményeik mindig 
a közérdekek mély s tartós megsértésében, valamint a köz-
vagyon s a társadalmi lét életnedvének veszedelmes kiszá-
radásában állanak : — et spumat, et stridet dentibus et are-
scit, tajtékzik, fogait csikorgatja és elszárad.' 5) 

Mi legyen az üdvös gyógyszer ezen borzasztó baj el-
len ? Talán Krisztusnak tanítványait akarjátok okolni ti is ? 
Talán ezekre akartok panaszkodni, mivelhogy nem tudnak 
segiteni e bajon ? Ime, a keresztény papság szelíd s alázatos 
s bizalmatlansággal van eltelve saját maga iránt ! Szüntele-
nül iparkodik felvilágosítást szerezni aziránt, a mit még nem 
ért, s mindjárt fogjátok látni, hogy ez alkalommal sem rnu-
lasztá el isteni mesteréhez folyamodni magyarázat s útba-
igazításért. Viszont pedig ama folytonos vád és panasz a ti 
ajkaitokon a papság ellen mindinkább jobban az igazságta-
lan rágalom alakját veszi fel s oly mérveket ölt, hogy képes 
lenne egy istennek türelmét is megtörni. 

„Et dixi discipulis tuis ut eiicerent illum et non potue-
runt — és mondottam tanitványidnak, hogy űzzék ki azt, 
de nem tehették" . . . . Jézus pedig, rátekintvén ezen emberre, 
s végig jártatva szemeit az őt körülálló sokaságon s külö-
nösen amaz Írástudókon s pharizaeusokon, kik folytonosan 
csak ellene s tanitványai ellen áskálódtak, akként kiáltja el 
magát : 6) „0 generatio iufidelis et perversa, usquequo ero apud 
vos, etpatiar vos ? — oh hitetlen és romlott nemzedék, med-
dig leszek veletek s tűrlek titeket?" . . . . ha, midőn majd 
egyszer távol leszek tőlök, az én tanítványaim erénye csök-
kenni fog, mert hitök csökkent, s mert utóvégre teljesült 
rajtok a mit már a prophéta mondott : „a mint a nép, ugy 
jár a pap" 7) — erre nézve majd én végzek aztán velők; — 
bennetek pedig, kik csudás módon meg akartok szabadulni 
bajaitoktól, az ily csuda legelső s legelengedhetlenebb felté-
telül a hitet követeli ! . . . . Hitetlen s romlott nemzedék ! azt 
akarod, hogy a vallás gyógyítson ki bajaidból s szabadítson 
meg azon gonosz lélektől, mely megszállott, s nincs hited, 
nincs annyi jóakaratod, hogy a melyhez segítségért fordulsz, 
Krisztus szent tanában való bitedet nyíltan s őszintén valla-
nád ? — s mindezek után, generatio perversa, seu distorta 8), 
másokat akarsz azon bajok s szerencsétlenségekért okozni, 
melyekbe saját liitetlenséged és nyakasságod döntött? . . . 

(Folyt. kBv.) 

VEGYESEK. 
— A római Colyseumban levő via crucis már le van 

döntve, az ásatások megkezdődtek. — Lamarmora tábor-
nok az olasz felsőházban tiltakozni fog Bismarcknak ok-
mányhamisitási vádja ellen, egyúttal felhiván ez utóbbit, 

3) Morbus comitialis, qui est epilepsia . . . . Ratio appellationis est 
quia, si quia ipso eomitiorum tempore illo corriperetur, comitia dissolvi 
ac in alium diem differri necesse erat . . . . Hinc eomitiales dieuutur, 
qui eo morbo laborant. Forcellini. Lex. tot. lat. Patav. 1771.). — *) Luk . 
9. 39. — 6) Márk. 9. 17. — 6) Luk . IX, 41. — ') Ozeás, 4, 9. — 8) Silv. 
in Ev . VI, 9. 

hogy ígéretéhez képest, ha tud valamit ellene, lépjen ki vele. 
Bismarck ezen ügyben tudvalevőleg azt mondotta volt, hogy 
Rómában tett kérdezőskedései azt derítették ki, miszerint a 
Lamarmora által idézett okmányok az olasz állami irattár-
ban nem is léteznek. Erre a hivatalos ,Gazzetta d' Italia' azt 
feleli, hogy hasonló kérdezősködés porosz részről soha sem 
történt. — Az olasz cultusminister ujolag is valami Boffuco 
nevü papot, a mautuai megyéből, püspöke ellenzésére daczára 
az acquanegrai plébániának birtokába helyzett. 

— A purntruti kath. esperes, Hornstein, a berni kor-
mány rendeletére befogatott. É kormánynak ugylátszik most 
az a szándéka van, hogy a kath. Jurában ily elnevezés alatt 
, Verein zur Erhaltung des katholischen Glaubens' fenálló egy-
letet ,államveszélyes' összeesküvésnek declarálja. Az espe-
resnek befogatása, ki ezen egyletnek igen tevékeny tagja, 
első lépés erre. — Fahy helységében a nép plébánosa befo-
gatásának ellene szegülvén, hir szerint, komoly csendhábo-
ritások történtek, minek következtében egy zászlóalj (pro-
testáns) katonaság küldetett oda. — A lotharingiai Bar-le-
Duc városában erélyes hangon fogalmazott felhívás jelent 
meg az európai hatalmakhoz: utasitsák rendre a berni, eszö-
ket vesztett protestánsokat s szabadkőműveseket. E felhí-
vásnak egyes svajczi polgárokhoz küldött példányai elko-
boztattak a svajczi postán, Genfben pedig a czimzettek ellen 
hivatalos vizsgálat indíttatott meg; sőt az ügy már a berni 
nemzettanács elé is került, amennyiben ennek harmincz 
tagja interpellálta a központi kormányt, mit szándékozik 
netaláni külföldi interventióval szemben tenni ? — mit ? — 
hát csak azt, a mit a liberalismus mindig tesz, valahányszor 
becsületes erélylyel találkozik: meglapulni ! 

— Hogy az ember, midőn haragszik gyakran igen nyíl-
tan, de azért nem mindig okosan beszél, azt Mallinckrodt 
ellen tartott múltkori beszédében a német kanczellár ismét 
egyszer s pedig eléggé feltűnő módon bebizonyította. A ,ma-
gyar legió'-féle piszkos üzelmekről szólva, mintegy exeusa-
tióképen ezt tevé hozzá : „Mit mondana hozzá a világ, ha 
maholnap, midőn Német- s Francziaország ismét fegyvere-
sen szemben állanak egymással, az akkori franczia fejede-
lem, talán V. Henrik, pápai önkényteseket toborzana Dél-
németországban ?" . . . . Ebből tehát az következik, hogy 
Bismarcknak politikája szerencsésen máris odáig vitte a dol-
gokat, hogy ugyanazon délnémetországiak, kik 187%-ben 
legbátrabban küzdöttek a francziák ellen, most már adandó 
alkalommal háború esetében vallási tekintetekből, Franczia-
ország részére állanának. A dolgok meglehetősen roszul állhat-
nak, midőn egy kormányzó államférfi nyilvános országgyű-
lés előtt már igy beszél. — Ugyancsak Bismarck hallomás 
szerint azon kérdést intézte a franczia kormányhoz, váljon 
fog-e a nimesi püspök ellen fellépni. Emlékszünk, hogy 
hasonló esetben, midőn egyszer Napoleon valamely porosz 
lap által megsértve érezte magát, panasz tevő követe Bis-
marck által a rendes birói útra utasíttatott, amennyiben a 
kormány nem állhat jót minden egyes lap- s magánszemély-
ért. A dolog nyitja épen az, hogy ő most minden áron casus 
belli-t keres ; miből bizonyos olasz lapoknak azon furcsa hí-
rét is magyarázhatjuk, hogy szándéka van a franczia kor-
mánytól peremptorice az ,Orènoque'-nak visszahivatását 
követelni, mire ez utóbbi jóformán nem is felelhetne egyéb-
bel, mint háboruüzenettel ; mert ily arczátlan beavatkozást 
saját kormányzati ügyeibe nem viselhetne el. — A belga 
kormánynyal is ugy látszik van egy kis baja, amennyiben 
ott is, ha mindjárt közvetve, „a kath. lapok s a papság ma-
gatartása ellen" panaszt emelt. Igy az ottani szabadkőműve-
seknek alkalmat szeretne szolgáltatni arra, hogy a katholi-
kus kormányt megbuktassák. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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s a mai korszellem — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Az eszmezavar az, aminek áldozatul esünk, a 
mi bennünket tönkre tesz. Áldozatául esünk, ameny-
nyiben Ketteler püspöknek találó szavai szerint a 
kormányférf iak fejei telvék a legfonákabb eszmék-
kel, s mivel elég hata lmok vagyon ezen eszméknek 
gyakor la t i életbeléptetését legalább megkísérteni, 
onnan van az, hogy manap az egyházat majdnem 
mindenüt t a világon a legfá jdalmasabb zaklatások-
nak kitéve l á t juk , mert a kormányférf iak majdnem 
mindenüt t idejöket haszontalan experimentatiókra 
fecsérlik el : miképen lehetne azt, a mi absolute jó 
elrontani, miközben az, a mi absolute rosz, nya-
kukra nő, u g y hogy ez uraknak egész kormány-
zása semmi egyéb, mint a folytonos, hol gonosz-
ság-, hol ügyetlenségbö'l elkövetett h ibáknak hoszu 
sorozata, melyeknek árát utóvégre is a népeknek 
anyagi , földi s szellemi, örökkévaló jóléte adja meg. 

De igazságtalanok lennénk, ha azt mondanók, 
hogy e rémületes eszmezavar csak a kormányzók 
fejeiben honol ; — nagyrészt a kormányzot takéi-
ban is uralkodik az, sőt e két szomorú tényező igen 
gyakran sajnálatraméltó módon egészíti ki magát ; 
mert a kormányzók sokat nem tehetnének, s gyak -
ran igen hamar józanodnának ki, ha műveleteik a 
nép erkölcsvallásos műveltségén s jellemes ellent-
állásán hajótörést szenvednének, mi azonban, fá j -
dalom igen r i tkán történik ; mert sikerült immár a 
népeknek hangadó rétegeit is elrontani s a hazug-
ság rabigája alá ha j tan i . 

Pedig csak az igazságban van vigasz és üdv ! 
Másban, ábrándokban keresni e kettőt — mi egyéb 
az ábránd is, mint a hazugságnak valamivel civili-

záltabb, hol költői, hol bölcseleti mezbe buj ta to t t 
egyik a l a k j a ? — tehát ezekben keresni az iidvet 
semmi egyéb mint idővesztegetés, mint czéltalan s 
eredménynélküli kapkodás, mint, bizonyos tekin-
tetben, Isten legszentebb ügyének elárulása, ki maga 
a legfőbb, legmagasztosabb igazság. H a majd egy-
szer az igazi katholikusok elszoknának attól , hogy 
folytonosan hiu reményekkel táplálkozzanak, ha 
jól megfontolva az adott helyzetet, s jól á tér tve 
azt, a lka lmazkodnának hozzá s t isztába jönnének 
aziránt : ebből minő kötelességek háromolnak rá-
jok : akkor meg lennének mentve, mert Isten nem 
hagy el senkit, aki h ű hozzá. 

A főba j s egyút ta l napja ink egyik ismérve az, 
hogy az E g y h á z gyermekei nincsenek eléggé ha tá -
rozottan különválasztva annak ellenségeitől. Ez, 
mondjuk, nap ja ink egyik ismérve, de fővétke is ; 
oly vétek ez, mely a Mindenhatónak méltó nehez-
telését kelti fel ellenünk. A zsidónépnek ószövet-
ségi története világos példa s egyszersmind döntő 
bizonyiték is erre. Isten Ábrahám nemzetségéből 
elválaszt magának egy népet, s azt akar ja , hogy az 
külön pá lyán haladjon, különválva a földgömb 
többi népeitől ; — valahányszor, engedve az emberi 
jellem gyengeségének, vagy visszaélve szabad aka-
ra tával a bá lványimádókkal összevegyül, mind-
annyiszor a legnehezebb büntetéseket küldi rá . 

A keresztény világnak, az újszövetségi tör-
vény eme kiválasztott népének hasonló, de még 
nagyobb, szentebb kötelességei vannak , s ezért még 
sokkal inkább szükséges, hogy Krisztus tábora s a 
gonoszok gyüldéi közt szabatos, éles határvonal 
huzassék. Ez az a mit a pap naponként az ol tár 
lépcsőinél könyörög : „ . . . . discerne causam meam de 
gente non sancta..Addig, mig a kereszténységnek 
ellenei nem mertek odúikból a világos napra ki-

l l 
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lépni, addig a katholikus világ is határozot tan kü-
lön volt választva a tévely országától. De addig a 
legfóbh hatalom, a közigazgatás, az alsóbb hatósá-
gok, a hadsereg, a tö rvénykönyv , a közokta tás , 
szóval az egész belszervezet is keresztény volt, a 
keresztény szellemnek üdvös befolyása alat t ál lot t . 
Léteztek minden időben elvetemedett egyének, egyes 
apostaták, de a társadalom keresztény volt, lét-
a lapját a hi t , s nem, mint manap, a hi t tagadás, az 
apostasia képezé. 

Vannak ma is jó katholikusok, sőt vannak 
szentek is köztünk, hanem a társadalomnak, mint 
i lyennek lé talapját a természetfeletti elemnek leg-
teljesebb tagadása, a formális hitetlenség képezi. 
Ezen szomorú változás lassan, alig észrevehető mó-
don ment végbe, nagyobbszerü rázkódtatások nél-
kü l ; — a páholy csendes működésének eredménye 
ez, mi maholnap gyógyi tha t lan baj já nöhetné 
ki magá t , ha a katholikusok végre valahára fel 
nem eszmélnek, s a teendők i ránt nem tájékozzák 
magokat . 

Mert magától érthető dolog, hogy ilyetén uj s 
veszélyes helyzet egészen u j , de sürgős kötelessége-
ket is teremt. A békés állapotból egyszerre a hábo-
rús ál lapotba ragad ta t tunk át ; a hol ha jdan ta az 
egyház uralkodott , ott ma a páholy uralkodik ; az 
ál lam zászlaja többé nem Krisztus , hanem a pokol 
szineit tüntet i fel ; a keresztény civilizátio el tűnt, 
hogy a szabadkőműves haladásnak engedje át a 
tért, melyen az az Antichris tusnak birodalmát ala-
pí tani készül Váljon a helyzetnek ilyetén meg-
változása nem szül-e u j kötelességeket mindazok 
számára, kiknek még kedvök van halhata t lan lei-
köket megmenteni? 

Sokkal jobban ismerjük korunk nemzedékét, 
semhogy bárki től is hősies erényt vagy erélyt kö-
vetelnénk : egy dolog azonban elkerülhetlenül s ok-
vetlenül szükséges, s e nélkül ne is reméljünk se-
gélyt s támogatás t az Égtő l , s ez az, hogy vál junk 
el a páholytól , á l l junk szembe annak ádáz törek-
véseivel. Ezen elválás könnyű , s megtörténhetik 
amely perczben az igazi keresztények arra elhatá-
rozzák magokat . Vagy ki kényszerít i rá őket, hogy 
a páholy lapjait olvassák, hogy e t isztátalan iro-
dalmat egész erejökkel támogassák, a magokét pe-
dig tengődni, ha nem veszni engedjék? Vagy ki 
t i l t ja , ki t i l tha tná meg nekik, hogy ne egyesülje-
nek s a páholy jól fegyelmezett tevékenységével 
szembe a jóknak hata lmas szövetségét ne á l l i t sák? 
E dolgok oly egyszerűek, oly könnyen foganato-

sí thatók, hogy szinte csudálatos s feltűnő, ha ezek-
ről még különösen szólni is kell. 

,Portaeinferi nonpraevalebunt', mondják sokan.... 
Ez igaz azon értelemben, amely értelemben e sza-
vak eredetileg mondattak. De it t a keresztény tár-
sadalomról van szó, s nem lá t juk be, miért ne ven-
nének erőt a pokol kapui az olyan társadalmon, 
melyet Krisztus maga elhagyott , mert e társada-
lom már előbb elfordult tőle, megtagadta őt s épen 
azon kötelességeket, melyeket a megvál tás isteni 
jótéteménye szabna rájok. Ha ezen társadalom 
megengedi, hogy Krisztus ellenségei közéje vegyül-
jenek, sőt kiváló szerepet já tszanak, ha türelmesen 
elviseli mindazt, mit, az újkori civilizátio csalárd 
elnevezése alat t vál lára raknak , sőt ha ebben tet-
szik magának, szóval, ha készakarva tévútra csá-
b i t ta t ja magát , — akkor portae inferi c sakugyan 
2>raevalebunt ! 

Ezen pokoli ha ta lmak ellen egyik hathatós 
fegyver az ima, csakhogy kevesen vannak, kik iga-
zán s jól imádkozni tudnak . A kik azt hiszik, hogy 
csak a templomban kötelesek keresztényeknek lenni, 
az utczán, a h ivata lban, a gyűlésben pedig tetszé-
sök szerint gyávák , közömbösek vagy épenséggel 
fe lv i lágosul tak ' lehetnek, azok nem tudnak imád-
kozni ; akik egészen az ol tár lépcsőjéig viszik go-
nosz szándoklataikat , hamis elveiket, hazug elmé-
leteiket, azok sem tudnak imádkozni, valamint azok 
sem tudnak, kik folytonosan csak csudát várnak 
s azt hiszik, hogy az Isten majd megsegit anél-
kül, hogy mi csak meg is mozdulnánk, . . . . mind-
ezek nem tudnak imádkozni, sőt ellenkezőleg, tires 
reményeik s a lapta lan várakozásuk folytonos meg-
bántása Istennek, ki nem azért rót ta ránk köte-
lességeinket, hogy azokat e lhanyagol juk, hanem 
hogy mi is tegyük a mi a magunké s csak azután 
bizzuk rá a sikert, qui incrementum dabit, ubi nos 
plantavimus et rigavimus ! 

Tenni kell tehát valamit, s a legelső az, hogy 
sorakozván vá l junk el ellenségeinktől. H a d d lás-
suk h á n y a n vagyunk, s hadd lássuk, kik a mi el-
lenségeink. Ez a sorakozás s viszont az együvé 
nem tartozó elemeknek szétválasztása csak elő-
nyünkre szolgálhat ; mert a gonosznak összes ha-
ta lma azon alapszik, hogy az eszmék összezavarása 
által dicsőnek tüntet i fel a rövidlátók előtt ami 
nemtelen és si lány ; bölcsnek, ami semmi egyéb, 
mint a tömeg tudat lanságára való speculatio, igaz-
nak , jónak s k ívánatosnak, ami megvetendő, utála-
tos hazugság ; — s hogy ekként a tévedés magvát 
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hintvén önsoraink közt is, felette megnehezíti a 
bajnak felismerését még az olyanok eló'tt is, kik 
különben talán a jó ügynek hatalmas eló'harczosai 
volnának, ha erélyüknek, elszántságuknak, buzgal-
muknak kellő vezetés alatt helyes, üdvös i rány 
adatnék. 

Ez pedig csak ugy történhetik, ha mindnyá-
jan vállvetve arra törekszünk, hogy a köztünk 
uralkodó vészes eszmezavar mielőbb megszűnjék, s 
tisztultabb, helyesebb nézeteknek s fogalmaknak 
engedjen helyt. Furcsa , különös, s természetes 
okokból alig magyarázható iránya az az emberi 
észnek, hogy in thesi mindig a jóért, az igaz- s a 
szépért küzd, mig a halandók kilencztizedrészének 
fogalma sincs róla, hogy mi a jó, mi az igaz, mi a 
szép ; mit azáltal bizonyit, hogy egyes gonoszlel-
kilek hazug szava után vakon indulva, olyanokért 
rajong, mik e háromnak egyenes tagadása s viszont, 
a valódi jó-, igaz- s szépnek legfőbb foglalatját 
üldözi, utálja, mint minden gonoszság- s hazugság-
nak egyedüli kutforrását gyűlöli s kiirtani törek-
szik . . . . íme a legborzasztóbb eszmezavarnak rab-
jai s egyszersmind áldozatjai is, kiknek legnagyobb 
részét szivünk mélyéből sajnálhatjuk, mert nem 
tudják, mit cselekesznek; mert gonosz, pokoli játék 
űzetik velők azok által, kik az örök világosságot 
igérik meg nekik, mig az örök sötétségbe taszí t ják; 
kik azt hitetik el velők, hogy mint szabad férfiak a 
legmagasztosb eszmékért küzdenek, mig a legal-
jasabb czélzatoknak önállóság s akarat nélküli 
szolgái. 

Bár eme szomorú, s következményeiben vészes 
eszmezavarnak sikerülne mi előbb véget vetnünk ; 
erre pedig legelső feltétel a világosságnak a sötét-
ségtől való elválasztása, hogy tájékozhassuk ma-
gunkat, s hogy minden egyes mozdulatunkban al-
kalmatlan békók gyanánt ne nehezedjenek tag-
jainkra azok; kik keresztények is szeretnének lenni, 
de csak félig ; katholikusok is, de csak belsőleg ; az 
egyháznak tagjai is, de csak olyannak, a minőt ők 
képzelnek magoknak ; kik engedelmeskednének is, 
ha — senki sem parancsol; szóval, kiknek fogal-
muk sincs róla, mit tesz az katholikus keresztény-
nek lenni, kik nem hiszik, hogy csak a katholicis-
musban van absolut tökély, van az : igazi jó, igaz s 
szép, hanem akik egyúttal nevetséges s szánandó 
elbizakodottságukban azt hiszik, hogy az Urnák 
egyháza majd kétezer esztendeig várhatott, mig 
ők nem jöttek, hogy tudtára adják neki mi az igaz-
ság, mi a valódi bölcseség, mi az igazi haladás, mi 

a tiszta erkölcs, mire van szüksége az emberi ész-
nek, mik ennek jogai s viszont ezzel szemben, mik 
az egyháznak kötelességei s teendői . . . 

De váljon honnan származik ennyi nevetséges 
pöffeszkedés ezen szellemi vakokban? . . . Az eszme-
zavarból ; abból, hogy divatos rögeszmévé vált a 
nihilisticus protestantismusnak szempontjából te-
kinteni a katholikus ügyeket ; s mert gonosz szá-
mításból azt sikerült elhitetni a tömeggel, hogy ott 
minden jó, itt minden rosz, hogy ott merő szabad-
ság s haladás, itt pedig csupa rabság s tespedés ho-
nol ; — mert az emberi szívnek ama nemes törek-
vését, melylyel az igazi szabadság- s haladásért 
rajong téves irányba terelték, jól tudván, hogy a 
szellemeknek protestáns nézetekkel való saturálása 
a legbiztosabb lépés a hitetlenség felé, inert e közt s 
a katholicismus közt harmadik valami nem létezik. 

Ezért mondjuk, hogy társadalmunk az eszme-
zavarnak fog áldozatul esni, annál hamarabb s 
annál súlyosabb bukással, ha ezen eszmezavar ott 
is érvényesiti magát, honnan a nemzetek sorsai 
igazgattatnak. Nem az egyház bukik, hanem a 
nemzetek mennek tönkre, mert a hazugság mint 
politikai rendszer is csak ronthat, ölhet, gyilkol-
hat, s csak az igazság, az egész tiszta igazság bír 
éltető s fentartó erővel, nem csak a magánügyek-
ben, hanem hatványozott mérvekben a népek s álla-
mok ügyei körül is. 

A királyság a liberalismusban. 
(Folytatás.) 

Ezáltal a királyság nemesebb volta, bogy t. i. a ker. 
népet Isten meghatalmazásából kormányozza, elenyészik, és 
a vallás kenete a koronáról letöröltetik ; az egyházi király-
koronázás, leszámitva azon körülményt, hogy mint nálunk 
a koronázás a politikai értelemben vett törvényes uralko-
dáshoz megkívántatik, mondjuk ezt leszámitva, az egyházi 
koronázás tárgynélkülivé, sőt alkotmányellenes lett. Ezért 
18-ik Lajos épen nem, 10-ik Károly pedig a liberálisoknak 
csak nagy tiltakozása közt koronáztathatta meg magát 
Rheimsben, ezért tagadta meg a mult évben a stockholmi ka -
mara a II. Ottokár király koronázásához szükségelt 80,000 
tallért. Többé nem az Isten, hanem az ember a jog forrása 
és a korona osztogatója. Az Isten kegyelméből való kifeje-
zés a liberalismus előtt fenn nem állhat és a hol még létezik, 
ott csak elavult czim, melyre semmit sem adnak, hiszen a 
piemonti király még ma is jeruzsálemi királynak nevezi 
magát, anélkül, hogy emiatt a török sultán hadseregét a sz. 
sir mellett megerősítené. 

A mint lefelé a királyság nemessége meg van semmi-
sítve, hogy az t. i. az Isten helyettese és az ő nevében kor-
mányoz, ugy felfelé is el van távolitva az engedelmességből 
mindaz, amifensőbb eredetű és isteni. Kisebb körökben mint 
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vallási játékot még elnézik, hogy valaki a fensöbbségnek 
Istenért és ne az emberekért engedelmeskedjék, de állam-
jogilag minden hatalom forrása magában a népben van, mely 
a felsőbbségben csak az ő hivatalnokait, a királyban pedig 
első szolgáját látja és csak addig engedelmeskedik, a med-
dig épen tetszik. Engedelmeskednek, de csak azért mivel és 
a meddig akarnak, és csak azoknak, kiket a hatalommal 
felruházták és a kiktől azt bármely pillanatban elvehetik, a 
polgárok tehát tulajdonképen önmagoknak engedelmesked-
nek. A liberalismus a helyett, hogy a tekintély elvét mega-
lapítaná, forradalmat szül és azt állandóvá teszi. Mit hasz-
nál ily rendszer mellett alkotmányaink élén az obligat §., 
hogy „a király személye szent és sérthetetlen"? Nem tapasz-
taljuk-e, hogy a liberalismus uralma alatt az ilyen paragra-
phusok mily könnyen és gyorsan szoktak kijavíttatni ? 

Már pedig az ember és annak szeszélyei felett álló te-
kintély mellőzhetetlen feltétele a szilárd, erős és a közjót elő-
mozdítani törekvő kormánynak, igen ez alapfeltétele minden 
királyságnak és minden állami létnek ; amennyiben tehát 
a liberális elv magát az engedelmességet beszünteti, ugy 
egyértelmű a társadalmi rendnek, mindenek előtt a király-
ság felforgatásával. Hasztalan dolog itt a többség iránt tar-
tozó engedelmességre hivatkozni, hiszen tapasztalatból tud-
juk, hogy a liberális államok többségei nem valódi, hanem 
mesterségesen összeállított többségek és igy esztelen dolog 
lenne az összevásárolt többséget szét nem robbantani és rá-
beszélés, cselszövény vagy erőszak által meg nem változ-
tatni. Es ha az ember a szónak liberális értelmében ugy mint 
azt 1789 óta magyarázzák, szabadnak született, hogy en-
gedhetné, hogy őtet mások, lennének bár mégannyian is, 
nem-szabaddá tegyék ? 

Ha azonban a nemzet forrása és osztogatója a király-
ságnak, ha ő rajta nyugszik az egész legislatio, ugy az úgy-
nevezett nemzeti óhajtások oly teljes érvényű jogforrást ké-
peznek, melyeknek a király feltétlenül engedelmeskedni tar-
tozik, ha ugyan a nép koronázott királya akar maradni. E 
nemzeti óhajok néha netalán kellemesek, ameddig t. i. az 
ország nagyobbitására vezetnek és a kellemetlen felelősség-
től megvédenek, de a királyság sirjává is változhatnak, ha 
egy szép reggelen a szabad államot kedvesebb és olcsóbbnak 
találják és saját királyuktól ugyanazt követelik, amit ő 
előbb, ugyancsak a nemzeti óhajok teljesítése miatt, más 
fejedelmeken végrehajtott ; igen, főleg ezen óhajok sírját 
képezik minden engedelmességnek és az összes erkölcsösség-
nek ; mert a nyilvános morálnak nem lehet és nem szabad 
másnak lennie, mint az egyéninek; de ha a nemzeti óhajok sza-
badok, jogosultak és erkölcsösök, ugy ilyennek kell lenni az 
egyéninek is. Mondhatjuk akkor az egyes polgárnak ezer-
szer is, hogy kötelessége a többség előtt meghajolni ; ő épen 
annyiszor válaszolhatja : „ha akarok igen, ha nem, nem ; 
mert én önmagamnak vagyok törvényhozója ; én nem enge-
dem, hogy magát valaki közém é3 souverain lelkismeretem 
közé beékelje." 

Mondjuk ki tehát nyíltan és szabadon, hogy a király-
ságnak, mint minden más felsőbbségnek alapja a vallás, a 
hit a legfelsőbb törvényhozóba, aki végett engedelmeskedünk 
az ő emberi helytartójának ; más alapon egy trón sem áll-
hat meg szilárdan, legkevésbbé pedig a nemzeti souveraini-

tás futóhomokján. A legfőbb alkotmány az isteni akarat, 
melyet nekünk Jézus Kr. kinyilatkoztatott és mely előtt 
minden emberi akaratnak meg kell hajolni ; de nem vala-
mely nemzet, annál kevésbbé valamely mesterségesen alko-
tott többség, vagy párt általános akarata. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 6. Az á l - b u l l a és a k ö p e n y f o r -

g a t ó k . Ha valakinek kedve telnék benne korunk liberális 
irodalmi férfiainak jellemét bővebben tanulmányozni, a meny-
nyiben netalán erre épen szükség volna, az soha bővebb 
anyagot nem találhatna, mintha a pápaválasztás módozatát 
állítólag megváltoztató bullára vonatkozó lapi közleménye-
ket, beszámitva még azokat is, melyek a bulla hitelességé-
nek hivatalos megczáfolása után megjelentek, egymással 
összehasonlítja. Megérdemli ez az eset, hogy felőle különö-
senmegemlékezzünk és belássuk, minő emberek játszák a tár-
sadalomban a vezérszerepet és bírnak hitellel a többség előtt. 

Sokkal inkább ismeretes mindnyájunk előtt a bulla 
keletkezése, czélja és a „nagy" kanczellár ügyes rászedetése, 
hogysem ezt elő kellene adnunk, most csak a sajtó emberei-
vel lesz röviden dolgunk. Amint az ál-bullának hire hozzánk 
is elterjedt, azonnal eget verő lármát kezdtek lapjaink azon 
vakmerőség ellen, hogy a pápa a mindenható állam tudta és 
beegyezése nélkül oly szörnyűséges dolgot merészelt végre-
hajtani, mint a minő ez az uj, a pápaválasztásra vonatkozó 
bulla és ámbár a katholikus lapokban azonnal alaposan és 
hitelesen ki lett mutatva, hogy az egész bulla csak mystifi-
catio, liberális sajtónk mégis hévvel vitatta annak hitelessé-
gét ; hiszen ha azonnal hisz vala a katholikus sajtónak, egy 
soha meg nem ujulandó kedvező alkalmat szalasztott volna 
el, ismét egyszer legszélesebb kedvében lármázhatni a pápa, 
a jezsuita intrikák, az ultramontánismus stb. ellen. De e 
farsangi mulatság rövid ideig tartott, a bulla hitelességének 
hivatalos czáfolatát a távsürgöny a világ minden részébe 
röpítette szét s ma már mindnyájan tudjuk, hogy az hamisí-
tott, de a liberális sajtó daczára mindennek nem akarja fel-
adni e tért hogy Rómát szidalmazhassa, neki bármi áron is, de 
alkalomra van szüksége, hogy dühét Rómán kiköltse és bár 
közli is, hogy Antonelli bibornok megczáfolta a bulla valódi-
ságát, de azonnal hozzáteszi, hogy nem arról van szó, nem az a 
dolog lényege, hogy a hirhedt bulla hamis, hanem hogy létezik 
bármely néven nevezendő pápai rendelet, mely az uj pápa-
választást módosítja. 

A dolog, szeretetre méltó (?) liberális jellemes urak 
nem igy áll, maradjunk csak a tárgynál és ki fog tűnni, 
hogy a liberális sajtó köpenyeget forgatott, hogy, mihelyt 
az elsőn vereséget szenvedett, azonnal más térre vitte át a 
discussiót, hogy e vereséget elfedhesse. Kérdezzük csak mi 
körül forgott a liberális sajtó nem épen épületes fejtegetése, 
ha a szidalmakat és rágalmakat fejtegetésnek' lehet mon-
dani, egy állitólagos pápai bulla körül, mely, a mi a dolog 
lényege, a német lapokban latin szövegben szószerint közöl-
tetett. Mit állitott e bulla felől a liberális sajtó? azt, hogy 
az hiteles és mint ilyennek alapján, a liberális szótár legvá-
logatottabb kifejezéseivel támadta meg a pápát. Ime egy 
állitólagos bulla hitelességét védte a liberális sajtó, de ez hi-
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vatalosan megczáfoitatott, az, a mi a dolog lényege volt : 
hogy váljon hiteles-e a hirhedt bulla ? — megsemmisült, ebből 
az következnék, hogy a liberális sajtó vonja vissza mindazon 
rágalmakat, melyeket ez alkalomból a pápa ellen szórt, 
hogy ismerje el, miszerint a leggyalázatosabb eljárás volt a 
pápát megtámadni akkor, midőn már katholikus lapok, me-
lyek az egyházat érdeklő ügyekben bizonyára jobban érte-
sülni szoktak, mint liberális collegáik, a bulla hitelességét 
tagadták ; el kellett volna Ítélnie az aljas tettet, mely abban 
állott, hogy egy 200 millió tagból álló vallási társulat, feje 
személyében oly méltatlanul meghurezoltassék ; . . . de nem, 
mintha ama compilatióról szó sem lett volna soha, oly köny-
nyen sikamlik át rajta egy ettől egészen más tárgyra a tár-
sadalom e pestise, hogy alkalma legyen ismét egy-két hétig 
az egyház fejét sértegetni. 

Valóban a jellemek korunkban nagyon kifogytak, a 
következetesség csak a következetlenségben lelhető fel, s 
minthogy társadalmunk vezetése épen ily Jellemek' kezei 
közt van, azért látjuk minden téren az igazság leveretését j 
azért szemléljük, hogy mily óriási mérvben terjed a jellem-
szegénység, illetőleg a jellemtelenség. Itt csak egy segithet, 
ha t. i. a jó elemek, melyek hiszszük, hogy az általánosnak 
látszó corruptio közt is többségben vannak, végre felébred-
nek álmaikból és szétverik azon csőcselék hadat, mely min-
denünket ellepte már, . . . . ehhez csak szilárd akarat kell és 
akkor a siker biztosítva van. -+-

Berlin. F o r r o n g á s a k ő m ű v e s e k o d ú i b a n . 
A „Deutsche Reichsspiegel" czimü lapban Meding kormány-
tanácsos (álnéven Samarov) következő érdekes czikkét ol-
vassuk. A szabadkőművesség kebelében, amennyiben erről 
a profán közönség értesülhet, és a dolgok mérlegelése egy 
nem kőműves álláspontján lehetséges, a reform, a haladás 
és sok régi, megszokott, és azért megszeretett intézmények 
eltörlésének szele fuj. Amennyiben szabadkőműves irata-
toknál indiscretiónak helye lehet, azokból felismerhetjük, 
hogy a páholyok körében valami történik, hogy a vélemé-
nyek megoszlása kapott lábra, hogy ott is, mint a politikai 
életben mindenütt vannak conservativek és liberálisok, sőt 
itt-ott a teljes felforgatás emberei, kiknek fellépése, bármit 
tartsunk is czéljaikról és eszményeikről, nyugtalanságot, 
izgatottságot szül, és a hagyományaikhoz és szertartá-
saikhoz ragaszkodó régi szabadkőműveseket, jelesen az 
úgynevezett magasfokuakat gondolkodásba, nyugtalanságba 
ejti. 1830 óta Európa tapasztalhatta, mily következmé-
nyei vannak annak, ha a szilárdon álló és még szilárdabb-
nak tartott alap egyes köveit kimozditjuk helyeikből. Az 
egyes követ, ha kiszedjük, az azt környezők is vesztenek 
tartósságokból, a kijavításnak hosza vége nincs, mig végre 
az alap egészen alkalmatlan lesz a teher viselésére, és az 
épület összedől. 

Ugyanezt mondhatni a szabadkőművességről. Ameny-
nyire a „Sarsena" czimü könyvből, a kőművesek symbolu-
maiból és a Findel-féle iratokból megérthetjük, a szövetség-
nek egész szerkezete ügyes, jól egybefüggő, és az emberek 
és dolgok helyes megitélésén alapuló, mely az egyes kövek 
szétmorzsolását nem türi, habár szakismerettel biró felis-
meri, hogy az alap egyes részei kárt szenvedtek. Azért min-
denesetre veszélyes experimentum, amit most a páholyok 

körében megkisérlenek. Lehet, hogy nagyobb dicsőségre éa 
befolyásra vezet, de legközelebb bizonyosan komoly meg-
oszlásra fog vezetni. Mennél szorosabban voltak eddig az 
anya- és fiókpáholyok között a fegyelem és hierarchicua 
alárendeltség kötelékei fűzve, annál nagyobb zavart oko-
zand, ha az összekötő középtagok csak egyike is megta-
gadja a szolgálatot. Ha a lapok már évek óta hitelesen érte-
sítettek, és a kőművesek kebelében előforduló jelentékeny 
eseményekrőli hirek alaposak, arról volna most szó, hogy a 
magas fokok az úgynevezett Andráspáholyokban és azokon 
tul megszüntettessenek, mely mozgalom a Jánospáholyokból 
indult ki ; azután, hogy nemkeresztények oly páholyokba is 
felvétessenek, melyekben ez eddig megtagadtatott. Termé-
szetesen a magasfokok ott kisebb számban vannak betöltve, 
mint a Jánospáholyokban, és igy a többség ez utóbbiak ré-
szén van. Ellenben a kiváltságok, a magasabb áttekintés, a 
központosítás, a feltétlen fegyelem és az eszközök gazdag-
sága a magasfokuak birtokában, kik azért erősen szervezett, 
nehezen ostromolható phalanxot képeznek, melyen egyes 
promemoriák, a „Bauhütte, Latomia, Astraea" czimü kőmű-
ves lapokban foglalt czikkek könnyen megtörhetnének, ha 
magán a phalanxon nem mutatkoznának nyílások, melyeken 
át az argumentumok behathatnak. Midőn a „Sarsená"-ban 
azt olvassuk, hogy a felveendőnek a hallgatás esküjét a 
bibliára, nevezetesen János evangéliumára kell letenni, nem 
szabadkőműves csak nehezen értheti meg, zsidó hogy tehet 
ily esküt. Különben kellett valami kisegitő eszközt és utat 
találniok, miután tudjuk, hogy sok páholyban zsidót is 
felvesznek, sőt, hogy ezek legbuzgóbb tagjaik. Ugylátszik 
csak a nagy német országos páholy ellenzi a nem-kereszté-
nyek felvételét, anélkül természetesen, hogy a másut felve-
tetteknek gyülekezetei látogatását megtilthatná. 

Mindakét párt emberei jóhangzatu érvekkel küzdenek, 
aszerint t. i., amint valaki álláspontjukat elfogadja. Az el-
döntés nehéz, ha csak a nagy országos páholy nem enged. A 
zsidók nem engedhetnek, hacsak egyszerűen visszavonulni 
nem akarnak. Az egyik oldalon a majdnem összes európai 
nemzetek hitvallomásaira, a másikon a humanismus egye-
temlegességére hivatkoznak. Magától értetődik, hogy e küz-
delemben a nem-szabad kőműves részt nem vehet, sőt azt 
sem mondhatja, ki van előnyben, még kevésbbé azt, kinek 
van igaza. 

Másként áll a dolog a magasfokok megszüntetésére 
irányzott agitátióra nézve (amennyiben ezek a Jánosféle kő-
müvesség határain tul mennek), mert e tekintetben a mindenki 
által olvasható kőműves lapok elég támpontokat nyújtanak. 
Ezek az u. n. magas fokok a szabadkőművesek önvallomásai 
szerint is fölöslegesek, önkényszerüek és a szövetség czél-
jaira nézve szükségtelenek. Az avatottak állítása szerint 
nevezett fokok nem nyújtanak többet a Jánosfokoknál, vagy 
ha nyújtanának, nincs ok szeriutök arra, hogy az a János-
kőmüvesség mesterfokaitól megtagadtassék. Mint mindenütt, 
itt is a birtokban levők a birtok-közösségre törekvés ellen 
küzdenek, és már fentebb emiitők, melyik részen vannak a 
hatalmasabb eszközök. De valamely ostromot vissza lehet 
verni, anélkül, hogy az aláaknázás müvének meg kellene 
azért szűnnie. Ugylátszik, itt is igy állanak a dolgok. 

Az ellenállás gyengébb, az ostrom hevesebb lesz, és 
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már vagy egy eV előtt hire járt egy beszédnek, melyet a szö-
vetség magas védnöke, ö csász. kir. fensége a porosz és német 
császári trónörökös valamely páholyünnepély alkalmával tar-
tott, amelyben a kömüvesszövetségben a reformerek pártját 
fogta. Ennek természetesen nagy jelentősége lenne a hatal-
mas szövetség jövőjére nézve. Mindazonáltal a kivánt refor-
mok nem fognak gyorsan létesíttetni, és talán keveset is 
fogunk hallani azokról, miután a kőmüvesség főtulajdon-
sága a hallgatás, a titkolódzás. Egy más mozgalom, melyet 
a most uralkodó porosz király és német császára, szóvetségbei 
lépése is a magasb fokok úgynevezett históriai felvétel utjáni 
elnyerése után megindított, még eddig sem vezetett sikerre. 
Mint védnök ő a Poroszországban létező nagy országos pá-
holyt, a három világgólyóról czimezett anyapáholyt és a 
Royal-York nevü páholyt egyesíteni, sajátságaik feladására 
birni kívánta. Hoszu sora nyílt meg a nagymesteri értekez-
leteknek a védnök elnöksége alatt. A tanácskozások folyama 
alatt annyi nehézség merült fel, hogy lényeges eredmény el 
nem éretett. Ez a dolgok állása, amennyiben be nem ava-
tott azokról Ítéletet hozhat. 

London. A B i s m a r c k-m e e t i n g januárhó 26-án 
tartatott meg, s majdnem 4 óráig tartott. Az angol tisztes-
séges sajtó nem igen törődött vele, sőt a ,Times1 különösen 
kiemelték, hogy előkelőbb író nem is vett részt benne ; hoz-
zátehetjük, hogy a rendező bizottságban sem volt valamire 
való okos ember. Sokkal több lármát csinált, könnyen meg-
fogható okokból, a német sajtónak azon része, mely Bismarck 
zsoldjában áll, s ha, például, igaz lett volna, mit a ,Köln. 
Ztg.1, már hetek előtt irt, hogy Angolországnak egyik végé-
től a másikig a legszélesebb mérvű rokonszenv uralkodik 
ezen rokonszenv-meeting iránt, s hogy a tagsági jegyek már 
mind el keltek, akkor én magam nem kaphattam volna még 
január 26-án, tehát a meeting napján reggel két kártyát, s 
kaphattam volna kétszázat is, csakhogy nem kellett ; mert 
azt gondoltam, elég ebből ennyi is ! 

Midőn néhány perczczel a gyűlés megnyitása előtt a 
st. James-Halli terembe beléptem, néhány kötő asszonyon 
kivül egy egész rakás különféle fajtájú protestáns prédiká-
tort láttam, kiknél természetesen úgyszólván az üzlethez 
tartozik egy antipapistikus meetingen ,közvéleményt' já t -
szani. A karzaton alig volt egy két ember. Cadman prédi-
kátor imával nyitá meg a gyűlést, imádkozott pedig az an-
gol szabadságért, egyúttal azt kivánván, hogy Németország 
is nemsokára hasonlóban részesüljön (!). Ezután az elnök, 
Murray ur szólalt fel s azt tudatta az érdemes sokasággal, 
miszerint a világ minden részéből egygyel sem kévesebb 
mint a szokott ,számtalan' helyeslő nyilatkozat érkezett 
hozzá, mely jelentésben az elnök ur jókorát füllentett ; mert 
annak Írásbeli elismerése, hogy az ember a meetingre szóló 
meghívót kézhez vette, még korántsem jelent ,helyeslő' nyi-
latkozatot. Ilyen pedig az elnök szerint a canterburyi és 
yorki érsekektől, 337 parlamenti tagtól s 1200 különféle fe-
lekezetű paptól érkezett. Ezek után továbbá fejtegette szó-
nok, hogy a meetingnek kettős czélja vagyon, először az an-
gol protestánsoknak Bismarck s annak müvei iránti rokon-
szenvét kifejezni, másodszor pedig az angol polgárokat is 
vétkes álmukból felkelteni s legveszélyesebb ellenségök, a 
papismus elleni harczra serkenteni. E kettős czélt a meeting 

akként akarja elérni, hogy számos, különböző hitfelekezetü 
s irányú férfiú összeállott, kik most egyesült erőkkel hatal-
mas ,megállj'-t kiáltanak a pápa felé. A német császárnak 
,felülmulhatlan' levele a pápához intő példa, mely után An-
gliának is indulnia kell. 

Az első resolutióhoz a canterburyi dekán szólott, ki 
azon újdonatúj s egészen eredeti gondolatot variálta, hogy itt 
nem a katholicismusról, hanem az ultramontanismusról van 
szó. Az érdemes dekán továbbá felfedezte, hogy Vilmos a 
sas s Bismarckja a német közvélemények leghívebb szemé-
lyesitői, mely nevezetes gondolatot szónok azonban nem az 
által bizonyítja be, hogy azon választásokra hivatkozott 
volna, melyeket a német katholikus nép épen most megejtett. 
Utána valami Chambers ur követett el egy rettenetes hoszu 
beszédet, melyben ,bebizonyitá', miszerint az ultramontanis-
mus s az angol alkotmány közt kiegyenlithetlen ellentét 
uralkodik. Jobson azt fejtegette, hogy az állam az egyház 
felett áll. Ezek után az első resolutio már csak azért is fo-
gadtatott el egyhangúlag ; mert a belépti kártyán e szavak 
állottak : „A belépti jegynek elfogadása annak kijelentéseiül 
tekintetik, hogy Uraságod a meetingnek minden határozatát 
elfogadja". 

Ezen első resolutio üdvözli a német császárt azon f é -
nyes' levél miatt, melyet a pápának irt. A második igy hang-
zott: „A gyűlés kimondja, miszerint minden népnek kö-
telessége a polgári s vallási szabadságot fentartani, amiért 
is a német nemzetnek abbeli határozatát, hogy az ultramon-
tanismus elleni harczot végig küzdje, csak a legnagyobb 
részvéttel s helyesléssel fogadja." Egy ókatholikus is szólt, 
valami Whittle ur, de oly unalmasan, hogy lepiszegtetett, 
mely sorsban Newdegate is részesült, ama bizonyos parla-
menti tag, ki folytonosan a katholikusok emancipatiójának 
visszavonását követeli, s itt is oly hoszadalmasan beszélt, 
hogy hallgatói türelmök elfogytát mindenféle hangos jelek 
által tudtára adák, mi végre mégis arra birta őt, hogy vala-
mely mondatnak közepén — leüljön. A többi szónokot még 
annál is inkább mellőzhetem hallgatással, minthogy vala-
mennyi igy járt mint ez a két utóbbi, s csak ^zt emlitem 
még, hogy Thompson berlini tanár is szónokolt, s hogy né-
hány hamburgi polgár részvéti táviratot küldött. Az ugyané 
nap estéjén Exeter-Hall-ban tartott meeting is ilyformán 
folyt le. 

Mindebből az következik, hogy e meetingek nagyszerű 
fiascót jelentenek Bismarck számára. Ha azon bolondok ro-
konszenvét keresi, ki minden esztendőben a puskaporössze-
esküvésnek évfordulóját ülik, vagy kik mint Newdegate 
a kath. egyházat az Antichristussal azonositják ; vagy ha 
beéri azon resolutiókkal, melyet e pár tuczat anglikán pré-
dikátor s épannyi ideges asszonyság hozott, kik a pápa em-
legetésére csupa orthodox-protestans buzgóságból görcseket 
kapnak, akkor örülhet e meetingeknek, de akkor ne olvassa 
a , Times'-nek ugyanezekről szóló czikkét, mely constatálja, 
hogy az azokban nyilvánult intoleráns szellem korántsem az 
angol közvéleményt fejezi ki ; s ne olvassa a ,Saturday 
Review' czikkét sem, mely azt mondja, hogy Angliában ily 
vallásügyi politika, minőt Bismarck követ, soha sem szá-
mithat rokonszenvre, s igen csalódnék, ki azt, mit e meetin-
geken beszéltek, akár csak a protestáns vallású angolok né-
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zetének tekintené; — „ezen urak magán-pasaiójukat elégí-
tik ki — mondja e protestáns lap — s ezzel vége". 

Poitiers. P á r h u z a m az e v a n g e l i u m i ö r -
d ö n g ö s e k s a m a i k o r s z e l l e m k ö z t. (Folytatás.) 
Nem veszitek észre, kérdi sz. Jeromos ezen hely feletti fe j -
tegetéseiben, hogy Krisztus Urunk itten akként cselekszik, 
mint amaz orvos, kinek engedetlen beteggel vagyon dolga, — 
„ad similitudinem medici, si aegrotum contra praescripta sua 
videat gerere ?" — s ki hasonlólag igy szólna emehhez : ^ e d -
dig fogok még házadhoz jönni, haszontalanul vesztegetvén 
időmet s művészetem nyújtotta minden segédeszközeimet, ha 
te mindig mást teszesz, mint a mit én rendelek?' — usque-
quo ad domum tuam accedam, me aliud iubente et te aliud 
perpétrante? — s ha aztán mégis mindig másra pauaszko-
dol, azért, hogy még mindig beteg vagy, váljon nem arra 
birhatna-e ez engem, hogy többé hozzád sem jöjjek ? . . . ' 
Valljuk meg őszintén, nem szólhatna-e igy Krisztus Urunk 
is hozzánk, hivatkozva mindarra, mit a századok hoszu so-
rán át anyaszentegyháza által rendelt nekünk, legújabban 
pedig ez utóbbi években ő szentsége s a zsinatok által : — 
„ O generatio infidelis et perversa, usquequo ero apud vos et 
patiar vos ?ul) 

Azonban Krisztus Urunk a nemzetek irányában époly 
kevéssé képes elhallgattatni örökké könyörületes szivének 
érettük szószóló hangját, mint nem képes erre az egyének 
iránt sem; amiértisezen kemény korholás után irgalomtelje-
sen igy szól: „afferte ilium ad me — hozzátok öt hozzám".2) 

Kettőztessük meg itten figyelmünket, Szeretett Hall-
gatóim. A csudás kigyógyulás müve immár megtörténik, s 
felette fontos ránk nézve, hogy annak minden egyes részle-
tét s mozzanatát gondosan szemügyre vegyük. 

„Magister — feleié a szerencsétlennek apja, — attuli 
filium meum ad te.... sed si quid potes, adiuva nos, misertus 
nostri, — Mester, hozzád hoztam fiamat, ha valamit te-
hetsz, segits minket, könyörülvén rajtunk. 

Valóban nem épen gyengéd szavak ezek, melyek által 
valaki csudát vél a maga számára kieszközölni. Vegyétek 
figyelembe, hogy a kérelmező apa nem ,Isten1-nek mondja 
Krisztust, hanem ,mester1-nek — „non Deum dicit, sed ma-
gistrum", s inkább gyógyítási ügyességére látszik hivat-
kozni, mint isteni jóságára s mindenhatóságára — chrysol. 
sz. Péternek megjegyzése ez — de a mi még feltűnőbb, az 
ama kételkedő szólam, melylyel él : „Sed si quid potes — de 
ha valamit tehetsz", váljon nem kételkedő s hitetlen-e ez, 
ugyanama perczben, midőn valamit kér az Úrtól ? . . . . 

Oh, kérlek benneteket, nézzük csak meg közelről azt, 
mit napjaink keresztény mozgalmának hivnak ! Valahány-
szor a politikusok, az államférfiak, miután már minden egye-
bet megpróbáltak volna, de hasztalanul, végre arra határoz-
zák el magokat, hogy most már talán Krisztussal is próbál-
ják, — mindig azon különösen hangsúlyozott feltétel alatt 
teszik azt, hogy nem szabad a nemzetnek benne való hitét, 
istenségéről s természetfeletti hatalmáról való meggyőződé-
sét nyiltan hirdetni s megvallani. Kívánják, óhajtják a tár -
sadalmi kigyógyulást, de anélkül, hogy ugyané társadalom 
hitét megvallani merje ; igy azonban Krisztus, összes min-

Luk. 9. 41. — 2) Márk. 9, 18. 

denhatósága mellett sem teheti, hogy megszabadítson, min-
den könyörületessége mellett sem lehet irgalmas irántunk. 

Oh Istenem, mennyi tanulság nem rejlik ezen párbe-
szédben : „Mester, hozzád hoztam fiamat, — ha valamit te-
hetsz, segits minket, könyörülvén rajtunk". — Jézus pedig 
ekként felel neki : „Si potes credere, omnia possibilia sunt 
credenti — ha hihetsz, minden lehetséges a hivőnek" . . . 
ime, hogy közeledik a végleges megoldás : „Es azonnal fel-
kiáltván a gyermek atyja, könyhullatásokkal mondá : Hi-
szek Uram ! segits az én hitetlenségemen !" az az pótold ki 
kegyesen azt, a miben hitem még hiányos. 

Hát te franczia nép, — szükséges-e, hogy különösen 
megkérdezzelek : váljon tudsz-e hinni, s ha igen, ha tudsz, 
váljon akarod-e hitedet nyiltan, s igy hitelesen be is val-
lani ? ? Tőled kérdezzem-e ezt, mely már bölcsödben ke-
resztény valál, mely az igaz hitnek elsőszülöttje, melynek 
neve egyértelművé lőn, s mindennek daczára egyértelműnek 
maradt is a ,keresztény1 nevével, — tőled kérdezzem-e : Si 
potes credere? ! S váljon mi gátolhatna abban, hogy hitedet 
nyiltan meg ne valld ? Váljon ezen nyilt vallomás — miután 
a hitnek ősi s soha eléggé nem sajnálható egysége darabokra 
tört, s az elágazó hitnézetek százados, szokás- s törvény-
biztositotta jogokat élveznek — váljon, kérdem, nyilt vallo-
másod azokon netán elkövetett sérelmet, vagy jogaik meg-
csonkittatását jelentené-e ? . . . Igen jól tudod, hogy hasonlót 
soha senkisem követelend tőled ; jól tudod, hogy nemzeti jel-
lemednek egyik fővonása az, nem csak igazságosnak de 
nagylelkűnek is lenni a kisebbségek iránt. Igenis hihetsz, s 
nyiltan vallhatod hiteted, anélkül, hogy bárkit is megsérte-
nél ez által, anélkül hogy meg kellene tagadnod azon elve-
ket, melyek közjogodban régóta helyet foglaltak. S ha mó-
dod van ezt tenni, akkor kötelességed is, s ha teszed, nem 
lészen előtted többé lehetetlen dolog. Az ismét hivő Fran-
cziaország ezúttal régi, dicső küldetését is foglalná vissza, s 
ezzel a jel lenne adva egész hoszu sorára a fényes diadal-
maknak s hősiességi csudáknak, melyek a világot méltán 
megdöbbentenék — Si potes credere, omnia possibilia sunt 
credenti. 

Oh, ha ezen nép ekként kiáltaná el magát, ha kö-
nyekre tudna fakadni ugy, mint az az ember, akiről mai 
evangeliumunk szól ; ha igy szólna Jézushoz : ,Credo Do-
mine — hiszek Uram ! — azonban ne neheztelj rám, ha ennyi 
szellemi orgia után, mint amennyinek egy század óta ré-
szese voltam, ha ennyi társadalmi felforgatás után hitem ma 
csak gyenge és tökéletlen. Hiszek, de segits hitetlenségemen, 
gyógyítsd ki hitem fogyatkozásait, gyógyítsd ki ama sebe-
ket, melyeket annyi forradalom ütött azon : Credo Domine, 
adiuva incredulitatem meam /' . . . Oh, ha ez igy megtörtén-
nék, eredménye meg van irva a mai szentírási olvasmányban! 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Néhai Markovits János volt veszprémi kanonok vég-

rendeletének 6. pontjában egyszáz frtot hagyományozott a 
Religio' alapjához, mely összeget ngos Polák József vesz-

prémi kanonok ur, mint végrendeleti végrehajtó kezeiből 
köszönettel átvévén, a pesti első hazai pénztárba tettünk. 

— A berni kormány valamennyi juravidéki katholikus 
papot mindaddig száműzte az országból, mig a ,törvények-
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nek' alá nem vetik magokat. Mindnyának 24 óra alatt oda 
kellett hagynia a kantont. — Serrano ugylátszik elállott 
raultkor emiitett követelésétől a spanyol püspökök kineve-
zési bulláikat illetőleg. — Milanóban nem régen egy varró-
nőt fogtak be, mely papnak öltözve, mindenféle botrányokat 
müveit. Igy aztán holmi zsidógyerekek ismét vezérczikke-
ket Írhatnak a katholikus papok romlottságáról. 

— A franczia nemzetgyűlés 345 szavazattal 263 ellen 
elfogadta a tábori papságot szervező tvjavaslatot. — A vi-
szonyok Franczia- s Olaszország közt, Bismarcknak leg-
újabban Lamarmora ellen tett sértő nyilatkozatai óta szem-
látomást javultak. Az ,Opinionel csak e napokban jelenté ki, 
miszerint Bismarcknak azon követelése, hogy az ,Orénoquel 

Civita Vecchia alól visszahivassék, sértő beavatkozás lenne 
s Olaszországot mélyen megalázná. Az ,Orénoquel ottléte 
ő szentségének s a bíbornoki testületnek függetlenségét s 
szabadságát jelképezi ; mert e hajón mindkettő bármikor 
elhagyhatná Rómát ; sőt ő szentsége halála után a biborno-
kok ott a conclavét is tarthatnák (!) Olaszország tehát nem 
lát e hajónak ottlétében semmiféle sértést, sőt a fentjelzett 
okoknál fogva örül annak. — Lamarmora hallomás szerint 
nemcsak legujabbi, „ Valamivel több világosságot sat." czimü 
munkájanak második kötetét készítette már sajtó alá, ha-
nem egy külön röpiraton is dolgozik Bismarck ellen, sőt az 
ezáltal emelt okmányhamisitási vádak következtében vizs-
gálatot szándékozik kérni, saját személye ellen. 

— A bécsi birodalmi tanács a maga vallásügyi tvja-
vaslatait egy 24 tagból álló bizottsághoz utasította. — 
Ugyanott socialisticus mozgalmaknak előjelei mutatkoznak. 
Nevezetes, hogy ilyenek mindig történnek Bécsben, vala-
hányszor a liberálisok bizonyos egyházellenes törvényeknek 
létrehozásán fáradoznak 

— Az ókatholikusok tavai Konstanczban tartott con-
gressusa két bizottságot küldött ki, melyeknek feladatukká 
tétetett javaslatokat készíteni azon feltételek iránt, melyek 
alatt az ókatholicismus egyrészt az anglikán, másrészt az 
orosz egyházzal szorosabb összeköttetésre léphetne. Az első 
bizottságnak tagjai Döllinger, Friedrich és Messmer, mün-
cheni tanárok, a másodikat pedig Langen, Knoodt és Reusch 
képezik, Bonnban. A tanár urak ráérnek ilyféle tanulmá-
nyokra, mert összesen sincsenek annyi tanítványaik, ahá-
nyan magok vannak. 

— A közös iskolára vonatkozólag egy német egyházi 
lap nem régen a következő helyes észrevételt tette : „A kö-
zös iskola az vallásegyenlőségnek egyenes tagadása. Mert 
ezen egyenlőség, helyesen felfogva csak abban állhat, hogy 
minden egyes felekezetnek az őt megillető jogai államilag is 
biztosittatnak, magok e jogok pedig tiszteletben tartatnak. 
Már pedig aligha szükséges bővebben bevitatnunk, miszerint 
minden felekezetnek joga van követelni, hogy tagjait hité-
nek megfelelő módon nevelhesse. Ez pedig csakis a felekezeti 
iskolában történhetik ; mig épen ellenkezőleg a felekezet nél-
küli iskola semmi egyéb, mint a vallásegyenlőségnek foly-
tonos tagadása. Valamely állam a felekezetnélküli iskolát 
pártolja, az vagy egyik vagy másik felekezetnek jogait el-
nyomja, vagy valamennyiéit.... Gyakorlatban igy áll a dolog, 
hogy az ilyen állam többnyire csak az egyik, a katholikus 
felekezetnek zaklatását s megkárosítását czélozza az ő kö-
zösiskolái által. — Ugyancsak a bajor alsóházban egy tul-
buzgó képviselő aziránt interpellálta Lutz ministert, váljon 
mit szándékozik a kormány azon körlevelekkel szemben 
tenni, melyeket a katholikus püspökök a közelmúlt válasz-
tások alkalmából híveikhez intéztek. A minister azt felelte, 
hogy a placetum ezekre ki nem terjeszthető, de hogy a biro-

dalmi törvénykezésnek hatáskörében állana, erről is gondos-
kodni (!!!). — Würtembergában a belügyminister hasonló-
lag valamely interpellate alkalmából azt felelte az illető-
nek, hogy az országnak nincs szüksége a polgári házasságra. 
Ha csak erről lenne szó, akkor bizony sehol sem hoznák 
be azt ! 

— Egyes római lapok azt a hirt hozzák, hogy kirá-
lyunk ő felsége, Szentpétervárról visszatérve Rómába fogna 
utazni, Victor Emánuelt meglátogatandó. 

— A felfüggesztett , Univers' helyett annak előfizetői 
két hónapig az , Assemblée nat.1 czimü lapot kapják. 

— A pozeni tartományi elnök ujolag is felszólította 
Ledochowsky érseket, hogy 1000 tallérnyi büntetés terhe 
alatt a törvényellenesen' betöltött dobryczai plébániát más 
valakire ruházza. Ezenkivül a még hátralevő 9500 tallérnyi 
büntetésnek lefizetésére nézve is intetett meg, különben végre-
hajtás illetőleg bebörtönözés terhe alatt ; minthogy pedig el-
confiscálandó tárgy többé nincsen az érsek palotájában Oder 
melletti Frankfurtba való elvezettetése febr. 3-án megtörtént. 
— Reinkeusnek kérelmére a badeni országgyűlés még to-
vábbi 3800 ftot vett fel a költségvetésbe ókatkolikus ,cul-
tusczélokra', egyúttal pedig dr. Kübel freiburgi kápt. hely-
nöknél egy plébánosnak be nem jelentett kinevezése miatt 
executio tartatott, mely alkalommal annak Íróasztalában 
megfelelő összeg pénzt találtatván a végrehajtó azt a hely-
nök tiltakozása mellett magával vitte. — A ,Germania1 im-
már azon hivatalnokot is nevezi meg, ki a famosus álbullá-
nak elkészítése körül vezérszerepet játszott s a ki senki 
egyéb, mint Lynar herczeg, első követségi titkár a Victor 
Emanuel melletti német követségnél. Ugyanezen bullára vo-
natkozólag a német liberálisok most azzal szeretnék veresé-
güket elpalástolni, hogy azt állitják, miszerint e bulla léte-
zett ugyan, de későbben visszavonatott. A ,Germania1 kije-
lenti, hogy fel van hatalmazva köztudomásra hozni, miszerint 
ezen állítás is merő kolraány s hogy egy IX. Piustól szár-
mazó, a leendő pápaválasztást szabályozó bulla csakugyan 
létezik, s pedig már 1869 óta, de az biztos őrizet alatt van 3 
csak a maga idején fog közöltetni azokkal, akiket illet. — 
(Ez utóbbi megjegyzést azonban az ,Oss. Rom.1 meghazud-
tolta oly értelemben, hogy nem létezik a pápaválasztásra 
vonatkozó 1869-ből kelt bulla.) 

— A berlini protestánsok viszonzásul a londoni meetin-
gekre szintén fognak gyűlést tartani s az angol protestánsok-
nak (!) a kifejezett rokonszenvért (?) köszönetet szavazni. — 
Trierben Ketteier püspök múltkori szemlénkben emiitett röp-
iratának második kiadása a rendőrség által lefoglaltatott. — 
Mainzban dr. Moufang papnöveldei kormányzó választatott 
meg birodalmi képviselőnek, 9247 szavazattal 8437 ellenr 
melyek a liberális jelöltre estek. 

Szeretetadományok szentsége» Atyánk3 IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 387 frt. 94 kr. s 140 frank aranyban. 
„Krisztus Urunk Helytartójának, a Hit- s Erkölcstan 

tévmentes őrének" Horvát János, áldozár Kecskemétről 2 ftr 
Egy szegény lelkész 5 f t , 

Szerkesztői üzenetek. 
Kajalra. Ftdö Szabó József félsz, püspök ö méltóságának kegyes-

ségből jár, ugy mint tavai. A.z előfizetés az egész folyó évre szól A 234-ik 
czimszalagnak. A ezimszalagokon netalán előforduló sajtóhibákért első 
sorban a t. megrendelő, azután pedig expeditorunk teendő felelőssé, semmi 
esetre sem pedig mi, mert az adressek fogalmazása irodalmi munkássá-
gunk körén kivül esik. ,Egy szegény lelkész'-neb : az előfizetés megtör-
tént, s pedig az egész folyó évre, Kis-Körösre: Tiszteletpéldany. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

küldéssel 5 f t . 
Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendök. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, február 11. 12. I. Félév, 1874. 

A communio története. 

Tartalom. A communio története. — A királyság a liberalismusban. — Egyházi tudósítások : Pest. A liberális erkölcs-
bírák. Róma. Az elemi tanítás, a vallástanítás s a tankényszer. Berlin. Bismarck politikájának utolsó stadiuma. Poitiers. 

Az evangeliumi ördöngösek s a mai korszellem — Irodalom. — Vegyesek. 

szórt parochiákban is. Ugylátszik azonban, hogy 
már tiszteletreméltó Beda kora eló'tt a buzgalom 
hanyat lásnak indult , mert ugyanő arról panaszol-
kodik, hogy az ő idejében még a jobbak is, a három 
főünnepet kivéve, elmaradnak az U r asztalától. 

Ez a nyolczadik század elején tör tént , de más 
egyházak az angolnál buzgóbbak voltak, mert egész 
a kilenczedik század közepéig annak ta lá l juk nyo-
mait, hogy a liivek között túlnyomó volt azon meg-
győződés, miszerint az igaz keresztény életüeknek 
a vasárnaponkénti áldozás szükséges. Nagy Káro ly 
t ág birodalma hiveinek szigorúan meghagyja , hogy 
hetenként j á ru l j anak az U r asztalához. Amalarius 
jámbor Lajos uralkodása alat t a hetenkénti, leg-
alább egyszeri áldozást a j á n l j a ; Jonas, orleansi 
püspök pedig ugyanazt minden ünnepen. E g y pá-
risi zsinat Lajos császár a lat t a fejedelemtől és ud-
vari környezetétől hasonlót kiván. 

Mindezen példákból fontos következtetések le-
vonhatók. Ha már a polgári főhatalom is a kilen-
czedik században a hiveknek hetenkénti communiót 
merészelt parancsolni, biztosak lehetünk abban, 
hogy a keresztények lelkismerete ezen követelés 
észszerüsége mellett tanúskodott , különben az poli-
t ikát lan és esztelen lett volna. Azt mondha t juk 
tehát — ugy hiszem — hogy legalább a kilencze-
dik század közepéig a keresztények az oltáriszent-
ség iránti mély ajtatosságot megőrizték. Clovis és 
Clothar, Brunhild és Fredegund, Martell és Nagy 
Káro ly korában a francziák és germánok között 
csakúgy mint az angolszászoknál, á l ta lában min-
den jó keresztényeknél keleten és nyugaton álta-
lános volt a nézet, miszerint a hetenkénti commu-

(Folytatás.) 

Nagyon nehéz, sőt majdnem lehetetlen kimu-
tatni , mikor szűnt meg az egyház ősfegyelme, és 
mikor kezdődtek a r i tkább áldozások. Némi való-
színűséggel azt mondhat juk : különböző helyeken 
különböző időben. Általában, ugylátszik , azt állit-
ha t juk , hogy nagy K á r o l y koráig a jó keresztények 
minden héten egyszer áldoztak. Ezen régi jó szokás 
nyomaira még a hatodik század végén is akadunk, 
de már ezentúl a hivek buzgalma határozot t lan-
kadásnak indul t , miután már az agdei zsinat azt 
parancsolja, hogy mindenki legalább háromszor egy 
évben j á ru l jon az oltáriszentséghez. Nagy szent Ger-
gelytől t u d j u k , hogy a hatodik század végén Ró-
mában még a vasárnap a közös communio napja 
volt . Ezen szokást, ugylátszik, Ágoston apát Angliá-
ban is meghonositotta. A megtért angolszászoknál 
a communiónak kiváló helyet kellett elfoglalnia, 
miután a rochesteri pogány herczegnő szent Melli-
tus püspöknél észrevévén ama „fehér kenyeret", mely 
a hivek közt kiosztatott , azt szintén kér te , és 
miután tőle, mint pogány nőtől megtagadtatot t , a 
püspököt elűzte. Még határozot tabb bizonyságokat 
ta lá lunk canterburyi Tódor (f 690) consti tutióiban 
a hetedik század végén, ki az angol keresztényeket 
a római egyház szokásainak követésére bir ta és azt 
jegyzi meg, hogy a keleti egyházakban ugyanazon 
szokás, t. i. a hetenkénti communio excommunica-
t o terhe alat t parancsoltat ik. Azt hihet jük tehát, 
hogy az oltáriszentség iránti áhitat még fenállott , 
és pedig nem csak szent Hilde és szent Etheltreda 
zárdáiban, a chertseyi, peterboroughi és christechur-
chi ki rá lyi házakban , hanem az 0 -Angl ia földén szét 

nio szabály gyanán t tar tandó. 
É n az áldozások csökkenésének kezdetét a ti-

zedik század közepétől keltezném. Hal lga t tak ugyan 
12 
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még az egyház szavára, ha gyakoribb communiót 
sürgetett, hanem a politikai viszonyoknak, Nagy 
Károly birodalmának szétbomlása utáni gyökeres 
felforgatása folytán beállott általános közömbösség 
annak feltevésére utal, hogy az oltáriszentség iránti 
buzgalom sem volt már oly nagy mint azeló'tt. A 
zárdák ugyan a vasárnapi áldozásróli régi traditiót 
megőrizték, de midőn a normannok az összes part-
vidékeket pusztitották, a saracenek a középtenger 
uraivá lettek, és a pogány magyarok száguldó csa-
patai Német- és Olaszországra törtek, akkor a bor-
zasztó szenvedések, melyek a kereszténységre ne-
hezedtek, csak kevés időt engedtek a hiveknek az 
oltáriszentség iránti áhitat gyakorlatára. 

Ezek után egy dicsőségteljes korszak, a tulaj-
donképeni középkor vette kezdetét, midőn majd 
harmadfélszázadon át az egyház adott a világnak 
törvényeket. Ha volt a történetben perez, midőn 
Krisztus királysága e földön császári hatalom volt, 
ez a VII . Grergely és VIII . Bonifácz közötti időben 
foglalt helyet. Korunkban, napjaink scepticismusa 
közepette talán sokan fájdalmas sajnálat tal tekin-
tenek vissza a hit ama nagyszerű korára. De saját-
ságos : épen ez volt a ri tka communiók kora. A kö-
zépkori fény culminátiójának pontja a negyedik 
lateráni zsinat; — az egyház Nicaeában sem volt 
magasztosabban képviselve, mint ott. Kelet és nyű-
göt, több négyszáz püspöknél esküdött ott hűséget 
I I I . Inczének és a fejedelmek a papsággal veteked-
tek hódolatuk kijelentésében. De épen akkor, midőn 
a világ lábaihoz borult, az egyház arra kényszerít-
tetett, hogy censurákkal fenyegesse azon gyerme-
keit, kik már egyszer sem járul tak egy évben a 
communiólioz, és évenként csak egy áldozást köve-
telt, mert — többet nem követelhetett. 

Mialatt az egyház az agdei zsinaton csak há-
romszori communiót kivánt, megtörtént ugyanazon 
hatodik században, hogy egy hajó matrózai vasár-
nap partra szállottak, csak azért, hogy a commu-
niót ne nélkülözzék. (Bolland. 2. Jan.) De a tulaj-
donképeni középkorban az aj tatosbak is ritkán 
áldoztak. Azt mondhatnók talán, hogy a lateráni 
zsinat a ty já i azért követeltek csak egyszeri com-
muniót, mert a harezosok, kikkel dolga volt, vadak 
és tudatlanok valának ; minden erényei mellett is 
egy keresztes vitézt nem lehete benső embernek 
mondani, egész éltökön át.fegyverben, csapásokat 
osztogatván és fogadván harczoltak e felnőtt gyer-
mekek, kiknek ugy mint a gyermekeknek nem en-
gedtetett meg a gyakori áldozás, mert nagyon is 

szorakozottak, és tudatlanok voltak arra, hogy kel-
lőleg méltányolják azt, mi a titokteljes szentségben 
nyúj ta tot t . Ezt állithatnók, és pedig ama kor leg-
több embereiről, de nem alkalmazható ez a szerze-
tesek és a jámkorabbak ri tkább communióira is. 
Némely tényeket akarunk azért egybeállítani oly 
czélból, hogy nézetünket e tekintetben megvilá-
gosít suk. 

Nem lehet bizonyosabb mód a középkori szen-
teknek a communióra vonatkozó nézeteik felderíté-
sére, mintha azt vizsgáljuk : szerzetszabályaikban 
hányszori áldozást követeltek. Minden tekintetben 
azt fogjuk találni, hogy véleményök a miénktől 
eltérő. Vegyjük például az egyetlen honi (angol) 
szerzetet, a sempringhamit, mely szent Gilbert által 
a tizenkettedik században alapíttatott. Ennek sza-
bályai szerint a laikus testvérek egy évben csak 
nyolezszor áldoztak. Ha van szerzetalapitó szent, 
kinek müvében feltehetjük, hogy a szeretet a féle-
lem helyét elfoglalta, ugy bizonyosan seraphicus 
szent Ferencz leend az, de nála is a communiónak 
ugyanazon ritkaságát talál juk. Birjuk a szentnek 
egy levelét, melyben szerzete egyes zárdáinak min-
dennap csak egy misét enged. (Ajánlja ugyan a 
gyakoribb áldozást, de a „gyakori" nagyon vi-
szonylagos fogalom és a kor gyakorlata szerint 
mérlegelendő. L. Brockie. Cod. Reg. I I I . 40). Azt 
gyaní thatnék, hogy e szigor legalább szent Clára 
apáczáira nézve mérsékeltetett, de azt ta lál juk, hogy 
ezeknek is egy évben csak hatszori áldozás enged-
tetett. A dominikánáknak egy évben tizenötször 
volt szabad az Ur testét venni, feltéve, hogy talál-
tak áldozárokat, kik őket ugyanannyiszor meg-
gyóntatták. Vannak ugyan a gyakoribb áldozás-
nak egyes példái, mint az alázatosságról nevezett 
Mária-testvéreknél, kiknek IV. Orbán pápa meg-
hagyta, hogy minden két hétben vegyék az Ur 
testét ; de ez kivétel, mely egy kis congregátióban 
fordul elő. Az aj ta tosbak communióinak e kor-
bani meghatározására utmutatást nyúj tanak aha r -
madrendüek szabályai. E harmadrendüek azokból 
alakultak, kik habár a világban éltek, minden lehe-
tőre készek voltak, hogy Istennek tökéletes módon 
szolgáljanak. Ok voltak a világi hivek választott-
jai, és mégis sz. Domonkos harmadrendű testvérei 
(férfiak és nők) csak négyszer áldoztak egy évben. 
E g y más figyelemre méltó példa szent Lajosé. Ha 
ma élne, nincs kétség benne, hogy mindennap venné 
az Ur testét. Szigorú élete, lelkismeretessége, nagy-
lelkű önfeláldozása, melylyel a keresztes hadjárat-
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ban Krisztus iránti szeretetből mindent megkisérlett, 
mindez feljogosította volna, hogy kortársainál gyak-
rabban járuljon az Ur asztalához. De neki, ki azt 
szokta volt mondani, hogy Isten szeretetének mér-
téke őt mérték nélkül szeretni, gyóntatója csak 
hatszori áldozást engedett meg egy évben. Később 
ugyanazon században tolosai szent Lajos mint lai-
kus Urunkat csak a főünnepeken vehette, és por-
tugalli szent Erzsébet csak háromszor egy évben. 

(Folyt, köv.) 

A királyság a liberalismusban. 
II. A liberális királyság életnyilvánulásai. 

A liberalismus első fellépésében természetes visszaha-
tás volt azon királyi absolutismus ellen, melyet XIV. Lajos 
léptetett életbe, aki megkoronázott személyét az állammal 
azonositva, saját hatalmát korlátlannak tekintette, mivégből 
az egyház és az állam alapelveinek előtte készségesen meg 
kellett hajolniok. Természetes dolog, hogy ez durva elfajzása 
volt a régi keresztény királyságnak, mely az egyháznak és 
azok régi szent jogainak védője volt és őre. A keresztény 
nép felkentje a vallás és jog érdekében, de nem azok ellen 
nyerte a jogart és a kardot. O erős volt, ha jót tett, az Isten 
védelme és a nép engedelmessége által ; ellenben gyenge, el-
hagyott és száz ellenségtől körülvéve, ha istentelenül, gono-
szul és jogtalanul cselekedett. A bourboni absolutismus azon-
ban azt vélte, hogy mindaz, a mi a királytól származik tör-
vényes jog épen azért, mert azt a király akarata hatá-
rozta igy. 

A liberalismus, hogy a hatalommal való visszaélésnek 
a korona részéről elejét vegye, az államhatalom súlypontját 
a népre tette át, és ekként állitotta fel ama dogmáját a nem-
zeti souverainitásról, amely concret alakban a nép u. n. kép-
viselőiben nyilvánul. Az isteni jog helyébe az absolut emberi 
jog lépett és így a liberális tan az egyik zsákutczából, a ki-
rályi absolutismusból, a másikba, a kamarák absolutismusá-
ba vakon beleszaladt. A liberális királyság azonban alapjá-
ban nem más, mint a nemzeti souverainitás külsőleg monar-
chikus alakkal, vagy, ha épen ugy tetszik, az örökölhető 
elnöki méltóság valamely látszólag democraticus, tényleg 
azonban egy párt által kormányzott államban. 

Igy tehát e téren is azon számtalan nehézséggel talál-
kozunk, melyekbea liberalismus mindannyiszor belebonyolo-
dik, valahányszor előlük ki akar térni. Birunk souverainnel, 
aki koronát visel, anélkül hogy souverain lenne ; a király 
uralkodója és mégis csak végrehajtó szolgája a népnek; a 
nép alattvaló de egyúttal souverain is ; a szabadság procla-
málva van és mégis egy esetleges többség absolutismusa ne-
hezedik mindenkire; a nép állitólag csak saját akaratját 
tiszteli a törvényben és ezen törvények mégis a nép akaratja 
ellen vannak ; a polgároknak valóságos fanatismussal kellene 
engedelmeskedniök, mert hiszen állitólag csak az ő akarat-
jok történik, és sehol sem kell mégis nagyobb kényszert 
használni az engedelmesség kierőszakolására, mint épen a 
liberális módra kormányzott országokban. Szóval örökösen 
körben forgunk e két, egymást kizáró dolog között t. i. a ko-

rona souverainitása és a nép között. Ebből önkényt következ-
nek a liberális királyság életnyilvánulásai. 

Mindenekelőtt saját léteért kell folyton küzdenie. A 
korona méltósága és a vallásból származó engedelmesség 
magasztos fönsége a tisztán emberi dolognak niveaujára sü-
lyesztetett alá, s a tömegnek tetszésére bizatott. Igaz, hogy a 
régi keresztény királyságban is voltak rendi méltóságok ; de 
ezek a különböző néposztályok érdekeinek képviselői, a király 
és nép jogainak egyaránt védői voltak ; ők nem önmagokból, 
és nem absolut módon alkották a jogot, hanem megvédték a 
megcsorbittatás ellen, tehát alapjában egészen különböztek 
napjaink törvényhozóitól és a király sz. hatalmára nézve in-
kább védelmet, mint veszélyt képeztek. Az ő alapelvök volt, 
hogy : „nincsen jog, jog ellenébenEz most egészen másképen 
van. A király a kamarák kegyétől függ. E két sulyegyen : ki-
rályság és kamarai többség nemcsak azért léteznek, hogy egy-
mást szabályozzák, hanem egymással szemben állanak, ugy 
hoir y az uralkodó nemcsak abban ami rosz, hanem a jóban is 
akadályozva van és legfölebb mint a deismus istene a háttér-
ben némán és tétlenül nézheti, hogy mit csinálnak az emberek. 
Ezért szükséges minden velleitást aggodalmas előrelátással 
megfigyelni és reá tekintettel lenni ; ezért kell nagy össze-
geket, melyekkel különben az ország java elő lenne mozdí-
tandó, a sajtó megvesztegetésére s veszedelmes tollak megvá-
sárlására elpazarolni és igy felülről támadni meg az igazsá-
got, vagy megfizetni a hazugságot ; legvégül pedig csak az 
lesz igaz és jó, ami legjobban megfizettetik. Hogy állhat meg 
emellett polgári erény és lovagi hűség, bizalom és becsülés ? 
miként állhat fenn a királyság ? 

A liberális királyság akarva nem akarva kénytelen 
a törvényhozó testület pillanatnyi többségére támaszkodni ; 
azért a választás előtt mindent mozgásba kell hoznia, ne-
hogy a választók ezrei saját útjaikat, illetőleg akaratjukat 
kövessék ; a választások alatt pedig nyomást kell gyako-
rolni, hogy a kormány jelöltjei kerüljenek ki az urnából ; a 
vilasztás után pedig à nagyratörő képviselőket remény és 
felelem által készséges szolgáivá tenni. Ha nem sikerül az 
eddigi kormányzási rendszer mellett az óhajtott többséget 
megnyerni, ugy a létmelletti küzdelemben nem marad egyéb 
hítra, mint rögtöni rendszerváltoztatás, mely lázadókból ko-
ronatanácsosokat, a király híveiből pedig épannyi ellenséget 
csinál. A királyok sorsa a liberális kényszer uralom alatt 
könnyekre méltó és könnyekben gazdag is. Egy méreg sem 
bat azonban jogar és koronára oly megemésztő gyorsaság-
gal mint ezen ingadozások, melyeknek az elvi kérdések he-
xes küzdelmei között napjainkban tanúi vagyunk, midőn 
rem az igazság és jog keretén belül létező nézetkülönbségről, 
banem vagy az igazság- és jog-, vagy a hazugság- és a forra-
dalomról van szó. Ha arról van szó, váljon a tekintély, vagy 
a többség érvényesittessék-e az életben ? a liberalismus gyor-
stn készen van feleletével az utóbbinak, a számtöbbségnek 
jivára, de ezzel elrabolja a királyi korona fényének és erejé-
nek utolsó morzsáját is. Mert valamint az egyes ember, ki is-
nételten változtatja elveit, megvetésre teszi méltóvá önmagát, 
ujy a királyra nézve végzetteljesnek kell lennie, ha a több-
stg változandó szeszélyei és esélyei szerint kénytelen egész 
kormány rendszerét mindannyiszor megváltoztatni. Igy az 
ejész társadalom fejével és minden tagjaival együtt azon lá-
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zas nyugtalanságba jut, mely a közművelődés s közboldog-
ságra nem kevésbbé vészthozó, mint a polgári erények to-
vább fejlődésére és mely mellett egy dynastia sem számithat 
tartós időre. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Pest, febr. 6. A l i b e r á l i s e r k ö l c s b í r á k . 

Emberi emlékezet óta aligha volt Magyarországban annyi 
erkölesbiró, mint az utóbbi napok alatt, midőn az ország-
gyűlés a keleti vasút ügyét tárgyalta ; a képviselők az or-
szágházhan, a journalisták a lapokban beszédek és vezér-
czikkekben örökiték meg, a liberalismus nem nagy dicsősé-
gére, hogy minő fokban, mily magas rétegeiben a társada-
lomnak terjedt el a corruptio, a demoralisatio. Természetes, 
hogy mindannyian valóságos cátói szigorral mondtak Ítéle-
tet ennyi romlottság felett, mely szerintök is az országot a 
megsemmisülés örvényéhez vezeti. 

Ami a corruptio, demoralisatio létezését illeti, azt senki 
jobban nem fájlalja, mint épen mi, és azért szivesen hozzá-
járulunk mi is azok szigorú elitéléséhez ; de egy lépéssel to-
vább is megyünk, megkeressük t. i. forrását Í3 a létező rom-
lottságnak, mert az nem bujt ki egyszerre gomba módra a 
a földből; az okozatnak okkal is kell biruia, mert különben 
csuda nélkül lehetetlen lenne megmagyarázni, miként tör-
ténhetett, hogy ott, hol egyszerre ennyi morum censor tá-
madt fel, mint nálunk, a corruptio mégis ily mértékben ter-
jedhetett el. Meglehet ezt minden csuda nélkül, nagyon is 
természetesen magyarázni és e magyarázatot épen azok szol-
gáltatják kezünkhöz, kik most valóságos puritán módon a 
corruptio felett tartanak dörgedelmes dictiókat vagy irnak 
siralmas jeremiádokat. 

Igenis, ha helye van az elitélésnek a corruptio miatt, 
ha vannak, kik a létező lelkismeretlenség, demoralisatio 
miatt első sorban felelősségre vouandók, azok nem mások 
mint, ritka kivétellel, a napi irodalom kezelői. A napi iroda-
lom kezelőinek túlnyomó része a törvény által adott sajtó-
szabadsággal nem annyira él, mint avval visszaél a társa-
dalmi erkölcs kárára, a társadalmi bűnök javára. Nem elég, 
hogy lapjaink politikailag forradalmi szellemmel vannak 
telve; nem elég, hogy politikai téren hazugság, rágalom, 
gyanúsítás, becsmérlés képezi fegyveröket, hanem ezenfelül, 
a mi fő s a mi a corruptio elterjedését leginkább lehetségessé 
tette: a vallás az, mi ellen a sajtó folytonos irtóháborút vi-
sel. A vallás törvényeinek naponkinti kigunyolása, megve-
tése, a megvetésre intézett egyenes felhívások, oly ostoba 
állításoknak mint minő az embernek eredete a majomtól 
kedvteléssel telt terjesztése, vagy épen mint nem régen a 
, Vasárnapi Ujság'-hsm is olvasható volt, hogy vannak em-
berek, kik a kutyafajhoz számitandók, az anyagnak imádásig 
terjedő magasztalása, végül hogy többeta száz és száz példa 
közül ne említsünk : a sajtónak megvesztegetése épen azon 
vállalatoknak magasztalására, melyek alkalmából későbben 
aztán egész rémülettel a corruptio ellen felszólal, ezek és 
más számtalan okok okozták a corruptiót, melynek forrása 
azonban, mint látható épen a sajtóban keresendő. Vétkeztek 
ugyan azok, kik megcsalták, meglopták az államot, de erre 
egyenesen a sajtó működött közre azon elvekkel, melyeket 

naponkint hirdet, azért az ő bűne nem kisebb mint azoké, 
kik tényleg loptak és csaltak, az idegen bűn rátapad a saj-
tóra elodázhatlanul, ha csak avval nem akarja mind magát, 
mind a vádlottakat menteni, hogy a majom utódainak nem 
tudható be semmi sem. 

De hát ezek a szigorú erkölcsbírák csakugyan komo-
lyan vették-e fellépésöket, csakugyan komolyan elitélik-e a 
corruptiót? Dehogy ! Egy egy vezérczikkre, vagy egy egy suj-
tásos dictióra való alkalom volt az egész, meg akarták mu-
tatni az illetők, hogy ők igy is tudnának irni, vagy beszélni, 
ha épen akarnának, és avval vége az egész erkölcsjavitási 
mániának. Vagy talán másképen volna a dolog ? talán elha-
tározták más irányt követni ? Szó sincs róla, egy tényt 
elitéltek pártszempontból, de az elv a régi maradt, ma épen 
ugy olvashatók czikkek, megjegyzések a vallás és erkölcs 
ellen, épen ugy olvashatók magasztalások az egyház isteni 
intézményeit kigúnyoló színdarabok mellett, mint ezelőtt. 
Ki adna ily erkölcsbirákra valamit ? Kit indíthatna meg ezek 
elitélése, hogy a corruptio útjáról visszatérjen ? Senkit. 

Nagy befolyása van a sajtónak, az tagadhatatlan, ki-
vált napjainkban, midőn az emberek legnagyobb része visz-
szariadt a komoly buvárlatoktól s minden ismereteit a napi 
lapokból meriti, melyeket pedig hozzájok hasonló, épen ily 
felületes ismeretekkel bíró, készületlen emberek irnak. De 
épen azért, lia befolyását jó irányban akarja érvényesíteni, ha 
azt akarja, hogy erkölcsbirói ítélete hasson a lelkekre egész 
% corruptio elhagyásaig, ugy mindenekelőtt önmagának kell 
megjavulnia és pedig határozottan, el kell fordulnia eddigi el-
veitől egészen és az eddig követett iránynak ellentétesét kell 
elfogadni, nemcsak egy esetre, de állhatatosan, igy lehet ha-
tása, igy léphet fel majd erkölcsbirói szerepben, de a mos-
tani elv, illetőleg elvtelenség mellett, egész erkölcsösségi ne-
gélyezése nem másra szolgál, mint hogy vagy kinevettessék, 
vagy a legjobb esetben e szavakat hallja: medice cura 
teipsum. • 

Róma. Az e l e m i t a n i t á s , a v a l l á s t a n í t á s 
s a t a n k é n y s z e r képezék már hoszabb idő óta alsóhá-
zunk tárgyalásainak anyagát, mig végre a január 21-i ülés-
ben határozott megállapodás történt olyképen, hogy a tan-
kényszer nem kevésbé mint a tanitás ingyenességét kö-
vetelő pótiuditvány tetemes szótöbbséggel visszavetetett, 
szabadságára hagyatván az egyes községeknek, a tandijt is 
meghatározni, illetőleg arra érdemeseknek azt el is engedni. 
A községek, melyek az uj aera alatt kivétel nélkül nagyon 
el vannak adósodva, kétségen kivül meglehetősen magas 
tandijt fognak szabni egyrészt, mig másrészt annak elenge-
dése, országos szokás szerint ismét politikai czélokra fog 
kizsákmányoltatni. 

Még hoszabb s kellemetlenebb vitákra a tvjavaslatnak 
azon része adott alkalmat, mely a tananyag kijelölése körül 
forgott, s itt fájdalommal ki kell emelnünk, miszerint e 
viták ismét egyszer igen szomorú alakban tünteték fel azon 
oktalan gyűlöletet, mely kormányi s egyéb hivatalos s tör-
vényhozói körökben Krisztus Urunk s legszentebb tana 
ellen uralkodik. 

A ministeri tvjavaslat szóval sem emliti a vallástani-
tást... De alsóházunknak libéralisai még ezzel sem érék be, 
hanem egyenesen követelték, hogy a vallástanítás egysze-
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riien kizárassék, kitiltassék az elemi iskolából ! S ez ellen 
egy oly törvényhozó testületben, mely állítólag egy tisztán 
katholikus népet képvisel csak két hang emelkedett ! S Seia-
loja, a közoktatásügyi minister, mig a liberális követeléssel 
szemben igen előzékenynek mutatkozott, ez utóbbi két kép-
viselő irányában alig talált elég sértő gúnyt, mivelhogy ezek 
nyiltan azt merék állítani, a mit felebb mondánk: hogy az 
olasz nép tisztán katholikus. Hiszen az ő szempontjából bi-
zonyos tekintetben ugy látszhatik is, mintha igaz lenne ; 
mert fájdalmas szívvel kérdhetnők az olasz népről ugyan-
azt, mit Európa majdnem minden katholikus népéről: hol 
van ennek katholicismusa, ha ily képviselőket választ magá-
nak ? — ha nem tudnók, hogy ezek mindannyian csak törpe 
minoritásokat képviselnek, mig az óriási többség, talán nem 
mindig egészen helyesen, de azért következetesen távol 
tartja magát a parlamentarismusnak, gyakran igen gyanus-
jellemü játékától. 

Az olasz elemi iskolákban tehát nem lenne vallástaní-
tás, hanem ez, a tvjavaslat szerint, „a családapákra ha-
gyatnék". A ministernek tvjavaslata tehát a katholikus kátét 
nem türi meg, kizárja az elemi tanodából, s helyébe az u. n. 
,polgári kötelmeknek kátéját' teszi, mely oly tanokat hirdet 
s ismertet meg a gyermekkel, melyeknek legvégső, legma-
gasabb sanctiója — a börtön s a zsandár ! Szó se legyen 
Istenről, a tízparancsolatról, az örök életről, de annál több 
a börtönről s a csendőrről, ez az újkori, liberális erkölcstan! 

De aztán legyen is elég ám a börtön és a csendőr, mire 
ez a nemzedék, melynek számára most ily iskolákat nyit-
nak, majd felnövekszik ; — lesz mindkettőnek keletje. 

Cairolinak, a veres köztársaságinak azonban mégis csak 
valamivel több esze volt ez ügyben, mint a ministernek s az 
egész parlamentnek együttvéve; mert azt indítványozta, 
hogy a községre bizassék : akarja-e iskolájában a vallásta-
nitást a tananyag közé felvenni vagy sem, mely alakban a 
törvény aztán el is fogadtatott. Az olasz népen álland tehát 
már most, oly községi képviseleteket választani, melyek 
gyermekei számára a vallástanitást biztosítják. F. 

Berlin. B i s m a r c k p o l i t i k á j á n a k u t o l s ó 
s t a d i u m a az, melynek jelenleg szemtanúi vagyunk, leg-
alább a vallásügyi kérdésekre nézve. E tekintetben politi-
kája csakugyan nagyszabású vagy legalább szélesterje-
delmü a szónak legroszabb értelmében, s oly hálót képez, 
mely nemsokára az egész világot keritendí be, ha — hatal-
masb kéz ketté nem vágja. A bulla-historia azt bizonyítja, 
hogy a kanczellár ur megérkezettnek vélte az időt, melyben 
egy Varzinböl kibocsátott ukaz a katholikus egyházat meg-
semmisíthetné; mert hogy ez valódi czélja, midőn a pápa-
ságot megsemmisíteni törekszik, az világos. A pápaságot 
pedig megsemmithetni véli az által, hogy a legközelebbi vá-
lasztás feletti felülvizsgálatot saját maga legmagasabb sze-
mélyének tartja fenn, miből az következik, hogy oly pápát, 
ki neki nem teszik, nem fogna elismerni s jogai gyakorlatá-
ban német földön lehetőség szerint akadályozni ; — jól meg-
jegyezve: lehetőség szerint. 

Van azonban a kanczellárnak annyi esze is, hogy be-
lássa, miszerint ő egymaga, a ,legjobb' akarat mellett sem 
végezheti el az egész dolgot, s azért szeretné, ha a többi 
nagyhatalom is ugy cselekednék, mint ő. Ezt jelenti a ,Nordd. 

Alig. Ztg.1 minap a ,Religio1-b&n is emiitett ama megjegy-
zése, miszerint a Franczia- s Németország közti viszonynak 
mivolta attól függ, minő állást foglal amaz az ultramonta-
nismussal, más szóval : a pápával szemben. S amit ekként 
Francziaországtól, ugyanazt a többi hatalomtól is követeli. 
Leghívebb szövetségesei e tekintetben Oroszország és Svajcz, 
melyek a Rómaellenes politikában köztudomás szerint leg-
tovább mentek. Angolországban épen az e napokban tar-
tott meetingek jelzik azon törekvést a Németország felől 
gyakorolt erkölcstelen, titkos befolyás hatása alatt a katho-
licismusnak üldöztetését megujitani ; s több mint valószínű, 
hogy Bismarck keze azon üzelmekben is működik, melyek 
Braziliában s több délamerikai köztársaságban épen most 
napfényre lépnek s melyeknek éle kivétel nélkül a kath. 
egyház ellen irányul. Mit tett máris Konstantinápolyban az 
örmény kérdés körül, azt e lapok olvasói már tudják, s 
azon feltűnő barátság, mely a porosz s az osztrák liberáli-
sok közt uralkodik szintén oda lyukad ki, hogy itt is a ber-
linieknek egyházellenes üzelmeiket majmolják. 

Mindebben a titkos társulatok hi ven kezére járnak 
neki, mint ezt az olaszországi események világosan mutatják. 
A játék eléggé átlátszó. Alig hogy a berlini testvér a ,bul-
lát' feltalálta, máris a római pajtás oly körjegyzéket intézett 
a hatalmakhoz, mely azt fejtegette, miszerint a leendő pápa-
választás sehol sem történhetnék meg jobban s szabadabban 
mint Rómában. Ha már most a bibornokok adandó alkalom-
mal más nézeten lennének, s máshol tartanának conclavét, 
akkor mindkettő számára meg volna a kivánt ürügy az ek-
ként megválasztott pápát ,el nem ismerni', s ha szükségesnek 
vélik, ellenpápáról gondoskodni . . . . 

A dolog tehát igy áll, hogy két tényező áll egymással 
szemben : a pápa és a kanczellár, az egyház és a politikai 
hatalom. E két tényező körül forog manap a világ. E hely-
zet nem uj, nem is először áll igy a világ szemei előtt, ha-
sonlót már több izben látott a történelem. Mindazonáltal a 
pápaság még ma is fenáll, s nem fog leveretni most sem, 
bármennyit lármázzék is a liberális had : hogy ez egyszer a 
szükséges előkészületek oly ügyesen s alaposan meg vannak 
téve, hogy a tervnek sikerülni kell. Meglátjuk ! A pápák már 
tizszer hatalmasabb ellenséggel küzdöttek meg győzedelme-
sen, mint a minő egy Bismarck. Az egyház s a pápa tizen-
kilencz század óta léteznek, a német birodalom pedig s an-
nak kanczellárja még nagyon is fiatalok. Továbbá azt is ta-
nuljuk a történelemből, hogy valahányszor a dolgok igy mint 
most a végletekig jutottak, mindannyiszor a fordulat sem 
volt már messze. Ezenkívül pedig mindezeknek egyik sze-
rencsés eredménye az, hogy a katholikusok felébrednek, de 
még a józan protestánsok is már lassankint be kezdik látni, 
miszerint Bismarcknak törekvései utóvégre minden lelkis-
meretszabadságnak elnyomására vezetnek. S ez leszen poli-
tikai müvének Achilessarka ; a kath. egyház ügye pedig 
ismét egyszer, ugy mint a Hohenstaufok, XIV. Lajos s I. 
Napoleon idejében a szabadság ügyével azonos volt. 

Konstancz. A v á r o s m i n t k e g y ú r . Ismeretes 
dolog, hogy a városi képviselőtestületeknek s községtaná-
csoknak mint egyházi kegyuraknak hatásköre iránt sok 
helyt meglehetős eszmezavar uralkodik, s pedig nemcsak az 
illető testületek, hanem a papság közt is, ahonnan aztán van, 



hogy maholnap minden falusi kisbiró meg fogja határozni, 
mit szabad mint katholikus vallást tanitani, mit nem ; mert 
különben „a (városi vagy falusi) hatóság mint kegyúr fel-
függeszti a papnak járandóságait a pap pedig mintha nem 
is tudná, hogy az ilyen önkénykedések ellenében a jogi ut 
nyitva áll előtte, csak hallgat — minden tekintetben. 

Ily urak előtt talán érdekes tudni, mi egy hasonló 
esetben Konstancs városában történt, az ókatholikusoknak 
egyik főhelyén, hol névszerint kiközösitett polgármester 
uralkodik, s oly országban, melynek kormánya a katholi-
kusok elleni gyűlöletben a poroszszal vetélkedik. Ott ugyanis 
a tavali év elején a városi tanácsnak kegyurasága alatt álló 
u. n. kórházi plébánia ugyancsak a ,kegyúr' által felében 
az ókatholikusoknak engedtetett át, minek következtében a 
katholikus plébános, Pfaff ur (ominosus név !) a rendes kath. 
istenitiszteletet ott beszüntette. Erre viszont a ,kegyúr' a plé-
bánosnak járandóságait függesztette fel, s pedig 1873-iki 
marczius 1-je óta s az egyházi alapítványoknak kezelő leg-
főbb országos hatóság (grossherzoglicher Verwaltungshof) e 
felfüggesztésnek készségesen helyt adván, a plébánosnak jö-
vedékeit ezen naptól fogva visszatartotta. 

A plébános azonban nem hagyván a dolgot, a ,kegy-
urat' az illetékes, ez esetben az itteni kerületi törvényszék-
nél egyszerűen bepanaszolta, azt állítván, miszerint a kegy-
úrnak sem az egyházi sem a polgári törvény szerint nincs 
joga : 1-ör a katholikus egyház tanai, fegyelme vagy egyéb) 
az egyház hatáskörébe tartozó dolgok felett ítéletet hozni 
vagy rendelkezéseket tenni ; 2-or pedig : miszerint nincsen 
joga valamely javadalomnak törvényes birtokosától annak 
jövedelmeit önkénykedőleg, saját hatalmából elvonni, amint-
hogy a javadalmi járandóságoknak felfüggesztése egészen 
más forum elé tartozik, mint a minő egy közönséges városi 
képviselőtestület. 

A törvényszék elég soká hányta meg a dolgot, de elég 
igazságszeretettel birt, hogy utóvégre is a nyárspolgári, 
éretlen pöffeszkedés s önkénykedő hatalmaskodás ellenében 
annak szolgáltasson igazságot, a kinek igaza van, Pfaffnak, 
a papnak ! 

A kérdéses döntvény abból indulván ki, miszerint a 
javadalom járandóságaihozi jog mindaddig mig a javadalma3 
illetékes s törvényes alakú jogi ítélet által nincsen megfosztva 
azoktól, ezt illeti ; vádlottakat, ez esetben a konstanczi városi 
hatóságot ,mint kegyurat' s a legfőbb országos közalapítványi 
ügyészséget Pfaff plébános multévi márczius hó l-jétől ese-
dékes, mindennemű pénzbeli s természetben kiszolgáltatandó 
járandóságainak azonnali folyóvátételére szorítja, illetőleg 
elitéli 

Ezen Ítélet itteni körökben köztetszéssel fogadtatott. 
Minden okos s méltányos ember belátja, hogy ily elvi kér-
désnek megpenditése, illetőleg végre valahára tisztába ho-
zása csak Pfaff plébános ur erélyének s bátorságának kö-
szönhető, ki, ha a tanácsnak törvényellenes végzése előtt 
bármily okból meghunyászkodik, nemcsak saját személyé-
nek, de az ügynek is végtelenül ártott volna holott most, 
városunk rakonczátlankodó, u. n. képviselőinek hatáskörük 
törvényes korlátai közé visszaszorittatása jótékonyan intő 
például fog szolgálni egyéb, hasonfajtáju kis zsarnokok szá-

mára. Bárcsak a derék plébánosnak példája mennél szélesebb 
körökben utánzásra találna. 

Poitiers. P á r h u z a m az e v a n g e l i u m i ö r -
d ö n g ö s ö k s a m a i k o r s z e l l e m k ö z t. (Folytatás.) 
Eközben a szerencsétlen megszállott a földön hevert, vagy 
jobban mondva : borzasztó módon hánykolódott ide s tova. 
Jézus pedig kézenfogva felemelé őt és meggyógyula a gyer-
mek ezen órától — Jesus autem, tenens manum eius, elevavit 
eum et curatus es puer ex illa liora.1) 

Jegyezzük meg, hogy az Ur erélyes hangon szólt a 
gonosz lélekhez: „ . . . et increpavit Jesus spiritum immun-
dum,... eomminatus est spiritui immundo 2)a . . . Mihelyt a 
gonosz lelket felismertük, mihelyt határozottan tudjuk, mi-
.szerint a romlás s rontás szellemével vagyon dolgunk, merő 
idővesztegetés, mérsékelt s udvarias szólamokat alkal-
mazni. Nem illik, mondák elődeink, nem illik, hogy aa 
exorcista bársony keztyűvel fogja az aspersoriumot. S csak-
ugyan, végképen a gonosz lélek csak kemény szavak s eré-
lyes fenyegetések elől hátrál meg. 

Megjegyzendő még ezenkívül, hogy a rosz léleknek 
kimenetele borzasztó üvöltések, a gyermeken elkövetett ke-
gyetlenségek és egyéb erőszakoskodás közt történt, oly-
annyira, hogy sokan azt hivék, miszerint annak vége : „ita 
ut multi dieerent, quia mortuus est" 3). Sok van ily ember a 
világon, aki halált lát ottan, hol voltaképen feltámadás van 
s uj, vigan fejlődő élet. Igy volt itt is ; mert a gonosz szellem 
engedelmeskedvén az isteni parancsszónak, elhagyta a gyer-
meket, ez pedig visszatérvén atyja házához, csendes s egész-
séges maradt mindvégig. 

Ez saját jövőnknek is képe. Mihelyt sikerülend a go-
nosz léleknek ama vészes befolyását, a forradalmi szelle-
met, mely a társadalmat szüntelenül faggatja, közülünk^ 
állami szervezetünkből s alkotmányunkból száműzni, kigyó-
gyulásunk közel, végleges helyreállittatásunk biztositva 
leszen. Ellenkezőleg pedig, ameddig e szellemnek hatalma 
fenálland közöttünk, addig tapogatódzó államférfiainknak 
kisérletei kivétel nélkül meghiusulni, sőt mi több : ugyan-
azon bajok, ugyanazon válságok, ugyanazon csapások szün-
telenül ismétlődni fognak, mindinkább rövidebb s rövidebb 
időközökben s mindinkább súlyosbodó kórjelek mellett. 

Váljon véget vessünk-e itten elmélkedésünknek, Tiszt. 
Testvéreim s igen Szeretett Fiaim ? Nem, sőt ellenkezőleg, 
itt kezdődik annak erkölcstani és gyakorlati része, mely 
ránk, mint papokra különösen érdekes vonatkozással bir. 

,Midőn aztán bement a házba, beszéli sz. Márk — 9, 
27. — tanítványai kérdék őt titkon: Miért nem űzhettük 
ki azt ?' 

íme, mily gyengéd a szentély embereinek lelkismerete, 
sőt, mondhatnám : mily gyengéd mindazoknak lelkismerete, 
kik igazi tanitványai Krisztusnak. Még akkor is, midőn a 
társadalmi bajoknak nyakas tartóssága sokkal inkább a 
világi elemnek hitetlen- s engedetlenségéből, mint saját ma-
gok gyengeségéből származik, nem tehetik, hogy saját ma-
goktól ne kérdezzék s ugyané kérdéssel isteni Mesterökhez 
is ne forduljanak : váljon erre nézve, mennyiben vétkesek 

') Márk, 9, 26 s Máté, 17, 17. — 2) Luk. 9, 43 s Márk 9, 24. — 
a) Márk, 9, 25. 
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ők ? . . . Mert csakugyan, honnan van, hogy ily szépszámú 
papság, hogy a hivő s a jót gyakorlatilag is művelő szelle-
mek ily válogatott s tekintélyes csoportja az ország bajai-
nak orvoslására csak oly keveset, s ezt is alig észrevehető 
eredménynyel képes tenni ? E kérdést mindazon idegenek is 
vetik fel s pedig gyakran, kik tudják, mennyi jeles katho-
likus elem rejlik Francziaországban, s kik hazánkat ezért 
csudálják s irigykednek is rá. Honnan magyarázzuk, hogy 
annyi szeretet, annyi tevékenység, annyi önfeláldozás oly 
kevés gyümölcsét, oly kevés eredményt képes csak felmu-
tatni a közállapotok megjavítása körül ? . . . „ Tunc accesse-
runt discipuli ad Jesum secreto, et dixerunt: Quare nos non 
potuimus eiicere illum ?" 4) (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„Drei Gewissensfragen über die Maigesetze." Beleuchtet 

von einem deutschen Theologen. Mainz. Tr. Kirchheim. 
Nem lesz érdektelen ezen könyvecske tartalmát a ma-

gyar olvasó közönséggel is megismertetni. Ki tudja, nem fo-
gunk-e maholnap rászorulni ? Helyesen mondja az ismeret-
len sz. könyvének előszavában, hogy nem szándékozik a 
májushavi törvények jellegét és irányát megvilágitani, mert 
a ki ezen törvények egyházellenes szellemét még most sem 
akarja elismerni, vagy nem hiszi Krisztus Istenségét, vagy 
még a legegyszerűbb következtetéseket sem tudja levonni; ő 
csak ezen törvények alkalmazásából eredő lelkismereti kér-
désekre nézve akar irányt adni. A könyv szerkesztésére és 
kiadására lelkismereti aggályok szolgáltattak alkalmat, me-
lyeket megoldás végett a szerzőnek kath. államhivatalnokok 
terjesztettek elő : czélja tehát egészen gyakorlati. Sz. tárgyát 
a következő, három kérdésbe foglalta össze : 1) szabad-e 
katholikusnak ezen törvények ellenében tényleges ellenál-
lást gyakorolni ? 2) Szabad-e ténylegesen közreműködni ? 
3) Szabad-e és kell-e szenvedőleges'ellenállást gyakorolni ? 
Nem egészen helyes sz. azon állítása, miszerint ezen kérdé-
sek megoldását illetőleg világos egyházi határozat nem lé-
teznék ; a pápák ugyanis a lázadást ismételve ünnepé-
lyesen kárhoztatták, igy például XVI. Gergely „Mirari" 
kezdetű hires körlevelében ezeket mondja : „Animadvertant 
omnes, non esse iuxta Apostoli monitum potestatem, nisi a 
Deo : quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui 
resistit potestati, Dei ordinationi resistit, et qui resistunt, 
ipsi sibi damnationem acquirunt. Quocirca et divina et hu-
mana iura in eos clamant, qui turpissimis perduellionis se-
ditionumque machinationibus a fide in Principes desciscere, 
ipsosque ab imperio deturbare connituntur. Hivatkozik az-
után az első keresztények példájára. IX. Pius hasonlóké-
pen többször kárhoztatta a forradalmat, a Syllabus 53. 
tétele igy szól : Legitimis principibus obedientiam detre-
ctare, imo et rebellare licet." 

Az első kérdést sz. ugy oldja meg, hogy a keresztény 
bölcsészet, névszerint a természetjog, a szentirás, szentatyák 
és hittudósok nyomán bebizonyitja, hogy az állam irányá-
ban erőszakos, nyilvános vagy titkos ellenállást gyakorolni, 
soha sem szabad. Tárgyalás közben érinti a középkori hittu-
dósok azon állítását, hogy bizonyos körülményekben a leg-

«) Máté, 17, 18. 

végső szükség eseteiben tényleges ellenállást is szabad hasz-
nálni ; igy például aquinói sz. Tamás ezeket mondja : „A 
zsarnoki kormány igazságtalan, mivel nem a közjót, hanem 
a fejedelem magánjavát czélozza ; azért ilyen kormány fel-
forgatása nem lázadás, kivéve ha ez a társadalom nagyobb 
kárára válnék, mintsem maga a zsarnoki kormány. Sőt in-
kább a zsarnok lázadó, mivel alattvaló népében az egyenet-
lenséget és lázadást ápolja, hogy annál biztosabban uralkod-
hassék." (Summa 2. 2. q. 42. ad 3.) Helyesenfejti meg sz. szent 
Tamás és más középkori hittudósok ezen nézetét Walterrel 
és más jogtudósokkal a középkor viszonyaiból, midőn t. i. a 
királyok és fejedelmek hatalma bizonyos korlátokhoz, mint 
uralkodási joguk feltételéhez vala kapcsolva, a rendek pedig 
nem ritkán a fegyveres ellenállásra jogot nyertek. (Példát 
láthatunk hazánk és alkotmányunk történelmében). Maga 
Bossuet a királyi jogok talán tulbuzgó védője megengedi, 
hogy más államalkotmányok és nyilvános jogviszonyok 
mellett, mint milyenek napjainkban érvényben vannak, az 
alattvalók erkölcsi magaviseletét az állami rendeletek irá-
nyában más szempontból is lehet megitélni. 

(Vége köv.) 

= Beküldetett : A kassai növeudékpapság magyar egy-
házirodalmi önképző-egylete által folyó évi február 4-ke'n 
tartott évi ünnepély rendje. 1. „Megnyitó beszéd", tartja 
Paszlavszky Sándor, 4. é. hittanhallgató. 2. „Csatadal", Hu-
ber -ST.—tói ; előadta az énekkar. 3. „Mózes Nebó hegyén", 
Mindszenty G-tól; szavalta Brühl Menyhért, 3. é. hittan-
hallgató. 4. „Nabukodonozor", czimü dalmű nyitánya, Ver-
ditől; előadta a zenekar. 5. „Az ember őszüleiről", olvasta 
Stipula Antal, 3 é. hittanhallgató. 6. „Fénylő jéghegyek", 
Kreutzertől ; zengé az énekkar. 7. „Honszeretet", Vörös-
marty M.-tól; szavalta Szekeressy János, 1. é. hittanhall-
gató. 8. „Rondó", két hegedűre zongorakísérettel, Jansa 
L.-től ; játszták Mittermann Sándor, 4. é. h. h. és Szartory 
Lajos, 7. oszt. növendékpap. 9. „A vallásos eszmék eredete", 
olvasta Lojda József, 4. é. hittanhallgató. 10. „Zarándok-
dal", Storchtól; éneklé az énekkar. 11. „Ständchen", Schu-
berttől; játszszá a zenekar. 12. „Zárszó", tartotta Paszlavszky 
Sándor, 4. é. hittanhallgató. 

Figyelmeztetés. Több oldalról fölszólittatván, hogy 
az általam magyarított Mey-féle ,Hitelemző Tanítások1, czi-
mü munkát t. paptársaimnak végzendő sz. mise-intentiókra 
is adjam : ezennel kijelentem, miszerint e fölszólításnak szí-
vesen teszek eleget. Szíveskedjenek tehát azok, kik a fen-
emlitett munkát magoknak ily módon megszerezni óhajtják, 
ebbeli szándékokat egyszerű levelezési-kártyán velem kö-
zölni. Mire a munkát keresztkötés alatt bérmentve elküldöm. 
Az érte végzendő három intentio neme a czimlapon lesz följe-
gyezve. Esztergom, január havában 1874. Farkas Sándor, 
leánytanodai hitelemző. 

VEGYESEK. 
— A protestáns ,Egijházi Reform' legujabbi füzetének 

szemléjében a következő figyelemre méltó megjegyzéseket 
teszi, melyeket, eltekintve az irálynak itt-ott, amint termé-
szetes, protestáns modorától, sokban magunkéivá tehetünk. 
A kérdéses hely igy hangzik: „Az állam és a római egyház 
között ezredéves harcz foly, melynek története, változó sze-
rencséje és változó jelszavai eléggé ismeretesek. Nem a pápai 
csalhatatlanság kimondása kezdeményezte e harezot, sőt még 
azt sem lehet mondani, hogy ez újította meg, mert már akkor fo-
lyamatban volt. Az infallibilitás csak egy uj jelszó akart lenni, 
mely a római szék harezosait szorosabban egyesítse. (?) A 



curia számítása az volt, hogy ezzel az ingadozókat, kik min-
denféle tábornak több kárt mint hasznot okosnak, vagy hatá-
rozott visszavonulásra, vagy feltétlen engedelmességre kény-
szerítse, és azután megmaradt megbizható tábora mögött a 
hidakat felszedesse, mint a döntő pillanatban a végsőre el-
szánt vezér, ki hadseregének csak a győzelem és a halál közt 
enged választást. 

Az eddig kivívott eredmény mutatja, hogy a római ssék 
most is, mint mindig bölcsen ssámitott. As ultramontán párt 
cselekvése gyorsabb és megbízhatóbb lett mint valaha volt, min-
den ingadozás, minden közvetítési kísérlet eltűnt belőle, s a 
végső elszántság kegyetlen eszközeivel lát a munkához. 
Váljon győzelem vagy halál lesz-e a nagyszerű küzdelem 
vége ? Az még a jövő titka. (Előttünk, ultramontánok előtt 
ugyan nem). 

Az egész közép- és újkor történetén át a másik har-
czos fél főképviselője a német nemzet volt, — és most is az. 
As uj német császárság alakulása által az európai hegemónia 
a protestantismus kezébe került, a sajátságosan alakult viszo-
nyok a német egység életét a protestantismus diadalához kö-
tötték, valamint a protestantismus végső győzelmét is a né-
met egység fenmaradásához." 

— Russel lord a londoni protestáns meetingnek hatá-
rozatait külön gyorsfutár által s ,igen meleg hangon tartott' 
levél kíséretében megküldte a porosz királynak, ki e levélre 
természetesen ismét felelni fog. Érdekes egy párbeszéd lesz 
ez e két vén — államférfi közt. 

— A német socialisták jelenleg 24 irodalmi közlöny-
nyel birnak az egész birodalomban, melyeknek összesen 
130,000 előfizetőjök s igen felületes számítás szerint 600,000 
olvasójuk van, — csak Németországban. — Egyidőben a 
bécsi socialisticus mozgalmak felmerülésével Rómában s Flo-
renczben is fogattak el több izben gyanús egyének, kik éjjel 
hasonirányu felhívásokat ragasztottak fel a házakra. 

— Capalti bibornok gutaütés következtében súlyos 
életveszélyben forog, olyannyira, hogy az orvosok mi re-
ményt sem táplálnak többe élete fentartásához. Elláttatván 
már a szentségekkel ő emja teljes öntudattal bir ugyan még, 
de nyelve használatát vesztette el. — Az olasz belügymi-
nister e napokban egy Milánóban meghalt, Keller nevű ,sza-
badgondolkozó' örököseinek engedélyt adott a hulla elégeté-
sére, mit a meghalt végrendeletileg kívánt, egyúttal az e 
szokás terjesztésére teendő propaganda támogatására tete-
mes összeget hagyományozván. — Aquinói sz. Tamás em-
lékünnepének alkalmából Travaglini tudor kath. orvosi aka-
démiát akar alapítani. Bizony jó lenne az orvosi tudatlan-
sággal rendesen egyenes arányban álló materialismusnak 
megfékezésére. 

— Minden látszat szerint a belga katholikusok sem 
fogják már igen soká a vallásügyi zaklatásokat kikerül-
hetni. Előzményül a legújabban a temetők körül felme-
rült viszályok szolgálnak. Az idevonatkozó törvény a fran-
czia hódoltság idejéből származik s egészen helyesen azt 
rendeli, hogy minden felekezetnek külön temetője legyen, 
miben a katholikusokat, protestánsokat s zsidókat tartá 
szem előtt. Időközben azonban a semmitsemhivőknek faja 
szerfelett szaporodván, kérdés támadt, hol temettessenek el 
ezek. A józan ész már most azt hinné, hogy ezen urak, kik 
éltökben semmiféle felekezethez sem akartak tartozni, nem 
fogják bánni, sőt inkább nagyon is meg lesznek elégedve 
vele, ha külön ásatnak el, s eme meggyőződésben a Lüttich 
városa melletti Chenée nevü község elöljárósága a semmi-
féle felekezethez nem tartozó községi tagok számára külön 
temetkezési helyt jelölt ki. De a ,szabadgondolkozó' urak 
azt látván, miszerint ebből igen kellemes zavarokat s vesze-

kedéseket lehet támasztani, tiltakoztak ezen kijelölés ellen s 
azt követelték, hogy tetszésök szerint a felekezeti temetőn 
is temettethessék el magokat. A tartományi kormány igazai 
adott nekik, de a ministerium a község részére állott. A do-
log már a tvhozó testület elé került, s könnyen meglehet, 
hogy e kis szikrából nagy tüz keletkezik. 

— A Fr. Presse' e napokban alighanem azt gon-
dolta, hogy nagyot mond, midőn a leendő pápaválasztásra 
vonatkozólag ekként nyilatkozott : „Az uj pápa, mihelyt a 
jezsuitapárthoz tartozik, egyszerűen el nem ismertetik. Mi 
következik ebből, ennek megfontolását egész léleknyuga-
lommal a római Curiára bizzuk, mely, ha tetszik neki, ide-
jét továbbra is constitutiók s bullák fogalmazásával tölt-
heti". Azt hiszszük, hogy a római Curia s vele együtt min-
den becsületes katholikus köszönettel fogadja a zsidólap jó-
tanácsát, amennyiben amaz ,el nem ismerés' következmé-
nyeinek mi is ,egész léleknyugalommal' nézünk eléje. A kit 
a bibornokok megválasztanak, az lesz a pápa, annak enge-
delmeskedünk s senki másnak, bármit mondjanak is az egész 
világnak államférfiai, diplomatái, képviselői s irói, zsidók s 
megkeresztelt zsidószolgák egyiránt. Kiviláglik ebből kü-
lönben, miért vesződik a diplomatia legújabban annyit a 
pápaválasztás módozataival, hogy ürügyet találjon, a leendő 
pápát ,el nem ismerni ' . . . A mint tetszik ! 

— Nem régen azt hallottuk valakitől, miszerint van-
nak a papok közt, kik azért nem mernek Deák Ferencz 
,amerikai' programmja ellen szavazni, nehogy valamely vá-
rosi tanács ,mint kegyúr' járandóságait felfüggeszsze. Ezen 
urakat mai konstanczi tudósításunkra figyelmeztetjük. Ha-
sonló eljárást más kérdések körül is lehetett volna mar 
gyakran s lehetne ezentúl is követni, s nem kell hozzá semmi, 
csak egy kis tájékozás és egy kis bátorság. 

— Ledochowski érsek már mult számunkban jelentett 
befogatása, mint akkor mondók f. hó 3-án ment végbe, reg-
geli 4% órakor a rendőrségi főigazgató, Standy ur által. A 
főpap Odermelletti Frankfurtba, onnan továbbá Ostrowóba 
vitetett, egy félreeső silány helyre, hol jelenleg a legszüksé-
gesebb kényelmi eszközök, minden kiséret s szolgálat nélkül 
fogva tartatik azért, mert hiszi és vallja, hogy a katholikus 
egyházat Krisztus Urunk, a világnak isteni Megváltója ala-
pította, mely tehát létjogát nem a császárok- s királyoktól, 
hanem magától Istentől nyerte. Ha a ,Pester Lloyd' erre azt 
mondja, hogy ,ez nem tartozik a valláshoz,' ugy e megjegy-
zés csak onnan magyarázható, hogy a zsidó észjárású em-
bernek nincs fogalma arról, mit te3z az, ha becsületes ember 
az igazságért küzd s szenved. —• Az uj egyházpolitikai tvja-
vaslatok a berlini alsóházban f. h. 5-én kerültek tárgyalás 
alá. — A boroszlói hgpüspöknek lovai jan. 30-án adattak el 
tvszéki végrehajtás folytán. Groszman Hugo boroszlói ke-
reskedő 901 talléron vette meg, (mely ár a lovak voltaképeni 
értékét jóval túlhaladja) s legott a püspöki istállóba küldte 
vissza. A kereskedő, mint mondják, egy kath. sziléziai főúr, 
megbízásából cselekedett. — A kölni érsek ujolag 800, segéd-
püspöke, Baudri pedig '200 tallérig büntetettek meg. 

— Figyelmeztetjük t. olvasóinkat dr. Csiky Gergely 
legújabb gyűjtőmunkájának mai számunkhoz mellékelt elő-
fizetési felhívására. Ily munka korszerűsége s hasznosvolta 
sokkal szembeötlöbb, semhogy még bővebb ajánlásra szük-
ség lenne oly czélból, hogy a jelzett miinek a legszélesebb 
pártolást biztosítsuk. 

Kegyeletes adakozások 
A svajczi üldözött papok számára. 

A t. cz. kalocsai érseki irodából 12 ft. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros.föutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

r I 
Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 

j szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában. Sándor utcza 13 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, február 14. I S . I. Félév, 1874. 
Tartalom. A communio története. — A királyság a liberalismusban. — Egyházi tudósítások : Pest. Deák Ferencz beteg-
sége. Beszterczebánya. Főpásztori körlevél. Bécs. Zavar a katholikus táborban. Berlin. A püspökök bebörtönözése. London. 

A katholikus meeting. — Irodalom. — Vegyesek. 

A communio története. 
(Folytatás.) 

Mi lehet oka a középkor e fukarságának ? Bouil-
loni Gottfried és társai, kik Jeruzsálemet visszahó-
dí tot ták, és U r u n k szenvedése helyein forró köny-
nyeket hul lat tak, bizonyosan megérdemelték, hogy 
korunk valamely laikusánál többször részesittesse-
nek az angyalok kenyerében. Ti tok ez ránk nézve, 
melyet megoldani , felfogni képes nem vagyok ; 
egyet azonban bizonyosan mondhatunk ha szüksé-
geik oly nagyok lettek volna, mint a mieink, a 
szentek kétségen kivül a gyakor ibb áldozást is köve-
telik vala. Ok a k k o r a mennyország felé vezető uta-
kon kevesebb akadá lyokkal küzködtek ; a világ ke-
vésbbé volt megmérgezve és a bűn kevésbbé alatto-
mos. De bármiként legyen is, ha elméletem helyes 
vagy téves, annyi bizonyos, hogy kevesebb volt a 
veszély, és azért r i tkább a szentségek vétele. Ez 
még szembeötlőbb leend. ha k imuta tha t juk , hogy 
azon időtől fogva, midőn a középkor az ú jnak adott 
helyet , az egyházban rendszeres törekvés jelentke-
zik a communiók gyakor iabbakká tételére . 

Két ijesztő és nehezen jellemezhető század, a 
tizennegyedik és tizenötödik következett. A világ a 
középkor természetfeletti principiumait elvesztette 
és még nem fogadta el az u j abb kor pelagiánus eré-
nyeit . É n szeretném azokat a keresztény aera leg-
elvtelenebb századainak nevezni. A tizennegyedik 
században Róma elhagyatot t volt, a pápák Avig-
nonban laktak és a nagy nyugat i szakadás kezde-
tét vette. A tizenötödik század elején a schisma 
még folyton gyászt borí tot t az egyházra . Franczia-
ország az angoloktól roppant sokat szenvedett, mire 
I s t en ha rag jának napjai Angliára következtek be a 

fehér és piros rózsa harczaiban, mig a század utolsó 
éveit Borgia Caesar szennyezte be. I lyen a két szá-
zad külseje. Kisértsük meg most a szenvedők lei-
keibe és sziveibe betekinteni. Azt hiszem, hogy 
ezen kor lelkiéletének elfogulatlan tanulmányozása 
azon következtetésre fog minket birni, miszerint a 
Szentlélek állandóan a szentségek gyakor ibb véte-
lére ösztönzött, de az ellen az emberek hidegsége és 
közömbössége gátot vetett. É n e nézetemet a szen-
tek és jóérzelmü keresztényeknek a communióra 
vonatkozólag megváltoztatott tanácsaiból, nem kü-
lönben a szentség utáni fokozott vágyból merítem, 
mely vágy sokszor az emberek minden ellenkezése 
daczára csudás módon kielégittetett . 

A tizenharmadik században a szentségek i ránt i 
buzgalom hanyat lása tetőpontját látszott elérni. E g y 
cisterczi nőizárdában azt t a lá l juk , hogy az ujjoncz-
nők minden évben csak háromszor bocsát ta tnak a 
communióra, és az apátnőt isteni büntetésnek kel-
lett súj tania , mielőtt szent Lu tgard i snak a heten-
kénti áldozást megengedte. (Bolland. 2. apr . s 3. 
Jun . ) Még roszabbul állott a dolog azoknál, kik a 
világban éltek. Ha például a középkori Angliát 
nézzük, ünnep ünnep u tán , sőt sz. Mihály, Mind-
szentek és karácson ünnepe is elmúlt anélkül , hogy 
a plébániákban az angyalok kenyere nyú j t a to t t 
volna a hiveknek ; az oltárok e lhagyato t tan állot-
tak, mig csak húsvét nem érkezett. Halesi Sándor 
azt beszéli, hogy a század kezdetén az emberek, 
tekintve gonoszságukat, alig valának méltók arra, 
hogy, a mire köteleztettek, egyszer is j á ru l j anak az 
U r asztalához. Duns Scotus a communiók ri tkasá-
gáról hasonlót állit. A század vége felé a zárdák-
ban némi jelei a javulásnak muta tkoznak. Szent 
Ida például a pápától engedélyt nyer t a minden-
napi communióra. Szent Bonaventura i rataiban a 
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jobbra fordulásnak jeleire szintén akadunk. Urunk 
Üdvözítőnk cortonai Margitot, a hősies bűnbánót 
maga buzdította arra, hogy mindennap áldozzék. 
De ami a világot illeti, semmi nyoma sincs ott a 
javulásnak. 

Fordul junk most már a tizennegyedik század-
hoz. Az egyház egyik legveszélyesebben meginga-
tott része Németország volt, és az idők legnyugta-
lanítóbb egyik tünete sajátságos és féktelen eszmék 
sokaságában mutatkozott, melyek másutt is, de kü-
lönösen a Rajna vidékén és Svábországban merül-
tek fel nagy számban. Az egyházat fenyegető ve-
szély legijesztőbb jele egy pantheistikus rendszer 
volt, mely az igazhivőség eddigi előharczosainak 
körében, a dömések rendjében támadt. Haszontalan 
törekvés volna bizonyára aquinói szent Tamás mü-
veiből mindenistenitő tanokat kivonni, és mégis ta-
lálkozott egy pont, hol az angyali tudor szavait 
igaz értelmökből kiforgatni megkisérlették, azt hoz-
ván ki belőlök, hogy minden lét Istenben elmerül. 
Szent Tamásnak a teremtménynek a teremtőtőli 
teljes függéséről, és az isteni segélynek minden rnü-
veinkbeni szükségérőli nézetét olykép magyaráz-
ták, hogy az a szabad akarat és következéskép a 
személyiség tagadására vezetett. Eckhar t mester a 
nagy tudornak épen a teremtésrőli doctrináira, 
mint alapra építette kárhoztatott tanait, melyek 
itt-ott, ugylátszik, Erigena Scotus után is képez-
tettek. de nézetem szerint mégis egészben és nagy-
ban azon kor sajátos szüleményeinek tekintendők. 
Speculativ alapjok a csekélyebb fontosságú részt 
képezik, és Eckhartot ugylátszik környezetének 
általános vészkiáltása vitte a pantheismusra. „Egye-
sülj Istennel, merülj el a nagy istenségben, és e 
czélra viseld mngad szenvedőlegesen, mondj le sa-
ját cselek vényeidről és ne légy más, mint a mi va-
lóban vagy" ; — ez volt Eckhart válasza a kétség-
beesés jajkiáltásaira, melyeket hozzá az alapot lá-
baik alatt ingadozni érző lelkek intéztek, kik nem 
tudták, hová forduljanak, mit tevők legyenek. Eck-
hart nem volt révedező, vagy impracticus tudós ; ha-
nem mint bátor ember az őt környezett örvénybe 
vetette magát, hogy a fulladozókat megragadja és 
megmentse. Hatalmas szónok és kiváló lelki vezér 
volt amint erről napvilágra hozott levelei a tőle 
tanácsot kérőkhöz tanúskodnak. Könnyen megért-
hetjük, ily mysticus iskola nyelve, miként téved-
hetett a pantheismus tévutaira ; amiéri is XXII . J á -
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nos pápa által kárhoztatva lőn. 0 azonnal vissza-
vonta tévelyeit, minek folytán befolyása nem nagy 

csorbát szenvedett. Taulernek és Suso Henriknek 
ő volt kedves tanára. Gondolatmenete tanitványai-
nak irataiból felismerhető, kik a mester pantheis-
ticus kifejezéseit mindenütt megváltoztatták. 

Ez volt eredete a némethoni mvsticus iskolá-J 

nak, azon egyetlennek, mely Németországban ha-
tározott befolyásra jutot t . Volt pedig egy saját-
sága, mely kellően sehol ki nem emeltetett, és amely 
époly jellemző, mint a teremtményeknek a terem-
tővel való absolut egyesülésérőli t ana ik : értem az 
oltári szentség iránti legmélyebb áhitatukat. E moz-
galom a communio gyakoriabbá tételeérti keresztes 
hadjára tnak mondathatnék. Csakúgy feltaláljuk azt 
Eckhar tnál , mint Taulernél, és e nagy lélek, mely 
egész Némethont felrázta, szelíden gyengéddé lesz, 
mint a gyermek, midőn a communio áldásteljes 
eredményeiről szól. Tőle tanulta Tauler a nagy 
szentség iránti ajtatosságot, és ő soha sem komo-
lyabb, mint amidőn az eucharistia gyakoribb véte-
lét sürgeti. Igy keresztfelmagasztaltatása ünne-
pén a dominicánákhoz intézett szent beszédében 
korholja az akkor lábra kapott szokást : csak min-
den két hétben áldozni. Buzditja őket, hogy több-
ször menjenek az Ur asztalához és e/.eket mond ja : 
„Ami engem illet, intlek és óhajtom egész lelkem-
ből és teljes szivemből, hogy a legszentebb szokás 
e veszélyes időben ne fogyatkozzék és meg ne lan-
kadjon, mert az emberi természet nem oly erős, 
minő volt egykor. Yolt idő, midőn ily küzdelmek 
nem valának szükségesek, amidőn elégséges volt 
csak minden két hétben egyszer áldozni, a r i tkább 
communio azon időben nem jár t annyi ves/élylyel, 
mint most, nagyon is meggyengült természetünk-
nél, mely inkább mint valaha a roszra hajló". De 
nem csak a zárdában beszélt ily módon. Más helyen 
mondja, hogy a házasságban élők is mindennap 
áldozhatnak, ha arra méltóknak Ítéltetnek. (Sermo 
2. Corp. Ch.) Miután más alkalommal hevesen ki-
kelt volna a lanyha communio ellen, igy folytat ja 
beszédét: „Ha valaki jó akar maradni és a bűnre 
vezető alkalmat kerüli, minden héten menjen a 
communióhoz. Én részemről a legnagyobb bűnös-
nek, ha igazán tér Istenéhez szivesebben nyúj tanám 
féléven át mindennap az Ur testét, mint a lany-
hának ; mert azt hiszem, ezen módon a btinrei haj-
lamát lassanként kiir tanám." (Serm. 1. Corp. Ch.) 

Tauler liadjá 1* fi teli Si gyakori áldozás érdekében 
kétségen kivül sikeres volt a Rajna vidékén. A szá-
zad vége felé egy még kiválóbb dominicánus meg-
uji totta azt. A nagy schisma szomorú napjaiban 
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U r u n k Ü d v ö z í t ő n k a h á n y a t o t t l e lk i smere tek v iga-
szá ra n a g y i r g a l m á b a n fe r re r i Vinczét , a l egbámu-
l a t r a m é l t ó b b szen tek egy iké t kü ldö t t e . 0 E u r ó p á t 
m i n d e n i r á n y b a n be j á r t a a b ű n ö s ö k megtérésének 
eszközlésére. A fé r f iak és nők ezrei kisér ték, k ike t 
b i zonyos s z a b á l y o k szerint élő v á n d o r t á r s a s á g b a 
f ű z ö t t . Az is tente len , romlo t t nemsedék közepet te 
f e l t ű n ő l á t v á n y t n y ú j t o t t az o ly veszélyes elemek-
ből a l a k u l t t á r s a s á g , mikén t v o n u l t városró l vá-
rosra , m i n t e g y hadsereg a l e g n a g y o b b fegyelem-
ben . Vo l t ak ezek közöt t b ű n b á n ó k , kik a legsú lyo-
s a b b gonosz te t teke t köve t t ék el, tenger i ka lózok , 
r ab lók , g y i l k o s o k , bűvészek , meg té r í t e t t zsidók és 
t ö rökök , e l h a g y o t t l eányok , az európai n a g y v á r o -
sok söpredéke, k ike t a szent az ö rdög k a r j a i b ó l 
k i r a g a d o t t és K r i s z t u s n a k meghódí to t t . É s e t a r k a , 
n a g y közönségben b o t r á n y elő nem f o r d u l t . Csu-
d á l k o z t a k azon s k é r d é k : a szentnek ez, m i k é n t 
s i k e r ü l h e t e t t ? de b á m u l n i m e g s z ű n ü n k , ha h a l l j u k , 
miszer in t Vincze í oköve t e lménye és első s zabá lya 
vo l t , h o g y m i n d a n n y i a n he tenkén t és a főünnepe-
ken á ldozzanak . A té r í t é s főeszköze I s ten igé jének 
hi rdetése vo l t , az á l l h a t a t o s s á g o t pedig a g y a k o r i 
c o m m u n i o á l t a l idézte elé s t á m o g a t t a . 

(Vége köv.) 

A királyság a liberalismusban. 
(Folytatás.) 

A liberális királyság mindig és mindenütt a legveszé-
lyesebb háborúba sodortatik, t. i. az Isten egyháza elleni há-
borúba. Az emberiség két leghomogénebb hatalmának, az 
egyház és ál.amnak, melyeknek kölcsönös összeköttetése az 
általános jólét előmozdítására és az államok fenállására oly 
elkerülhetetlen szükségesek ; igen, ezeknek egymástól el kell 
szakittatniok, egymással szemben mint hadakozó feleknek 
kell állaniok mindenütt, a hol a liberalismus hatalmát a nyil-
vános életben megalapította. Mert ő antitheisticus eredeté-
ben, mit a franczia szabadgondolkozóknak és a titkos társu-
latoknak köszönhet ; antitheisticus alapelveiben , melyek 
Isten helyébe az embert, az engedelmesség helyébe az egye-
sek akaratát ültetik s antitheisticus végczéljában, mert az 
oltárokon keresztül a trónok ellen tör. Igy azt, a mi az em-
ber előtt legszentebb : a vallást, vad kezekkel érinti, ekként 
a legjobb és legáldozatkészebb polgárok félszeg helyzetbe 
jutnak a kormánynyal szemben, a társadalomnak tulaj-
donképeni fentartó ereje kimerittetik, a királyság legtermé-
szetesebb és leghívebb szövetségesétől, a keresztény egyház-
tól megfosztatik. Ekkor előjönnek a tudomány és állammii-
vészet legrombolóbb szellemei mint segitök, mig a kedvező 
pillanatban az érett gyümölcsöt leszakítják, melyet a király 
ság az egyház elleni kalandos szövetségéből a forradalommal 
kihajtott. 

Aliberalis királyság elveszti gyökerét a népben. Bár-

mennyire hirdesse és bizonyítgassa is a modern tanitmány 
lelkesedését a nép souverainitása mellett, a polgárok hason-
lithatlanul nagy többségének akarata mégsem jut érvényre 
soha. Akik a hatalom gyeplőjét kezökbe ragadják, mindig 
csak kis pártot képviselnek, de ezek vagy azok, kik a leg-
hevesebb politikai szenvedélylyel lépnek fel, vagy oly embe-
rek, kiknek valami titkos szervezet fedi hátukat. A li-
berális király ennélfogva nem atyja többé az országnak és 
az összes népnek, hanem pártfőnök, mely párt saját akarat-
ját zsarnokilag törvényül tolja fel mindenkinek, a koronától 
pedig az aláirást kierőszakolja. Az előbbi királyság legna-
gyobb hirnevét az atyai és patriarchalis kormányban ta-
lálta fel, melynek mindenütt az engedelmesség és a sanyarú 
napokban a legodaadóbb hűség felelt meg; ma ily módon 
uralkodni lehetetlen lenne, habár ez a fensőbb műveltség 
ismertető jele. Azelőtt a fegyverviselési jog a becsületes és 
szabad polgár ismertető jelét képezte, napjainkban Fran-
cziaország kénytelen volt a nemzeti gardát lefegyverezni és 
hasonlót készül tenni Olaszország is. Azelőtt csekély számú 
katonaság elegendő volt, hogy az országban a rendet fen-
tartsa, ma a polgárokat az állam nyakig felfegy verzi nem-
csak a külellense'g ellen, hanem hogy az engedelmességet 
benn az országban is kierőszakolja. A liberális királyság 
nem gyökerezik a népben, nem a történet- és tekintélyen, 
hanem a többségen és a szuronyokon nyugszik; a tömeg, 
vagy bizonyos párt szenvedélye az irányadó és tulajdonké-
peni souverain ; a királyság csak türetik, hogy legközelebb a 
pillanatnyi szeszély vagy szenvedély parancsolata szerint 
megszüntettessék. Az az örökkévaló hivatkozás a közvéle-
ményre, annak megvásárlása és megmérgezése a legmegve-
tendőbb eszközök által, az örökös választási láz, mely a nép 
legalsó rétegeibe is behat, a majd titkos, majd nyilt összees-
küvésnek állandósága az állítólag uralkodó párt ellen, min-
den egyes kormányzási ténynek örökös birálgatása, a népnek 
pártokra való szétszaggatottsága : — mindezek szomorú ki-
látást nyújtanak a liberalismus hálójába került monarchiá-
nak. Hasztalan itt g, hivatkozás a többség iránt tartozó en-
gedelmességre, hiszen az épen legroszabb támasza az ural-
kodónak. Mert ha az emberi akarat souverain, ugy az enyém 
is uralomra van hivatva, mihelyt elég tevékeny és ravasz 
vagyok, hogy akaratomat érvényre emelhessem. A kiket 
tegnap leszavaztak, azok ma többséget képezhetnek és a hol-
napi napnak urai lehetnek, hiszen minden forradalmat a ki-
sebbség szült. Mindezen politikai ingadozások mellett senki 
sem veszt többet mint a királyi méltóság és semmi sem csök-
ken hamarabb, mint a nép szeretete az uralkodó ház iránt, 
Nem létezik Európában egyetlen egy dynastia sem, mely e 
pontban érzékeny veszteségről ne panaszkodhatnék. 

Ily körülmények közt hasonló a liberalismus király-
sága a százados fához, mely mélyen terjesztette gyökereit a 
földbe és a zivatarral daczolt, de midőn később egyik ásó 
földet a másik után eltávolították gyökerétől s ezek legna-
gyobb része szabadon ki volt téve a zivatarnak, a törzs e 
miatt betegeskedni kezdett és az ágak kihaltak ; végre egy 
gyenge szél fuvalma elegendő lett, hogy az egykor tekinté-
lyes fát ledöntse. Aki csak pusztán ember, az nem akar maga 
felett urat ismerni, hanem maga akar ur lenni. 

^Folyt köv.) 
13* 
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E&YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest* február 13. D e á k F e r e n c z b e t e g s é g e . 

A keleti vasút függő adósságainak rendezése végett megsza-
vazott törvényjavaslat alkalmával, a távollevő képviselők 
nevei közt olvasható volt Deák Ferenczé is ; — igen Deák 
Ferencz távol volt, távol van már régen az országgyűlés 
tárgyalásaitól, sem most, sem az őszi országgyűlés megnyi-
tásától kezdve egyáltalában nem volt olvasható, mily ova-
tiókban részesítette főnökét liberális pártja, — Deák Fe-
í'encz beteg és mint legközelebb is olvasható volt, súlyosan 
beteg, olyannyira, hogy felgyógyulása, ha talán nem is épen 
egészen lehetetlen, de emberileg számitva legalább is nagyon 
valószínűtlen, sőt egyetlen erősebb roham elegendő hogy 
kioltsa az életet, melyet a modern szellem által alkotott oly 
népszerűségi nimbus vett körül, minő napjainkban is ritka-

Ha az eseményeket mi is felületesen tekintenők és azok 
közt semmi összefüggést sem találnánk, ugy egyszerűen mint 
más lapok közölhetnők a változó tényállást olvasóinkkal, de 
valamint más kérdésekben, ugy itt is magasabb indokok 
szolgálnak irányadónkul s azért Deák Ferencz betegsége és 
a junius 28-ki beszéd közt mi nagy összefüggést találunk. 
Tagadhatatlan tény az, hogy a hires — ámbár e nevet nem 
érdemli meg — junius 28-iki beszéd, bármily simának lát-
szassák is az a liberális világ előtt, az egyház tökéletes rab-
szolgaságának létesítésére van irányozva, de tagadhatatlan 
tény az is, hogy e beszéd befejezése óta az orezággyülés 
terme nem viszhangzott többé D. F. beszédétől, hogy a be-
tegség, mely Deák Ferenczet a nyilvános élet szinteréről 
leszorította, összeesik ama nehezen jellemezhető beszéd tar-
talmával, melynél ellenségesebbet az egyház iránt sem a mult 
sem a jelen magyarhoni országgyűlés naplói nem jegyeztek 
fel. Tudunk a múltból is kifogásokat az egyház ellen felje-
gyezve a magyarhoni történelemből, de az indítvány dicső-
ségét az egyház teljes leigázására a történelem Deák Ferencz 
nevével fogja megjelelni, azonban hozzá fogja tenni a rész-
rehajlatlan pragmaticus történetiró azt is, hogy Deák Fe-
rencznek ez volt egyház-politikai hattyúdala, mert többé az 
országgyűlésen betegsége miatt nem jelenhetett meg. 

Ez összefüggést az események közt megjelelni épen 
azon világnézlet követeli tőlünk, mely nem akar az isteni 
Gondviselésnek semmi helyet a világ kormányzásában en-
gedni, hanem mindent csak az esetlegből kimagyarázni. Ez-
zel szemben mi azt mondjuk igenis van isteni Gondviselés és 
e Gondviselés bár mindenütt nyilatkozik, de jelenségei leg-
inkább csak nagy, vagy legalább nagyoknak tartott férfiak 
életében tűnnek előttünk fel és azért szerencse, nagy kegye-
lem, ha az isteni Gondviselést egyháza iránt a látogatás nap-
jaiban e nagy férfiak is felismerik, mert az a megtérés-
hez vezet. 

A kegyelem nagy napjainak tartjuk mi Deák Fe-
renczre nézve is e betegségét. Azért a mennyire keresztény 
részvéttel viseltetünk betegsége iránt: annyira óhajtjuk, 
hogy ő is belássa tévedéseit és a látogatás napjait saját üd-
vére jól felhasználja, ne hagyja a kegyelein e napjait saját 
lelkének kárára elmúlni. Az évek, melyek vállára nehezed-
nek, a betegség, melynek vészes volta bizonyára előtte sem 

ismeretlen, kellőleg inthetik, hogy a liberalismus természe-
téről, melynek egész életében hódolt, komolyan gondolkozva 
belássa, mennyire igazságtalan az az egyház irányában, hogy 
mily hiba és tévedés volt részéről, hogy többet ne mondjunk, 
midőn junius 28-án elragadtatni engedve magát, az egyház 
ellen azon soha és semmivel nem igazolható ellenséges indu-
latu beszédet tartotta. A tényekből, melyek előtte is isme-
retesek, azon tiltakozásokból, melyek a magyarhoni kath. 
papság feje körül hithüségeért örökké diszlő koszorút fon-
tak, eléggé meggyőződhetik, hogy életében soha tévesebb 
lépést nem tett, mint midőn többször nevezett beszédét tar-
totta, ugy hogy ezen tiltakozások önmagukban véve elegen-
dők, miszerint azon meggyőződést szüljék benne, hogy vé-
tett az egyház, ez isteni intézmény ellen és igy a kegyelem 
napjait nagy nevéhez méltó alázattal felhasználja. 

Valóban mi sem lenne fájdalmasabb, mintha azt hal-
lanók, hogy egy váratlan roham, a mi nem lehetetlen, kiol-
totta D. F. életét anélkül, hogy Istennel kiengesztelődni tö-
rekedett volna a végszentségek felvétele által, daczára annak, 
hogy végperczei minden pillanatban megérkezhettek. Tud-
juk nagyon jól, hogy az egykori vallás és közoktatásügyi 
minister ur, b. Eötvös szintén a végszentségek nélkül mult 
ki, váljon ezt kell-e megérnünk Deák Ferencznél is ? Ha-
zánk katholikus születésű vezérfiairól csakugyan rendszere-
sen azt jegyezze-e már fel a történelem, hogy daczára ka-
tholikus voltuknak az egyház szentségeire mit sem adtak, 
hogy ne mondjuk azokat megvetették. Annyira hatalmassá 
vált volna már a gyűlölet katholikus születésű országos nevű 
fél-fiaink szivében az egyház iránt, hogy közeledő, sőt min-
den pillanatban várható végperczeikben sem akarnának ki-
engesztelődni az egyházzal ? Mi borzadunk rágondolni, hogy 
akadhat ember, ki emberileg szólva tudja végperczei közel-
létét, de mégis inkább akar ugy meghalni, hogy az emberi-
ség egy hitetlen részének — mintsem az Istennek tessék és 
épen azért nem is akarjuk elhinni, hogy Deák Ferencznél ez 
az eset beálljon. Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy 
környezetére is, kik a betegség súlyos voltáról meg vannak 
győződve, nagy felelősség hárul Isten és emberek előtt, ha 
elmulasztják őt figyelmeztetni keresztény kötelességének 
teljesítésére és mi részünkről kérve kérjük őket, hogy őt je-
len helyzetében lelke üdvére figyelmeztessék, ez lesz az igazi 
barátság, az őszinte barátság, az őszinte szeretet, mely mel-
lett mindaz elenyészik mit testi egészségének helyreállítása 
körül tanúsítanak. Vajha figyelmeztetésünk visszhangra ta-
láljon és ne legyen a pusztában kiáltónak szavához hasonló, 
különben ? $ 

Beszterczebánya. F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l . T. 
szerkesztő ur ! Tavali, márezíus havában beküldött hason-
tartalmu tudósításomnak t. szerkesztő ur általi szíves fogad-
tatása felbátorít arra, hogy ezidén annak mintegy folytatá-
sával szolgáljak, amennyiben mlgos főpásztorunk ezidei böjti 
körlevele, mint kezdő sorai is mondják, szoros összefüggés-
ben áll a tavalival, mindkettő pedig ugyanama közös czélt 
tartja szem előtt: az Ur nyájának szóval s példa általi tanít-
tatását, s azon tényezőknek elősorolását, melyek amannak 
egyrészt bevezetését s alapját, másrészt méltó kiegészítését 
képezik. 

Tavali böjti körlevelében mlgos püspökünk a szóbeli 
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hitoktatás iránt époly gyakorlati, mint tudományos alakúk-
ban is a szivhez szóló tanácsokkal s útbaigazításokkal ör-
vendeztetvén meg minket — „hortabar vos et indigitavi, 
mondja maga, quid facto opus, quanto studio, laboré et zelo 
summa haec religionis nostrae res agenda, quam indefessa di-
ligentia et prudentia tractanda veniat" — ezidén azon szel-
lemi s anyagi kellékekről értekezik, melyek szükségesek 
arra, hogy a szorosan vett isteni tisztelet tettleg is gyako-
rolja a kath. népre amaz ájtatosságra gerjesztő, oktató, intő 
buzditó s lelkesítő erkölcsi hatást, melyet tiszta, sem ha-
nyagság, sem önkénykedő változtatások által el nem torzí-
tott alakjában az emberi kedélyre gyakorolni nemcsak hi-
vatva van, de kitűnő módon képes is. 

„Quis veatrum ignoret — mondja a körlevél — nil sive 
tam sublime sive magnificum et venustum, quam cultus nos-
ter divinus ! Nihil hoc sive maiorem redolet maiestatem, sive 
spirat amoenitatem ; qui ut intellectum ad superna evehit, ita 
sensum movet, cor demulcet, mentem ad meliora excitât"  
Innen van, hogy a katholikus isteni tiszteletnek megható 
szépségét minden idők legkitűnőbb emberei, igen gyakran 
nem katholikus hitűek is magasztalva ismerték el, mire 
nézve Scavininál (I, 529) többet találni, s mi buzditó intésül 
szolgálhat nekünk arra, hogy e fejedelmi szépségnek tisztán 
megtartására mi is tehetségünkhez képest közreműködjünk. 

Mert, — kérdi a főpásztori szózat — kire hasson az 
oly isteni tisztelet, melyet tisztátalan vagy legalább rende-
zetlen avagy ügyetlenül felczifrázott templomban a pap fe-
lületesen s oly módon Végez, mely mindenre inkább, csak 
nem arra való, hogy a hi veket önmagokba szállásra s á j ta-
tosságra birja? . . . Igy aztán ne csodálkozzunk, ha templo-
maink üresen állanak, sőt még azoknak is nagyrésze kik 
jönnek, inkább szokásból, mint ajtatosságból jelennek meg 
a szenthelyen, hol szellemöket semmisem képes lebilincselni> 
vagy fenkeltebb érzelmekre hangolni. 

Sok papnak nincs igaz oka efelett csudálkozni, vagy 
épen jajveszékelni, hanem inkább nézze meg önönmagát, 
mily könnyelműen s felületesen minden áhitat s kenetesség 
nélkül szokta a szent ténykedéseket végezni. Hallgassa meg 
önönmagát midőn szónokol, énekel vagy imádkozik; —meg-
látszanak e szent beszédén a szorgalmas kidolgozás s tanul-
mányozás nyomai ? Előadása, hanglejtése sat. helyes-e, 
megfelelő-e a katholikus cultus magasztos eszméjének ? . . . . 

Avagy nézzünk be templomaikba, mily tisztátalanok 
azok gyakran, hangosan szóló bizonyítékai annak, hogy 
papja sem azt nem gondolja meg, miszerint temploma az 
Isten háza, sem azzal nem törődik, hogy hivei szívesen s 
örömest seregeijenek oda, a honnan egyrészt az ott uralkodó 
általános tisztátalanság, másrészt az egyes tárgyaknak visz-
szataszitó kopottsága, legjobb esetben pedig állítólagos di-
szitményeknek helytelen fonák alkalmazása inkább elriasz-
tani képes őket, mintsem beédesgetni oda, hol ösztönszerű-
leg is csint, rendet, jóizlést keresnek. 

De még ha Javítások' is történnek, mily módon 
hajtatnak azok néha végre, mennyi vandalismussal, menny1 

Ízléstelenséggel, mennyire az egyháznak, e tekintetbeni eléggé 
világos határozott szabályai s a classicus idők remek példái 
ellen ugy, hogy a szemlélő önkénytelenül is azon fájdalmas 
sóhajra kényszerül: „Et haecne foret ars illa nostra magni-

fica christiana et ecclesiastica, quam omnia laudant retro 
anteacta saecula ; quae faciem orbis quondam ubertate, opu-
lentia et dignitate sua replevit, novo typo, stylo et gustu re-
novavit ; quae omnes artis peritos ad sui admirationem et 
imitationem rapuit; cuius encomiis plena est história artis, 
ut plenus quondanj superbis illius monumentis erat orbis; 
quae animos omnium nacta, usque ad coelestis ectypi pul-
chritudinem et splendorem efferebat ; quae gentes educavit, 
magistros genuit, gloria demum religionis et humanitatis 
erat ! Et haec per nostros inventa et exercita pontifices, sa-
cerdotes et monachos, pios sanctos et devotos, per doctrinam 
et cultura nostrum ecclesiasticum enata et animata, ilium 
tam splendidum, amoenum, magnificum et maiestate plenum 
reddere conabatur !" 

Igaz, hogy templomaink jó nagy része szegény, hogy 
a hitbuzgóság ellankadtával a kegyeletes adakozások is gyé-
rebben érkeznek, s hogy ritka manap az a képzőművész, 
kinek müvei az igazi vallásosság jellegét hordanák mago-
kon ; de van egy valami, mit a legszegényebbtől is méltán 
megkövetelhetünk, s ez a tisztaság s a meglevő készletnek 
lelkismeretes gondozása, mik által sokkal többet tehetni még 
a legegyszerűbb templomocska kicsinositása körül is, mint 
holmi papírból készült virágok, deszkára mázolt márvány-
párkányzatok s hasonló dolgok által, melyekkel számos 
templomot elhalmozva látunk az ízlés s ajtatos érzületnek 
nem nemesítésére s emelésére, hanem mindkettőnek sajnála-
tos megrontására, de melyekre mindazonáltal évről évre te-
temes összegek költetnek. (Folyt, köv.) 

Bécs. Z a v a r a k a t h o l i k u s t á b o r b a n . Tisz-
telt szerkesztő ur ! Ma azon kellemetlen helyzetben vagyok, 
bogy — lamentálnom kell ! Azt hiszem, hogy ezen nem fog 
csudálkozni, ha megemlékszik, mit irtam utolsó levelem-
ben, hogy t. i. a Stremayrféle tvjavaslatok a katholikus 
hadoszlopokat készületlen, rendezetlen állapotban találták. 
Pedig ma még ennél is többet mondok : fogalmunk sincs 
róla, legalább a mai napig, mit tegyünk azokkal szemben, 
s nem is igen lehet ; mert ugylátszik, hogy az e tekintetben 
iránytadó körökben nincs meg a most inkább, mint valaha 
szükséges határozottság és — egyetértés, ennek káros kö-
vetkezményei pedig csakhamar észrevehetőkké válnak az 
alsóbb s a világi körökben 

Természetes, hogy egyelőre, legalább kath. lap hasáb-
jain személyekről szó sem lehet, s reflexióink mindössze is 
csak a , Volksfreund'' czikkei körül foroghatnak, mely lap-
nak összeköttetései sokkal ismeretesebbek, semhogy az azok-
ból vonható következtetéseknek legalább külső jogosultvol-
tát még bővebben igazolni s bevitatni kellene. E lap a Stre-
mayr-féle javaslatokkal szemben mindjárt eleinte oly állást 
foglalt, mely mindenre inkább, mint arra látszott mutatni, 
hogy azokat feltétlenül visszautasítani hajlandó lenne, ám-
bár nehéz volna megmondani, váljon ezen állásnak elfogla-
lására nem épen azon tekintet birta-e őt, melyet magam is 
már többször emiitettem, s mely abban áll, hogy tekintve 
a katholikus erők rendezetlen voltát a journalistikai lamen-
tatio nem igen sokat használ az ügynek, ha azok, kiknek 
kötelességök előlmenni, — nem mennek, sőt a roszul alkal-
mazott titoktartással arról sem értesitik a hadsereget, vagy 
ha ugy tetszik a tömeget : akarnak-e valamit tenni vagy sem? 
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Igy magyarázom ugyancsak a , Volksfreundl-na.k egyik 
legujabbi vezérczikkét, mely ugylátszik, a talán követendő 
eljárásnak programmját, avagy más szóval: minimumát 
jelzi annak, mit egyáltalán tennünk kellene, ha nem akar-
juk, hogy az utókor majd azt mondja rólunk, miszerint mi, 
az osztrák katholikusok épen akkor, midőn nagynémethoni 
hittestvéreink egy sziv- egy lélekkel küzdöttek az utolsó 
csepp vérig egyházuk szabadságáért, — hogy mi itt épen 
akkor egy szóval sem védelmeztük anyaszentegyházunk 
legfontosabb érdekeit. Az emiitett vezérczikk tehát arra 
hivja fel a katkolikus képviselőket s azon urakat, kik a 
felsőháznak tagjai, első sorban a herczegpüspök urakat, 
hogy a kérdéses tvjavaslatok tárgyalásakor teljes számmal 
jelenvén meg, beszéljenek és szavazzanak ellenök olyképen, 
„hogy beszédeik első sorban a concordatumnak egyoldalú 
eltörlése, aztán pedig azon jogsérelmek ellen irányuljanak, 
melyeket eme javaslatok inditváayba hoznak, valamint min-
den további, ezekből netán származtatható következteté-
sek ellen" ; — végre ugyan-e czikk azt jegyzi meg, hogy a 
püspökök csak azután, mikor mindezek megtörténtek, s mi-
dőn az ekként alakítandó törvények már a legfelsőbb sauc-
tio elnyerése végett a koronához terjesztetnek fel, tehetnek 
ott együttes lépéseket, (ha mindjárt csak azon eredmény-
nyel is, mint a maga idején a porosz püspökök.) 

Nehéz a mai körülmények közt az ilyféle haditervek 
felett Ítéletet mondani ; egyelőre azonban mégis olyképen 
szabadjon véleményt koczkáztatnom, hogy csakugyan, mint 
mondani szoktuk : ,van abban valami', ha a , Volksfreund', 
vagy akik háta megett állanak azt kivánják, hogy hadd 
lássuk hányan vagyunk s kikre számithatunk azon küzdel-
mekben, melyeknek előestéjén talán mi is, itt Ausztriában 
állunk. A püspökök minden esetre megteendik kötelessé-
göket, s egyszóval sem vonom kétségbe, hogy ők azok, kik 
az Isten anyaszentegyházát képviselik ; de midőn már egy-
szer ugy állanak a dolgok, hogy a divatos fonák korszellem 
çsak a számot szokta tekintetbe venni, még sem árthat, ha 
iránytadó helyen látják, hogy püspökeink, midőn főpásztori 
kötelességöket teljesitik, oly lépést tesznek, melyet a katho-
likus hivek is egész fontosvoltában felfogni s méltányolni 
tudnak. Azért kivánja alkalmasint a ,Volksfreund\ hogy 
hadd hallassák szavokat a katholikus népnek katholikus 
képviselői az alsóházban is, valamint ő felsége néhány évvel 
ezelőtt egy előtte panaszttevő katholikus küldöttséghez e 
sokat jeleütő szót intézé: „Uraim, a választásoknál érvénye-
sítsék magokat !" — s igy értem Rauscher bibornok-érsek-
nek eme legújabban állítólag ejtett szavát is, miszerint a 
tapasztalat mutatta, hogy a püspöki értekezések még sehol 
sem vezettek valami különös eredményre; — azonkívül, 
melyet ö emja talán alattomban értett, hogy mint Poroszor-
szágban látjuk, a fellépés egyöntetűségét eredményezik s 
lefelé intő, buzditó, felbátorító például szolgálnak ; ha van, 
kit inteni s buzdítani, mire nézve a fönkelt szellemű egy-
háznagynak az enyimnél mindenesetre bővebb tudomása van. 

Távol legyen azonban tőlem a , Volksfreund1 magatar-
tásának azon magyarázatát, melyet eme levelemben adni 
iparkodtam, feltétlenül helyesnek képzelnem vagy állíta-
nom. Meglehet, ámbár ma még nincs okunk erről meggyő-
ződve lenni, hogy a háttérben más valami is lappang, mely 

esetben el nem fogom mulasztani önnek t. olvasóit jövőre is 
esetről esetre tudósítani ; csak annyit akartam még meg-
jegyezni, hogy, ha netán külföldi lapokban vagy egyik má-
sik itteniben is oly magyarázatokat találnának, mintha a 
, Volksfreund1 már ,Sack und Pack'-kal a joseíinismus tala-
jára állandott, tudják, hogy jelenleg még nincs okunk máris 
erről meggyőződve lennünk, mert igen is meglehet, hogy 
h-ánytadó helyen nem akarnak véglegesen nyilatkozni mind-
addig, mig az erőknek bölcs s körültekintő mérlegelése után 
nem tudják, minő alakban tegyék ezt. —• r. 

Berlin. A p ü s p ö k ö k b e b ö r t ö n ö z é s é r e az 
első lépés immár megtörtént, s a franczia közmondás szerint 
csak az első lépés nehéz, a többi magától következik. Kép-
zelhetik önök, mily lázas feszültséggel várták itt a Pozenból 
érkezendő tudósítást, váljon az érseknek befogatása nem 
adott-e zavarokra, talán épen lázadásra alkalmat ? — mely 
tekintetben legfelsőbb köreink magok sem tudják mit kíván-
janak : azt-e hogy a katholikusok megunva a folytonos 
zaklattatást, végre is egy meggondolatlan pillanatban saj-
nálatos tettekre ragadtassák magokat, hogy aztán fegyve-
res erőszakot is lehessen ellenök alkalmazni, avagy azt-e, 
hogy viseljenek el mindent nyugtou — ? . . . Elég az hozzá, 
hogy az érseknek befogatása alkalmával a szélesmérvü ka-
tonai előkészületek kivétel nélkül feleslegeseknek bizonyul-
tak be, a lengyel katholikusok sokkal jobban hallgatván fő-
pásztoruknak békés türelmet ajánló szózatára, mint a szív-
nek sugalmazására, mely ily szenvedélyes népet könnyen 
tévútra vezethetne. Igy felesleges volt a székesegyháznak 
tornyát, melyen ezelőtt három évtizeddel Dunin érseknek 
befog citáiSci alkalmával a harangokat verték félre egy zász-
lóalj katonaság által megszállatni ; felesleges volt minden 
vasúti s postai állomáson szintén katonaságot állítani ki ; — 
a nép csendes resignatióval nézi s tűri az uralkodó protes-
tantismusnak zsarnokságait, s igazságos ügyét a mindenható 
Istenre bizza, ki annyi szenvedést azért küldött ránk, mert 
megérdemeltük, s segitend elnyomott fiain, ha az időt elér-
kezettnek látandja. 

Az érseknek befogatása az ide érkezett hivatalos tu-
dósítások szerint reggeli l/24 órakor történt, kedden február 
3-án, miután már január 31-én tudtára adatott neki, hogy 
ha a még lefizetendő bírságokat mielőbb nem törleszti, befo-
gatása minden perczben várható. Az emiitett órában a rend-
őrségi főigazgató két hivatalnok kíséretében az érseki lak-
nak, éjjel idején természetesen bezárt kapuja előtt megjelen-
vén, erős ütéssel a portást kelték fel, ki is, midőn ezen kér-
désére : ,ki az ?í e választ nyerte volna : ,a hatóság !' a kaput 
legott kinyitotta, mig az érseknek szolgája egyúttal annak 
udvari káplánját keltette fel, ki az érseknek hálószobájába 
lépvén, a főpásztort a történendők iránt tudósította. Az ér-
sek felkelvén ágyából gyorsan öltözködött s az akkor hozzá 
bebocsátott igazgatótól ama jelentést vette, miszerint meg-
hagyása van az ellene már régebben kilátásban levő befoga-
tási rendeletet foganatosítani. — Az érsek késznek nyilat-
kozott az elutazásra s egy rövid ima után háznépétől elbú-
csúzván, a készen tartott kocsira szállott, mely őt az igaz-
gatónak kíséretében a pályaudvarra vitte, honnanRaniczba, 
innen pedig külön póstán Ostrowóba vitetett, mivel az ere-
deti rendelet, hogy Odermelletti Frankfurtba vitessék ut-
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közben megváltoztatott, ugy hogy a pózeni katholikusok 
eleinte azt hitték, miszerint föpásztoruk eme városban van. 
Ugy látszik, hogy a kormány őket készakarva néhány napig 
bizonytalanságban tartotta. 

Ostrowóba az érsek délutáni ' / j 3 órakor érkezett. 
Kényszerlakása két kis szobából áll, egyelőre meg lévén neki 
engedve, hogy saját költségén élelmezhesse magát, hogy 
gyertyát égethessen s újságokat olvashasson. Udvari káp-
lánja, Meszczinszky ur, csak néhány nappal későbben kapta 
az engedélyt Berlinből, főpásztora fogságát megoszthatni 
vele. A káptalan, midőn reggel a főpap elvezettetésének hi-
rét vette, rendkívüli ülést tartott. 

Az érsek ugyanegy időben az itteni u. n. ,legfőbb egy-
házi törvényszéket' is foglalkoztatja, mely f. hó 11-én nagy 
ülést fog tartani azon kérdés eldöntése végett lehet-e az elő-
leges bünvizsgálat alapján a további birói eljárást Ledo-
chowsky érsek ellen foganatosítani vagy sem. Eme komé-
diának vége alkalmasint az érseknek ,letevése' lesz. Külön-
ben dabit Deus his quoque íinem ! — Időközben a müncheni 
katholikus lapok együttes nyilatkozatot hoztak valamennyi 
ottan létező katholikus egylet részéről, melyben feltétlen 
rokonszenvöket fejezik ki az érsek iránt, kit mint a kath. 
egyház szabadságának egyik kiváló harczosát s a katholi-
cismusnak egy bátorlelkü vértanuját magasztalnak, kije-
lentvén, miszerint semmiféle erőszak sem képes az igazi ka-
tholikusokat főpásztoraiktól, a pápától s a püspököktől el-
szakítani. 

Mint a harminczas években, ugy most is ugylátszik, 
mintha a pózeni érsekkel együtt a kölnit is akarnák börtönbe 
vetni. Nap nap mellett executio tartatik ez utóbbinál is s 
végrehajtás utján való árverés; mindazonáltal még 1500 tal-
lér fizetendő, illetőleg behajtandó s már nincs honnan, ugy 
hogy az érseknek befogatása itt sem tartozik már a lehet-
lenségek de még a valószinütlenségek közé sem. — Végül 
még emlitem, hogy a fuldai káptalan kijelölési lajstroma a 
kormány részéről most már végképen visszautasittatott s a 
káptalan uj névsor felterjesztésére szólittatott fel, azon hoz-
záadással, hogy a választandónak a Reinkensféle esküt kei-
lend letenni. Igy már most a káptalan kijelölést sem fog te-
hetni többé, s ez az a mit a kormány akar, mely most vagy 
a megye összes vagyonát zár alá tenni, vagy Reinkenst fogja 
odaerőszakolni. Bár rosz próféta lennék ! 

London. A k a t h o l i k u s m e e t i n g folyóhó 6-án 
oly számos részvét mellett ment végbe, hogy egyszerre há-
rom helyt is kellett gyűlést tartani. James-Hall az előkelő 
közönségnek gyülhelye volt, hol Norfolk herczeg, tudvale-
vőleg Angolhonnak első peer-je elnökölt. A pápa, Manning 
s Ledochowski érseknek nevei szűnni nem akaró ,éljen'-ek-
kel üdvözöltettek, mig Russel s Bismarck rémületesen „le-
röfögtettek". A Gainsborough earl, Howard és Denbigh lor-
dok valamint of Lovat ur által indítványozott resolutiók 
egyhangúlag fogadtattak el. 

Az első resolutio rokonszenvet fejez ki a zaklatott né-
met katholikusok iránt, a második constatálja, miszerint a 
porosz egyházpolitikai törvények az egyház s a lelkisme-
ret szabadságát nyomják el, a harmadik a szerzeteseknek 
igy, a hogy történt elűzését a hatalommal való zsarnoki 
visszaélésnek mondja. — Nagy figyelmet keltett Vaughan 

ezredes beszéde is, ki azon eszmét fejtegette, miszerint az 
igazi angol mindenütt azt a szabadságot szeretné meghono-
sítani, melyet otthon ő maga is élvez, s ezért gyűlöli a zsar-
nokságot mindenütt, bárholy mutatkozzék is az. Ennélfogva 
rosz angolok azok, kik a Russel-féle meetingben részt vettek, 
s ama másfél protestáns pap s vén asszony, akik ott fontos-
kodtak, hiában dicsekednek azzal, hogy az angol közvéle-
ményt képviselik ; mert e közvélemény soha sem nyilatkoz-
hatik a zsarnoki elnyomás, hanem mindig csak a szabadság 
mellett. — A meeting éjjeli 1 órakor oszolt szét. Üdvözleti 
táviratok érkeztek Bécsből, Köln- s Trierből, Mainz- s Bo-
roszlóból. Hasonló katholikus meeting fog nemsokára Irhon-
ban is Granard lord elnöklete alatt tartatni. 

Meghivásul eme meetingre Manning érseknek követ-
kező körirata szolgált, mely febr. 1-én az egyházi szószé-
kekről olvastatott fel : „Tiszt. Testvéreim s Szeretett Fiaim 
az Urban ! Mult kedden többen hazánkfiai közül gyűlést tar-
tottak James-Hallben, avégből, hogy rokonszenvöket fejez-
zék ki a porosz kormány iránt, mivel az alattvalóinak nagy-
részét vallási meggyőződése miatt üldözi. Ez ország minden 
polgárának szabadságában áll véleményét tetszése szerint ki-
fejezni. A kik a mult keddi meetinget kezdeményezték, s akik 
abban részt vettek, azoknak erre jogok volt. Ok a magok 
részéről helyeslik azt, ha a lelkismereteken erőszak követ-
tetik el, s ha az emberek vallási meggyőződésök miatt pénz-
bírságokkal s börtönnel büntettetnek. Mindazok tehát, kik 
eme meetingben résztvettek egyszersmind bűnrészesei is eme 
zsarnoki tetteknek." 

„De már most, miután amazok nézetöket ekként kife-
jezték, ránk is kerül a sor, hogy jogunkkal éljünk s néze-
tünket szabadon mi is fejezzük ki. Jövő pénteken, febr. 6. 
esteli félhét órakor meeting fog tartatni sz. James-Hallben, 
melynek czélja a vallási üldözést, minta lelkismeret jogaival 
s országunk polgári s vallási békéjével ellenkezőt kárhoztatni; 
egyúttal pedig rokonszenvünket is kifejezendjük azoknak, 
kik vallásuk miatt jelenleg Némethonban annyit szenvednek, 
s megigérendjük nekik miszerint kérni fogjuk értök az 
Istent, hogy bátrakká s állhatatosakká tegye őket, mind-
azon erőszakkal szemben, melyet hitök miatt elszenvedni 
kénytelenek. Mindnyájan, a kiknek idejök megengedi, meg 
fogunk jelenni e meetingen, mert ez oly ügy, mely a gazda-
got s a szegényt egyformán érdekli : Istennek s anyaszent-
egyházának ügye. Meg vagyunk győződve, hogy csak igen 
fontos okok fognának titeket megakadályozni abban, hogy 
megjelenjetek, tiltakozandók a vallási szenvedélyeknek 
ilyetén felkeltése ellen, melynek szomorú következményei 
hazánkat rég elmúlt időkben keservesen zaklaták. — J a -
nuár 30-án, Henrik Eduárd, westminsteri érsek." 

IRODALOM. 
„Drei Gewissensfragen über die Maigesetze." Beleuchtet 

von einem deutschen Theol. Mainz. Tr. Kirchheim. (Folyt.) 
A második kérdésnek igen nagy gyakorlati jelentősége 

van ; mert ha egyszerűen tagadólag kell válaszolni, akkor a 
kath. államhivatalnoknak mindenütt, hol ilyen egyházelle-
nes törvények léteznek, nem marad egyéb hátra, mint vagy 
a lelkismeret ellen cselekedni, vagy a hivatalról lemondani ; 
A ,National-Zeitungl-b&n a düsseldorfi kormányelnök védel-
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mére, ki kath. államhivatalnokokat elmozditott, csakugyan 
ezen alternatívára hivatkoztak. (,Germania1 13. sz.) A sz. 
ezen fontos kérdés megoldásában azon erkölcstani elvre tá-
maszkodik, miszerint az anyagi közreműködés (coopératif) 
materialis) fontos okból meg van engedve, ha a közreműkö-
dés önmagába véve nem rosz és a bűnös cselekménynyel csak 
közvetett, külső összeköttetésben van. Ezen általános elv nyo-
mán állitja, hogy egyedül a hivatalnokoknak szabad a má-
jushavi törvények végrehajtására mellékesen (per accidens) 
közreműködni, ha a hivatalos állás azt feltétlenül szüksé-
gessé teszi és más részről visszalépésök által a végrehajtást 
lehetetlenné nem tehetik, de mindig az egyház iránti kegye-
let szemmeltartása mellett ; kath. hivatalnok azonban nem 
lehet tagja olyan törvényszéknek, melynek fő- vagy egye-
düli czélja az emiitett törvények végrehajtása, mivel ez 
alaki közreműködés (cooperatio formális) volna. Állítását sz. 
avval igazolja, hogy a kath. hivatalnok közreműködése vagy 
csak távoli összeköttetésben van az egyházellenes törvények 
végrehajtásával, mint midőn például jelentést tesz az ürese-
désbe jött egyházi javadalomról ; vagy közeli összeköttetés-
ben vau ugyan, de önmagában véve még sem rosz, midőn 
például a biró a törvény alkalmazhatóságát concret esetben 
megállapítja és kimondja, mivel nem saját felelősségére, ha-
nem csak az állam nevében jár el. Tételének további bebi-
zonyítására hivatkozik sz. Liguorire és a Congreg. s. Officii 
1871. febr. 1-én kelt egyik határozatára, mely szerint a bi-
rák és más közreműködő személyek, kik hivatalos állásuk 
által kényszerítve, egyházi személyeket világi törvényszék 
elé idéznek, az egyházi mentesség (immunitás) megsértése 
miatt kimondott kiközösités alá nem esnek. Sz. szerint ezen 
határozat is látszik magában foglalni, hogy az ilyenek nem 
vétkeznek. Ezen utóbbi eset megoldása azonban csekély né-
zetünk szerint nem egészen megnyugtató ; a biró ugyanis 
nemcsak kimondja, hogy valamely törvényt bizonyos esetre 
alkalmazni lehet, hanem azonfelül itélethozás által érvénye-
siti is a törvényt ; ennek következtében eljárása a végre-
hajtás lényegébe befoly olyannyira, lioj.y ilyen közreműkö-
dést bajjal lehet csak külső vagy közvetett befolyásnak te-
kinteni. Az idézett egyházi határozatból sz. többet követ-
keztetett, mint amennyit abból következtetni lehet. Hogy 
valaki egyházi fenyítéket magára vonjon, szükséges az egy-
házi törvények elleni makacsság (contumacia) ; de a men-
tesség megsértésének eseténél, ez hiányzik ; azért nincs 
kiközösités, ámbár az ilyen közreműködés magában véve 
még mindig bűnös lehet ; jogosan tehát csak annyit követ-
keztethetni, hogy az illető hivatalnokok egyh. fenyíték alá 
nem esnek. Liguorinál előforduló és sz. által idézett helyek 
nem egészen hasontermészetüek. Általában véve mindig a 
befolyásos cselekmény minőségétől fog függni azon kérdés 
eldöntése, szabad-e fontos oknál fogva, minő a hivatalos ál-
lás, *) a végrehajtásra anyagilag közreműködni, vagy sem. 
Nemhivatalnoknak csak akkor engedi meg a közreműködést, 
ha kényszeríttetik-, például tanúvallomásra. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Kegyes adakozások : Magyarország herczeg-primása 

ő Emja az esztergomi megye területén legközelebb dühön-
gött járvány alkalmával árvaságra jutott szegény gyerme-
kek neveltetésére 600 ft. ; a karácsonyi ünnepek alkalmából 
az esztergomi házi szegényeknek 300 f t . ; a pozsonyi nőegy-
letnek karácsonyiajándékokra 100 f t . ; a pozsonyi oltáregy-
letnek 100 ft. ; a budai apáczák szegény növendékeinek 60 
ft. ; a fehérmegyei közkórházra 100 ft. ; egy bosznyákor-
szágban épülőfélben levő missiói templomra 100 ft. ; a köböl-

') Különösen, ha a hivatal megtartásától a mindennapi kenyér 
van feltételezve. 

kuti iskolára 5000 db téglát ; a kisoroszi plébánia gazdasági 
épületeinek kijavítására 190 f t . ; a pesti oltáregyletnek 200 
frt. kegyesen adományozni méltóztatott. (M. S.) 

— Beszélik, hogy a bécsi porosz követ Andrásy gróf-
nál több bécsi katholikus lapnak Poroszország elleni ma-
gatartása, Rauscher bibornok a kölni érsekhez intézett levele 
s egyéb hasonnemü dolog miatt panaszt emelt, a gróftól pedig 
azt a választ nyerte volna, hogy ilyetén beavatkozások 
Ausztria méltóságával ellenkezni látszanak. — A bécsi biro-
dalmi tanács a hozzá benyújtott egyházpolitikai tvjavasla-
tokat egy héttagú bizottsághoz utasította, s egy másik öt-
tagú bizottságot avégből küldött ki, hogy a házassági tör-
vénykezés iránt reformjavaslatokat tegyen. Az egyházpoliti-
kai tvjavaslatok ellen hallomás szerint a cseh püspöki kar 
készül erélyes nyilatkozattal fellépni, melynek megjelenése 
a , Vtld' szerint csak azért halasztatott mindeddig, hogy a 
motívumok annál alaposabban dolgoztathassanak ki. — 
G-ráczban a kath. hitterjesztési egylet e napokban gyűlést 
tartván, szintén tiltakozott e tvjavaslatok ellen, s a hgpüs-
pököt felkérte, hogy ebbeli nyilatkozatát a trón zsámolya 
elé vigye. Tagadhatatlan, hogy a bécsi, a prágai s a gráczi 
eljárás közt nincs meg a kellő egyöntetűség. — A bécsi bi-
rodalmi tanács költségvetési bizottsága Giskra, a ,krach'-os 
újdonsült excellentia s régi forradalmár valamint bizonyos 
Suess nevű zsidó tanárnak inditványára valamennyi szava-
zattal 3 ellen az innsbrucki hittani karnak eltörlését hatá-
rozta el. Természetes, hogy ott, hol Giskra et consortes ural-
kodnak, a becsületes embereknek nincsen helyök. 

f 
Török Sándor m. kir. min. titkár és neje szül. Hegymeghy 

Zsuzsánna, valamint Vérei József és neje szül. Török Te-
réz a maguk és gyermekeik, szintúgy rokonaik nevében 
megszomorodott szívvel jelentik atyjok,illetőleg nagyatyjok 

T ö r ö k J á n o s 
magy. kir. országos fülevéltámok, a Magy. Tud. Akadémia tagja, stb. 

1874. évi február hava 9-én a halotti szentségek ájtatos fel-
vétele után, munkás életének 68. évében végelgyengülés kö-
vetkeztében történt gyászos kimultát. Az elhunytnak hűlt 
tetemei f. hó 11-én délutáni 3 és fél órakor a r. kath. szent-
egyház szertartásai szerint a kerepesi sikertben örök nyu-
galomra tétettek. Az engesztelő szent mise áldozatok az 
elhunytért f. hó 12-kén délelőtti 10 órakor a belvárosi szé-
kesegyházban mutattattak be. Áldás és béke poraira ! 

Annál mélyebb s őszintébb fájdalommal közöljük a 
fentebbi gyászjelentést, minthogy a boldogultban személyes 
barátot s jóakarót vesztettünk, kinek bő tudományát min-
dig csudálva tiszteltük, s valamint a napirodalom terére elő-
ször is az ő kézvezetése alatt léptünk, ugy későbben is gyak-
ran ügy rokoni bizalommal fordultunk hozzá. Török János 
a magyar publicisták közt fényes készültsége, hathatós s 
velős irálya s sokoldalú működése által mindenha kitűnő 
helyet foglaland el, s nem kevésbbé kitűnőt a tősgyökeres 
magyar jogtudósok s történetismerők közt, mely téreken oly 
otthonosság jellemzé őt, minő csak keveseknek tulajdona, 
sőt minőt ujabb nemzedékünk talán nem is fog szülni többé. 

Őszinte fájdalommal állunk sírja szélén, mert e jeles 
erőt még számos éveken át a jó ügy s a józanul conservativ 
eszméknek érdekében szerettük volna érvényesítve látni ; — 
azon ügy- s eszméknek érdekében, melyeknek fejtegetésére, 
védelmére s nemzetével való megkedveltetésére élete javát 
fordította, s melyeknek isméti diadalra jutását látni egyik 
leghőbb vágyát képzé. Nyugodjék békével ! 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, február 18. 14. I. Félév, 1874. 
Tartalom. A communio története. — A királyság a liberalismusban. — Egyházi tudósítások: Pest. Lépésről lépésre. 
Beszterczebánya. Püspöki körlevél. Bécs. A ,reichsrath'-beli ,Krach'-lovagok. Bóma. Alkudozások. Poitiers. Az evangé-

liumi ördöngösek s a mai korszellem. — Irodalom. — Vegyesek. 

A communio története. 
(Vége.) 

Szent Vincze meghalt , de ismét egy dömés vál-
la l ta magára müvének folytatását . A világ rosz volt, 
midőn a szent 1419-ben Vannes-ban elhunyt, de még 
sokkal gonoszabbá lőn azon időben, midőn Savo-
narola Flórenczben prédikálni kezdett. A puszta-
ság utála tossága a szent helyeken ál landóvá lőn, 
de a bátor szerzetes félelem nélkül inditotta meg a 
harczot . Ahelyet t , hogy prédikáczióiban, amint az 
akkor az egyházi szónokok körében divatos volt, 
Senecára, Aristotelesre vagy Ovidiusra hivatkozot t 
volna, szólott Jézus legszentebb nevéről, és hozzánk 
való szeretetéről az oltáriszentségben. A hatás még 
nagyobb volt, mint Tauleré Kölnben. Az oltári-
szentség mint Firenze k i rá lya trónra emeltetett. 
Szent Márk templomában minden nap húsvét regge-
léhez hasonlitott . Kezdetben a népnek csak éven-
kénti négy communiót volt szabad engednie; de a 
döghalál ki tört és a felsőbb lelki ha ta lmakkal i küz-
delem hevesebbé lett ; ekkor buzditá lelki gyerme-
keit, hogy gyakrabban , sőt minden héten áldozza-
nak , mert „semmi sem egyesit annyira Krisztus-
sal, mint a communio". Szerencse leendett rá nézve, 
ha erre szoritkozik vala, vége nem lett volna oly 
t ragikus. A kiállott kinok talán elégtételül szolgál-
t ak és a tú lv i lágban szenvedendő súlyosabbaktól 
megmentették. Főérdeme mindig az leend, hogy 
nérii sz. Fü löpre a gyakori communio hagyomá-
n y á t á tszármaztat ta . 

Mialat t e vitéz férfiak a vi lágban küzdöttek 
Krisz tusér t , mások a zárdákban imádkoztak és 
szenvedtek érette. 

E két vészteljes század egész t a r t ama alat t 

Üdvözi tőnk a zárdákban élő jegyeseinek abbeli kí-
vánságát jelenté ki, hogy gyakrabban vegyék szent 
testét. Ha a szent Grertrudnak adott k inyi la tkozta-
tásokat vizsgáljuk, az U r panaszait ta lá l juk azok 
ellen, kik meggátol ták, nehogy hívei annyiszor ve-
gyék, a mennyiszer szükségét érezték. Ezt egy 
szent nő követte, kinek befolyása kor társai ra na-
gyobb volt, mint bármi ly nőnek a kereszténység 
kezdete ó t a : sienai szent Katal in . Senki sem mozditá 
elő nálánál inkább a gyakor ibb communiót . Tauler 
elragadó ékesszólása sem b i r t e hatalommal, melyet 
mindenki érzett, ki a külsőleg gyámol ta lan leány-
h o z k ö zeledett. U r u n k capuai R a j m á r n a k értésére 
adta, hogy akkor áldoztassa meg, amikor és ahány-
szor k ivánja , és midőn környezetének ellenkezése a 
szent szüzet egyszer, kétszer U r u n k vételétől visz-
szatartotta, az Üdvözí tő önmaga n y u j t á szent je-
gyesének testét. Csak azt ke l l emondan ia : Atyám, 
éhezem! és Ra jmár misézett, hogy neki a szentsé-
get nyú j t sa . 

Néhány héttel szent Kata l in halála előtt azon 
borzasztó szenvedések egyike vette kezdetét, melyek 
különösen n a g y istentelenség korában előfordulni 
szoktak. 1433-ban Németalföld egyik városában an-
gyalhoz hasonlóan szeplőtlen és kinos szenvedések 
által megtisztított lélek repül t az ég felé. Szent Lid-
vina oly testi f á jda lmaka t t ű r t , melyek százszoros 
vértanusággal felértek, de ezenfelül azok kegyet-
lenségét és keményszivüségét is kellett tűrnie, k ik-
nek kötelességök lett volna őt vigasztalni. Midőn 
még azon ál lapotban volt, hogy templomba mehe-
tett, az áldozár nem akar ta megengedni, hogy egy 
évben kétszer vehesse Urunka t , és midőn példanél-
küli kinoktól gyötör te tve ágyban feküdt , akkor is 
megtagadták tőle az angyalok kenyerét . Miután 
brutális, nyi lvános sértéseket is elviselt, végre Üd-

14 
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vözitó'nk lépett közbe, és egy vérző ostya csudájá-
val arra kényszerité a papot, hogy akkor vehesse 
Urunkat , amikor neki tetszik. (Holland. apr. 11.) 

Ugyanazon ellenállás és ugyanazon diadal 
szemlélhető genuai sz. Katal in és rieti sz. Columba 
történetében. Sz. Katal in erélyével győzte le az őt 
korholók ellenszegülését, mig Columba szentsége 
nem volt elegendő arra, hogy a communiót egy 
hónapban egyszernél többször kinyerhesse, mignem 
Jézus csudálatos módon egy püspököt vezetett 
hozzá, hogy a mindennapi áldozást megparancsolja. 

Más szentek és jámbor személyek példáit a 
zárdákon kivül és belül idézhetném, kik azon idő-
ben többször áldoztak, mint a tizenharmadik szá-
zad első felében szokásos volt. Elég legyen annyit 
mondanunk, miszerint Urunk folyton oda műkö-
dött, hogy az oltáriszentség vétele gyakoriabbá 
váljék, mialatt a világi viszonyok mindinkább 
roszabbra fordultak. A világosság és sötétség ha-
talmasságai közötti küzdelem hevesebbé lőn és a 
tizenhatodik században jutot t csak ideiglenes befe-
jezésre. Szent Ignácz és társai majdnem az inqui-
sitio elé kerültek, mivelhogy minden héten áldoz-
tak. Egyike az oratorium első a tyjá inak áldozárrá 
csak azért szenteltette magát, mert azon kor pap-
jaitól nem elégszer nyerhette a communiót, annyira 
ellenkezésre talál t azon időben a laikusok gyako-
ribb áldozása. 

Ki volt hivatva arra, hogy e kiszáradt cson-
tokat ismét megelevenítse és melegséget öntsön a 
keblekbe, melyek mint por és hamu kiszáradtak ? 
Hirtelen kitört a szeretet tüze a kereszténységnek» 
épen e czélra is legalkalmasabb központjában és 
elterjedt a világ minden részeibe. Már ugyan szent 
Ignácz volt megindítója a hívek közötti gyakoribb 
communio müvének, de Rómának valóságos ebbeli 
apostolkodása nerii sz. Fülöpre bízatott. Csudá-
landó intézkedése volt a Gondviselésnek, hogy 
ugyanakkor , mikor a pelagianismus szelleme a mo-
dern világ fölötti uralmat magához ragadni kezdi, 
a Szentlélek az oltáriszentség gyakoribb vételének 
eszközlésére egy u j vezért támasztott . Csak Isten 
hatalma volt képes változást létesiteni. A dolgok 
odáig jutottak, hogy ál talán elterjedt véleménynyé 
lőn, miszerint az egyház a világi híveknek egyszer-
nél többszöri communiót egy évben megtiltott. 
(Cacciagverra, Tra t t . della s. Comm. [. 12.) Tudó-
sok és tanárok idéztetnek, kik a meginditott moz-
galom ellen küzdöttek. Cacciagverra, Fülöp tár-
sainak egyike mondja, hogy a legméltóságosabb 

szentség után vágyakodók csak a legnagyobb ne-
hézséggel talál tak azt kiszolgáltatni kész papokat. 
Még 1580-ban, midőn Rómában sz. Cosimato zár-
dájában a hetenkénti áldozás behozatott, ez bámu-
latra méltónak tekintetett. E g y azon korbeli író 
mondja, hogy ha valamely hölgy communióhoz 
készült, már egy hóval előbb kezdette meg gyóná-
sait. Fülöp és Cacciagverra bét éven át annyi t 
tűrtek, hogy a szent, szivének bánatában és félel-
mében, szemeit miseközben a feszület felé emelvén 
felkiáltott : „Oh! édes Uram Jézus, mért nem akarsz 
meghallgatni ? Annyi idő óta a halálos félelem kö-
zött béketürésért könyörögtem ós meg nem hall-
gat tál ." Többször megidéztetvén, majdnem az inqui-
sitio elé kerültek. Ez alatt szent Jeromos kis tem-
plomában oly lá tvány nyilt, minőt már néhány 
század óta nem lehetett szemlélni. „Ott — mondja 
egy szemtanú — sokan szoktak volt áldozni ; néme-
lyek minden vasárnapon, mások kétszer, három-
szor egy héten, mások ismét naponként. Minden 
vasárnap legalább háromszázan közeledtek az ol-
tárhoz és hétköznapokon vagy hetvenen, oly ese-
mény, mely ezen időben bámulatba ejtett és Isten 
szolgái közöl is többeket nyugtalanítot t" . E nyilat-
kozatból megérthetjük, mily nagy volt a megindi-
tott üdvös revolutiónak szüksége és mily csekély 
kezdete. De végre is diadalt aratott és mi is érez-
zük még hatásait. Ama naponkénti hetven áldozás 
magvát képezte a communiók millióinak. Amire 
sienai sz. Katal in prédikálva életét szentelte, amiért 
Tauler, sz. Vincze, Savonarola küzdöttek, azt Fü-
löpp vitte véghez. 

Követ tük eddig az angol oratorianust, sz. Fü -
löp lelkes fiát, közelismerést aratott előadásában. 
Befejezésül csak keveset akarunk még hozzáadni a 
communio történetéhez.1) Mindazon szentek, kikkel 
Isten egyházát a reformátio óta megáldotta, a „fre-
quentia sacramentorum" mellett küzdöttek, híven 
követvén a tridenti zsinat kívánságát. Elég leend 
bor. Károlyt , ötödik Piust, sal. Ferenczet, paulai 
Vinczét, Thereziát, alcantarai Pétert felemlítenünk. 
Ismeretes mily sokat tettek e szent ügy érdekében 
Jézus társaságának alapitója és szerzetének tagjai , 
úgyszintén liguori sz. Alfonz. 

Csak egy, és pedig vészteljes reactio emelke-
dett a gyakori communio ellen, a jansenistáké. Ezen 
eretnekség a paulai Vincze, Olier, Berulle ós sok más 
jeles egyházi férfiak s lelki vezetők által virágzásra 

>) V. ö. Katholik. 1862. febr. h. f. 
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j u t o t t f r ancz i a e g y h á z n a k többe t á r t o t t , min t b á r -
mi más , a későbbi r o m l á s n a k és f o r r a d a l o m n a k 
egyenge tvén u t a i t . 

A K r i s z t u s és e g y h á z á n a k szel lemétől e l té rő 
r i go r i smus t v á l a s z t v á n k i indu lás i pon tu l , a j anse-
n i s t á k a g y a k o r i b b á ldozás t m a j d n e m egészen le-
he t l en i tő fe l té te leke t á l l í t o t t ak fel.2) E l é g tévesen a 
c o m m u n i ó t n e m a n n y i r a g y ó g y s z e r n e k szegény b ű -
nösök s z á m á r a , m i n t i n k á b b a szentek j u t a l m á n a k 
t e k i n t e t t é k . Ezen szel lemben í ra to t t A r n a u d „De la 
f r équen te c o m m u n i o n " cz imü müve , me ly rő l v a l a k i 
he lyesen j egyez te meg, h o g y r á i n k á b b az „ in f ré -
quen te c o m m u n i o n " nevezete i l l ik . E s o l y n a g y 
vo l t b e f o l y á s u k és az á l t a lok h a s z n á l t é rvek , a szi-
g o r és a j t a t o s s á g fénye , me lye t m a g o k közü l ter-
jesz te t tek o l y vak i tó , h o g y a k a t h o l i k u s ü g y védői 
k ö z ü l is sokan e lvesz te t ték e l f o g u l a t l a n s á g u k a t , és 
o l y szigor felé h a j t a t t a k , m e l y n e k ez órá ig m u t a t -
k o z n a k köve tkezménye i . 

Ascet icus és p seudomys t i cus a l a k j á b a n a j an -
sen ismus u g y a n N é m e t h o n b a be nem h a t o t t , a 
f e b r o n i a n i s m u s a z o n b a n a g y a k o r i c o m m u n i ó r a 
nézve is, m i n t sok m á s b a n , a j a n s e n i a n u s elvekhez 
csa t l akozo t t , l a n y h a s á g á t és f r i vo l i t á s á t az e rények 
szigora és a fegye lem t i s z t a sága mel le t t i b u z g ó s á g 
k ö p e n y e a lá r e j t vén . 

Ma m á r a j a n s e n i s m u s n a k és jose f in i smusnak 
n incs he lye az e g y h á z b a n , de az á l t a l ános h i t e t l en-
ség, közömbösség , az a n t i c h r i s t i a n i s m u s el lenében 
az erősek k e n y e r é r e még n a g y o b b szüksége v a n a 
k e r e s z t é n y e k n e k . 

A királyság a liberalismusban. 
III. Mi czélra működik közre a liberális királyság ? 

A németalföldi liberalismus nagymestere Thorbecke 
minister, maga megvallja, hogy : „az alkotmányos monar-
chia művészileg van korlátozva, amely azonban előbb utóbb 
kényszerítve lesz hátrálni a republicanus követelések előtt." 
Még világosabban is szólhatott volna a minister ur, ha egész 
lélekkel nem maradt volna a liberális x-endszer korlátai közt. 
Nem, a liberális királyság nem pusztán a köztársaság felé 
tolatik ; mert a köztársaság magában véve conservativ és 
engedelmes szellemet követel a népességben, tiszteletet a jog 
és a választott elöljáróság iránt, hanem igenis a liberális 
királyság a társadalmi feloszlás, a fejetlenség és zsarnokság 
felé tolatik. 

A fejetlenséget már születésénél nyerte ajándékul, ha-
2) VII-ik Sándor pápa következő tételeket kárhoztatni 

volt kénytelen : Sacrilegi sunt iudicandi, qui ius ad commu-
nionem percipiendam praetendunt, ^antequam condignam de 
delictis suis poenitentiam egerunt. Es : similiter arcendi sunt 
a communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus et 
omnis mixtionis expers. 

bár az kezdetben nem tűnik is ki teljes kifejlődésében ; mert 
a liberális királyságban a tekintély tényleg semmi, ellenben 
a többség minden, mely azonban szintén csak futólagosan és 
mintegy átmenetileg követelhet ukázai részére hódolatot, 
mert a megvert kisebbség alkalmilag oda viheti a dolgot, 
hogy holnap már győzedelmeskedjék felette és a mint ma az 
engedelmességet, melyet a többség tőle követelt, megtagadta, 
ugy holnap ugyanezen megtagadott engedelmességet követeli 
a maga részére. Azon alapelv, hogy : „a souverainitás elve lé-
nyegileg a népben van, hogy sem valamely testület, sem va-
lamely egyén nem gyakorolhat hatalmat, mely nem határo-
zottan a nemzetből folyna ki", — ezen elv csak a szentek 
társaságában nem lenne veszélyes, de igy a mint az embe-
rek vannak, jogot, elöljáróságot, szóval mindent halomra 
dönt, párturalomra, pártküzdelemre, szóval fejetlenségre ve-
zet, minthogy minden párt azt akarja, hogy csak az ő párt-
főnökei hallgattassanak meg, azoknak szavai, állitásai fo-
gadtassanak el igazakul. Még veszélyesebb azonban, hogy 
a keblekből a monarchicus érzelem egészen száműzetik. 
Nem beszélünk ezen alkalommal azon csendes és titkos ha-
talmakról, melyek a liberalismus háta megett vezetőleg, 
vagy mint tológépek szerepelnek és egészen mást akarnak 
mint bizonyos alkotmányos monarchiát, hanem az öngyil-
kosságnak csak azon egyetlen tényéről szólunk, melyet a li-
berális királyság saját tekintélyén végrehajt, midőn az egy-
ház ellen küzd. 

Minden hatalom közt legszentebb az egyházi hatalom 
és magasztosabb a föld összes hatalmainál. Ha ezt szentségte-
len kezekkel érintik, vagy valamely államban lehetőleg meg-
semmisítik, ugy vele együtt minden tekintély, névleg pedig 
a királyi összeomlik. Fontoljuk meg itt jól, hogy jelenleg a 
politikai pártok vallási nézeteik szerint alakulnak. A hithű ke-
resztények képezik a fentartás, a történelmi jog és a méltá-
nyosság pártját minden üdvös törekvés irányában; ezek a mo-
narchiában a királypártiak vagy legitimisták. Akik a keresz-
ténység iránt langyosak, azok az elvtelen liberalismushoz sze-
gődnek, de mint ingadozók halálra vannak Ítélve, legkevésbé 
mondható pedig, hogy ezek a királyság támaszát képeznék. 
Az atheismus végül benépesiti a socialdemocraták táborát. 
Kire kénytelen tehát a liberális monarchia az egyház elleni 
küzdelmében támaszkodni ? felelet : a fél és egész forrada-
lomra, vagyis a liberalismus és socialdemocratiára, saját ellen-
ségeire, legjobb barátai ellenében. E hü párt bizonyára nem 
fog fellázadni, azért kell őt mindig lovagiatlan módon a 
forradalom fenyegetéseinek feláldozni ; ez a passiv ellenáuás 
határai közt marad, hanem mint hogy meg van fosztva min-
den politikai jelentőségétől, azért részvétlenül kénytelen 
szemlélni mindazt, ami a „felsőbbség" ellen jön és aminek 
jönnie okvetlenül kell ; minélfogva csak az általánosan gyű-
lölt liberalismus és socialdemocratia állanak egymással 
szemben. Hogy azonban e kettő közül, melyik bir remény-
nyel nagyobb erőhez, melyiknek lehet biztosabb kilátása a 
győzelemre, azt mindenki jól tudja. De a socialisták győ-
zelme egyértelmű a monarchia megsemmisülésével és a tö-
meg despotismusával a társadalomban, vagyis más szavak-
kal: az anarchiával sa fejetlenséggel. 

A liberális nemzeti souverainitás áthatja továbbá a 
többség jogait, a népesség összes rétegeit. Nemcsak azon vi-
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szonyban található kifejezve, melyben az alattvalók feje-
delmük irányában vannak, hanem az összes szellemvilágra 
is bélyegként lesz sütve. A község souverainnek fogja magát 
érezni szemben a községi kormányzattal, a tanítványok ta-
nítójuk irányában ; a munkások munkaadóik, a gyermekek 
szüleik irányában, nem elmélet ez, hanem tiszta valóság. A 
liberalismus rettenetesen elősegítette az összes társadalmi 
szervezet szétrombolását és az engedetlenség szellemének ki-
fejlődését, érzi ezt minden szolgabíró járásában, a tanitó az 
iskolában, a mesterember műhelyében, a gyáros gyárában, 
a király népei közt, az atya házában. Az anarchia karjai 
közé jutunk, ha jókorán meg nem fordulunk. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 17. L é p é s r ő l l é p é s r e . Ha a tár-

sadalmat demoralizálni akarjuk, azt az ifjúságon kell meg-
kezdeni. Ugy látszik, hogy modern törvényhozóink nagyon 
felfogták e szavak horderejét, azért küzdenek minden ren-
delkezésükre álló eszközökkel azon czél elérésére, hogy 
amennyire lehetséges vagy eredetökben állami, úgynevezett 
felekezetnélküli iskolákat alapitsanak, vagy ami még köny-
nyebben megyen, hogy oly törvényeket alkossanak szánt-
szándékkal, melyek alapján azután a felekezeti, különösen 
pedig katholikus iskolák felekezeti jellegöktől megfosztatván, 
államiakká változtassanak át. Ha e tervet egész terjedel-
mében, az alsó iskoláktól elkezdve egész a legfelsőkig sike-
rül keresztül vinni, ha majd nem lesznek csak tisztán állami 
iskolák, akkor a liberalismus elérte végczélját : a társadalom 
demoralizálását. 

E müvelet, valljuk meg, nálunk is napról napra, lépés-
ről lépésre előhalad és kellő elővigyázat, erélyes fellépés nél-
kül félni lehet, hogy rövid idő alatt katholikus középtano-
dáinkkal is ugy járunk, mint jártunk elemi iskoláinkkal, 
mert már azok felett is Damokles kardja lebeg. Minden-
esetre nagy vigasztalásunkra szolgál, hogy e veszély elhárí-
tására legközelebb lépések tétettek és lelkünk mélyéből óhajt-
juk, hogy a nemes törekvést siker is koronázza. Olvasóink 
tájékozására és történelmi érdekből néhány szóval mégis 
megvilágítani törekszünk e helyen azon §-t, melyet Molnár 
Aladár ur indítványára a képviselőház tanügyi bizottsága 
elfogadott s melynek éle a fentebb jelzett czélból oda van irá-
nyozva, hogy jövőben minél kevesebb felekezeti, azaz katho-
likus középtanoda létezzék. 

A §. következőleg szól: „Azon tanintézetek, melyek 
törvényhatóság, vagy község által felekezeti különbség nél-
kül tartatnak fen — jövőre felekezetnélküli iskoláknak te-
kintetnek. Azon már fenálló felekezeti iskolákra nézve 
mindazonáltal, amelyek eddigelé a törvényhatóság vagy 
község vagyonából, vagy jövedelméből tartatnak fen, avagy 
segélyeztetnek, szabadságában áll az illető törvényhatóság-
nak vagy községnek az eddigi gyakorlatot továbbra is fen-
tartani ; de — és es a java — ily esetben a segélyezés a 
község, illetőleg törvényhatóság területén levő különböző 
hitfelekezeti iskolák között igazságos arányban osztandó 
meg, s egytől sem tagadható meg, mig a többi felekezetek 
iskolái irányában is meg nem szüntettetik." 

Elemezzük egy kissé e §-t. Az első pontozatból oly 

világos, hogy azáltal az eddigi felekezeti iskolák közösekké 
változtatnak át, hogy arra utalni, ezt bővebben fejtegetni 
felesleges volna ; e törvényjavaslat első pontozata világosan 
megfosztja felekezeti jellegétől az iskolát, mely felekezeti 
különbség nélkül tartatik fen a község- vagy törvényha-
tóság által ; itt nincsen semmi megszorítás, még azon eset-
ben sem, ha az illető felekezetek az eddigi felekezeti iskolát 
mint ilyet a jövőben is fenn akarnák tartani. Az állam, 
minthogy pénzszükben szenved és igy jelenleg uj iskolára 
nem pazarolhat, de mégis akarja, hogy iskolája legyen, hol 
az ifjúság a modern cultura (?) színvonalára emeltessék, 
ily módon akar a maga részére könnyű szerrel legalább né-
hány iskolát biztositani, a többinek birhatására pedig az 
idézett §. további részével az utat előkészíteni. 

Ha ugyanis a törvényhatóság vagy község vagyonából 
eddig fentartott iskolákra nézve az illetők szabadságára bi-
zatik jövőben a felekezeti iskolákat fen- vagy fen nem tar-
tani, ugy előre is el lehetünk rá készülve, hogy e szabadság 
épen ugy, mint mondom az elemi iskoláknál a katholikus 
iskolák hátrányára fog felhasználtatni; hiszen a liberalis-
musnak van elég módja és eszköze, hogy a községi és tör-
vényhatósági elüljárókat a felekezeti iskolák káros voltáról 
,meggyőzze' és őket ezek ellenében határozathozatalra birja. 
Evvel tehát ismét ott volnánk, hogy a felekezeti iskolák a 
községi és törvényhatósági elöljárók ,szabad' elhatározásá-
ból ismét szaporodnának. Nemkülönben áll ez a követke-
zőkre nézve is, hol ama nevezett ,szabadság' csak oly felté-
tel alatt adatik meg, hogy a segélyezés a község, illetőleg a 
törvényhatóság területén levő különböző hitfelekezeti nyilvá-
nos iskolák közt, igazságos arányban (?) osztassék meg. Illus-
tráljuk ezt példával. X község fentartott eddig egy katholi-
kus iskolát, de van ott még egy protestáns iskola is. E tör-
vényjavaslat szerint a segély megosztandó. Mi következik 
ebből? —az, hogy a katholikus iskola megszűnik, mert a ré-
szére fenmaradt segélyösszeg nem elegendő fentartására, mig 
a protestáns iskola emelkedni fog; vagy pedig, ami sokkal va-
lószínűbb, a községi és törvényhatósági nemes elöljárók ismét 
,meggyőzetik' magokat, mindakét felekezetektől veszik el a 
segélyt és adják a szegény államnak, hogy legyen miből 
,felekezetnélküli' iskolát alapitani. 

Amint tehát ezekből látható, e §. elég ügyesen van 
összeállitva, hogy akár élűiről hátra, akár hátulról előre, 
akár oldalt olvassuk, mindig csak ,felekezetnélküli' iskola 
jöjjön ki belőle. Molnár Aladár ur örvendhet alkotmányá-
nak, mi pedig e §-ról ő rá és róla e §-ra csalhatatlanul rá-
ismerhetünk, sőt visszamehetünk rajta egész az elemi isko-
lákat elközösitő §-ig, melynek hü másolatát véljük felta-
lálni a kath. középtanodákat elközösiteni törekvő §-ban. 
Reményijük azonban, hogy mielőtt ez megtörténhetnék, az 
égbe felnőni igyekvő fának ágait megnyesegetik. • 

Beszterczebánya. P ü s p ö k i k ö r l e v é l . (Folyt.) 
Az isteni tiszteletnek elvégzése s a templomi rend fentartása 
körül elkövettetni szokott hibáknak ilyetén ecsetelése után 
tudós föpásztoruuk azon utak, módok s eszközöknek kijelö-
lésére megyen által, melyeken s melyek által e hiányokon 
segiteni nem csak lehet, de kell is. 

Első sorban is magáról a papról szól ; s helyesen, mert 
a legtöbb esetben : „perditio ex te Israël !". Méltán megki-
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vánja tehát a főpásztor, hogy papjai ismerjék az egyes litur-
gikai tárgyaknak, ténykedéseknek s szertartásoknak lénye-
gét, eredetét, történetét s létokát, mert csak igy lehet azok-
nak szellemébe behatni, mi viszont elengedhetlen előfeltétele 
annak, hogy a végzendőket értelemmel s tehát illendőképen 
végezzük. Szükséges továbbá a kellő figyelem, komolyság s 
igazi benső vallásosság is, mely a szent lelkesedésnek szülő-
anyja levén azt eredményezi, hogy a papnak külső modora 
áhitatgerjesztőleg hasson a népre. Eközben époly távol ma-
radjunk a kicsinykedéstől vagy épenséggel a gyanús túlzá-
soktól, mint másrészt azon hideg felületesség- vagy, mi még 
ennél is vétkesebb, a szent dolgok iránti ama tiszteletlen-
ségtől, mely avilai szent Jánost egyszer arra birta, hogy 
egy illetlenül miséző paphoz még mise közben is odalépjen, 
mintha az oltáron égő egyik gyertyát igazitaná, s szent 
tűztől lángoló szemeit rá szegezve, ezeket súgja fülébe: 
„Tisztességesen bánj vele, mert előkelő apától s nemes anyá-
tól származott az !" . . . 

Bizony igaza van mlgos püspökünknek: mert utoljára 
is a papon fordul meg, ha az isteni tisztelet iránti figyelem s 
ajtatos kegyelet népe szivéből bármi oknál fogva kiveszett, 
s ezért csak nagyon is értjük, ha az eddigiekkel kapcsolat-
ban ekként nyilatkozik : „Quid secus prodest, ut verbis lau-
dati utar iterum scriptoris (— Segneri, Instruct. Par. c. 
XIII. p. 2. et 3.) reprehendere fideles, exprobrare laicis, 
quod non illis sapiat sacer a nobis propinatus cibus, dum 
incondite a nobis paratur et porrigitur. Solus clamor, quae-
rela continua contra refrigescentem zelum terrebit hodie ne-
minem, iuvabit vix aliquem. Oportet simul exemplo allicere, 
ostendendo facto quam sacre sunt sacra tractanda. Pastor 
fervore suo debet splendere, praecedere, ducere, regere et 
animare gregem, iamiam deficientem. Si enim navis magna 
lente progreditur, quam ilia post se trahit scapha velocius 
aeque non curret ; nec sperandum, gregem et hinnulos eervo-
rum nutatvL superaturos flumen, dum dux eeterorum ripas 
otiosus obambulat. 

r 

Átmenve aztán magára a templomra igen helyesen 
mondja a főpásztor, hogy ha nem is lehet mindegyik fényes 
s diszes, ugy legalább tiszta lehet, csinos s rendeltetéséhez 
méltó, jó karban ; minélfogva gondosan távol tartassék 
mindaz, mi a jó izlés előtt bármi tekintetben sértő vagy 
visszataszitó. 

Itt először is a templom mint épület tartandó szem 
előtt. Nem lehet itt szó nagyobbszerü átalakítások vagy j a -
vításokról, melyek ott, hol szükségesek, többnyire az illető 
lelkésznek hatáskörén kivül esnek ; hanem arról, hogy a 
templomban is történjék meg az, mit a belrend s kényelem 
dolgában saját házában bizony mindegyikünk megtenni szo-
kott. Ott vannak az ajtók s ablakok, a talaj s a falak, me-
lyeknek jó karban, illetőleg tisztán tartása elég gondot ad, 
s a ki ezekről lelkismeretesen gondoskodik, az már is so-
kat tett. 

De arra is szolgál körlevelünk útbaigazítással, miként 
kelljen ezt tennünk. (Folyt, köv.) 

ltécs. A ,r e i c h s r a t h '-b e 1 i ,K r a c h'-l o v a g o k 
szünet nélkül tüntetésszerü támadásokat intéznek Stremayr 
cultusminister ellen ; pedig meg lehetnének vele elégedve, 
mert ő exja a katholikus egyház elleni manoeuvrek dolgában 

megteszi a kitelhetőt, mely nemes működését a mi összes 
ministeriumunknak senki jobban nem kritizálta még életé-
ben, mint épen e napokban az itteni ,Kikeriki', a liberális 
élczlapoknak legliberalisabbika, melyről senki sem teheti 
fel, hogy kormányunk kigunyolására holmi ,ultramontan 
velleitások' birják. E lap tehát egyik legujabbi számában 
ugy rajzolja le Auersperg herczeget, a mi ministerelnökün-
ket, amint Bismarcknak Íróasztala mellett annak papírkosa-
rában keresgél, s annak azon kérdésére : „Mit keres ön itt 
herczeg ur ?" ekként felel : „Valamit, a mivel Ausztriában 
egy kis feltűnést idézhetnék e l ő . . . V a l ó b a n helyesen ! 
Mert amit ministeriumunk épen most Stremayr ur által tesz, 
semmi egyéb, mint Bismarcknak s Falknak félszeg utánzása, 
elkezdve a jezsuiták elleni üzelmektől, egészen a hittani 
karoknak ujjászervezéseig. 

S mégis megtámadják Stremayrt — épen a liberálisok! 
Két okból. Először nem teszi meg (még eddig) mindazt, 
mit Bismarck s Falk tesznek, s másodszor annál nagyobb a 
szükség bizonyos körökben holmi egyházpolitikai veszeke-
désekre, mennél inkább kezd a nép figyelni, midőn látja, 
hogy csalások és lopások miatt egyik a másik után ama haj-
dani democraták közül, kik későbben a szédelgés korában 
ministerek, excellentiások s milliomosokká lettek, a vádlot-
tak padjára kerül, s több mint puszta véletlen, hogy az 
innsbrucki jezsuiták ellen leghangosabban az a Giskra szólal 
fel, ki véletlenül épen azon néhány hónap alatt lett millio-
mossá, midőn minister volt, s kin k több régi barátja s meg-
hittje épen most azzal foglalkozik, hogy a fenyítő törvény-
széknek felvilágosításokat adjon aziránt : miképen lehet az 
ember ily rövid idő alatt ,rendes' uton semmiből millio-
mossá ? . . . . 

Még valamit mondok : — emlékszik még bizonyosan, 
hogy az Ubryk Borbála-féle lárma is Giskra kormánya alatt 
támadt s ápoltatott mindaddig, mig csak a ,Gründung'-ok 
korszaka tartott. Ha már most meggondoljuk, hogy ugyan-
ezen urak most ama kellemetlen kényszerhelyzetben vannak, 
hogy arról számot adjanak, amit akkor tettek, be fogjuk 
látni azt is, miért kell nekik minden áron valami egyházpo-
litikai kis zavar, mely által egyrészt a vésztrejtő felhőt sa-
ját fejőktől elhárítani, másrészt pedig a nyárspolgár figyel-
mét régi szokás szerint másfelé fordítani szeretnék. 

Innen az elkeseredettség Stremayr ellen, a ki a legjobb 
akarat mellett sincs azon helyzetben, hogy néhány hét alatt 
mindazt kivigye, minek- Bismarck még egynehány év óta 
sem tudott egészen végére járni ; innen a jezsuita-facultás 
elleni ostrom, annak daczára, hogy az az ország, amelyben 
e hittani kar működik t. i. Tyrol vele s működésének ered-
ményével teljesen meg van elégedve s eltávolittatásáról hal-
lani sem akar. De mit használ ez ? Nem arról van manap szó 
hogy mit kívánnak a népek, hanem arról, mi tetszik u. n. 
államférfiaknak à la Giskra, s mit akar a zsidó sajtó ; — 
már pedig ez utóbbi is nyilatkozott már, amennyiben a ,N. 
Fr. Presse1 szokott grandezzával kijelentette, miszerint az 
innsbrucki hittani karnak fenállását szégyennek tartja Ausz-
triára nézve, — s igaza van ; mert a mely állam abban ta-
lálja dicsőségét, hogy a legzsidósabb legyen a világon, az a 
jezsuitában csak szégyenfoltot láthat saját arcza bőrén, bár-
mily vastag legyen is az. 
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Nem egészen bizonyos azonban, váljon az innsbrucki 
jezsuiták csakugyan áldozatul esnek-e. A Griskra-féle felszó-
lalásnak okai sokkal ismeretesebbek birodalmi tanácsunk-
ban, semhogy sok képviselőre már csak ezen tekintet is ne has-
son oly irányban, hogy ,azértis' a jezsuiták mellett szavaz, ha 
ezt más körülmények közt, az ismeretes liberális egyoldalú-
ság miatt nem tette volna is. Talán csak a felsőház is szól 
egy okos szót, habár a parlamentarismusnak szeszélyei oly 
kiszámithatlanok, hogy valóban gyakran valóságos csuda, 
ha a jó ügy győz, s a gonosz bukik. W. 

fíóma. A l k u d o z á s o k folytak e napokban az olasz 
kormánynyal a püspöki,exequatur'-1 illetőleg, melyek azon-
ban nem vezettek kielégítő eredményre, minek következté-
ben az olaszhoni katholikus lapok, melyek az idevonatkozó 
tárgyalásokat mindeddig a legnagyobb discretióval követték, 
most már időszerűnek látják kimerítő felvilágosításokkal 
lépni a közönség elé. Ezekből azt látjuk, hogy Bosco ur, 
turinmegyei pap, jobbadán saját jó szántából oly modus 
vivendi-nek feltalálásán s létesitésén fáradozott, mely a 
püspökök kinevezésére, illetőleg ezeknek az olasz kormány 
általi elismerésére vonatkozván, legalább e téren félig-med-
dig tűrhető viszonyokat idézett volna elő, ha ebbeli törek-
vései az olasz kormány magatartásán hajótörést nem szen-
vednek. 

Hogy a részletekre átmenvén, a lehető leghitelesebb 
tudósítással szolgálhassuk, a mindig jól értesült d. H.' 
előadását követem. Mindenekelőtt szoros különbség teendő 
a tulajdonképeni római kérdés s ama számtalan egyéb nehéz-
ségek közt, melyek ugyanebből folynak s többnyire a szent-
atya szellemi joghatóságának szabad gyakorolhatására vo-
natkoznak. Amaz, a római kérdés nem képezheti többé bár-
miféle alkudozásoknak vagy magyarázgatások tárgyát. A 
szentszék nem kevésbbé, mint az egész világnak józan köz-
véleménye meg van győződre arról, s a tények félre nem 
érthető szózata bizonyítgatja szüntelenül, hogy a katholicis-
mus legfőbb feje s a forradalom egymás mellett ugyanamaz 
egy városban meg nem férnek, s hogy e kettőnek egymás 
mellé erőszakolása feltétlenül káros hatású a vallásra nézve. 
Bosco urnák feladata tehát nem állhatott, egy perczig sem, 
abban, hogy erre nézve alkudozzék vagy ,modus vivendi'-t 
keressen avagy találjon, s ez nem is vala szándéka, mely 
ellenkezőleg abban állott, hogy saját érsekének megbízásából 
arra nézve értekezzék az olasz kormánynyal, váljon nem 
lenne-e hajlandó az u. n. ,püspöki exequatur'-ról lemondani 
s a szentatya által kinevezett püspököket elismerni, mi, ha 
sikerült volna elérnie, nagy előnyt képezendett az egy-
házra nézve. 

Amióta ugyanis az olasz kormány ezen ,exequatur'-
féle, úgynevezett ,jogot' magának arrogálta — melyről, 
mellesleg mondva az egyház mit sem tud — azóta az olasz 
püspökök ki vannak zárva püspöki asztaljövedelmeik élve-
zetéből, hivatalos ténykedéseik pedig a kormány által nem 
ismertetnek el, illetőleg semmiseknek tekintetnek, miből vi-
szont a megyei kormányzatra, különösen a papi kineve-
zésekre nézve hoszu sora háramlik a legkellemetlenebb aka-
dályoknak. 

Az olasz kormány egészen 1870-ig olyképen folyt be 
a püspökök kinevezésébe, hogy a kinevezendők választása 

rendesen előleges, közte s a szentszék közt folytatott tárgya-
lások alapján történni szokott, minélfogva az ,exequatur' 
szóba sem jöhetett, miután elő sem fordulhatott azon eset, 
hogy a kormány olyasvalakit nem ismert volna el püspökül, 
kinek megválasztásába néhány héttel előbb maga is egye-
zett bele. Rómának elfoglalása után a kormány az u. n. ga-
rantiatörvénynek 15. czikkelye által önkényt lemondott a 
püspökkijelölési,eddig élvezett privilégiumáról egyúttal azon-
ban a 16. cz. által az exequatur ,jogát' tartá fenn magának, 
melynek értelmében azt követeli, hogy a szentatya által ki-
nevezett püspököket tetszése szerint elismerhesse, vagy sem. 
Kiderül ebből, miért vonakodnak a püspökök kinevezési bul-
láikat ezen kormányhoz felterjeszteni, s ki oka azon igazság-
talan zaklatásoknak, melyeknek jelenleg kitéve vannak. 

E zaklatásokat a szentszéknek azáltal sem sikerült 
az illetőktől elhárítani, hogy az újonnan kinevezett püspö-
pököknek mindjárt szept. 20-a után megengedte, miszerint 
kineveztetésöket Írásban közölhessék a kormánynyal ; mert 
ez utóbbi ezzel be nem érvén, a püspökök ennek daczára sem 
ismertettek el. 

Az olasz kormány, maga is belátván, miszerint az 
ilyetén állapot tarthatatlan, lépéseket tett, hogy annak vége 
vettessék, minek folytán a már emiitett Bosco ur az ide 
vonatkozó alkudozásoknak vitelére vállalkozván, azokat már 
tavai kezdte, s akkoriban történt meghiúsulásuk után ezi-
dén újra felvette s folytatta. A szentszéknek beleegyezésével 
odáig ment, hogy a kormánynak azt az ajánlatot tette, mi-
szerint a püspököknek kinevezése a Congregatio Consi-
storii részéről különös átirat által fogná tudatni vele. Ezen 
átirat a Congregatiónak pecsétjével ellátva a püspököknek 
adatnék át, kik azt viszont a kormányhoz terjesztenék fel, 
miáltal a kormány hivatalos uton tudomást szerezhetne a 
történtekről, mig viszont a bullák az illető főpapok kezei 
közt maradnának, mi az ,exequatur'-nak, mint ilyennek 
megszünnését jelentené. 

Ezen ajánlat, mely mindakét részt tökéletesen kielégít-
hette volna, az olasz kormány által mindazonáltal is vissza-
vettetett, világos jeléül annak, miszerint nincs is szándéka e 
kellemetlen viszálynak méltányos uton s módon való kie-
gyenlítésére segédkezet nyújtani. A ministeri tanács elejtette 
a kérdést, de nem anélkül, hogy Vigliani, igazságügy- s 
cultusminister egy figyelemre méltó megjegyzés által ne 
jelezte volna, mire nem szeretné az olasz forradalom az egész 
ügyet felhasználni : — azt adá ugyanis tudtára Boscónak, 
miszerint a kormány szívesen fogadná el ajánlatait s szíve-
sen helyezné az olasz püspököket asztaljövedelmeik élveze-
tébe, hahogg a szentatya viszont elfogadná ama három mil-
liót, mélyet a garantia-törvény számára kijelölt 

Természetesen, hogy Bosco erre csak azt felelte: non 
possumus ! F. 

Poitiers. P á r h u z a m az e v a n g e l i u m i ö r -
d ö n g ö s ö k s a m a i k o r s z e l l e m k ö z t . (Folytatás.) 
„Quare nos non potuimus eiicere ilium" kérdik Krisztusnak 
tanítványai isteni mesteröktől, s a felelet : „propter ineredu-
litatem vestram" — a ti hitetlenségtek miatt. Nem igy kel 1 
e szavakat értenünk mintha teljes s megrögzött hitetlenség-
ről lenne itt szó. Az apostolok hittek, s nem szűntek meg 
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aoha aem hinni, — „crediderant quidem apostoli", mondja 
szent Hilarius, — „nondum tarnen erant perfectae fidei ;" — 
sőt, mi több : „Domino in monte demoi-ante et ipsis cum 
turba residentibus, quidam tepor eorum fidem relaxaverat" 
— a igy Krisztus Urunk méltán korholja őket, mert távol-
léte alatt bizonyos régi, tökéletlen szokások ismét erőt 
kezdtek venni rajtok — „quia absente se, antiquae infideli-
tatis consuetudo subrepserat". 

Ebből pedig Tiszt. Testvéreim s Szeretett Fiaim ! ezen 
nagynevű püspök fontos tanulságot von; oly fontost, hogy 
azt minden halandónak leggyakoribb elmélkedési tárgyul 
ajánlani merném. „Docet igitur, úgymond, eos nihil salutis 
afferre posse qui, medio Evangeliorum et adventus sui tem-
pore a fide tamquam Domino absente decesserint" — nem 
képesek azok közreműködni a világ üdvére, kik most, az 
evangeliuroi tanok által már felvilágosittatva, s miután 
Krisztus már e földön volt, mégis ugy élnek, mintha soha-
sem jött volna, s soha sem jönne t öbbé . . . . S ez korunknak 
egyik főbaja s föhibája, melyre szent Hilarius már a negye-
dik században látnokilag mintegy ujjal mutat. Ez a nagy 
baj, hogy sokan a világiak, de még a papok közül is azt 
hiszik, hogy politikai s társadalmi kérdésekben bizonyos 
neutrális magatartást lehet követni, bizonyos tekintetben 
ugy lehet tartózkodni a keresztény tanoknak érvényesíté-
sétől, mintha Krisztua soha sem jött volna e világra, vagy 
ha jött is, már régen ismét eltűnt volna onnan. Pedig a ki 
ezt vallja, vagy legalább tettleg igy cselekszik, az képtelen 
a társadalmi bajoknak gyógyítására bármily csekély mérv-
ben is közreműködni — „eos nihil afferre posse" — mondja 
sz. Hilár, — „ qui medio Evangeliorum et adventus sui tem-
pore a fide tamquam Domino absente decesserint" . . . A neu-
tralitás eme tanát elvül hirdetni s elv gyanánt követni, 
legyen az mint kormányzó, vagy mint kormányzott, annyit 
tesz, mint a semminek politikáját űzni. Mondjátok, ha tetszik 
nektek, a megfeledkezve arról, hogy Krisztus tanitványai 
vagytok ; mondjátok a hányszor tetszik nektek, hogy ez 
50 év óta divó közjogunknak egyik sarkpontja s kiegészítő 
része, s én a történelem vezérfonalán mindannyiszor azt fo-
gom felelni nektek, hogy ez a jog semmi egyébben sem áll, 
mint abban, hogy a nemzet helyről közre vizbe essék, majd 
a tűzbe, gyakran vérbe, a azüntelen politikai s társadalmi 
hánykolodások s felforgatásoknak legyen áldozata. 

Világos bizonyíték erre ama folytonos bukásaink, me-
lyek már is annyira vitték a dolgot, hogy a többi európai 
nemzet félelemmel s nyugtalansággal tekint ránk. Senki sem 
akar velünk barátságra lépni, senki komolyan szövetkezni 
velünk ; mindegyik visszavonul tőlünk, s körülbelül azon 
helyzetben vagyunk, mint a kórházakban a betegeknek amaz 
osztálya, melyet ,a bukók' nevével jelezni azoktak, a kiknek 
látáaa a többi betegre nézve folytonos undortelje3 rémület-
nek kiapadhatlan kútforrása. S ha évtizedek óta nem sike-
rült azon belső bajtól szabadulnunk, mely egészségünket 
tönkre teszi, mely testünket kiszáritja, mely maholnap biz-
ton megöl, ez onnan van, mert minden egyéni hit mellett mégis 
mindegyikünk a nemzeti, úgyszólván, hitetlenségben ré-
szesült ; — mert mi bizonyos társadalmi tanokat még akkor 
is igen bölcseknek s szükségeseknek hirdettünk, ha azokat 
Krisztus urunk földi helytartójának csalatkozhatlan nyilat-

kozata által már károsoknak s elvetendőknek nyilvánította 
ki ; — s megfordítva : mert mi, valahányszor valamit paran-
csolt, épannyiszor következetesen az ellenkezőt tettük : — 
„me aliud iubente, et te aliud faciente." Ez hatalmunk s 
erőnk elgyengülésének titka, s ezért ugy vehetjük emez 
evangeliumi szavakat, mintha rólunk s hozzánk mondattak 
volna : „Quare nos non potuimus eiicere illum ? Dicit illis 
Jesus : Propter incredulitatem veßtram... (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Drei Gewissensfragen über die Maigesetze." Beleuchtet 

von einem deutschen Theol. Mainz. Fr. Kirchheim. (Vége.) 
A harmadik kérdést illetőleg sz. mindenek előtt a 

szenvedőleges ellenállást szorosan megkülönbözteti a forra-
dalmi lázadástól. Lényegét abba helyezi, hogy az igazság-
talan törvényektől megtagadtatik az engedelmesség. Jogo-
sultságát bizonyitja először a természetjog szempontjából ; 
az ellenkező nézetnek ugyanis szükségképen azon feltevésből 
kell kiindulnia, hogy az állam vagy kútforrása minden jog-
nak, vagy rendeleteiben csalhatlan ; de mindkét feltevés 
ellenkezik az észszel és a tapasztalással. Positiv keresztény 
felfogás szerint pedig Istennek inkább kell engedelmeskedni 
mint az embernek ; a kinyilatkoztatás szerint az elöljáróság 
csak annyiban tarthat igényt engedelmességre, amennyiben 
Isten akaratát képviseli és azt kifejezni. A szenvedőleges 
ellenállás azonban nem pusztán tagadó, hanem minden tör-
vényes eszközt felhasznál avégett, hogy az igazságtalan tör-
vények eltöröltessenek. Sz. különösen következő eszközöket 
ajánl: az egység és egyetértés kötelékének épentartását : 
viribus unitis ; hü és szoros ragaszkodást a főpásztorokhoz, 
különösen az egyház központjához, sz. Péter székéhez, mely 
az egyházellenes megtámadásoknak is úgyszólván közös 
czélpontja ; kath. hitünk bátor és rettenthetlen megvallását 
szóval és tettel; végre Istenbe helyezett megrendithetlen 
bizodalmat. A természetfeletti Eszközökön kivül még a poli-
tikaiakat is kell használni : a kath. sajtó segélyezését, a vá-
lasztási, kérvényezési és társulati jogot. Ezen szenvedőleges 
ellenállás gyakorlásánál pedig sohasem szabad megfelejt-
keznünk a köteles szerénységről és tiszteletről, melylyel az 
elöljáróság iránt tartozunk. Sz. hozzáteszi, hogy ezen jogok 
főleg a mi időnkben valóságos kötelmek, és azért köteles-
ségmulasztási bünt követnek el azok, kik nem használnak 
fel minden megengedett és törvényes eszközt arra, hogy az 
egyházat felszabadítsák. -+-

Megjelent a beküldetett : 
= Megrendelési felhívás Firmius Lactantius ,A kath. 

egyház harczai és győzelmei' czimü müvére. Fordította a sz. 
Istvánról nevezett esztergomi ősrégi papnevelde m. e. i. isko-
lája. E munka a kath. egyház történelmének kivonatos ké-
pét nyújtja kimutatván, hogy a kath. egyháznak létezése 
óta életét a küzdés és harcz, életének lelkét pedig a győ-
zelem és diadal képezé. 

A vad Heródes és bősz Nero, a kegyetlen Diocletian és 
Maximiau, a cselszövő Julián üldöző korszakát egykorú irók 
nyomán festi ; nemkülönben élénken rajzolja a Hohenstaufok 
gyűlöletes viszálkodásait a szentszékkel, a franczia forrada-
lom sötét pusztításait és a Napoleonok ármánykodásait, me-
lyekkel az egyházat hatalmuk alá igázni akarták. E rém-
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alakok által az egyház élete felett támasztott üldözés tom-
boló vihara rendesen megtisztította az egyház légkörét, és 
korántsem söpörte azt el a föld színéről, mert az isteni 
Gondviselés csakhamar küldött egy N. Constantint, egy N. 
Károlyt, VII. Gergelyt, egy VII. és IX. Piust, kiknek erő-
teljes alakjai gyorsabban helyreállították az előbbiek pusz-
tításai folytán okozott rombolásokat, mint ezek a pusztítá-
sokat végrehajtották. 18 százados történelem adatainak nyo-
mán vonja le szerző a tételt, hogy a sokat üldöztetett, gya-
lázott és megrabolt anyaszentegyházunknak korunkban is 
győzedelmeskednie kell ; mert történelem igazolta törvény : 
a kath. egyház minden üldöztetését a legfényesebb győzelem 
s diadal követi. 

A 23—25 ivre terjedő munkának ára 1 frt . 50 kr. A 
megrendeléseket f. évi márczius 1-jéig megteendők. A munka 
junius elején fog (utánvéttel) szétküldetni. 10 példány után 
tiszteletpéldány jár . 

VEGYESEK. 
= Kegyes adakozások Haynald Lajos kalocsai érsek 

ur ő exja Kalocsán 30,000 forinton árvaházat építtetett, 
melyben 40 koleraárva nyer ellátást és nevelést. — Samassa 
József egri érsek ur ő excja az egyházmegyéjéhez tartozó 
koleraárvák javára 2500 forintot adományozott, 

— Az infallibilitás legújabban ismét a drezdai urak 
házában kisértgetett. Említettük már tavai, hogy a fuldai 
közös körlevél egy Drezdában megjelenő egyházi lapban 
közöltetvén, ebből már az alsóházban is ,nagy vihar' kelet-
kezett, mely legújabban a felsőházba is átcsapván, ott az 
apostoli helynöknek, Forwerk püspöknek azon kijelentése 
által csillapittatott le, hogy habár e közlés nem is az illető 
dogma hivatalos kihirdetésének tekintendő, ez mindazonáltal 
a katholikusokra nézve lelkismeretben kötelező. Ezek után 
a ház a kérdéses ügynek további tárgyalásától elállott. 

— Ledochowszki érsek az ostrowói fogház 25-ik szá-
mú czellájában lakik. Látogatásokat nem fogad. Elutazása 
előtt, a pózeni firendownik' tudósítása szerint, több kano-
nokból álló legfőbb egyházi tanácsot nevezett volna ki, mely 
távolléte alatt a folyó ügyeket viendi. (?) Kérdés azonban 
váljon a kormány e tanácsot^elismerendi-e. Az érsek külön-
ben már ismét február 24. s márczius 5-ére van a pózeni ke-
rületi tvszék elé idézve. 

— A berni kormány vizsgálati bizottságot nevezett ki, 
mely előtt „az állami szolgálatba átveendő" katholikus pa-
poknak előleges vizsgát keilend letenniök. Hogy mily irány-
ban, az legjobban e bizottságnak összállitásából derül ki, 
melynek három tagját Favrot berni főbiró, a hires ölteni 
Herzog s valami Pipi ur képezik, ki Deramey álnév alatt 
jelenleg mint betolakodott ,Staatspfaífi Purntrutban zaklatja 
a hivő katholikusokat. — Bassecourt, jurai helység, leg-
újabban is ,liberális polgároknak bántalmazása miatt' szö-
vetséges katonák által szállatott meg. A juravidéki papság 
közül 12-ke kegyelmet találtak a berni kormány előtt, 
amennyiben sem ki nem utasíttattak, sem nem internáltat-
tak. A kiutasítottak közül néhányan Solothurn kantonba 
menekülvén, az ottani hatóságok által onnan is kiűzettek. — 
A sanctgalleni kanton szintén oly törvényt hozott most, 
mely ,az egyházi szószékkel való visszaélést', természetesen 
katholikus papokon, 1000 franknyi pénzbirsággal sújtja. — 
Mrge Agnozzi, a volt svajczi nuntius, már elutazott Luzern-
bői. — A múltkor említett „Felhívás az európai nagyhatal-
makhoz a svajczi katholikusok érdekében" czimü röpirat-
nak szerzőjéül Defourny abbé vallja magát, azon hozzáadás-
sal, hogy egészen egymaga dolgozta ki. Mindazonáltal annak 

terjesztése miatt Collet abbé, Mermillod püspöknek eddig 
Genfben tartózkodott titkára Svajczból kiutasittatott. — 
Jellemző a porosz kormányra nézve, hogy az Elsassba me-
nekült svajczi papoknak a misézést megtiltja. 

— Strauss Dávid Frigyes, f. hó 8-án halt meg Lud-
wigsburgban, Stuttgart mellett. — Az elsassiak tudvalevő-
leg most választottak először a német birodalmi tanácsba. 
Választásaik igen előnyöseknek mondhatók a kath. pártra 
nézve, amennyiben 15 képviselő közül 10 katholikus, ezek 
közül viszont 2 püspök s 5 alsóbb rendű pap van. A colmári 
választókerületben maga Bismarck lépett fel jelöltül s sike-
rült is neki szerencsésen, 12000 (tizenkétezer) beadott sza-
vazatból — kétszázat megnyernie ! Ellenében Söhnlin plébá-
nos választatott meg 7000 szavazattal. — Anton Alajos, volt 
bécsi ókatholikus plébános nem régen folyamodványt nyúj-
tott be az ,illetékes' hatóságnál, azon kérelemmel, hogy őneki, 
mint immár liitfelekezetnélküli polgárnak megengedtessék az 
1870-iki vallásügyi törvények alapján ,régi barátnőjével' 
S. Anna ,urhölgygyel' házasságra lépni. Kérelme azonban 
vonatkozással a polg. tvkönyv 63. §-ára azon megjegyzéssel 
utasíttatott el, hogy mint ,voltl kath. pap nem köthet érvé-
nyes házasságot. — Szerencsésben — t. i. ókatholikus szem-
pontból járt Hurtauld ,abbé' Genfben, Loyson atyusnak col-
legája, ki épen e napokban Charpenay Emilia polgárnővel 
,boldog frigyre lépett', collegájának példája szerint, párt-
fogása mellett s áldása kiséretében. 

— A Braziliában megindult vallásügyi villongások, 
melyeket lapunkban már több izben jeleztünk (,i?eí.' 9. sz. 
72. 1.), a ,Monde' s az ,Oss. Romano' megegyező tudósításai 
szerint szűnő félben vannak, amennyiben egy jelenleg Ró-
mában tartozkodó brazíliai főpapnak sikerült voln az egyet-
értést mindkét részt kielégítő módon helyreállítani. Adja 
Isten, hogy e jó hírek állandósággal is birjanak. 

— Nem annyira azért, mintha az egész hírnek szerfe-
lett nagy fontosságot tulajdonítanánk, mint inkább tudósí-
tásaink kiegészítése végett említjük az ,Agence Havas' ama 
legujabbi állítását, miszerint a jövendő conclavéra vonat-
kozó bulla 1870-iki decz. 8-áról kelt, s tartalmát illetőleg a 
bibornokokra hagyja, miként s miben kelljen a körülmé-
nyekhez képest a pápaválasztás eddigi módozataitól el-
térni. O szentsége azonban a bulla visszavonását, vagy meg-
változtatását is fentartotta volna magának. — Meghazudtol-
tatik azon hír, mintha Trautmansdorff gróf, a zsinat idejében 
osztrák nagykövet Rómában, annak történetén dolgoznék. 

— A darmstadti első karaara mármost 15 szavazattal 
12 ellen szinte elfogadta az alsókamarának azon tvjavasla-
tát, mely a szerzeteseket az iskolai tanításból kizárja. — A 
freiburgi káptalan hallomás szerint már felterjesztette ér-
sekjelöltségi lajstromát a badeni kormányhoz. Többi közt 
Hefele püspök is van azon. 

— Scialoja, olasz közoktatásügyér az elemi tanításra 
vonatkozó tvjavaslatának visszavetése következtében lemon-
dását adta be, melyet a király el is fogadott. Hallomás sze-
rint ama másik tvj avaslat ellen is készül figyelemre méltó 
oppositio az olasz alsóházban, mely a polgári házasságnak 
az egyházi esketés előtti megkötését büntetés alatt kötele-
zővé akarja tenni. — Hogy érti egyébiránt az olasz kormány 
a szabad egyházat a szabad államban azt a cultusminister-
nek egyik legujabbi eljárása ismét jellemzőleg feltünteti. 
Ugyanő t. i. ki a püspökök rendeletei s az egyházi jog sza-
bályai ellenére önkényüleg a ,nép' által megválasztott papo-
kat indirecte elismere, most ugyancsak a mantuai megyében 
don Gazomnak a püspök által a montanarai plébániára tör-
tént kineveztetését nem fogadja el ; mert Gazoni a jónevü 
, Vesillo Cattolico1 czimü lapnak szerkesztője ! . . . . 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Canite tuba in Sión! 
Mióta a szabadkó'miivesi hirhedt „bölcseség, 

erősség és szépség" által megalkotott „jogállam" az 
isteni, természeti és minden történeti jogot korunk 
államaiból a római szentszék ezer éves t rón jának 
ez idő szerinti felforgatásával száműzte : keserűség-
gel és fá jdalommal kell szemlélnünk minduntalan, 
miként üli meg az önkény és vérlázitó zsarnokság 
azon „halotti to r t" , mely a páholyokban, hol a 
„szabadság, egyenlőség és testvériség" nevében és 
jelszavával t an í tga t j ák a valódi „igaz, jó és szép" 
ki i r tására az elvetemült s elámitott testvéreket, év-
ről évre „szent áh í ta t ta l" ünnepeltet ik. 

H o g y a keresztény, isteni „igazság" helyén 
mai napság széles e világon a kőmüvesi „hazug-
ság" trónol ; hogy az egyedül fentar tó és a népeket 
kizárólag üdvözitő „erősség" székét a szabadkőmü-
vesi jogta lan „erőszak" bi torol ja ; hogy a mennyei 
szentséggel tündöklő „szépség" a természet kul tu-
sában fertelmes t ivornyákkal éktelenittetik el min-
denütt , a hol csak a páholyokat befogadják, tűr ik , 
sőt legit imálják : ezt hervasztó aggodalommal és a 
jövő nemzedék miat t szorongó kebellel l á t juk és 
tapaszta l juk. 

És Sión hegyén még sein zenghet a harsona ? 
Csak pár napja , hogy az igazságnak és jognak 

ret tenthet len ba jnoka , a gnesen-pozeni érsek, Le-
dochowsky, az eui'ópai polgárosodás és felvilágoso-
dás gunyjá ra , — azért, mert van hite, reménye és 
szeretete, azért, mert elvhű és jellemszilárd, azért, 
mert Krisz tus evangéliumának szent Pá l lelkű 
apostola, a hét szentség védelmezője és az egyház 
példás fia, — áldozatul esett a vérszomjas zsarnok-
ságnak ; azért, mert a páholy által diktál t u. n. 

májusi Nero-féle törvényeknek meg nem hódolha-
tott, február 3-kán fogságba hurczoltatot t Ostro-
wóJba, — vértanúságot szenved! 

1837. évi nov. 20-ika volt azon gyászos em-
lékű nap , melyen Droste-Vischering kölni érsek-
nek, a vegyes házasságok ügyében tanúsí tot t apos- , 
toli bá torsága miatt tör tént elzáratásával Porosz-
honban a ka th . egyház üldözése inaugurá l ta to t t . 
1839-ben ugyancsak i ly okból Ledochowsky dicső 
elődje, Dunin Márton csukatott Kolberg várába . 
És ma ú j r a hasonló ádáz vérjeleneteknek kényte-
^ n a világ szemtanuja lenni! 

Gyászba borul lelkünk, ha az alvilági önkény 
füstfellege által az igazság nap já t elhomályosí tva 
lá t juk , és a tárogató mégis mélyen hallgat . 

Honnan származik tulajdonképen nap ja inkban 
az isteni igazsági ly nyi l t üldözése? Mi lehet annak 
oka, hogy azon kath. egyház, melynek leghűbb 
fiait tegnap fejedelmi elismerésekkel halmozzák el, a 
haza i ránt i áldozatkészségükért érdemjelekkel diszi-
ték, ma hirtelen államveszélyesnek kiál ta t ik ki ? 

H a nem ismernők azon setét „ n a g y h a t a l m a t " , 
mely a nemzetek romlására a modern kormányoka t 
megteremté; azon „kosmopolitikus összeesküvést", 
mely „veres és fekete lobogóit" Európa rémületére 
1789-ben és azóta ismételve k ibon tá ; azon „világ-
szövetséget", melynek czélja —• világuralom, esz-
közei pedig — az oltárok és trónok lerontása : két-
ségkívül nem adha tnánk választ a feltett kérdésre. 

A páholy az, honnan minden egyházi és álla-
mi felforgatás kiered. T a g a d j a ezt a kőmüvesség, 
de meg nem czáfolhat ja . Vagy a füstöt ta lán nem 
tűz szokta okozni? A hol csak „Osiris és Isis pap-
jai" templomaikat megnyi t ják , mit vesz a vi lág 
tüs tént észre? Azt, hogy a vallás és szolgái, a „sö-
tétség denevérei", minden kigondolható módon os-

15 
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tromoltatnak, és a „szabad eszmék" szüntelen való 
hirdetése folytán minden tekintély aláásatik. Ezek 
uraim, szembeszökő' tények, ezeket hiába tagadják. 

Főleg azonban határ ta lan a düh, melyet a 
sátán az egyedül isteni római egyház ellen tanusit . 
O minden positiv vallást el akar törülni a föld szi-
néről, de Jézus Krisztus religióján kivül a többit 
semmibe sem veszi. Csak Róma ellen intézi táma-
dásait ; tudja, hogy a többi vallás ,a szabad eszmék' 
beszivásával úgyis könnyen nihilismusba megy át. 
Ezt nem tudnunk lehetetlen, azért zengjen a har-
sona Sionon ! 

Dr. Van Dalén Károly berlini tanár , a „német 
szabadkőművesek egyletének" elnöke 1874-re szóló 
„Jahrbuch für Freimaurer" czimü zsebkönyvében 
89-re teszi a földkerekén létezőnagy-páholyok szá-
mát. Németországban 8 nagy-páholyt lelünk : Ber-
linben magában hármat , Bayreuth- Hamburg-
Frankfu r t - Drezda- és Darmstadtban egyet-egyet. 

• A berlini „National-Mutterloge zu den drei Welt-
kugeln" alatt 112 jános-rendü és 61 skót szertar-
tású fiók-páholy dolgozik. A „Die grosse Landes-
Loge von Deutschland" nevű második berlini nagy-
páholy védelme alat t 77 János-és 25 András-páholy 
veri a vasat. A harmadik berlini nagy-páholy 
„Royal-York" czimü. Ennek lett reformátora az 
atheussá vált kapuczinus Fessier, és a forradalmi 
bölcsész Fichte. Alatta 46 János-páholy és 7 belső-
oriens dolgozik. Negyedik a Bluntschli nagymester 
alatt működő bayreuthi „Zur Sonne" nevezetű 
nagy-páholy ; 20 páholy van alatta, ütődik a ham-
burgi nagy-páholy, 32 fiók-páholylyal. Hatodik 
az „Eklektikus kőműves-szövetség" nagy-páholya 
majnai Frankfur tban , 12 leány-páholylyal. Hetedik 
Drezdában a „szászországi nagy országos páholy" , 
melynek védelme alatt 18 páholy dolgozik. Utolsó 
a darmstadti „Zur Eintracht" czimü szabadkőmű-
ves-szövetség nagy-páholya, 9 fiók-páholylyal; — 
ezeken kivül vannak még Némethonban u. n. tar-
tományi-páholyok is. 

E német kőműves-szövetség szakadatlanul 
gyűlésez. Mint tudjuk, a legutóbbi pünkösd vasár-
napján Bayreuthban tanácskoztak. Min törték fejő-
ket a rend vezérei, nem tudhat juk ; annyi azonban 
bizonyosnak látszik, hogy nagy czéljok elérésére 
szolgáló eszközökről tanakodtak. Czéljok sem nem 
több, sem nem kevesebb, mint — „világ-köztársaság 
a természet kultusával". Ennélfogva a kőműves az 
egész földtekén ugyanazon „nyers követ" faragja. 
Miután pedig a „vallással és politikával nem fog-

lalkozó" magyar szabadkőművesek szerint „a sze-
retetnek és szabadságnak ellentéte az önkény és 
erőszak" : azért a kőműves Némethonban is „ezek 
ellen minden alakjokban küzdeni" tartozik. És 
miután a szabadkőművesnek „főfeladata a serény 
munka" , a magyar nagy-páholy inStructiója sze-
rint a német „kőművesnek sem szabad megeléged-
nie azzal, hogy az igazat, jót és szépet csupán csak 
érezze, óhajt ja és akar ja ; hanem a páholy világa 
által felvilágosodva, a testvérek szeretete s védelme 
által serkentve, tartozik kilépni a külvilágba, mint 
serény, bátor harczos a gonoszság s a setétség min-
den hatalmai ellen". 

Ki is lépett 1870. szept. 20-kán Róma ellen, 
harczol különösen azóta az egyház és minden val-
lás ellen. A párisi „Univers" 1873. jan. 31-ki szá-
mában a „Journal de Flox ,ence"-ből következő idé-
zetet közlött : „A sedáni ütközet után a mi (olasz) 
minisztereink Róma megszállásának kérdését illető-
leg még mindig igen határozatlanok voltak. Nagyon 
valószínű, hogy az épenséggel nem következett 
volna be, ha Lanza miniszter előtt egy (szabadkő-
műves) deputatio meg nem jelenendett. Ez egy kis 
szelet papirt nyúj to t t át neki, melyen igen lakoni-
kus szavakkal ez állott : ha a kormány haladékta-
lanul meg nem indít ja a csapatokat Róma ellen, 
valamennyi olasz városban forradalom tör ki. — 
Lanza olvasá a papírszeletet és a névaláírásokat 
vizsgálva látta, hogy egytől-egyig páholyfő, és ki-
adta Cadorna tábornoknak az induló-parancsot. A 
petitio nyilvánosságra került, úgyszintén az alá-
írások is; és csak az „Annuario della framasso-
neria italiana"-t kell kezünkbe vennünk, hogy a 
neveket ellenőrizzük. — Mindez után ugy tetszik 
minekünk, de minden szerkesztő urnák is ugy kell 
látszani, hogy a páholyokban mégis csak nagyobb 
valamivel foglalkoznak, mint ártatlan bankettek-
kel és czifra szertartásokkal". 

Diadalt aratott tehát a legszentebb jog felett a 
világ-forradalmi-szövetség. Diadalt nyert azóta más-
hol is, de győzni fog azok felett is, kik ma dédelge-
tik. A hol az igazságot elhomályosíthatja a hazug-
ság, a hol a törvényes uralkodókat polczaikról le-
szorítja a csaló, sikkasztó és kétségbeejtő „jogállam", 
a hol érvényre emelkedik e páholy-jelszó : „a király 
nem kormányoz, hanem csak országol" : diadalt 
tart ottan a szabadkőművesség nem csak a „setét-
ség", hanem a „gonoszság" minden hatalmai felett 
is. De a páholy ravasz, kimért léptekkel halad előre, 
mert többszörös tapasztalata megtanitá, hogy mig 
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a népek Voltaire, Fichte, Martinovics és Pulszky 
testvérek elveivel s szabad eszméivel saturálva 
nincsenek, addig hasztalanul göngyölgetik ki a 
zászlót. Legelső feladatuk tehát, a „sötétség" ellen 
küzdeni teljes erejökbó'l. Innen a nyugoti egyház-
üldözés, ez forrása a fojtogató májusi törvényeknek, 
ebből kell megfejtenünk Ledochowsky fogságát. 

A ki áll i tásunkat agyrémnek s álomképnek 
t a r t j a , ám szabadon teheti; lesznek a „testvérek" 
barát ja i közt akárhányan, kik minket „rágalmazás 
és hazudásról" vádolnak, de a ki nekik hitelt ad, 
bajosan fog megfelelni azon kérdésünkre: honnan 
magyarázható azon szomoritó körülmény, hogy a 
ka th . egyházat csaknem az egész világon mintegy 
varázsütésre egyszerre zaklat ják és üldözik min-
denüt t? A ki nem hiszi, a ki nem tudja , hogy a 
világ szabadkőművesei „egy nagy páholy t" képez-
nek ; a ki nem ismeri a „testvéri lánczot", mely a 
89 nagy-páholy munkásait a földgolyón egybe-
fíízi ; a ki nem veszi figyelembe, hogy az egész kő-
műves-szövetséget egy fej, egy „firmamentum" ve-
zényli : az fejtse meg, ha tudja, azon meglepő ese-
ményeket, melyek korunkban a legkülönbözőbb 
országokban csaknem ugyanazon pillanatban ra-
gadják borzasztó bámulatra a csendes figyelőt ; 
magyarázza meg, ha képes, azon sajátságos körül-
ményt, hogy mindazon államokban, hol lelkiisme-
retes kormányok erős és megvesztegethetlen kezek-
ben nem ta r t j ák a gyeplőt, egy időben kelnek „sza-
badságharczokra", és mint látható, ugyanazon pa-
rancsszóra sértegetik, fosztogatják s üldözik az 
egyházat. Ha pedig mindezek megértése végett a 
cyclopsok és ti tánok „pőrölyeire" kell gondolni, 
senki sem veheti rosz néven hangos kiáltásunkat : 
zengjetek a harsonával Sionon ! 

Hogy Olaszországban a páholy uralkodik, 
hogy a szerencsétlen Spanyolhonban a szabadkő-
művesség trónol, hogy Németországban a császár s 
fia protectoraik, hogy a páholy alkotta, szabad-
nak csúfolt svajczi köztársaságban oly embertele-
nül a kőművesek zsarnokoskodnak: ezek tények, e 
tényeket magok sem tagadják. Egyetlen állam volt 
még, melyet minden áron régi ha ta lmába keríteni 
idők óta buzgólkodott a republikánus világ-szö-
vetség. Ezen állam Ausztria-Magyarország vala, 
honnan 1795-ben Martinovics testvér és czinkosai-
nak összeesküvése folytán a feleszmélt felség által 
szerencsére kiti l tatott . Béke lőn egész 1848-ig. E 
mozgalmas évben ismét páholyok alakultak a bi-
rodalom mindkét felében. Pesten Kossuth Lajos el-

nöklete alatt. A „szabadságliarcz" után ú j r a csend 
lett a kiegyezésig. Ma teljes szabadságnak s viru-
lásnak örvendenek. Hazánkban a kormány 1868-ban 
védelmébe fogadá a kőmüvességet, igy kívánta ezt 
a hála és kegyelet szent érzelme. Eddig vagy 40 
műhelyben dolgoznak a „Nagy-Páholy" s „Nagy-
Oriens" védelmei alatt . Ausztriában még, az igaz, 
az uralkodóház eddig nem engedé legitimáltatni, 
de azért a mult század óta ott is nemcsak minden 
időben léteztek kőművesek, hanem már jó ideje pá-
holyaik is vannak, sőt a birodalmi tanácstól nem 
sokára approbatiót is nyernek. 

H á n y páholy van a La j t án tu l? van-e sok 
tagja a bécsi „Humanitas"-nak ? kérdezze a kíván-
csi Schneeberger elnöktől. Azt is felesleges keres-
nünk , h á n y Kaunitz meg Kuranda-féle kőműves 
ministere volt és van Bécsben a felségnek ? Elég 
annyit tudnunk, hogy valamint a földrengéseket 
vulkánok okozzák, ugy a birodalmi tanács egy-
ház-nyügöző törvényeit is csak „mester-kalapá-
csok" gyár t ják . Avagy mire czéloznak egyébre az 
u j bécsi interconfessionalis törvény-javaslatok, mint 
a katholikus Ausztria elpogányositására ? Kihirdet-
ték e czélt már az 1848-ki manifestumban is, me-
lyet Langer Antal nemzetőr bocsátott a jó bé-
csiekhez. 

E nyi la tkozványban igy szólt a többi közt a 
lelkesült testvér: „Hajdanta paraszt esztelenség és 
papi álnokság állott u t jokban . . . A papok régóta 
kancsal szemmel tekintettek azon férfiakra . . . Ké-
sőbb a templom elcsendesedett, és hal lgatva vára-
koztak a kőművesek jobb időre . . . A rendnek leg-
alább Ausztriában ismét el kellett rejtőznie . . . De 
mi tehát ezen üldözött rendnek czé l j a? . . Kiegyen-
líteni azon visszásságokat, melyeket születés, vélet-
len és sors okoztak ; minden embert testvéreül te-
k in ten i ; . . a szabadság épületét mindig magasabbra 
emelni, — szóval Krisztus vallását nem a papi ura-
lom és tévelygés játékszerévé, hanem egy nagy ma-
gasztos igazsággá tenni." 

Kinek füle van a hallásra, hal lhat ja tehát, 
hogy a „szabadság, egyenlőség és testvériség" csak 
akkor érvényesülhet, ha legelőbb is a hierarchikus 
egyház kiirtatik, és helyette az egyetlen egy kő-
müvesi „igazság", vagyis a természet kultusa ál-
lí t tatik fel és hirdettetik. Ezen gyönyörű „igazság-
nak" áldoztak a nagy forradalom Korinthusában, 
midőn a franczia nemzet nevében Venusoknak töm-
jénezett az oltárokon a t rónra kerekedett szabad-
kőművesség ! Ezen drágalatos szent czélt ábrázolja 

15* 
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azon páholy-Venus, ki a „világ-láncz" közepén a 
„szépség oszlopa" mellett rózsák közt meztelenül 
diszeleg jelen korunkban is az erényes testvérek 
szemei előtt. Ez azon „igazság", melyet a bécsi bi-
rodalmi tanács hirdettetni akar most kovácsolt val-
lási törvényei által. 0 zengjetek Sionon harsonával 
riadót ! (Folyt köv.) 

A királyság a liberalismusban. 
(Vége.) 

Ezen anarchia utáni vágy kettőztetett hatalommal tör 
elő a fölazinre az állam minden szerencsétlensége alkalmá-
val ; a koronának a liberalismus uralma alatt végül nem ma-
rad egyéb menedéke, mint a lázongó tömeggel egyezkedni 
és ministeriumát a még balabb pártból választani. Meddig 
tarthatja az fenn magát és a királyságot? vagy már ez is 
nem bizonyitéka-e a monarchia sülyedésének ? Tekintsük 
csak Spanyolországot. Századunk kezdeteig a legmonarchi-
kusabb ország volt egész Európában és a liberalismusnak hat-
van éves uralkodása után még a köztársaság is lehetetlen, az 
egyedül lehető csak az anarchia. Másképen lesz-e Olasz-
országban, ha ott a liberalismus még néhány évig fog ural-
kodni ? 

Az anarchia ellenkező oldala a zsarnokság. E czélra is 
visszaél a liberalismus a királysággal, hiszen a despotismus 
az 1789-iki elvekkel együtt született. A királyság állitóla-
gos kényszeruralmát meg akarták szüntetni és behozták a 
majoritásét. Az autokratánál az absolut akarat mellett min-
dig található még emberileg érző sziv is ; a liberális kancsuka 
alatt azonban ugyanazon absolut akarat a többség szavaza-
tában rejlik, melyet a liberális király akarva nem akarva 
szentesiteni kénytelen. Ezen megfoghatlan abstract valamit 
népnek, népakaratnak nevezik, tulajdonképen pedig az nem 
más, mint végeredménye valamely párt ravasz működ ésének, 
melynek védszellemei és ihlető lelkei láthatatlanok marad-
nak és legszívesebben éjjel jönnek össze. Minden többségi 
kormánynál a stat pro ratione voluntas-féle elv az uralkodó 
és evvel a korona, mely kénytelen rá „igen"-t és „Amena-t 
mondani, gyűlöletnek tétetik ki. Minden ily többségi hatá-
rozat által továbbá egy kisebbség, mely megett talán a tu-
lajdonképeni népnek tömege áll, trombita szó és ostorsuhog-
tatás mellett leszavaztatik, minek következménye ismét csak 
zsarnokság, mert a törvényt annál nagyobb erőszakkal kell 
végrehajtani. Az úgynevezett többség a liberalismusban vé-
gül tökéletesen független az Istentől és a lelkismerettől, a 
népszokásoktól és a történeti jogtól, ő mind e csekélysége-
ken keresztül gázol és előtör saját czéljára; de ez ismét zsar-
nokság, ami pedig igen fontos : mindehhez kénytelen a libe-
rális királyság saját névaláírásával hozzájárulni. A levert 
kisebbség eget és földet meg fog mozdítani, hogy győzelmet 
vívjon ki, de ezt hathatós eszközökkel meg kell akadályozni, 
minthogy ilyesmit egy erős állam nem tűrhet : — tehát min-
dig a régi kényszeruralom a liberalizáló királyság tág kö-
penye alatt. Igy terjed és hat be a mindenható állam egész 
a lelkismeretig, igy lesz felszabadítva és felfegyverezve az 
uralkodó párt baromisága, a leggonoszabb szenvedélyek a 

jog ellen, igy emelkednek a pártok a nép, a szeszély a jog, 
a haszon a lelkismeret, az ember az Isten fölé — és mind en-
nek élén ott áll a megszentségtelenített királyság, megfosztva 
akaratától, a napi többség kezeire bizva ! Mily megmérhet-
len mélység van egy nagy Károly és egy Victor Emanuel 
közt ! Ily jelek mellett meddig maradhat még fen az örö-
kösödés ? 

A királyság hivatása védeni a vallást a társadalmi 
apostasia ellen, a jogot az emberi szenvedélyek, a gyengét a 
hatalmaskodás, az emberi társadalmat a forradalom felfor-
gatása ellen, ezért adta Isten neki a kardot, ezért engedel-
meskednek neki örömmel a legjobb alattvalók. Ezen erős és 
keresztény királyság eszménye a hivő népeknek, ez ugyan 
mindenesetre erős lelket és még inkább óriási akaraterőt 
követel, de e hivatás betöltése alapfeltételét képezi annak, 
hogy a királyság államainkban fenmaradhasson. De ha a 
királyság a hitet a hitetlenségnek, a jogot a forradalomnak, 
a gyengét az ököljognak szolgáltatja ki ; ha a helyett, hogy 
kormányozna, engedményeket tesz, csakhogy maga részére 
még egy kevés kegyelmi időt vásároljon meg a forradalom-
tól — mit lehet akkor várni ? IIa pedig a királyság tá -
maszát a népben elvesztette, akkor beteljesülhet I. Napóleon-
nak azon mondása, hogy Europa vagy kozák, vagy re-
publicans lesz, de e respublica social-democrata lesz. 

Amint látszik az emberi nemnek a liberalismus vég-
következményeit a legborzasztóbb eseményekben saját sze-
meivel látnia, saját kezeivel tapogatnia és hátán éreznie 
keilend, és csak akkor fog végre a megtérésről gondolkozni. 
Vagy az 1789-ki ,emberi jogokat' azok következményeivel 
együtt, vagy a pápa Syllabusát kell elfogadni. Talán nincsen 
távol, vagy legalább nem nagyon távol van az idő, midőn 
mi ultramontanok a mi elveinkkel a végszükségben meg 
fogjuk menteni a kereszténységnek összes vivmányait, in-
tézményeit, midőn fel fog a nép szeme nyilni s azokban fogja 
barátait felkeresni és feltalálni, kiket a liberalismus uralma 
alatt elvakítva ellenségként üldözött, midőn végre ezeknek 
szavaira el fogja égetni, amit előbb imádott és imádni fogja, 
a mit száz év óta elégetett. ,Sí.' 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 18. A b ű n ö s l e l k i s m e r e t . Az is-

tentelen, erkölcstelen, minden jogot és igazságot lábbal ta-
podó sajtó elleni felszólalása a rozsnyói püspök ő méltósá-
gának, nagyszerű mozgalmat idézett elő a sajtóban és mi ő 
méltóságának nagy hálával tartozunk, hogy e mozgalmat 
előidézte. Mert ámbár a napjainkban uralkodó napi sajtóter-
mékek iránya és szelleme felől minden katholikus pap tisztá-
ban lehetett, a ki csak akart; de hogy most minden lap önma-
gáról tett tanúságot, miszerint részese ama bűnöknek, melyek-
ről amott szó van, hogy mindenik épen tiltakozása által a 
körlevél ellen bizonyította, hogy lelkismerete nem tiszta, — 
ezt csak a rozsnyói püspök ő méltóságának köszönhetjük. 
Vagy ugyan miért is tiltakoztak volna az illetők, ha bű-
nösöknek nem érzik magokat? A körlevél általában be-
szél a rosz sajtóról, nem nevez meg névszerint egy lapot sem, 
mikép érezheti tehát p. o. magát sújtva a ,Hon\ miért tilta-
kozik Hatala tolla által a körlevél ellen, ha lapja tiszta 
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mindazon vádaktól, melyek a körlevélben előfordulnak ? 
Miért nem hallgattak ők is, mint a többiek, kik a gonosz 
sajtó elleni főpásztori szózatot nagyon is helyén levőnek ta-
lálják ? Igaz marad az ez esetben is, hogy qui se excusat in-
cusat, vagyis hogy minden tiltakozó lap megérdemli, hogy a 
körlevélben a gonosz sajtó ellen általában felhozott vádak 
rája részletesen is kiterjesztessenek és olvasásától a hivek 
és a papság nyilt főpásztori szózat által eltiltassanak, vagy 
mint a körlevél szelidebb modorban teszi, legalább felhivas-
sanak, hogy az azokra való előfizetéstől és olvasásoktól tar-
tózkodjanak. 

Ami a sajtó támadásait a körlevél ellen illeti, neveze-
tesen pedig ama vád visszáutasitását, mintha a sajtó hitetlen, 
vallástalan lenne, csak nem feleslegesnek találnók rá vála-
szolni, ha csak attól nem tartanánk, hogy hallgatásunkból az 
ellenfél azon következtetést vonja le, hogy visszautasítása 
alapos és igy a vádak alaptalanok. E visszautasítás ellené-
ben azt kérdezzük : mennyire tartja a tiltakozó sajtó a vallá-
sossággal megegyeztethetöknek amaz ,érdekfeszítő' regénye-
ket, melyeket tárczájában közöl? azt is a hit terjesztésének 
eszközeihez, a vallásosság előmozdításához számitja-e, midőn 
Darwin theoriáját égig magasztalja, vagy épen Renán fércz-
müveit hathatósan ajánlja ? a keresztény erkölcscsel össze-
férőnek ítéli-e azon képeket, melyek lapjainkban csaknem 
hetenkint a legfrivolabb ábrákban jelennek meg ? stb., stb., 
elég szemérmetlen-e a sajtó, hogy e napi tényeket tagadja ? 
ha pedig tagadni nem képes, minő képpel utasíthatja vissza 
a vádat, hogy valóban istentelen, bitetlen és erkölcstelen ? 

Feltéve azonban, de meg nem engedve, a sajtó fel-
szólalásának e pontbani alaposságát, van e körlevélben még 
egy más pont, melyet jónak látott a sajtó hallgatással mel-
lőzni. Midőn ugyanis a körlevelet megtámadja azért mert 
őt hitetlennek nevezi, jónak látja hallgatni arról, hogy a go-
noszság bélyege azért süttetett rá, mert az egyházat, annak 
szolgáit, a jogot és igazságot is megtámadja, már pedig 
mindezek ugyanannyi jogos czimek, melyek alapján minden 
papnak lelkismeretes kötelessége, hogy hasonló lapokat ne-
csak maga ne támogasson saját filléreivel, hanem minden ki-
telhető módon azon törekedjék, hogy a hivek is száműzzék 
lakaikból. De talán ami sajtónk hasonló bűnökben nem ré-
szes ? E kérdésre válaszul már az is elég, hogy a sajtó vagy 
elhallgatta az említett vádakat, pedig qui tacet consentire 
videtur, vagy pedig phrázisdus századunk szokása szerint 
oda csavarta a dolgot, hogy a hierarchia az egyház alatt sa-
ját érdekeit érti ; de ezenfelül, ki ne tudná mily hangon 
és nyelven szoktak naponkint az egyházról beszélni ? ki ne 
tudná, hogy hányszor intéztetett már támadás az egyház 
javai ellen ? oly nyilt dolgok ezek, hogy bebizonyitásra nem 
szorultak és igy nagyon is megkövetelhető, hogy ilyirányu la-
pok ne szennyezzék be sem kath. pap, sem katholikus hivő-
nek házát. 

Még egy támadásra akarunk felelni. A ,Pesti Napló1 

ugyanis azt akarja, hogy a kormány felelősségre vonja a 
püspökét, mert a körlevélben az állíttatik, hogy hasonló 
lapok az adózó nép filléreiből tartatnak fenn, ezt a ,2V.' nem 
engedi el a püspöknek. De miért nem ? hát nem igaz, ami a 
körlevélben van, hogy a kormányoknak bizonyos összeg 
szabad rendelkezésükre bocsáttatik, melylyel a sajtót meg 

— — veszik ? nem igaz, hogy ez az összeg a nép fillé-
reiből való ? nem igaz, hogy ugyanezen sajtó intézi támadá-
sait minden ellen, ami a vallásos lélek előtt szent ? Amit nyíl-
tan az országgyűlésen megszavaznak, annak felemlítése a 
püspök által bün lenne ? Mit akar hát a ,Pesti Napló' ? Kü-
lönben minden blamage elkerülése végett, jó lesz, ha a ,NapW 
még egyszer átolvassa az incríminált pontot, akkor talán be 
fogja látni, hogy most az egyszer nem fogja azon pikáns hírt 
közölhetni, hogy a rozsnyói püspök megidéztetett, mert a 
körlevélben van ugyan szó, de plerorum statuum europaeo-
rum guberniis, kiknek a nevezett összegek rendelkezésükre 
bocsáttatnak, de a magyar kormány egy betűvel sem em-
líttetik. 

Végül még csak azon óhajtásnak adunk még kifejezést, 
hogy amily általános volt a sajtó támadása, oly általános 
legyen sikere is a körlevélnek. -f-

Beszterczebánya. P ü s p ö k i k ö r l e v é l . (Folyt.) 
Innen kezdve jó nagy részét a körlevélnek majd le kell for-
dítanom, mert amik ottan a templomok belső berendezése s 
illő, stylszerü kiesinositására nézve mondatnak, tekintve, 
hogy ily elismert tekintélytől származnak, minő Ipolyi püs-
pök, sokkal érdekesebbek, de közérdeküebbek is, semhogy a 
,Bel.' összes olvasóinak ne vélnék jó szolgálatot tenni, midőn 
általános, mindenütt nagy haszonnal figyelembe vehető s 
mindenütt alkalmazható szabályul ideigtatom azt, mit kör-
levelünkben erre nézve találok. 

A templom kicsinositásának mintegy legkönnyebb 
módja az, ha a falak egyszerűen lehetőleg világosan s egy 
színre fejtetnek. Ha a megkívántató költség meg van, akkor 
a sanctuariumra különös szorgalom fordítható. Ha azonban 
a körülmények megengedik, hogy a falak festészeti feldíszí-
tésére valamivel több költség fordíttassák, akkor ez már a leg-
nagyobb gonddal s vigyázattal teendő meg, nehogy oly fest-
vények kerüljenek napfényre, minőket templomainkban f á j -
dalom gyakorta látunk. 

Mert alig képzelhető gyakran ügyetlenebb s ízléstele-
nebb dolog, mint az, mit néha templomainkban ,festmény' s 
,festés' nevezete alatt találunk, mit holmi vándor-mázolók, 
szobafestők, s ezek közül sem a java készítettek, durva fes-
tékkel s épily kivitellel, mintha csak közönséges szobát, 
vagy legfelebb valami táncztermet festettek volna. Holmi 
visszataszító, természetellenes színezettel hamis virágok, soha 
sem látott márványok s áloszlopok festetnek oda, olyanok, 
minőket épen csak a szépészeti ízlésnek teljes hiánya te-
remthetett, mely utóbbinak nyomai sehol sem kerülendők 
annyira mint épen a templomban. 4 

Még ennél is több, ha ilyféle kontárok emberi alakokat, 
sőt egész jeleneteket, s az egyházi festészet szabályainak 
minden ismerete nélkül idevágó képeket festeni mernek, 
nemcsak a művészet törvényei egyenes gúnyára, hanem 
minden józan ész s ízlés ellenére is, a szakértők utálatára s 
megbotránkoztatására s az egyszerű emberek néha bámula-
tára, de gyakran eltévesztésére is ; hozzá gyakran még oly 
rosz festékkel is dolgozván, mely megromolván vagy lehull-
ván, a nem ritkán nagy költség mellet ,feldíszített' templo-
mot még csak inkább elékteleníti. 

Elrendeli azért mlgos főpásztorunk, hogy ezentúl, mi-
dőn ily nagyobbszerü munkálatokra a törvényes szokás sze 



118 

rint az ordinariatusi engedély kikéretik, egyúttal az idevo-
natkozó tervek, előrajzok s minták is terjesztessenek fel; 
sőt kegyesen megigéri, hogy az illetőknek kérelme folytán 
kész, ilyetén tervezeteket hozzáértők által elkészittetni, me-
lyeknek alapján aztán másodrendű mesterek is az eredmény 
jó reményével munkához foghatnak, mely ekként jobb is 
lesz s olcsóbb is, mint ezt eddig gyakran tapasztalni szoktuk. 

Ezen, megyénk minden papja által kétségenkivül nagy 
hálával fogadott rendelet, illetőleg Ígéret első sorban a tem-
plom legkitűnőbb részére vonatkozik, az oltárra. 

Mennyit nem lehet oltárainkról mondani, minőknek Jcel-
lene azoknak lenniök, s, fájdalom! minők gyakran! (Folyt, k.) 

Ptíris. K o r m á n y u n k á l l á s a felette nehéz, mert 
két oldalról támadtatván meg, kénytelen néha meg barátai 
ellenében is védelmeznie magát s máskor ismét sújtani ott, 
hol inkább jutalmazni szeretne. Egyfelől méltó panaszokkal 
ostromolják az , Univers1, elnyomása s azon körlevél miatt, 
melyet a püspökökhez intézett ; másrészt a liberális lapok, 
inkább bujtogatási rosz szándékból, mintha magok hinnék, 
a ,reactio' óriási haladása felett jaj veszékelnek. Ennek leg-
főbb okát azonban azon jótékony erélyben kell keresnünk, 
melylyel a kormány a hitetlenségnek az iskolák általi ter-
jesztését megakadályozni iparkodik, mely tekintetben nem 
tesz sem többet sem kevesebbet, mint a mennyit Lajos Fü-
löp s III. Napoleon is tettek, kik hasonlólag nem engedték 
meg, hogy az elemi tanoda az istentagadásnak terjesztőjévé 
váljék. A többiben pedig azon van ministeriumunk, hogy a 
mennyire lehet, az arany középúton haladjon, nehogy 
jobbra vagy balra, kül- vagy belföldön túlságosan sok ellen-
séget szerezzen magának, minek azonban az is lehet követ-
kezménye, hogy ez uton túlságosan sok barátot sem fog sze-
rezni magának ; mert két urnák, annál kevésbbé tehát több 
urnák nem szolgálhat senki ; kormányunk pedig csakugyan 
már azon helyzetben van, hogy több urnák szolgálnia kel-
lene; mert kívülről Bismarck alkalmatlankodik neki, belül-
ről a forradalom, s mind e közben még legjobb barátait is 
kénytelen néha megsérteni, a katholikus-conservativ pártot. 

A mi különösen Bismarckot illeti, tudjuk, hogy mint 
mindenütt az egész világon ugy itt is fizetett tollai vannak, 
melyek ezidőszerint különösen arra szeretnék kormányunkat 
rávenni, hogy a katholicismussal ugy bánjék el, mint ő teszi, 
odahaza. Ez pedig nálunk teljeséggel lehetetlen. Tudjuk, 
hogy még Thiers is, a vén forradalmár kénytelen volt a 
katholikusokra támaszkodni, s nem a vörösökre, voltaké-
peni politikai barátaira. Igy tehát ilyféle üldözésről, minőt 
a kanczellár odahaza kezdeményezett nálunk szó sem lehet, 
miből következik, hogy ebbeli követelményeinek czélja egy-
szerűen s egyedül az, kormányunkat megbuktatni, s ekként 
barátait, a franczia forradalmárokat a hatalomra segiteni, 
csakhogy ez aligha sikerülend neki, hanem sokkal valószí-
nűbb, hogy előbb ő maga bukik meg otthon. 

Szegény Bismarcknak csillaga egyáltalán nagyon is 
tünőfélben van. Otthon óriásiakká nőnek a nehézségek ; itt 
nálunk legalább e téren hiába experimentál ; Olaszország 
sem meri őt egyházüldöző tervei legszélső határáig követni, 
ámbár e tekintetben úgyis igen sokat tesz, s Spanyolország-
ban is az ő emberei, Serrano et consortes csak a carlisták 

ügyét mozdítják elő; szóval mindenütt iniquitas mentità 
est sibí. 

Montalembert grófnak barátai s tisztelői mellszobrát 
készíttették el özvegye számára. Az ajándéknak átnyújtása 
jan. 15-én történt. A jól sikerült szobornak talapzatát meg-
felelő feliratok díszítik. A külföldi aláírók közt Gladstone, 
angol minister s Apponyi gróf nevét is olvastuk. 

Poitiers. P á r h u z a m a z e v a n g e l i u m i ö r -
d ö n g ö s e k s a m a i k o r s z e l l e m k ö z t . (Vége.) Még 
egy utolsó szót szól az Ur : „Hoc autem genus non eiicitur 
nisi per orationem et ieiunium — ez a faj pedig nem űzetik 
ki, hanem csak imádság és böjtölés által" 

Azt fogjátok nekem talán mondani : „E tekintetben 
legalább Krisztus Urunk ma élő tanítványai miről sem vá-
dolhatók. A jók manap eleget imádkoznak s eleget böjtöl-
nek . . . E z igaz s nagy kedvteléssel ismételgetjük is, mi-
szerint a jobb jövőnek legkedvezőbb s legmegnyugtatóbb 
előjelét épen ezen, sürü imákban nyilvánuló buzgalom ké-
pezi. Csakhogy van különbség ima s ima közt ; mert annak 
hatásos volta kiválólag a hittől függ, melyből ered s mely-
lyel mondatik. Már most, ha mi azt kérjük Istentől, mentse 
meg az oly társadalmat, mely el van határozva neki nem 
engedelmeskedni, neki mindenben ellentmondani, jogait vagy 
félre- vagy épenséggel el nem ismerni, szóval: összes ügyeit 
nála nélkül rendezni — akkor imánk hatástalan leszen. . . . 
Ész- sjogszerüleg csak nem lehet Istent segítségül hívni saját 
maga, saját tekintélye s az általa megállapított világrend 
ellen ? ! Maga Krisztus Urunktól halljuk minden jó imának 
példányképét : „Ti tehát igy imádkozzatok — mondja ta-
nítványainak 2) — Mi Atyánk ! ki vagy mennyekben, szen-
teltessék a te neved. Jöjjön te országod. Legyen te akara-
tod, miképen a mennyben azonképen a földön is." — Ha 
tehát igy kell imádkoznunk, Tiszt. Testv., váljon minő ered-
ményt várjunk egy ily imádságnak erejénél fogva, mely azt 
kéri tőle, hogy segítsen egy oly nemzedéken, mely közömbös-
nek nyilatkoztatta ki magát az 0 legmagasabb nevének meg-
szenteltetése, országának eljövetele, s akaratának e földöni 
teljesítése, tehát kivétel nélkül oly dolgok iránt, melyeket 
Krisztus utasitása szerint Tőle kérelmeznünk kellene; — 
mit várjunk egy oly imádságtól, mely a dolgok ily rendjé-
nek érdekében küldetik fel hozzá, mely épen megfordítva, 
amint ezt Krisztus urunk gyönyörű imájában mondja, sza-
porítja azon alkalmakat, melyek a kísértetbe visznek min-
ket, s mely a bün, e gonoszt per eminentiam mindenképen 
kegyeli — ? 

A mi továbbá a böjtöt illeti, igaz, hogy szép látvány, 
ha egy egész nemzet, saját szabad akaratából böjti s vezek-
lési napot szab meg magának. De a testnek sanyargatása csak 
másodrendű dolog a szellem s az akaratnak megfékezéséhez 
képest. E tekintetben jó lesz Izaiásnak 58. fejezetét olvasni ; 
— mert ha böjtünk olyan lenne, mint a zsidók böjtje volt, 
melynek mögötte mindannyiszor a régi keményszivüség rej-
lett ; ha mi nyakasan ragaszkodunk azon rendszereinkhez, 
melyeket az egyház, tanítása s hitbeli határozatai által téve-
seknek nyilvánított ki, ha mi mindig ugyanazon előítéle-
teknek hódolunk, mindig ugyanazon bálványokat imádjuk, 
akkor lehetetlen, hogy testi böjtünk malasztokat eszközöljön 

') Máté 17 20.2) U. o. 6, 9. 
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engedetlen szellemünk s lázongó akaratunk számára . . . . 
„Quare ieiunavimus et non aspexisti" 3) miért böjtölünk, lia 
te nem tekinted azt? — s az Ur ekként felel: „ecce in 
die ieiunii vestri, invenitur voluntas vestra — mert ime, böj-
töléstek napján tűnik ki akaratotok", hogy nem engedelmes-
ségből, hanem különféle oly szándékból teszitek azt, mely 
nem az én szándékom. 

Ezért is mondjuk ugyané látnokkal : 4 ) „Jaj nekem, 
mivel én fertőztetett ajakú férfiú vagyok, s förtelmes ajakú 
nép közt lakom" s ismételgessük az apostolokkal : „Domine, 
adauge nobis fidem !" 

Nekem pedig, a püspöki székre emeltetésem eme hu-
szonnegyedik évfordulóján eszembejut ama huszonnégy szék, 
mely a bárány királyiszéke körül áll 5), s melyen huszon-
négy vén ül, fehér ruhákba öltözve, aranykoronákkal fejő-
kön. A hagyomány azt tanitja, hogy e huszonnégy szék az 
ószövetségben ama huszonnégy papifejedelmet jelképezi, Jki-
ket, mint épannyi papi családnak fejeit Dávid király a tem-
plom körüli szolgálatok vezetésére rendelt ; 6) az uj szövet-
ségben pedig a püspöki székek összletét, melyek Krisztus 
Urunk e földöni helytartójának széke körül sorakoznak. 

Minden fogyatkozásaim s gyengéim daczára immár 
közel egy negyedszázad óta egyikén ülve a legkitűnőbb püs-
pöki székeknek — vajha az Ur malasztjából meg tudnám 
őrizni a sziv ama tisztaságát, melyet e vének fehér ruhái 
jelképeznek, s vajha minden perczben kész volnék koroná-
mat letenni annak lábaihoz, ki a mennyei trónuson ül, s 
földi helytartójának lábaihoz, kinek apostoli trónusát annyi 
üldözés s keserűség környezi. Ez azon szék, melyhez az en-
gedelmesség, a tisztelet s a szeretet köteléke fűz, oly köte-
lék, mely naponta erősebbé s szorosabba válik azon véghe-
tetlen szenvedések által, melyek szentatyánk szerető szivét 
marczangolják, s melyekben mindnyájan osztozkodunk vele. 

Svajcz. A n y u g t a l a n s á g o k r ó l s z ó l ó h i r e k 
egyre sűrűbben érkeznek a berni Jurából, anélkül, hogy 
eddig megvalósultak volna. A berni kormánykörökben köl-
tik ezen hireket, azért, hogy az egész Jurát kényök kedvök 
szerint protestáns katonasággal tölthessék meg, s igy az 
ottani katholikusokat a legvadabb terrorismusnak nyomása 
alatt foszthassák meg hitöktől, mindenöktől. 

Mily alaptalanok ezek, holmi nyugtalanságokról szóló 
hirek, s mégis, mily lelkismeretlenül zsákmányoltatnak ki a 
berni kormány által, mutatja Faliy helységnek esete. Ezen, 
a franczia határhoz közel fekvő falunak 84 éves papja volt, 
kit a kormány, mint száz mást ,a törvények iránti engedet-
lenség miatt' határozatlan tartamú börtönre itélt, jutalmul 
azon szolgálatokért, melyeket az aggastyán 53 év óta az 
Isten egyházában tett. Természetes, hogy ezen zsarnoki 
rendelet a helység lakóit a legnagyobb elkeseredéssel töl-
tötte el ; mert mindenki tudta, hogy a szegény öreg két hé-
tig sem tudná a börtön kinjait elviselni, hanem menthetet-
lenül áldozatul esnék. De a rendőri ügynökök már itt vol-
tak, s felkutatták az egész falut, mert a plébánost honn nem 
találván azon gyanúperrel éltek, hogy valahol el van rejtve. 
Kocsin tehát nem lehetett őt már elvinni, minél fogva nem 
maradt egyéb hátra, minthogy egy erős férfiú hátára vette 

3) Íz. 58, 3. *) U. o. 6, 4, 5) Jel. 4, 4. «) Krón. 24, 5. 

az öreget s vele tüskén bokron keresztül a nem igen messze 
levő határig elszaladt, honnan aztán lassan gyalog is foly-
tathatta útját. Ezen vétekért az egész helység executiót 
kapott. 

Hasonló silány okból egy másik hely is szállatott meg, 
Vendlincourt. Ott egy ház égett le, melynek tulajdonosa 
véletlenül ókatholikus, ki ezen körülményt arra használta 
fel, hogy ,meggyőződésének martyrját ' játszsza, azt állít-
ván, hogy házát az infallibilisták gyújtották fel. Ennélfogva 
az egész falut katonasággal rakták meg, mely még akkor is 
ott maradt, midőn már kisült, hogy a ,martyr' maga gyúj-
totta fel jól biztosított házát, minélfogva már be is záratott. 

Nem csuda tehát, ha ilyetén eljárások immár a diplo-
matiát is mozgásba hozzák, s ha már a külföldi követek is 
e tekintetben meglehetősen határozott hangon nyilatkozni 
kezdenek, oly értelemben, hogy az ,Allg. Schw. Ztg.' tudó-
sítása szerint több tagja, félhivatalos eszmecsere alkalmával 
kijelentette, miszerint a berni kormánynak eljárását annak 
veszi bizonyítékául, hogy ugyancsak e kormány az igazság 
fogalmát végképen elvesztette. Különös találkozása a körül-
ményeknek : a kormány épen most indit pert több oly sze-
mély ellen, kik a múltkor emiitett, a nagyhatalmakat segít-
ségül hivő röpiratot terjeszteni iparkodtak, s ugyané hatal-
maknak képviselői azok, kik összes ebbeli eljárását, ha 
eleinte mindjárt csak magánbeszélgetésekben is kárhoztat-
ják ; — bár ezen félhivatalos nyilatkozatok hivatalosakká 
válnának, mielőtt későn lesz ! 

IRODALOM. 
Páskuj Lajos, szatmári r. Jc. esperes-plébános egyházi 

munkálatai, egyházi használatra és családi olvasmányul. I. 
kötet. Budapest, 1874. Ára 1 frt. Sartorinál. 

A következő böjti időszak, mely szerző szerint ellen-
tétben a „test idényével" (a farsanggal) a „lélek idényének" 
nevezhető, alkalmat nyújt m. t. paptársaim figyelmét a fen-
czimzett műre felhívnom, melyet eszmegazdagság, eredeti ké-
pek és hasonlatok, szónoki rythmus, és zamatos magyar 
nyelvezet nagybecsűvé tesznek. A sz.-nek, habár őtet sze-
mélyesen ismerhetni nincs szerencsém, a műből a művészre 
vonva következtetést, jeles, képzett szónoknak kell lennie, 
ki a szónak hatalmával bir, s e hatalom teljes tudatával sze-
rezhette össze jeles nagyböjti beszédeit, melyekben minden 
korra, nemre, a családi élet főbb jelenségeire, sőt itt-ott az 
állam-élet fel-felmerülő egyes kérdéseire is tekintettel van. 
Álljon itt mutatványul egy-két szép eszme a sok közül ! 

Szólván az anyáról, azon óhajtását fejezi ki: bár len-
nének korunk hölgyei vallásosabbak. Mert a templom és ta-
noda mellett a szülőké, s azok közt kiválólag az anyáké a 
magasztos hivatás : vallásos s a hitért lelkesedő nemzedéket 
nevelni. Es miután a politizáló s tudós házi nőkről finomul 
átsurranó megjegyzést tett, imigy folytatja : „Azt hiszem, 
ugy van mindenki a nőkkel, mint a szép vidékkel : egy ke-
reszt, egy kápolna adja meg a legszebb tájnak is igazán va-
lódi szépségét. A nőt is a vallásosság teszi a szó magasztos 
értelmében bájossá, széppé, gyönyörűvé, nemcsak az embe-
rek, hanem ami több, az angyalok, sőt az Isten előtt is ! . . . 
Mert mit is ér az, ha némely nő tudós, — beszél tiz nyelvet 
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tud zenélni, himet varrni, ha nem vallásos ? . . Igy minden 
tudománya félszeg ; mert a bölcseség kezdete az Ur félelme. 
Nyelvismerete is hiányos, nem ismervén az angyalok nyel-
vét, a vallásos buzgó imát. — — Nézzétek a természetet ! 
A virágtő felneveli bimbóját, s annak szint s illatot a d , . . . a 
rózsából rózsa lesz; — a fa kifejti gyümölcsét, s ellátja azt 
kellemes izzel, — a fülemüle nem elégszik meg azzal, hogy me-
leg fészkében szárnyakat fiainak növeszt, hanem megtanitja 
őket repülni, énekelni, fülemülékké neveli azokat 
Keresztény szülök, kath. anyák, ti Beelégedjetek meg azzal, 
hogy gyermekeiteknek eledelt és ruhát,adjatok, hanem ta-
nítsátok meg őket Isten utain járni, Ot szeretni, imádni, 
számára dicsérő éneket zengeni.. . Szóval : neveljétek őket 
katholikusokká, az angyalok barátjaivá, Isten gyermekeivé, 
a mennyország örököseivé ! ! . . . " 

Szépen ecseteli sz. a lelkismeret azon óriási erejét, 
melyet kifejt, hogy bennünket a bűntől visszatartson. „Va-
lamint a természet zajának megvan a maga hangfokozata, 
mint: lehel, szellő, szél, szélvész, fergeteg, orkán, vihar,me-
lyek a szelek hárfájának megannyi húrjai ; ugy a lelkisme-
retnek is megvan fokozatos figyelmeztetése, intése. Kezdet-
ben tetteink fölötti tetszését vagy roszalását az arczpirulás-
ban nyilvánítja. Azután csendesen szól hozzánk itt benn, 
mint a fát rágó szu, — s ha ez nem használ, fenhangon be-
szél, s majd mint midőn óriási fát vágnak ki, erős fejsze-
vágásokat érzünk belsőnkben, hogy egész lelkünkben meg-
rendülünk Csakhogy ugy vagyunk mi a lelkismerettel, 
mint a gyermekek, kik először jutnak zsebórához. Eleinte 
szüntelen hallják annak ketyegését mellényök zsebében, 
figyelemmel kisérik minden ütését, szüntelenül vizsgálják 
számlapját, s oly nyugtalanok, ha a mutató hibásan jelzi az 
időt. Későbben azonban megszokják és nem ügyelnek sem 
ütésére, sem mutatójára, pedig az óra most is ott ketyeg 
szivök közelében". (Vége köv.) 

Megjelent s beküldetett : 
= Az ,Uj Magyar Sión1 januári füzete. Tartalom. Az idő 

mint szövetséges. Kereszténység vagy materialismus. Zeng-
jen-e még a lant ? (Költemény.) Békesy Emiltől. Rajna vi-
dékén, Maszlaghy Ferencstöl. Bíbornoki ünnepélyek Esz-
tergomban és Budán, Maszlaghy F.-töl. Irodalom. Vegyesek. 

VEGYESEK. 
— Végrehajtás utjáni árverések legújabban ismét a 

kölni érseknél, a trieri püspöknél s a pozeni helynöknél tör-
téntek. — A münsteri előkelő hölgyek részvétnyilatkozatot 
nyújtottak át a püspöknek ; ennek következtében febr. 7-én 
az államügyész jelent meg a püspöknél s minden törvényes 
felhatalmazás nélkül a kérdéses iratot elkobozta. A püspök 
a házi jog ezen flagrans megsértése ellen panaszt tett a tör-
vényszéknél. — A berlini ,legfőbb egyházi tvszék' Ledo-
chowski érsek letevésének kérdését vette tárgyalás alá. — 
Azon hir, mintha a boroszlói hgpüspök kérdést tett volna 
Bécsben aziránt : nem tehetné-e székhelyét osztrák földre 
át, ismét meghazudtoltatik. — A polgári házasság behoza-
tala ellen még a porosz kerületi főnökök is kezdenek ellen-
zéket képezni, amennyiben sokan kijelentették, miszerint 
hivatalukat rögtön leteszik, mihelyt a házassági lajstromok 
vezetése rájok bizatnék. — A porosz koronaherczeg, ki ed-
dig a berlini nagypáholynak elnöke volt, e hivatalról leg-
újabban lemondott, állítólag azért; mert a király beteges-
kedése miatt kormányzási teendői nagyon megszaporodtak. 

— Londonban még folyvást tartatnak katholikus 
meetingek. Febr. 8-án az ott lakó irhoni katholikusok 

Sanct-Anne's-Hallban gyűltek össze, hogy Bismarck ellen 
háromszoros ,röfögést' vigyenek véghez. Ugyanaz napon, 
melyen az általunk jelzett Sanct-James-Halli meeting tarta-
tott, vagy 1000 személy, kik oda be nem fértek, külön mee-
tinget tartottak a Trafalgar-Square-en, hol háromszor él-
tetve a lelkismeretszabadságot s épannyiszor Bismarck ellen 
röfögve, ezeknek elvégzése után először a s.-James-Hall, 
aztán pedig a német nagykövetség elé vonultak, hol a német 
követ aligha nagy örömére ugyanezt tették. 

— A jelenlegi parlamenti választásoknál először történt, 
hogy egy munkás-képviselő is bekerült az angol alsóházba, 
Macdonald staffordi képviselő személyében. — Párisban leg-
újabban azon hir keringett, hogy az ,Univers1-nek felfüg-
gesztése nemsokára vissza fog vonatni. 

— M. é. decz. 24-kén a győri székesegyház László-
kápolnájában Vörös Miklós, jeles hivatalnok, ki egyszers-
mind egy nagy családnak atyja, a kath. hitvallomást tette 
le. E megtérést alapos meggyőződés hozta létre ; mert azt 
csak az igazságnak hoszu és komoly kutatása előzte meg. 
Evek előtt ugyanis a még akkor protestáns apának egyik 
kedves gyermeke halálos betegségben sinylett. Az orvosi tu-
domány minden kísérlete meghiusult, s az orvos a gyerme-
ket elveszettnek hitte. És csakugyan este felé a kórtünemé-
nyek semmi kétséget sem hagytak fön aziránt, hogy a gyer-
mek a halállal küzd. A veszélynek e legfőbb fokán a kath. 
anya fájdalomtól roskadozó szívvel hullt térdre az Isten 
anyjának képe előtt, és összekulcsolt kezekkel esdett : 
„Anyám, drága Anyám, hagyd meg gyermekemet !" És oda 
térdelt a prot. apa is, szivében azon őszinte Ígérettel : „Se-
gíts, Anyánk ! segíts gyermekemen, és én hinni 
akarok". A gyermek, melynek halálhörgése alatt a szülők 
szive csaknem megtörött, szemecskéit azonnal felnyitotta, s 
arczán szende mosoly terjengett szét. E mosolyra az anya 
felkiált, felkapja gyermekét és szivéhez szorítja, hogy azt a 
halál tőle ne választhassa el. Az apát e jelenet mélyen meg-
hatotta, befödte arczát, és s í r t . . . È könyek, az isteni kegye-
lem harmatával egyesülve, számára évek múlva az őszinte 
megtérés nemes gyümölcsét érlelték meg. — Szeplőtelen 
szűz Anya, imádkozzál értünk, szegény magyar gyerme-
keidért ! 

— A voralbergi Feldkirchben január 25-kén szentel-
tetett pappá duc de Castres, és u. e. hó 29-kén mutatta be 
zsenge-áldozatát Parays-le-Monialban, az Ur Jézus sz. Szive 
tiszteletének e bölcsőjében. Duc de Cartres Mac-Mahon el-
nök sógora, kit ő az olasz háborúban mint segédtiszt köve-
tett. Párisban megnősült ; de neje, miután férjével együtt 
Istennek magát szentelni elhatározta, a zárdába lépése után 
nem sokára meghalt. 

— „Huisgezin" czimü hollandi lap e meglepő (?) hirt 
hozza : „Mint biztos kútfőből értesülünk, a német ókatholi-
kusok uj püspöke legközelebb — megnősül, é3 pedig egy 
gazdag 21 éves leányt vesz el. A rotterdami janzenista püs-
pök, ki által püspökké szenteltetett fel, fogja egyszersmind 
esketni is őtet". Denique minden reformatiónak (!) a vége — 
házasság. 

— A freiburgi káptalani helynök határozott tiltakozást 
bocsátott ki a papok számára Baden'ban is behozatni szán-
dékolt ,államvizsgálat' ellen. A katholicismus elleni,Kultur-
kampf' ott is javában foly. 

Kegyeletes adakozások 
a svajczi üldözött papok számára. 

Horvát János, áldozár Kecskeméten az Urban kedves 
testvéreinek, az üldözött svajczi papoknak . . . . 5 ft. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

küldéssel 5 f t . 
Szerkesztői lakás, Budán 
vizi város,főutcza 221,hova 
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zetidők. 
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyi to t t levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, február 25. " 16. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Canite tuba in Sión! — Püspöki körlevél a rosz sajtóról. Egyházi tudósítások: Pest. A nagy-szebeni kath. 
árvaház rendezése. Buda. Weninger atyának böjti predikácziói. Beszterczebámja. Püspöki körlevél. Róma. Különfélék. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

Canite tuba in Sión! 
(Folytatás.) 

H á t édes hazánk há t r a akar-e maradni a „ha-
/ 

ladó pá r t " törekvései megett? ü bárcsak igennel 
fe le lhetnénk! Azonban fájdalom, még jobban elsö-
tétül lelkünk ege, ha oly sokat szenvedett orszá-
gunkra nézünk. Az ö'si erények az Árpádok és Hu-
nyad iak hadainak kebléből tünedeznek ; vallásos 
a tyá ink hónából, sehonnai nép bevándorlása foly-
tán , a jó erkölcsök pusztulnak, idegen gaz bur ján-
zott fel i t thon. A gyászos emlékű I I . József császár 
óta, —• ki t elveinél fogva már any ja idejében ma-
gáénak tar tot t a páholy ; kinek egész uralkodása 
nem volt egyéb páholynyi tás i engedélyezésnél és 
a szabadkőművesség eszméinek s el \einek törvény-
czikkekbe való öntésénél; s kit azéri a kőművesek 
könyveikben és i ra ta ikban az émelygésig dicsőite-
nek, — ezen idő óta mérges és bóditó külföldi nö-
vény vert gyökeret hazánkban : a szabadkőműves-
ség „akáczf'ája". A páholy „kelet"-éről szétáradó 
„világosság" nemzetünk legjobbjainak is elvakitá 
szemét, a hamis „felvilágosodás" sokaknak tévú t ra 
vezeté elméjét; kitüzetett ok nélkül ná lunk is a 
„haladás" zászlója, s a hazug „szabadság, egyen-
lőség és testvériség" jeligéjű lobogó a la t t veszedel-
mes ösvényekre tértek. 

Tudva és akarva tették volna ezt honfiaink ? 
Tiszta öntudat ta l , tudva és akarva vál t volna a 
magyarbó l a ty já ihoz mél ta t lan nemzedék ? De 
hogyan? Tudva és akarva képes volna a kosmopo-
litikus, hontalan vi lág-forradalmi rendhez csatla-
kozni az a m a g y a r , kinek közmondásos erénye, 
vallásos érzülete mellet t , mindenkor a leglángolóbb 
hazaszeretet volt ? Ez nem lehet, ezt senki sem hi-

heti. Is tentelen, idegen, hontalan kalandorok hálóz-
ták be a magyar t is. Oh édes Istenem ! l á tnának 
csak be a kárpi tok mögé azon jó u rak , kiket az 
„ inas-páholy"-ba fölvételök alkalmával oly mé-
zes szavakkal keritenek tőrbe; tudnák csak a „le-
gény- és mester-fokokban", mikép ámí t j ák és csal-
j ák egészen mást jelentő szólamokkal őket, hogy a 
világ-szövetség czéljaira eszközül ma jd ru tu l fel-
használ tassanak alkalmas időben ; ha szemeiket égi 
vi lágsugár deritné fel pi l lanatra : minden bizony-
nya l tömegesen lépne ki valamennyi becsületes 
magya r ember a nemzetellenes és az emberi méltó-
ságot lealázó földalat t i szövetségből. De legtöbben 
alig kerülhetnek imputat io alá, mert nem tud ják , 
mit cselekesznek. Ret tentőnek kell azon büntetés-
nek lenni, melylyel az igazságos Isten sú j t j a ma jd 
mindazokat , kik annyi ár ta t lan jó lelket örökre bol-
dogta lanná tenni nem iszonyodnak ! Lucifer gonosz-
ságával ha táros a páholy á rmányos istentelensége, 
mely immár csaknem két százada, hogy nem csu-
pán egyeseket, hanem egész népeket a legirtózato-
sabb ideiglenes csapásokkal lá togat ta t és örök kár-
hozatba sodor ! Nagy okunk van tehát , hogy meg-
szólaljon végre a harsona Sionon. 

A magya r nemzetet Jézus Krisztus egyháza, 
sz. I s tván , ha lha ta t lan k i rá lyunk a lko tmánya s 
törvényei által fölnevelte, polgárosul t tá tette. Iszo-
n y ú idők, rémteljes századok viharzot tak le az or-
szág feje fö lö t t , hollószárnyaival nem egyszer 
szállt közel hozzá a zordon enyészet. De a magyar 
nem csüggedt, hite erős, bizalma rendületlen ma-
radt . A szent Szűz, kinek ótalmába a ján lá apostoli 
k i rá lyunk országát, közbenjár t és könyörgöt t isteni 
F iáná l , — és a nemzet csudálatos réveken szaba-
dult ki mindannyiszor a már-már megsemmisülés-
sel fenyegető veszélyek tömkelegéből. Nem esett 
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kétségbe a magyar , mert történelmének minden kor-
szakában volt vigasza, élet-halál tusáiban az üd-
vözítő jelvényre, a szabadító keresztre tekinthetett . 

Es mostan, legnagyobb szabadságunk idején, 
midőn az atyáink által kivivott boldog békét csak 
élveznünk kellene ; mostan, midőn szabadító Iste-
nünknek örök hálát kellene és lehetne zengenünk a 
vett számtalan jótéteményekért ; mostan, kérdem, 
mit müvei a magyar ? 

Legfeketébb hálátlansággal akar adózni ! Vég-
kép el akar pártolni a ty já i Istenétől ! A pogány vad-
ságba szándékozik visszatérni, melyből a jóságos 
Égből irgalmával kiemelte ! Sőt még itt sem álla-
podik meg, egyenesen Isten egyháza ellen fordul ; 
azon egyházat készül bilincsekbe verni, melytől 
csak szeretetet tanult ; mely öt nemcsak mennyei 
kincsekkel gazdagitá nyolcz századon által, hanem 
válságos időkben egyedüli bará t ja volt, és a világ 
közepén testvér nélkül, rokon nélkül küzdő nemze-
tünket annyi ellenség ellen aranyával , ezüstjével 
segité. 

Hihetetlen, de való ! Az istentelen szabadkő-
művesség, a brutalitás ez eszközlője bebizonyitja, 
hogy egyszersmind embertelen is. Ha az őserdők 
vad lakóiról olvasnánk ilyesmit, vér szöknék ar-
czunkba, mert ez flagitium a természetjog ellen. 
Ha idegen nemzeteknél hallunk ily erőszakos bűn-
tényt, undoritó bot ránynak bélyegezzük. Es mégis 
ily események tárulnak fel nap-nap után hazánk-
ban ! Ne adja Isten, de lehetséges, hogy napjaink 
meg vannak számlálva ; lehetséges, miszerint mindez 
csak azért történik, hogy országunk ezeréves fen-
állását meg ne ülhesse a nemzet. Canite tuba in 
Sión ! mentsük meg azt, a mi megmenthető. 

Bármily sötét a kép, mely lelki szemeink elé 
vonul, nem szabadulhatunk tőle. Tény az uraim, 
hogy a hazát nem ismerő kosmopolitikus világ-
rend, az „amerikai rendszer" csábitó neve alatt, 
atheus szabadkőmüvesi „jogállam" létrehozásán 
dolgozik. Tény az, hogy a magyar parlament is ki-
küldé már a 27-es bizottságot, mely magasabb kő-
müvesi czélok érdekében működve, hivatva lesz 
szétrombolni azon alapokat és ledönteni azon osz-
lopokat, melyeken országunk nyolcz századon által 
biztosan nyugodott. E bizottság három oszlopot 
fog emelni a „bölcseség, erősség és szépség" oszlo-
pait, melyeken a páholy nyugszik, melyeken a vi-
lág-páholyt, a pogány világ-respublicát felállítani 
sietnek. 

A „bölcseség" oszlopa, melyeta páholy elnöke 

képvisel, a szabadkőmüvesi „igazság" hirdetését 
czélozza. E páholy jelszó szerint „hazugság" min-
den, mi a kőmüvesség tanával és elveivel ellenke-
zik,- e szerint „tévely" és „esztelenség" minden po-
sitiv vallás, kivált pedig a kath. religio, — tehát 
eltörlendő. E „bölcseség" előtt „babona" és „sötét-
ség", „előítélet" és „balhit" az egyház hite és ta-
ni tmánya. — ennélfogva a „felvilágosodás" száza-
dába nem való. Ma csak a „szeretet", „humanitás", 
„testvériség" vallása állhat fen, mert a páholynak 
csak ez a vallása. A humanitárius kőmüvesség Is-
tenről nem tud semmit. Emleget ugyan néha istent, 
de e szó alatt nem a világ teremtőjét, megváltóját 
és megszentelőjét, nem a Szentháromság egy Is-
tent érti, hanem a „világ egyetem nagy épitő mes-
terét" , az encyclopaedisták, Strauss és Darwin iste-
nét. Ezen „minden világok épitő mesterének" böl-
cseségére akar ja a páholy tanítani hazánkban is a 
nemzet virágát, a haza jövőjét. — a miért is „ren-
dezi a tanügyet ." De mi képen ? Elszakítja az isko-
lát természetes anyjától , az egyháztól; Fichte és 
Hollós lelkületü tanárokkal rak ja meg a kathedrá-
kat , hogy a kőmüvesi elveket ex tripode hangoz-
tathassák! „Epen most készül nevezetes lépést 
tenni szellemi téren ugyané tá rgyban" a magyar 
kőmüvesség — irá nem régen a ,.50«'-ban a pesti 
Nagy-Oriens ti tkára. Két hónap előtt, deczember 
20-án gyűltek össze Budapesten a mindkét ritusu 
összes páholyok képviselői oly czélból, hogy egy 
„szabadkőmüvesi kormányzás és felügyelet alat t 
álló" iskolát nyissanak. Az „Egység a hazában" 
nevű páholyból került ki az inditvány. Ébredez-
zünk, zengjen a harsona Sionon ! 

Második alaposzlopa a páholynak az „erősség" 
szobra. A világ-páholyt, a kőmüvés államot is az 
erősség ta r t ja fen. A „jog", a „törvény" egyedüli 
támasza az államoknak. Nem az örök, isteni, ter-
mészeti vagy századok-szentesitette jog, hanem azon 
„elidegenithetlen emberi jog", melyet szögmérővel 
és kalapácscsal gyártanak. A többi törvény és jog 
a páholy előtt semmi ; midőn jogról beszél, csak 
kőműves jogot gondol. Tehát a „jogállam" nem 
más, mint „kőműves állam". Ezért tisztelik mai 
nap oly nagyon a régi jogokat, ezért becsülik any-
nyira az ősi törvényeket. Ezen u j „jogállam", mi-
után csak ököljogon alapszik, legottan minden pol-
gárát katonává teremti ; innen van az „egyenlőség 
és testvériség" korszakában, a humanismus feltün-
tetésére, a társadalom felemésztő sáskája, az ijesztő 
militarismus. E megdöbbentő körülmény megérde-
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rnelné, hogy minden gondolkozó fő elmélkedése tár-
gyává tegye: minél kisebb köre marad az egyház-
nak a társadalomban, annál több katonára van 
szükség. A ki kétségbe vonja állításunkat, vegye 
kezébe a történelem fáklyáját . 

Harmadik páholy-oszlop, a „szépség" oszlopa. 
Bármily szépséget példázzon is ez oszlop, alig fog 
valaki azon gondolatra jönni, hogy égi szépséget 
jelent. Boldog az a testvér, ki a felavatáskor kapott 
„pár női keztyüt" nemes hölgynek nyúj tha t ja , — 
hall ja minden kőműves a páholyban. Szerencsétlen 
azon ország, melynek fiaival Venus kecseit kedvel-
teti meg a páholy, — mondjuk mi. A házasság is-
teni intézmény ; csak a vallás gyöngye, csak a re-
ligio zománcza ékesiti azt ; csak az isteni hit, re-
mény és szeretet paizsa ta r t ja fen szilárdan. A kő-
müvesség magát a családi szentélyt is kártékony 
lehelettel vonja be, a családi életet gyökerében meg-
ront ja , mert megmérgezi, mert elválasztja alkotó-
jától, Urától , Istenétől. Ezen Isis templomában ne-
velt és áldozó szabadkőművesség teremtette meg a 
nagy forradalom orgiái között Francziaországban 
a pogány, a kőműves u. n. „polgári házasságot." 
Azóta is mindenfelé meghonosítani igyekszik édes 
magzatját. Vagy szegény hazánkban nem ő szavaz-
tat ta meg most egy éve annak elvbeli elfogadását ? 
I rányi Dániel testvér indí tványára az országgyűlés 
„tekintélyes számú" kőművesei és elvbarátaik már 
keresztülhajtották az elvet, hogy a legpogányosi-
tóbb fa j t á jú „kötelező" polgári házasságot a nem-
zet elkorcsositására s elnemtelenitésére be kell hozni. 

Hogy a 27-es bizottság csakugyan a páholy 
három oszlopának felállításához fogott, hogy tisz-
tán „szabadkőmüvesi jogállam" előteremtésén fá-
radozik, e föltevésre két körülmény jogosithat fel 
mindenkit, a mi egyéni hi tünk e tekintetben már 
meggyőződéssé vált. Egyik az, hogy az egyház és 
állam közti viszony rendezését a németországi zsar-
nok páholy-rendszer példájára, vagyis, hogy az 
oktalanokat ismeretlen tengerentúli állapotokkal 
ámitsák, az „amerikai rendszer" mintá jára , korán-
sem a magyar nemzet képviselői akarják, hanem 
azon hontalan világ-szövetség tagjai, kik ugy sze-
retik „profán hazájokat" , hogy azt a sötét „nagy-
hatalom" érdekében esküjöknél fogva minden pil-
lanatban készek elárulni külföldi „ismeretlen elöl-
járóiknak". De nem csuda. A „négyszögű páholy" 
a világot ábrázolja. A kőművest inas-korától arra 
tanitja a szövetség, hogy az országok és népek közt 
enálló egyes válaszfalaknak, melyek nem szentek, 

ledöntögetésével előbb-utóbb egyetlen birodalommá 
kell az államoknak olvadniok. Ha a nemzet, ha 
Magyarország fenállását szivén viseli a kormány, 
hogyan hal lgathat ja agyon megfenyités nélkül a 
hazaárulásnak oly világos szavakkal és fenhangon 
való hirdetését, javalását, mint melyet a skót ri-
tusu magyar Nagy-Oriens, t i tkára által ii'atott és a 
szövetségtanács által kiadott történetében tanit ? E 
szerint az „államok" közt létező „válaszfalak" nem 
„szentek", nem „sérthetlenek", azokat „érinteni" 
nem „tiltott dolog" ; sőt kereken ki merik mon-
dani, hogy „a szabadkőművesek a többi közt fel-
adatokul val l ják e válaszfalakat a lehetőségig szűk 
körre vonni". Megtanulhatja csak e sorokból is 
minden „profán", mi végből hozta létre a kőinii-
vesség a sajtó-szabadságot ? A mely országban ily 
nagy vakmerőséggel kürtölheti a páholy hazaáruló 
s államveszélyes elveit, anélkül hogy e miatt csak 
legkevésbbé is háborgatná az államügyész ; amely 
nép kormánya bűnös conniventiából nem akar tu-
domást szerezni a hazát már igen-igen közelről fe-
nyegető felforgatás eme nyil t műveleteiről : azon 
nemzet, ha méltó volna is az életre, szánalmat ger-
jeszt kétes jövője miatt . Ezen hazátlan internatio-
nalis szövetség szokta az országgyűlések által az 
egyház elnyomását és minden vallás kiirtását esz-
közlendő komitékat kiküldeni. 

A másik ok, miért kell aggodalommal vár-
nunk a 27-es bizottság elaboratumát, azon lehan-
goló körülményben rejlik, hogy e testületből, mely 
pedig az egyház és állam közti viszonyos életet 
akarja a jövőre szabályozni, nem csak az első kom-
petens egyezkedő félt egészen kihagyták : hanem 
még ahhoz oly egyéneket választottak bele, kikhez, 
mint az egyház esküdt ellenségeihez legkisebb biza-
lommal sem viseltethetünk. 

Tehát nálunk is a szabadkőművesség viszi 
jégre az országot, a páholy igázza le az egyházat, 
és pedig nem csak közvetve, hanem jobbadán köz-
vetlenül, szabadkőművesek által. 

Vagy azt hiszi valaki, hogy ez hazánkban nem 
fog bekövetkezni ? Oh ne ringassuk magunkat a 
kábultság és henye tétlenség párnáján ! Valamint 
1868-ban pár hónappal megelőzték Bécsben az in-
terconfessionalis törvények a pesti szentesitést : ugy 
fogják most is Budapesten az u j egyházállami ször-
nyeteg törvények a bécsieket követni. A biro-
dalmi tanács megett nem fog messze elmaradni or-
szággyűlésünk, már csak a paritás elvénél fogva 

16* 
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sem; hiszen mind a két parlament azon egy sö-
tét „firmamentum" parancsának köteles engedel-
meskedni . (Vége köv.) 

Püspöki körlevél a rosz sajtóról. 

Mgr. Freppel, angerai püspök ezidei böjti körlevelében 
a bitnélküli s erkölcstelen sajtónak veszélyeit fejtegeti, s hi-
veit hathatósan inti : ovakodjanak ezen ölő méregtől, ha 
csak halhatatlan leiköket örökké tönkre tenni nem akar-
ják. Azon őszinte, hálás öröm, melylyel minden, ezen felette 
fontos ügyre vonatkozó főpapi szózatot fogadunk, bírt arra, 
hogy az emiitett körlevelet egész terjedelmében adjuk. 

Azon számtalan eszközökhez — mondja a püspök, me-
lyekkel a tévely mindenkor már a régi időkben is terjesz-
kedésének előmozdítására rendelkezett,. napjaink egy ujat, 
sokkal gyorsabban s sokkal szélesebb körökben működőt 
csatoltak. Mig az emberek csak könyveket olvastak, addig 
a gonosznak terjeszkedése meglehetős szük határok köze 
maradt szoritva s működési tere csak azóta kezdett teteme-
sen tágulni, mióta a csak kevesek által olvasott könyv mel-
lett a mindennap megjelenő, mindenki által hozzáférhető, 
könnyüded lap lépett, mely nap nap mellett az egész világ 
újdonságait karolva fel, arra zsákmányolja ki az emberek 
kiváncsiságát, hogy hamarjában s csak ugy játszadozva ér-
tekezzék minden lehető s kigondolható kérdésről, elkezdve 
a vallás legmagasztosabb titkaitól egészen a társadalmi s 
családi életnek legkisebb részleteiig; — értekezzék, mondom, 
anélkül, hogy ezen mindenre kiterjeszkedő tárgyalásnak 
egyes változatos fejezetei bármit is figyelmen kivül hagy-
nának. Ekként a mindennapi élet megszokott tényezői közt 
kiváló helyet hóditván a maga számára az újság, hogy már 
közönséges nevén is nevezzük a dolgot, hatalmas tényező 
lett a gonosznak terjesztésére, de a jónak érdekében is, s 
nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a tömegnek megindítá-
sára, érdekeltségének, sőt szenvedélyeinek felkeltésére nincs 
hatalmasabb rugó, mint a sajtó. 

Bizzuk a törvényhozókra s az államférfiakra, ha tud-
ják-e ezen újonnan keletkezett hatalomnak működését a 
polgárzat állandó rendjével összeegyeztetni ; — a mi ben-
nünket érdekel, s a mi felett Ítéletet hozni teljes jogunk van, 
az azon állás, melyet a sajtó a vallással szemben elfoglal. 
Nem tudjuk valóban eléggé dicsérni azon bátor Írókat, kik 
éjjel nappal résen állanak, hogy hitünket az eretnekség s 
hitetlenségnek támadásai ellen védelmezzék : ezek igazi 
apostoli munkát végeznek a sajtó terén, s csak szent hitünk-
hez való őszinte ragaszkodásunkról teszünk bizonyságot, ha 
azon lapokat, a melyekben ők a vallásnak érdekeit époly 
buzgón mint ügyesen szolgálják, támogatjuk s terjesztjük. 
Úgyszintén elismeréssel tartozunk azoknak is, kik a vallási 
viták kiküzdését a könyvirodalomra bizzák ugyan, de mind-
amellett lapjaikban őszinte tiszteletet tanúsítanak az egy-
ház jogai iránt s a társadalmi rend nagy alapelveinek védel-
mében oly bátorságot s szorgalmat érvényesítenek, minőnél e 
nemes ügyhez méltóbbat nem is képzelhetünk. Ha minden 
iró igy fogná fel a sajtó feladatát, akkor a legkisebb aggo-
dalmat sem okozná nekünk egy oly intézmény, melynek 

árnyoldalait az általa nyújtott előnyek vajmi könnyen k i -
egyenlítenék. 

De nem ez képezi jellemét s czélját azou sajtónak^ 
Szeretett Testvéreink ! melytől óva inteni titeket, mai fel-
szólalásunk szándéka. Mert a czél, mely után a sajtónak 
ezen része törekszik, semmi egyéb, mint a kath. egyháznak, 
annak tanitmánya s intézményeinek megsemmisítése, — ez 
az ő létoka, semmi egyéb. Igaz ugyan, hogy Krisztus Urunk-
nak müve felette áll az efféle támadásoknak ; sem a hazug-
ság, sem a romlottság nem fognak rajta erőt venni soha; de 
van más valami, a mi nem megsemmisithetlen, s ez az egyéni 
hit, melyen egykönnyen halálos sebeket ejthet bizonyos té-
velyeknek szakadatlan hirdetése oly közönség előtt, mely 
nagyjában kevésbbé tanult, azaz oly emberekből áll, kik 
nem képesek a végtelenig ellentállani, ha hitök s erkölcseik 
huzamosb időn át folytonos ostromnak kitéve maradnak. 

S ebben áll a keresztényellenes s hitetlen sajtónak ve-
szélyes volta. Mert komoly eszmecseréről szó sem lehet oly 
emberekkel szemben, kik a káténak legelső alapigazságait 
vagy soha sem tudták, vagy ha tudták is valaha, már régen 
elfeledték, s kik csak legvégső tudatlanságukról tesznek 
bizonyságot, valahányszor megtörténik rajtok, hogy okos-
kodásaik közt valamely hitezikkelyt érintenek. Ez azonban 
korántsem akadályozza, hogy határtalan elbizakodottsággal 
mindezen ügyekről ítéletet ne mondjanak; csak hogy egész 
mesterségök vallási ügyek körül abban áll, hogy a tanokat 
elferditsék, a tetteket eredeti alakjokból kivetkőztessék s a 
személyeket rágalmazzák, s mindezt azért, mert három fon-
tos tényező hiányzik bennök : az igazság szeretete, a jogér-
zet s a tisztelet fogalma. 

Az igazságnak szeretete ! — Ha a vallástalan sajtónak 
írói csak messziről is ismernék a kötelességek eme legelsejét, 
mely mindenek előtt kötelez bárkit is, ki tollat forgatni akar, 
— váljon akkor összehordhatnának-e s felhalmozhatnának-e 
lapjaikban rágalmat rágalomra a vallás s annak dogmái, az 
egyház s annak szolgái ellen? Avagy valahányszor vala-
mely hitigazság ellen bizonyos ócska, századok óta kopta-
tott ellenvetést felhoznak, váljon mindannyiszor oda teszik-e 
az erre már ezer- s ezerszer adott czáfoló választ is ? . . . . 
Midőn, például, a múltkori zarándoklatok alkalmával azzal 
rágalmaztak benneteket, hogy ti a bold. Szüzet imádjátok, 
váljon nem tudták-e, hogy a katholikus hittan borzadály-
lyal tiltakozik minden imádási tisztelet ellen, kivéve azt, 
mely Istenre vonatkozik? Midőn a pápa tévmentességét 
minden reggel eltorzítják, olyannyira, hogy Isten tudja, 
minő bálványozási kisértetek kezdenek felhevült agyvele-
jökben forogni, váljon nincs-e szemök, hogy a vaticani sz. 
zsinatnak iratait végig olvasva, tanulják meg azokból, mi-
szerint ezen époly egyszerű mint észszerű kiváltságnak 
czélja s rendeltetése semmi egyéb, mint a hit- s erkölcstan-
nak tisztán megóvása ? S végre, midőn legvégső határáig 
vive a tudatlanságot vagy a gonoszságot ugy merik előttetek 
lefesteni az egyházat, mint minden felvilágosodásnak esküdt 
ellenségét, — váljon nagy munkába kerülne-e nekik, vala-
mely oly könyvet ütni fel, melyből megtanulhatnák, hogy 
az egyház volt az, mely az első iskolákat nyitá hazánkban, 
mely Európa valamennyi egyetemét alapitá s szervezé, mely 
a feledettség homályából s az idő vasfogai közül kiragadá az 
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ókor irodalmi termékeit, s mely tizennyolcz század óta min-
den téren ápolta, bátoritá s támogatá a tudománynak az 
irodalomnak s a művészeteknek haladását s felvirágoztatá-
sát ! Honnan magyarázzuk az igazságnak emez álnok 
elferditéseit, ha nem azon határozottan megállapított szán-
dékból : az elméket tévútra vezetni, a közszellemet megvesz-
tegetni s végre a halhatatlan lelkeket Krisztus s anyaszent-
egyházának kezei közül kiragadni ? . . . Van-e ilyetén eljá-
rásban az igazságnak s az őszinteségnek még csak ár -
nyéka is ? 

Avagy hogy bizonyos legújabb dolgoki-a átmenjek ; — 
szükséges-e, Sz. T., hogy ama nevetséges s esztelen állítá-
sokra emlékeztesselek, melyeket nem régen vidékünkön is 
terjesztettek ? A papok, azt mondták, szövetkezve azokkal, 
kik a legnagyobb tiszteletet érdemlik miköztünk, abban fá -
radoznak, hogy a tizedet s robotot, szóval egy rég letűnt 
kornak mindama intézményeit hozzák vissza, melyekre ma-
nap már nem gondol többé senki. Meg vagyok győződve — 
józan eszeteknek s keresztény szellemeteknek tartozom ez-
zel — hogy eme nyomorult koholmányokat azon megvetés-
sel fogadtátok, melyet azok megérdemelnek. 

Eszetekbe jutott, hogy a papság önsoraitokból szár-
mazik, a nemzetnek kebléből, s hogy ennélfogva épen a pa-
pok, mint a népnek fiai lennének az elsők, kik szabadsá-
gaitok védelmére s jogaitok visszaszerzésére vállalkoznának. 
Tudjátok, hogy közülünk soha senkinek sem jutott eszébe, 
valakit arra kényszeríteni, hogy nem akarva is gyónjék 
vagy áldozzék meg, azon egyszerű oknál fogva, mert min-
den vallási ténykedés elveszti érdemszerző becsét, mihelyt 
nem a szabad meggyőződésnek nyilvánulása, hanem kény-
szer s erőszak által idéztetett elő. Ezért is ti mind ezen rá-
galmakat, melyek gyülöletesség dolgában csakugyan vetél-
kednek egymással, oly határozottsággal utasítottátok vissza, 
mely legnagyobb becsületetekre szolgál. De, kérdem, ki 
kezdeményezte eme gyűlöletes, hazug s roszakaratu hírek-
nek terjesztését ? ki tevé ezt, anélkül hogy maga is hitte 
volna mindezt, csak azért, hogy titeket megcsaljon ? Ki 
hinté köztünk a viszály magvát, nem törődve vele, ha ezál-
által a polgárháborúra is egyengeti az utat ? . . . . Váljon ki 
tette mindezt ? . . . . A vallástalan sajtó s csakis ez ! . . . 

(Folyt köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 20. A n a g y - s z e b e n i k a t h . á r v a -

h á z r e n d e z é s e . Ki légyen ő, ki nem, ki tudná megmon-
dani, elég az hozzá, hogy egyvalaki rendkivül érdekelvén 
magát a nagyszebeni kath. árvaház felvirágoztatása iránt, 
egy napon, nem lévén más teendője, nyomtatott betűkben 
akart óhajtásának a felvirágoztatás érdekében kifejezést 
adni. A gondolat tetté lőn, az x-xel kifejezhető ismeretlen 
leült, irt és czikkét beküldte a ,Be/bra'-nak, lévén annak 
végtartalma nem más, mint hogy a nagyszebeni kath. árva-
házat fel kell virágoztatni, a mi mindaddig meg nem történ-
hetik, mig az árvaház a jelenlegi kizárólagos egyházi befo-
lyás alól ki nem lesz mentve, miért is kívánatos volna, ha 
a közoktatási minister ur a szervezést meginditaná. 

Mennyiben kívánatos a nagyszebeni katholikus árva-

ház benső rendezése és igy mennyiben igényel újításokat, 
javításokat, mennyiben nem, azt, ismeretlenek levén a vi-
szonyokkal nem ítélhetjük meg, feltéve azonban a javítások 
szükségét, annyit bátorkodunk tudósitó ur ellenében állítani, 
hogy a nagy-szebeni kath. árvaházban rendezkedni semmi-
féle ministernek és igy a vallás és közoktatásügyi minister 
urnák sincsen joga, azon egyszerű okból, mert az árvaház 
katholikus felekezeti intézet, a minister ur pedig a feleke-
zetnélküli állam felekezetnélküli ministere. Ha van javitani, 
reformálni való az intézetben, e jog egyedül a püspököt illeti 
meg, vagy esetleg az autonomicus szabályzatok értelmében 
a katholikus statust, de soha és semmi esetben sem a minis-
teriumot. 

Hogy pedig a nagyszebeni árvaház csakugyan katho-
likus és nem felekezetnélküli, azt hasonló tendentiosus óhaj-
tások ellenében, ámbár már e lapokban is ki volt mutatva, 
de mégis annyival inkább szükségesnek véljük ismételten 
felujitani, nehogy hasonló óhajok a jövőben jogosultaknak 
tekintessenek. E tekintetben elég lenne utalnunk azon röp-
iratra, mely a mult évben Erdélyben megjelent, álljanak itt 
mégis pro superabundanti felemlítve azon okok, melyek két-
ségtelenné teszik az intézet katholicitását, melyek tehát ki-
zárnak minden állami beavatkozást annak belügyeibe. Ime 
röviden az okok. Mária Terézia királyné katholikus árva-
intézetet akart alapítani, ilyet Delpini jezsuita atya közbe-
jöttével tényleg alapított is, mert az alapitó levél határozot-
tan kath. árvaház alapításáról intézkedik, a pénz tetemes 
részét katholikus magányosok katholikus czélokra adomá-
nyozták épen ugy, mint katholikus czélra adományoztattak 
a tisztán királyi alapítványok, melyeket épen ugy nem lehet 
jogosan a katholikusoktól elvenni, mint nem az ágostai szász 
papok dézmáját; — bármely részről tekintsük is tehát a nagy-
szebeni árvaintézet, az alapitó intentiója, az alapitó levél 
szavai, a pénz mindazt bizonyítják, hogy az katholikus in-
tézet, nem pedig felekezetnélküli, nem is emlitve, hogy a 
több mint száz éves gyakorlat is emellett tanúskodik. 

Ha most ezen kétségbevonhatlan tényt figyelembeveszi 
a tudósitó, ugy be kell azt is látnia, hogy a kormánynak, 
vagy a kormány bármely tagjának nincsen, nem lehet befo-
lyása az intézet szervezésébe és ha ilyesmit megkísértene, az 
jogtalan beavatkozás lenne, mit a katholikusok tűrni nem 
tartoznak. Ha a tudósitó ur csakugyan valóságos és nemcsak 
képzelt hiányokat látott a sokszor nevezett katholikus inté-
zetben, ha valóságban annyira e'g a vágytól látni az intézet 
felvirágzását, ugy a fentebb előadott okok alapján az igaz-
sággal megegyezőleg azon tanácsot kellett volna a ministe-
riumnak adnia, hogy fizesse meg a katholikusoknak a tőlük 
törvénytelenül visszatartott, az alapitó intentióját sértőleg ki 
nem fizetett összeget és akkor bizonyára az egyházi hatóság 
rendelkezése által is megfognak szűnni a netalán létező hiá-
nyok. Csak igazság szerint kell eljárni mindenben még ak-
kor is, ha ez a katholikusokat illetné, mert enélkül béke, 
nyugalom és haladás nem képzelhető, ezt ajánljuk jövőre az 
ismeretlen x-nek is. -f-

Buda. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i p r e d i k á -
c z i ó i szokott élénk részvét mellett f. h. 20-án vették kez-
detöket a budavári plebánia-templomban. Jóval 4 óra előtt 
az ajtatos közönség megtöltötte a templomot, s midőn a sze-
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retve tisztelt hitszónok a szószéken felemelkedtt, hogy kö-
vetkezendő szent beszédeinek irányszavát elmondja, általá-
nos mély ünnepies csend mutatá, mily mohó vágygyal vár-
juk szavát, hálásan megemlékezve azon édes gyümölcsök-
ről, melyeket hathatós szózata más alkalmakkor szivünkben 
megérlelt. 

Kiindulván Ozeás prófétának eme szavából — II, 14 
— : „ . . . ime én hozzám édesgetem és a pusztába viszem őt 
s szivére szólok", azzal kezdi fejtegetéseit, hogy megmutatja, 
miszerint a szent böjt is oly puszta hely, oly magány, melybe 
az Ur azért visz el bennünket, hogy szivünkre szóljon. Mert 
az Ur jobban szereti, ha elvonultságban szólhat hozzánk, 
mint a világ zajában, hol az élet lármája, szenvedélyeink s 
rajtunk uralkodó gyengéink intő szavát vajmi gyakran el-
nyomják. O azonban azt akarja, hogy halljuk s hallgassuk 
meg őt, s azért az egyházi év eme most kezdődő szakában a 
pusztába édesget minket. 

Ilyenkor az egyház is megtesz minden kitelhetőt, hogy 
ezen időszaknak jelentésére s fontosvoltára figyelmeztessen 
bennünket; óva inti hiveit, hogy tartózkodva világi, ledér, 
lármás örömök s mulatságoktól, magokba térjenek, a szo-
kottnál is gyakrabban járjanak az Ur házába, hallgassák 
az Ige hirdetését, gyakorolják magokat az önmegtagadásban 
s mindenféle jó cselekedetekben ; s hogy a bekövetkezendő 
napoknak jelentését s jelentőségét jó eleve is szemök elé 
állitsa, azért hamvazó szerdán is hamuval, a mulandóság 
jelvényével hinté be fiai fejét. Engedelmeskedjünk tehát az 
intő anya szavának, bírjuk csendre s magábaszállásra szivün-
ket s eszünket, hogy a böjti idényt necsak a misemondóru-
háknak kék szine, hanem saját magunk viselete is jelezze 
olyképen, hogy sz. Bemard szavai szerint, ha valamennyi 
tagunk vétkezett a közelmúlt év folytán, valamennyi lakol-
jon, vezekeljen s böjtöljen is. Böjtöljön ne csak a gyomor, 
de az egész ember. Böjtöljön a szem, mely annyiszor képezé 
ama tág kaput, melyen keresztül a bün lelkünkbe bevonult ; 
böjtöljön a fül, mely szívesen hallgatott vétkes szóra; böj-
töljön a nyelv, melynek bűnei megszámlálhatlanok, szóval 
böjtöljön egész testünk, mely annyiszor a szenvedélyek rab-
szolgája volt. De a testtel egyidöben böjtöljön, sanyargassa 
magát s javuljon meg a lélek is, mert mitsem használ, ha 
arczunk-sápadozó szint ölt is a sok megtartóztatástól, ha 
másrészt a bűntől nem tudunk, nem akarunk tartózkodni. 

Fájdalom ! Istennek s anyaszentegyházának eme hivó, 
intő szózatát nem miudnyájan egyforma engedelmességgel 
fogadják az emberek. A mulatóhelyek csak oly látogatot-
tak, mint bármikor, s oda haza sem akarnak sokan az em-
berek közül oly csendet s rendet megalapitani, mely nélkül 
magokba szállniok lehetetlen. Inti s kéri szónok hallgatóit, 
ne cselekedjenek ekként, hanem használják fel az ismét 
egyszer adott alkalmat, hogy Istenhez forduljanak. Végre 
pedig arra figyelmezteti őket, miszerint ezidei előadásai is 
egységes egészet képezendenek, minél fogva szükséges, hogy 
szorgalmasan jelenvén meg, egyikét se szalaszszák el — s 
ezek után az Ur Jézus s a bold. Szűz nevében megkezdi 
böjti hitszónoklatainak cyclusát. 

Visszavonulunk tehát lelkünk magányába, félrete-
szünk, elfeledünk mindent, ami a világra s annak örömeire 
emlékeztet, s egyedül csak az Urnák hozzánk intézendő 

szavára hallgatunk, ki igy szól hozzánk : „Edes gyerme-
keim, kik ez időszakot arra szentelitek, hogy egyedül ne-
kem s lelketek üdvének szolgáljatok, tekintsetek ki, a kö-
rültetek, háborgó tenger gyanánt zajongó világba, — váljon 
mit láttok ott? mi történik ottan? mi okozza annyi halan-
dónak szerencsétlenségét ? Nehéz vajúdásokat s rémes 
felfordulásokat láttok ottan, általános nyugtalanság uralko-
dik az emberi szivekben, sürgést, forgást látni mindenütt, 
folytonos küzdelmeket s véres harczokat, mintha az egész 
világ egy nagy csatatér lenne .. . . 

S csakugyan csatatér is, melyen nehéz küzdelem vi-
vatik, oly küzdelem, minőt talán soha sem, vagy legalább 
igen régen látott a világ; se küzdelemnek, ezen elkeseredett 
harcznak neve: közművelődési küzdelem (Kulturkampf) —! 

Mi ez a közművelődési küzdelem ? miben áll ? mit je -
lent? mit akadnak azok elérni, kik e harczot vivják ? . . . . 
Mert hogy ily küzdelem tettleg foly, az nyílt titok ; hiszen 
forrong az egész világ, a kedélyek nyugtalanok s a szelle-
mek egymásra törnek s azt követelik, hogy e küzdelembeni 
résztvevés alól senki se vonja ki m a g á t . . . . Közművelődési 
küzdelem ! ez a harczi jelszó . . . . a szót ismerjük ugyan, de 
jelentményét a fenforgó esetben nem, ugy e küzdelemnek 
eszközeit, tervét, czélját sem — gondolkodjunk csak kissé 
ezek felöl ! (Folyt, köv.) 

tíeszterczebánya. P ü s p ö ki k ö r l e v é l . (Folyt.) 
Minőnek kellene lenni az egyháznak, s minő gyakran tett-
leg? ez oly kérdés, melyet csak fájdalommal vethetünk fel 
s csak sóhajtozva felelhetünk rá. Valóban nem tudni, az em-
bereknek közömbössége, mely a vallásosság hanyatlásával 
párhuzamosan halad, avagy az illetőknek a liturgiái szabá-
lyok s az egyházi művészet körüli járatlansága okozza-e 
gyakran oltárainknak siralmas állapotát. Pedig mily szép, 
mily meghatóan szép a kath. oltár a maga fenséges s mégis 
izlésteljes egyszerűségében, ugy a mint azt az egyház ren-
deli, s a tiszta egyházi művészet előállítja, melynek men-
sája szabályszerüleg alkotva, hat vagy több, megfelelő 
alakú s anyagú gyertyatartót, közepén pedig a kitűnően ki-
magasló feszületet hordja, melynek megette a tabernaculum, 
még hátrább s magasabban az oltár szentjének jó ízlésű képe 
vagy szobra áll. 

Ilyennek, röviden vázolva, kellene az oltárnak lennie, 
de váljon ilyen-e mindig? Hányszor nem találunk oltárokat, 
melyeknek mensáját a sok rá aggatott, tarkaszinü, hímzett, 
varrott, összetoldott vásznak, kendők, szalagoktól alig látni ? 
melyek holmi a hoszu használat által alakúkat s szinöket 
vesztett, inkább rongyoknak nevezhető, poros, szenyes pa-
pirvirágokkal elcsúfítva, ilyen amolyan alakú s állású gyer-
tyatartókon mennél vékonyabb, összevissza festett gyertyát 
hordanak, mely gyertyákra azonfelül még Ízléstelen, jobbra 
balra lecsüngő virágokat is kötnek, ugy hogy mindettől 
gyakran még a keresztet sem látni ! — pedig ez is, minő nem 
ritkán ? ! mily alakú, mily kicsinyke, mennyire eldugva, 
vagy legalább oda állitva, ahova nem való ! Aztán hányszor 
nem történik, hogy a roszul feltett gyertyákról lecsöppeg a 
viasz, vagy más valamely anyag, melyet sok helyt, az egy-
házi szabványok nyilt megvetésével használnak. Minők az 
u. n. kánontáblák, azoknak kerete s üvege, a gyakran két-
féle vánkos, melynek a kis állványok helyetti használata 
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már különben is biba — s mindez a lefolyó viasz által be-
mocskolva, mig fölfelé a gyertyák felszálló füstje ugyanezt 
teszi a virágokkal, a felszülettel, a képekkel s szobrokkal; 
ime ilyen az oltár sokhelyt, bolott az ősrégi szabályzatok 
mit sem tűrnek rajta, mint a gyertyatartókat, a keresztet, a 
kánontáblákat, a kelyhet és a misemondó könyvet De 
ez még nem minden ! Nézzük csak a tabernaculumot ; mily 
lehetetlen szinekre van az gyakran festve, igen gyakran, 
mint mondani szokták márványozva, holott a jó izlés azt 
követeli, hogy a szin jelezze egyszersmind az anyagot is. 
Minők végre gyakran az oltárképek vagy szobrok ; — vagy 
roszak, vagy ha jók voltak is valaha, ugy elhanyagolvák, 
elrontvák, s nem ritkán szintén mindenféle nem oda való 
tárgyakkal, virágokkal, füzérekkel sat. tele aggatvák . . . 

Ime itt, mily széles működési tér nem nyilik a jóaka-
ratú s szorgalmas pap előtt, melynek serény müvelése által 
számos jót tehet, s nagy érdemeket szerezhet magának. Mily 
szép s dicső foglalkozás az Isten házának diszét gondozni, a 
Mindenhatónak nagyobb dicsőségére s a hiveknek örömtel-
jes épülésére ! 

Legjobb, ha maga nyul hozzá a pap, s még az ügye-
sebb sekrestyést is csak másodrendű segédül használja. 
Nincs abban semmi, a mi talán méltóságunk alatti lenne, ha 
az Isten házát rendezzük s tisztítjuk ; hány nagymérvű 
szent főpap nem tevé ezt ! S ha mást nem tehetünk, mái-
sokat tettünk, ha kieszközöltük, hogy templomunk s oltá-
runk legalább tiszta legyen ; ha a hamis, éktelen virágok he-
lyett, melyek eddig rajta állottak az oltáron, igazi, termé-
szetes, az évszaknak megfelelő, kedves virágokat helyeztünk 
az Ur asztala köré ; ha mindeneket gondosan megtisztítva, 
eltávolítottuk a képek-, szobrok- s gyertyatartókról mind-
azt, ami nem való oda, ami nem szép, ami Ízléstelen, mi 
gyermekes és silány. 

Természetes, hogy ily üdvös javitások foganatosítása 
sem történhetik a kellő tapintat nélkül, nehogy az egy-
szerű nép, mely a papok hanyagságánál fogva az ilyenekhez 
sokszor jobban ragaszkodik, mint más sokkal fontosabb 
dolgokhoz, a papnak elhamarkodott eljárásán megbotrány-
kozzék. Ezért ildomosán, nyugodtan s szeretetteljesen tani-
tani, felvilágosítani s útbaigazítani kell őket ; nem pedig 
erőszakosan fellépni azon hiszemben, hogy sértő gunyoros 
megjegyzésekkel segitünk a dolgon; mert minél megrögzöt-
tebb valamely rosz szokás, annál szükségesebb, hogy annak 
kiirtása csak lassan haladva történjék, nehogy, mig az egyik 
bajon segíteni vélünk, sokkal nagyobbat idézzünk elé, mi-
dőn a híveket elkeserítjük, magunk ellen felháborítjuk, s 
rosz szokásaikban még csak nyakasakká tegyük. 

Eddig tehát úgyszólván, negative fejtegettük, mit kell-
jen a templomnak kicsinositására a létező visszaélések s 
hibák eltörlése által tenni; lássuk immár, minő positiv taná-
csokat meríthetünk e tekintetben is ugyancsak e jeles kör-
levélből. (Folyt, köv.) 

Itóma. K ü l ö n f é l é k . Február 10-én halt mes: itten 
Gualterio Fülöp Antal őrgróf, mint Mamiani, Mingbetti, 
Pianciani egyike azou pápai alattvalóknak, kiket törvényes 
fejedelmök kegyekkel s kitüntetésekkel halmozott el, minek 
fejében aztán elárulták. A márkák a piemontiak általi an-
nectalása idejében, mint ,királyi proconsul' működött ottan, 

s ugyanakkor Perugiában titkon nyomatott lapott adott ki 
ily czimmel ,Italia e Roma1, mely hamisan a ,Roma, tipo-
gráfia nazionale1 feliratot viselte, mintha a benne a pápaság 
ellen összehordott hazugságok Róma közvéleményét fejez-
nék ki. Későbben megtébolyodván, kigyógyulása óta egy 
művön dolgozott, melyben a pápa s Olaszország közti ,kibé-
külés'-nek lehetőségét s módját fejtegetni akarta. Munka 
közben a halál érte. Meghalt, mint a római katholikus lapok 
írják, kibékülve az egyházzal, melynek éltében annyi kárt 
tett. Bár ez urak valamivel előbb térnének észre, mint csak 
haláluk óráján. 

Az olasz hivatalos lap, a ,Gazzetta Officiate' február 
14-én a pénzügyministeriumnak számadását hozta azon egy-
házi javakról, melyek jogszerű birtokosaiktól elraboltatván, 
folyó évi január havában az olasz kormány által eladattak, 
számszerint 815 darab, melyekért vételár fejében 2,151,645 
líra folyt be az állam pénztárába. 1867-iki oktober 26-a 
óta, mely napon az első ,annektálás' történt egész f. é. jan. 
hó végéig 95,191 darab egyházi jószág s egyéb birtok ada-
tott el, mikért összesen 449,809,542, tehát majdnem egy 
félmilliárd lira jött be, s Olaszország mégis az állambukás 
előestéjén á l l . . . . hová lett ez a sok pénz ? 

A papválasztási mozgalmak egyre terjednek Olaszor-
szágban. Legújabban ismét a salernói érsekséghez tartozó 
Altavilla helységben néhány ,hazafi' külön plébánost v á -
lasztott' magának, annak ellenében, kit az érsek kinevezett. 
Hasonló történt legújabban a mantuai megyéhez tartozó Pa-
lidano helységben is, csakhogy itt a megválasztottban, egy 
Mezzardi nevű papban volt annyi egyházi szellem, hogy a 
választást nem fogadta el, nem akarván, mint mondá, püs-
pöke iránt engedetlen szakadár lenne. 

Loyson ,atya' nem régen titkon Rómában járt, mint 
mondják azért, hogy néhány apostata papot s szerzetest 
szerződtessen ,székes'-egyházához. Nem tudni még minő 
eredméuynyel járt. 

IRODALOM. 
Páskuj Lajos, szatmári r. k. esperes-plebános egyházi 

munkálatai, egyházi használatra és családi olvasmányul. I. 
kötet. Budapest, 1874. Ara 1 frt. Sartorinál. (Vége.) 

A névleges katholikusokra nézve, kik azt hiszik, hogy 
nevök elég az üdvösségre, igen jól jegyi meg: „H;i életünk 
meg nem felel nevünknek, akkor csak gúny rajtunk e név, 
ha még szebb hangzású volna is, mint a ,nemes' előnév azon, 
kinek tettei nemtelenek. Mit használ e puszta n é v ? . . . Az 
üveget hiába foglalják gyémánt helyett gyűrűbe, az csak 
értéktelen üveg marad ; hiába ragyog a császár képe hamis 
érczen, az azért arany soha se lesz. A katholikus név nem 
üdvözít, ha a kath. erényeket nem bírjuk, ha jó tettekben 
szegények vagyunk, ha sz. misét, predikácziót nem hallga-
tunk, ha a szentségekkel nem élünk .. 

De kiválólag tetszett az én csekélységemnek a VI. be-
széd bevezetése: 

„Ki van mondva tehát az igazságtalan Ítélet ! S a fel-
bőszült nép ugy siet azt végrehajtani, mintha attól függne 
jóléte, boldogsága, üdve ! . . . Hová rohansz, szerencsétlen tö-
meg ? — Miért örvendesz oly nagyon Jótevőd ha lá lán? . . . 
Oh, hogy nem birok a mennydörgés hangjával, hogy feltar-
tóztatnám őket ? ! . . • Megállj itok ! kiáltanám, hiszen ha Jé-
zust megölitek, ki fogja azután szeretett gyermekeiteket 
megáldani, — szenvedő betegeiteket meggyógyítani, — ked-
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ves halottaitokat feltámasztani ? De a ve'rszomjas nép 
már nem hall és nem lát. Mint a vihartól felvert tenger ugy 
háborog. E hullámokat én le nem simithatom, — hasztalan 
kiáltok a viharba, az le ntm csendesül... E fenevadaknak 
vér kell ! . . . E felbőszült tömeget már semmi fel nem tar-
tóztatja. Siet keresztre szegezni a kezeket, hogy azok többé 
ne áldhassanak, — elnémítani az ajkakat, hogy azok többé 
ne vigasztalhassanak, — rohan kioltani a napot, a világ vi-
lágosságát, hogy legyen a földön sötét, rémes éjszaka !" 

Meglátszik az egész müven, hogy a szent buzgalmu 
szerző csakugyan „szivböl merített", s én is óhajtom vele 
együtt, hogy szavai, akár a prédikáló székről mondassanak, 
akár a családi körben olvastassanak, „aszivhez az utat min-
dig találják el." Végül azonban el nem tagadhatom, hogy e 
classice kidolgozott sz. beszédek ugy, amint vannak, csupán 
műveltebb közönség előtt, és csakis jeles szónokok által 
mondathatnak el ; de az eszmék, a meglepő képek, a szép 
hasonlatok azért egyetemes érvénynyel birnak. f f 

VEGYESEK. 
— Tarquini bibornok, a legújabban választottaknak 

egyike f. hó 15-én tüdőgyuladásban meghalt. A boldogult 
kitűnő tekintély volt az egyházi jog terén. 

— Emiitettük már többször, hogy Poroszország a kon-
stantinápolyi örménykérdés ügyében is egyházellenes állást 
foglalt. A legújabb bizonyíték erre a ,Nordd. Alig. Ztg.1-nak 
egy az ,Assemblée Nat.1 ellen intézett czikke, mely arra 
figyelmeztet, hogy az utóbbi lapnak konstantinápolyi levele-
zője olyformán szól Francziaországnak a keleti katholiku-
sok feletti védnökségéről, mintha ez általánosan nemcsak 
ismerve, hanem elismerve is lenne. ,Azonban — igy folytatja 
a német — erről itt (Berlinben) mit sem tudnak. Ha a kon-
stantinápolyi franczia követ mindjárt oly szerepben tetszik 
is magának, ebből még korántsem következik, hogy kormá-
nya is e nézeten van'. Mindinkább jobban kiderül, hogy 
Veuillot Lajosnak igaza volt, midőn azt mondta, hogy Bis-
marck okokat keres egy Francziaország elleni háborúra. A 
minőséggel nem törődik, csak a mennyiséggel. — Figye-
lemre méltó a dán lapoknak azon hire, hogy a porosz hadügy-
ministerium mesés árakon eleséget vásárol össze Dániában, 
mintha már ismét egy nagy háború előestején állana. 

— Mindjárt az első ellene foganatba vett végrehajtás 
után Landsberg-Velen gróf részvétiratot intézett a pader-
borni püspökhez, melyben egyik városi lakházát, vagy ha 
püspöki residentiáját elhagyni nem akarná, összes ottlevő 
bútorzatát rendelkezésére bocsátá ; nehogy a püspök az ál-
lami foglalások következtében nélkülözéseket szenvedni 
kénytelenüljön. — A limburgi kerületi tvszék legújabban az 
ugyanottani püspökét, kit az államügyész a Balduinstein 
nevü plébániának ,törvényellenes' betöltése miatt bevádolt 
volt, felmentette ; mert a törvény szava a bejelentést nem 
kivánja, hanem csak azt rendeli, hogy a tett dispositio 30 
nap lefolyása előtt ne tekintessék végérvényesnek. Ha e te-
kintetben hézag is lenne a törvény szövegezésében, ugy ennek 
kipótlása nem tartozik a birónak sem hatás- sem jogkörébe. 

— Azon malheur esett meg rajtunk, hogy az ,Egyházi 
Reform1 neheztelését vontuk magunkra azáltal, hogy — 
alkalmasint 11-dik számunkban levő londoni tudósításunk-
ban, az ottani protestáns Bismarck-meetingnek ,egyhangú-
sága' felett ,gúnyolódtunk', mit az ,E. R.1 vagy a tudatlan-
ságod (sic) vagy az ultramontán fogások közé soroz ; mert 
hát ő nem csak magyar népgyűlést látott (— már ugy mint 
mi) hanem még angolt is, s arról van, ugylátszik, jó magyar 

ember létére meggyőződve, hogy az angol bolond mégis oko-
sabb mint a magyar. 

E tekintetben épen nincs szándékunk az ,Egyh. Ref.1  

illetékessége ellen kifogást tenni; de nem tehetjük, hogy 
meg ne köszönjük azon finom s nekünk felette hízelgő meg-
különböztetést, melyet a ,tudatlanságod' és az ,ultramontán 
fogások' közt tesz. Nem bánjuk, ha az ,Egyh Ref.1 a mi el-
járásunkat a ,tudatlanságod' közé sorozza is, csak hogy az 
,ultramontán fogásokat' nem merte oda sorozni, — önkény-
telenül is meghajolván az igazság előtt. 

De ép azért, ha minket ,tudatlanokat' tanítani akar a 
tisztelt ,Egyh. Ref.', ugy kérjük, ne tanitson olyasvalamivel, 
mit ő maga is csak mitőlünk tanult ; mert azt, hogy a belépti 
jegyen mi van a határozatok elfogadására vonatkozólag meg-
jegyezve, már két héttel ezelőtt mi magunk irtuk ki, lapunk 
fentidézett 11. számának, 86 lapján. 

Azonban, mi tagadás benne, gúnyolódtunk, s akartunk 
is gúnyolódni, nem csak az ,egyhangúság', hanem az egész 
meeting felett is; sőt csudáljuk, miként tudja az ,Egyh. Ref.1, 
mely eléggé titokszerüen azt sejteti velünk, hogy Operen-
czián jártakor ilyesvalamit saját szemeivel is látott egyszer, 
— hogy tudja az egészet olyanuyira komolyan venni, ha 
csak azért nem, mert az auguroknak egy ősrégi szabályuk 
van, mely szerint bizonyos körülmények közt nevetni tilos. 

Mert meg vagyunk győződve, hogy minden józanul 
gondolkodó protestáns ember szive mélyében csak utálattal 
fordulhat el a legprimitivebb fanatismusnak ezen oktalan 
nyilvánulásaitól, melyek utóvégre is csak a protestantismust, 
annak annyiszor emlegetett ,türelmét's szabadságszeretetét' 
compromittálják. Azért, ha az ,Egyh. Reform' szerkesztőjének 
leendettünk, nem az ultramontán ^Religiô'-t idézzük, hanem 
a , Times'"-t s a ,Saturday Review1,-1, melyeknek nyilatkoza 
tai ugyanott olvashatók, hogy lássa a müveit közönség, mit 
mond a józan többség szemben néhány félkegyelmű lár-
mázóval. 

Igy szoktuk mi tenni, a ,Religio1, — kihallgatjuk mind-
akét részt — ha ez ,ultramontán fogás', akkor mi az, mit az 
,Egyh. RefS tesz, mely hireit irányzat03 egyoldalúsággal 
szinezi. . . . ? 

— Az ellene véghez vitt ,röfögések' ugy látszik kel-
lemetlenül hathattak a német kanczellárnak főúri idegeire ; 
mert azon követeléssel járult az angol kormány elé, hogy az 
ilyen tüntetéseket tiltsa meg ; mire azon választ nyerte, hogy 
ez az angol törvényeknél fogva lehetetlen. Valószinü, hogy 
a hatalmas kanczellár ennek következtében az angol alkot-
mánynak eltörlését decretálta — amúgy titkon, in petto. 

— Oroszlengyelországból szomorú hirek érkeznek bor-
zasztó mészárlásokról, melyeket az oroszok azon egyesült 
katholikusok közt visznek véghez, kik a schismához elpár-
tolni vonakodnak. Ebben mi különöst sem lát Európa felvi-
lágosodott közvéleménye. 

— A boroszlói megyének papjai közt kölcsönös segélyző 
egylet alakult, melynek czélja, tekintve az állami foglaláso-
kat az, hogy belőle oly papok segélyeztessenek, kik a m á -
jusi törvények' következtében Ínséges állapotra jutnak. E 
czélból minden tag hónaponkint legalább 15 ezüstgarast fizet. 
Világiak is lehetnek az egyletnek tagjai. A begyülendő pén-
zek bizalmi férfiak által kezeltetnek. Csak vigyázzanak, 
nehogy az ,állam' elconfiscálja. 

= Lapunknak ezidei első s második száma végképen el-
fogyván, hogy az ujabban is érkezett megrendeléseknek eleget 
tehessünk, kérjük azon t. előfizetőinket, kiknek e számok neta-
lán két-két példányban megküldettek, szíveskedjenek az egyi-
ket visszaküldeni. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sáridor-utcza 13. szám alatt. 
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Vegyesek. 

Canite tuba in Sión! 
(Vége.) 

Akármilyen szemüveggel nézzük is hazánkat , 
meg kell val lanunk, a jövő képe ijesztoleg sötét. A 
zivatar közeledik, a vulkán kitörését sok jel bizo-
n y í t j a , inog a föld a la t tunk . Mi a mi teendőnk a 
vész előestéjén? Ha az árviz a gá taka t szaggatja , 
fu tásnak eredjen-e a nép, ahelyett, hogy erősebb töl-
téseket von jon? Ha rablók törnek ránk, ha fa rka-
sok támadnak a n y á j r a : Összetegyék g y á v á n a hon-
fiak kezeiket, szélnek iramodjék a pász tor? J a j 
annak , uraim, ki veszedelem idején elveszti fejét, 
mert romlása bizonyos. Nekünk még van időnk ; 
nem eok, az igaz, de valamelyes mégis csak v a n ; 
tehát a jövő még a mienk, mert qui habet tempus, ha-
bet vitám. Tét lenül vár juk-e be a pusztulás n a p j á t ? 

Mit csinál junk t e h á t ? Az ellenség már meg-
üzente a hada t , a harczi kür t sikolt; tehát, hogy 
sorompóba kell lépnünk, aziránt mindenki tisztá-
ban lehet. De az a kérdések kérdése : mivel kezdjük 
meg a haza üdvét munká ln i ? Mi vezért keresünk, 
fent pedig a táborban sereg hiánya miat t panaszkod-
nak. Há t önmagunkkal nézzünk farkasszemet ? Fel-
ébredhet már akkor az ember, ha ágyában vasra 
verik és kezét-lábát összetörik. Mit miivel az ellen-
fél ? Ha valamely város keletén „hét mester" lakik, 
legelső gondjuk páholyt alapitni. Ezután megkez-
dik a toborzást, és a vipera fajzat ugy megsokaso-
dik, hogy egy év leforgása után már a második 
„műhe ly" is megnyíl ik. A sok közül ná lunk példa 
r á j a G y ő r városa. Tanu l junk okosságot a kigyótól. 

Szálljon csak síkra ná lunk hét vezér, — ennyi 
ta lán csak fog találkozni közöt tünk — és emelje 
föl a zászlót az egyház védelmére, bizonyos lehet 
benne, hogy a szunnyadozó, szélszórt erők sorakozni 

fognak. Tömörülés nélkül nem megyünk semmire, 
központ nélkül pedig nem vonulhatunk táborba . 
Legelső dolog, hogy vezérünk legyen, — majd te-
remt ő magának sereget. Tehát canite tuba in Sión ! 
Sionon kell megharsanni a tárogatónak. K i kell 
tűzni a lobogót, hogy lássuk szinét és olvassuk fel-
iratát . Szint kell vallanunk, határozott i r ányban kell 
harsogtatni a vész-jelszót ; mert ha a harsona bi-
zonytalan szózatot ad, ki fog készülni csatára ? 

A látnók azt tanácsol ja : Vocáte coetum, coa-
dunate senes ! Gyülésezéseknek kell megelőzni min-
den dolgainkat. Ha vezérünk körül összesereglenek 
a bölcsek, meg fogják ott á l lapi thatni a terv kivi-
telére szükséges eszközöket. Igen sok mondani va-
lónk lenne, de nem érezzük magunka t hivatot tak-
nak. Most csak annyi t , hogy bármily czélt tüzzünk is 
magunk elé, a lkalmas eszközök nélkül el nem ér-
het jük . Második teendőnk tehát a tanácskozmányok, 
gyülésezések megkezdése lenne. Kövessük jó eleve 
az angolokat, f rancziákat és németeket, — dicső 
példával já rnak előt tünk. 

A sátán csatlósai zokon vennék ezt, az igaz, 
de fenyegető lármájoktól megijednünk nem szabad. 
Aki kicsinyhitű, az nem méltó az „apostol" névre. 
Ha fejünk felett csapnak is össze a hul lámok, ne 
csüggedjünk, mert az, ki „intett a tengernek és ki-
szá rad t" , ma is meg tud ja szeliditeni egy szavával 
az erdei vadakat . J e r ü n k csak a Genezaret par t -
jára . A tan í tványok küzködnek az evezésben a ten-
ger hul lámaival , mert szelők ellenkező. Jézus felé-
jök tar t , de ugylátszik, mintha el akarna mellettök 
menni. Azok, amint l á t j ák őt a tengeren járn i , rém-
nek vélik és felkiál tanak. Er re a Mester igy szól a 
kishitüekhez : „Bizzatok, én vagyok, ne fél jetek!" 
S bemenvén hozzájok a hajóba, „mindjár t meg-
szűnt a szél". 

17 
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Nevezzenek tehát a hazugság ivadékai „kép-
mutatóknak" , tar tsanak bár a szervezett forrada-
lom dandárai „hazafiatlanoknak" vagy „államve-
szélyeseknek" : meg ne forduljunk, ne hátrál junk a 
gyáva had eló'l ; hanem inkább áll junk vele szembe 
és álczázzuk le a nép eló'tt elleneinket ; mutassuk 
ki, hogy épen a világ-forradalmi rend a képmutató, 
a kó'müvesség a liazafiatlan, ő az államveszélyes. 
Tar t suk nemzetünk szeme elé a berlini egyetem volt 
rectorának, a „Royal-York" reformátorának, Fichte 
testvérnek könyveit, hadd olvassa ki beló'lök e so-
rokat : „A mostani államok nem valódi ál lamok; 
oly alkotmánynak kell behozatni mindenütt, mely-
nek alapja mindenkinek egyenlősége, és melyben 
megegyezések képeznek törvényeket. A felforgatás 
azáltal eszközöltetik, hogy a nép kétségbeesésből 
kivonja magát a nyomás alól és saját biztonsága 
végett maga mellett mindent szabad államokká 
változtat". Hazánkban e szavakat a csalók és sik-
kasztók által egész a „kétségbeesés" széléig jutot t 
nemzet napjainkban jól megfogja érteni; és belátja 
majd, hogy nem a hazát fölnevelő papság dönti 
örvénybe az országot, hanem azon kosmopolitikus 
szövetség rombolja szét az egyházat, államot, csa-
ládot és vagyont, melynek tagjai könyveikben igy 
Írhatnak : „Kötelessége az embernek, hogy folyto-
nosan az állam vesztére működjék — az állam által 
kell az alattvalónak az állam romlásán dolgozni !;< 

Dolgozik is a törvényhozás u t ján , hiszen Fichte 
szerint „a czél szentesíti az eszközöket". 

Meg ne i jedjünk szeretett ba j tá rsak! Mi még 
sokkal erősebbek vagyunk, mintsem gondoljuk. A 
szabadkőművesség egész ereje abban áll, hogy fé-
lünk tőle. Ha tömör phalanxot képezünk, a győze-
lem mienk. Isten, ember s az egyenes természet mel-
lettünk lesz. Ne feledjük, mit mondott I. Napoleon 
1814. jan. 24-kén Saint-Cloudban a páholyról : „A 
18-ik század bölcsészete megtermi majd gyümöl-
csét ; én feltartóztattam a társadalom szétrombolá-
sá t ; de az tovább fogja folytatni út já t . Francziaor-
szágot és Olaszhon egy részét már elnyelte, meg-
szállta Belgiumot és Hollandiát, fenyegette a hátra-
levő Európát, s nem találkozott senki sem, a k i vas 
marokkal ellenállt volna haladásának ; sőt ellenke-
zőleg czirógatták — hátrál tak előle ! Csak a tőle 
való félelemben állott egész ereje; én ezt az első 
pillanatban megláttam. Torkon ragadtam a ször-
nyeteget, leteritettem és lábaimmal tapostam — 
mert nem féltem tőle; — de szét nem zúztam, még 
életteljesen szunnyad. Idővel mindenkorra megsem-

misitettem volna ; megszabadult volna tőle a világ-
Ha én elhullok, az anarchia fölébredését megérik 
önök; ismerik önök a nevet, mely alatt az a népe-
ket félrevezeti? — ő köztársaságnak nevezi magrát !" O O 

Napoleon jól ismerte a szabadkőművességet, 
mert sokáig szövetséges társa vala, és csaknem min-
den győzelmét, mi miatt a világ csudálja, a kül-
földi kőművesek árulásainak segélyével a r a t t a ; 
később, amint a páholy elfordult tőle, ő veretett 
tönkre. Ezen Napoleonnak tehát teljes hitelt adha-
tunk, midőn állit ja, hogy „a szabadkőművességnek 
egész ereje csak a tőle való félelemben áll" . Vilá-
gosítsuk tehát fel a nemzetet, oktassuk a népet, 
hirdessük az evangeliumi „igazságot", — hazug-
ság országa ez, nembir ja ki a napvi lágát , a vakand-
társaságnak el kell rejtőznie! Kiáltozzunk, meg ne 
szűnjünk, mint a harsona emeljük fel szavunkat, 
hirdessük a kó'müvesség vétkeit és Lucifer házának 
bűneit! Ha a világ megismerendette turpisságát, ón-
sulylyal fog rá ja nehezedni az emberi nem átka. 

Ez uraim, szent kötelességünk. Ezen kötelemi'e 
figyelmeztet ő Szentsége is múlt nov. 21-ki körle-
velében. Miután a Péter-apostoli karnak emlékébe 
hozta Szentatyánk, hogy az egyház zaklatása ko-
runkban leginkább „a sátán synagógájából" kerül 
ki, mely kó'müvesség ma már a kormányok meg-
bocsáthatlan kaczérkodása folytán „uralkodó hata-
lommá" fejlődött, s erejét és tekintélyét arra hasz-
nálja, hogy „Isten egyházát a legkeményebb szol-
gaság jármába haj tsa , és ha ra j ta állna, a föld szi-
néről egészen eltörülje" : felhivja a püspököket és 
általok édes mindnyájunkat , hogy oktassuk a hive-
ket, tartsuk vissza a jóhiszemiieket a páholy kelep-
czéitől s az elcsábított szerencsétleneket téritsük le 
a kárhozat út járól . „Kiváltképen pedig azok téve-
dését mutassuk ki és ostromoljuk, kik még most 
sem i-estellik állítani, hogy e sötét társulatok czélja 
nem egyéb, mint csupán a társadalmi jólét és hala-
dás előmozdítása s kölcsönös jótékonyság gyakor-
lása". Figyelmeztetnünk kell a híveket, hogy az 
egyház közösségéből ipso facto minden szabadkő-
műves ki van zárva. 

Ha a páholy „dolgozik", mi nekünk még se-
rényebb „munkát" kell végeznünk. O „remény és 
félelem nélkül" forgat ja a csákány-kalapácsot, — 
mi a „hit, remény és szeretet" zászlaját lengessük! 
Ha az ördögöt ki nem űzhetjük, annak csak mi 
vagyunk az okai, mert elvesztettük atyáink hitét, 
azon élő hitet Istenben, mely szeretet által mun-
kálkodik. Ha az apostolok hite meg nem fogyat-
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kozott, ha Jézus Krisztusban való aczél-szilárd hi-
tünket a világ előtt megmerjük vallani, azaz ha 
tettel hiszünk : fáradságunknak elmaradhatlan lesz 
sikere, „Bizony mondom nektek : ha annyi hitetek 
leend, mint a mustármag, és mondjátok a hegynek: 
menj innen amoda ; elmegy, és semmi sem lesz nek-
tek lehetetlen." Az isteni hit ereje tehát, az örök 
Igazság erősitése szerint, csodákat képes művelni! 

Annak okáért, legyenek bár megszámlálva 
hazánkban az egyház életének napjai, kedvünket 
elvesztenünk nem szabad. Meg kell gondolnunk, 
hogy nálunk az egyház életével egy az ország élete. 
A katholikus vallás alkotta meg Magyarország éle-
tét, ezen isteni religio tartá fen a hazát sz. István 
alkotmánya által, vele fogna nemzetünk is sirba 
szállni. Annál hangosabban zengjen tehát a harsona 
Sión ormairól ! 

Igaz, hogy a pogány és hontalan világforra-
dalmi szövetség halállal, életveszélylyel fenyeget ; 
igaz, hogy a kosmopolitikus köztársaság ,eszméje' 
sz. István koronájáról is már tépi a keresztet ; igaz, 
hogy a szabadkó'míives Fichte elvei és kürtölt ta-
nai már a magyar államot is a kivánt „kétségbe-
esés" tátongó mélységének széléhez jut ta ták ; igaz, 
hogy némely magyar lapok Martinovics testvér 
„vértanuságát" a loyalis monarchikus kormány 
füle hallatára büntetlenül magasztalhatják ; szóval, 
igaz, hogy édes hazánk már halálos beteg: de ne 
csüggedjünk ! IIa az Ur szőlejébe hivat tunk, mun-
kálkodnunk kell ; ha jó pásztorok vagyunk, védjük 
meg a nyájat a farkasok ellen ; ha a nemzetet az al-
világ kiöntött lávája már perzselni kezdi, szent 
lelkesedéssel és bátor elhatározással kiáltsunk az 
Úrhoz, mint a szent hajdankor népének vezére : Si 
perdis hune populum, et me pariter cum eo dis-
perde ! A ki fél a harcztól nem szereti hazáját ; aki 
nem hirdeti az evangéliumot, nincs annak meggyő-
ződése, — perfecta Caritas foras mittit timorem. IIa 
lángol a szeretet, ha a világ világossága vagyunk, 
fényeskedjék életünk. Azokat, kik cl CScltci előtt a 
viz part ján lehasaltak, haza küldé Gedeon. Az aré-
nára csak bátrak léphetnek. Gyáván remegnünk, 
jajveszékelnünk nem illik, nem szabad! Ha hitünk 
és honunk fölé vészteljes felhők tornyosulnak, ne 
essünk kétségbe ! Máskor is élt már az egyház és 
árva hazánk válságos időket. De a Mindenható 
megsegité atyáinkat akkor és ott, midőn és a hol 
minden emberi segély hiányzott. Ok nem mondtak 
le a reményről, hanem a helyett buzgó imáikban az 
Úrhoz fordultak ; és miután részökről emberi erő-

hez mérten harczoltak az igazságért és jogért: Isten 
csudálatos módon megőrzé mind vallásunkat, mind 
hazánkat. 

Nekünk sincs más fegyverünk, a serény mun-
kán kivül, minthogy e szent és komoly idő meg-
nyíltával inter vestibulum et altare forró imáink-
ban kérjük Is tent : „Könyörülj Uram, a te népeden 
és ne engedd, hogy felettünk pogányok uralkod-
janak !" 

Kedves bajtársak ! Biztosítva vagyunk a pró-
féta által, hogy ha az imádság paizsával felvér-
tezve, erős hittel s tudománynyal szállunk az el-
lenséggel szembe, mienk a diadalmi koszorú. Az 
ima ereje csalhatatlan, a reményteljes és szeretettől 
lángoló hittel pedig nemcsak a földet, hanem az 
eget is meghódítjuk ! 

Avagy nem ezen igazságot látjuk-e Ezekiás 
történetében? Halálosan megbetegszik a király. A 
látnók hozzá megy és igy szól : „Király ! ezt üzeni 
az Ur : Szedd rendbe házadat, mert meghalsz és 
nem fogsz élni." A király arczával fal felé fordul 
és keservesen sir; kéri Is tent : tartsa még meg éle-
tét ! „És lőn az U r igéje Izaiáshoz, mondván : 
Eredj és mondd meg Ezekiásnak : Ezeket mondja 
Dávid atyád Ura Istene: Meghallgattam imádságo-
dat és tekintetbe vettem könyhullatásaidat ; ime én 
a te napjaidhoz tizenöt esztendőt adok, és az assi-
riai király kezéből is megszabadítlak téged és e 
várost, és megótalmazom azt." 

Meggyógyul beteg hazánk, kiszabadítja Isten 
egyházát a pogány szabadkőművesség kezéből, 
megmenekszik az állam a kétségbeesés hínárjából, 
csak zengjünk a harsonával Sionon ! 

Püspöki körlevél a rosz sajtóról. 
(Folytatás.) 

Ne beszéljenek tehát nekünk arról ezek az irók, hogy 
ők a népet felvilágosítani akarják, holott egész törekvésük 
csak oda irányul, hogy azt elvakítsák. Az első feltétel, hogy 
valaki embertársaihoz oktatólag szólhasson az, hogy keblé-
ben az igazság szeretete a jog tiszteletével párosuljon. Azon-
ban, mit tesz a vallástalan sajtó, valahányszor az egyház 
múltját emlegeti vagy jelen működése felett értekezik ? Ta-
nusitja-e a közönséges becsületnek csak ama legkisebb mér-
tékét is, mely abban áll, hogy az ember a felhozott állítóla-
gos hibák mellett a jót se hallgassa el? Adózik-e illő elisme-
réssel azon isteni intézménynek, mely tizennyolez század 
óta annyi csudáját szülé az erénynek s a szentségnek ; mely, 
hogy ezer más, általa létesitett intézetet ne is emlitsek, ápol-
dákkal a szegények, korházakkal a betegek s menedékhe-
lyekkel a mindenféle emberi baj s nyomor számára tölté be 
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a v i l á g o t ? . . . Dehogy ! Minden, a m i t a kereszténységnek 
dicső múltjáról tud három vagy négy tényre szoritkozik, 
melyeket eredeti összefiiggésökből kiszakitva, tetszése szerint 
elhelyez, s melyeket az összletnek ró fel bűnül, holott legfe-
lebb helyi vagy egyéni hibák valának. Ebben áll, ugy látszik, 
a vallásellenes sajtónak egész egyházi történelme, ebből táp-
lálkozik, ebből él, a többit vagy nem tudja, vagy agyonhall-
gatja Váljon ig^zságszeretet-e ez ? S váljon másként 
cselekednék-e az, akinek eltökélett szándéka az emberi 
szellemet megvesztegetni s tévútra vezetni ? 

A méltányos jogérzetnek ezen teljes hiánya szemben 
az egyházzal, hasonló mértékben nyilvánul azon modorban 
is, melylyel a vallástalan sajtó a jelenkor tényeit tárgyalja. 
Sohasem fogjátok, Szeretett Testvéreim ! e lapokban még 
csak egy szóval is emlitve íalálni azon fényes szolgálatokat, 
melyeket a vallás szüntelenül nemzedékünknek tesz. Szere-
tetetnénikéink, kik annyi önmegtagadással a betegek s sze-
gényeknek ápolására áldozzák fel magokat, — csudálatra 
méltó papságunk, mely az egész világnak oly felette épüle-
tes látványt nyújt, — tanitó s betegápoló testületeink, melyek 
a közoktatás terén nem kevésbbé, mint a köznyomor eny-
hitése körül éjjel nappal fáradoznak; jótékony intézmé-
nyeink, intézeteink s alapitványaink, melyeknek egyedüli 
czélja testvéreinknek anyagi s szellemi javát előmozdítani, 
— mindez nem létezik ezen sajtó előtt, végképen agyonhall-
gatja, soha még csak egyetlenegy rokonszenves szava sincs 
mindezek számára. De mihelyt valahol akár csak a legki-
sebb hiba is történik, mihelyt az emberi gyengeség itt vagy 
ott egy sajnálatos balfogásban nyilvánul — legott kitörnek 
egyhangúlag a vallástalan sajtónak közlönyei; éjszaktól délig, 
kelettől nyugotig neki hevülnek s botrányt kiáltanak ; s 
mig az önfeláldozás s erkölcsi heroismus összes csudáinak 
sem sikerült solia a helyeslésnek csak egy futólagos jelét is 
kierőszakolniok belőlök, addig, mint a várva várt zsák-
mányra rárohanván ez elszigetelt tényre, elviszik annak 
hirét nagyhangú szószaporitásuk által a világ egyik végétől 
a másikig Váljon — még egyszer kérdem — igazság-
szeretet s jogérzet-e ez ? s nincs-e jogunk arra hivni fel tite-
ket, hogy az efféle müveletekre azon visszatetszéssel tekintsetek, 
melyet azok teljes mértékben megérdemelnek ? 

Ime egy példa a legközelébbi múltból, melyet azért 
idézünk, Sz. T.l hogy megmutassuk nektek, mennyire szokta 
az egyház elleni gyűlölet a jog s jogtalanság fogalmait azok 
sziveiben eltorzítani, kiknek tollai a vallástalan sajtót szol-
gálják. E napokban Párisban egyike a legnemesebb szivek-
nek költözött át az örökkévalóságba. Szerzetesi életének 
hatvan esztendeje alatt e kitűnő férfiú többet tett a népne-
velés terjesztéseért, mint századunkban bárki, amiért is or-
szágunknak fővárosa kötelességének tartá, Fülöp testvérnek ') 
oly temetést rendezni, mely ily fáradságos, de gyümölcsdus 
pályához méltó legyen. S ime a sajtónak ama része, mely a 
népoktatás iránti meleg érdekeltségét oly szívesen s minden 
előforduló alkalommal hangoztatni szokta, váljon mit tőn 
ezen férfi ravatalánál, ki a jó tanítóknak ezreit adá a nép-
nek s százával nyitá meg az iskolákat számára — váljon 
mit tőn ? . . . . agyonhallgatásra esküdött össze s alig, hogy 
itt ott egy röviden oda vetett megjegyzés tudatá a néppel e 

») 1. a, Bel.' 5. sz. 40.1. 

férfinak halálát, ki a munkásosztálynak kitűnő jóltevője 
volt, s kinek az egyház s államnak legfőbb méltóságai a leg-
őszintébb tisztelettel nyiltan adóztak. 

Ime ez az, mit a vallásnak ellenségei igazság alatt ér-
tenek. Hanem ha valahol valamely félreeső faluban egyik 
másik szerencsétlen, ki mindössze csak tudatlanságával 
menthetné magát, durván visszautasitja halálos ágyán a 
vallásnak vigaszait, mely mint a szerető anya édes gyer-
meke bölcsője fölé, ugy lehajol hozzá; akkor Francziaor-
szágnak egyik végétől a másikig dicsénekek já r ják be a 
lapokat ; ama beszéd, melyet valamely fanaticus szellem ne-
talán a kimultnak sirja széléu tartott, mint vezérezikk sze-
repel e szomorú lapokban, hol egyébiránt teljességgel he-
lyén van, s bárminő is lett legyen e szerencsétlennek élet-
pályája, hőssé avattatik fel ugyanama pillanatban, melyben 
Istenét, hitét, lelkét megtagadta. A tényeknek ezen egy-
szerű szembesitése váljon nem elegendő-e arra, hogy tá jé-
koztasson aziránt, mit várhattok az ilyféle ellenségektől? S 
váljon lennének-e eléggé erős kifejezéseink, hogy az igaz-
ságosság s méltányosság eme tökéletes hiányát méltóképen 
megbélyegezhessük, hacsak az egészben a nevetségesség ne 
vetélkednék a gyűlöletessel — ? (Vége köv.) 

Szent-István-Társulat. 
Ünnepélyes nyitványaul a Szent-István-Társulat f. hó 

19-én tartott havi ülésének, az elnöklő gr. Cziráky János 
bemutatá a társulat fővédnökétől, a bibornok herczegprimáa 
ő eminentiájától érkezett levelet, melyet bibornokká lett 
kineveztetése alkalmából a társulat részéről hozzája intézett 
hódolati feliratra válaszképen adni kegyeskedett, a társula-
tot biztositván további pártfogásáról, s buzdítván azt eddigi 
működésének ernyedetlen folytatására, mihez főpásztori á l -
dását küldi egyszersmind. A választmány kegyeletes tudomá-
sul vette az atyai és főpásztori levelet ; — s ennek kapcsán 
fölkérendőnek határozta ő eminentiáját, hogy valamint 
előbbi években tette, ugy most is szerencséltesse elnökleté-
vel a társulat ezévi közgyűlését, melynek napjául márczius 
19-ikét jelölte ki a választmány. 

Következett Tarkányi Béla apát-kanonok alelnöki 
előterjesztése, most is a társulat iránt folyton emelkedő rész-
vét bizonyítékával, 36 uj tag bejelentésével, kik a mult havi-
ülés óta csatlakoztak az irodalmi intézet seregéhez ; névsze-
rint, alapitó tagokká lettek : Németh Mihály és Kovacsócsy 
István egri kanonokok ; rendes tagokká : Makay Felix föld-
birtokos Vezekényen. Dely József, községi jegyző Sarudon. 
Marssó Géza gymn. tanár. Verbjár Péter plébános, Pod-
ráczky István theol. tanár, Turcsán Béla gymn. tanár, Miszl 
Zsigmond, Répássy Alajos, Valihora János segédlelkészek, 
Gödér István gymn. tanár, Hoffman Albert vendéglős, Mi-
kola Kálmán kereskedő, mindannyian Rozsnyón. Szedmák 
József, Farkas Mihály, Stresko Lajo3 váczi növendékpapok 
Dukhon Illés kövágó-örsi birtokos. Barabás József nagy-
sinki lelkész. Szőes János nagyszebeni káplán. Thomandl 
József nagy-szebeni tanitó. Ocsényi Anzelm, sz.-benedek-r. 
tanár Pannonhalmán. Strebiczky Alfonz kapuezinus r. érd. 
definitor. Andrásfalva r. kath. magyar község Bukovinában. 
Kaszap Kálmán taksonyi jegyző. Damián Péter, Herzog Fe-



133 

rencz, Hennics József, Maderlik Antal, Mihályffv Gyula, 
Kovács János, Tapolcsányi Kálmán csanád-egyházm. növ. 
papok. Eisele Ferencz, Kuluncsics Mátyás temesvári főgymn. 
tanulók. Magyar Gábor kegy. r. főgymn. igazgató, Stanczel 
Károly kegy. r. főgymn. tanár Szegeden. A társulat alapsza-
bályai szerint ez uj tagoknak a könyvilletmény megküldetni 
rendeltetett. 

Továbbá az alelnök bemutatá az ő inditványa s a vá-
lasztmány jóváhagyása folytán az „Athenaeum" által kia-
dott „Külföldi Regények" I. füzetét, mely Sandeau Gyulá-
nak a franczia akadémia által koszorúzott „Madeleine" 
czimü regényét tartalmazza. — Ezután a hagyományok lőnek 
bejelentve, melyek által végrendeleteikben kegyeletesen 
megemlékeztek a társulatról névszerint : bold. Markovics 
János volt veszprémi kanonok 100 frttal, Högyey János volt 
szombathelyi kanonok 18 fttal, Gross Mihály volt szitvágyi 
pleb. 10 fttal. Mely összegek a társulati alaptökéhez csatol-
tatnak. A pénztárnok 1873-iki számadása a számvizsgáló 
bizottságnak kiadatik A folyó 1874-ik évre készitett költ-
ségvetés tételenkint felolvastatván a társulat bevétele 79.734 
frt . 89 krra, kiadása pedig 76.952 frt. 7 krra lőn előirá-
nyozva. Ezt a választmány jóváhagyván, a közgyűlés elé 
fogja terjeszteni. A pénztárnoki jelentés szerint f. évi január 
1-től a jelen havi ülés napjáig bevétel 11.284 frt . 2 kr. ki-
adás pedig 10.212 frt. 55 kr. maradvány 1071 frt. 47 kr. 
Az ügynökség kimutatása szerint f. évi január-hóban elada-
tott 32.372 példány könyv, 600 példány szentkép ; ezekért 
bevétetett 4084 ft. 76 kr. E számokban szóló adatokat ör-
vendetes tudomásul vévén a választmány, ülését befejezte. 

EGYHÁZI tudósítások. 
fest, február 27. O r s z á g o s i m p e r t i n e n t i a . 

Azon számtalan kérvények közt, melyek országgyülésünk-
hez a ,népfenség' jogalapján intéztetnek, egyik azon nagyon 
helyes, ámbár honatyáinkra nézve nagyon meglepő kérelem-
mel fordult hozzá, hogy miután mind a lapok tanúsága, mind a 
napi élet tapasztalata, sőt honatyáink meggyőződése szerint, 
a jelen országos testület — alkalmasint a képviselők példás 
egyetértése (?) miatt, — a hazára nemcsak haszonnal nincsen, 
hanem annak tetemes kárát okozza, méltóztatnék necsak négy 
szem közt, hanem hivatalosan is, a feloszlás által képtelen-
nek declarálni magát az ügyek vezetésére. E petitio, mint előre 
látható volt nagy indignatiót költött a nemes testületben 
különösen keresztény szempontból, amennyiben a képviselők 
egyénileg helyesnek tartják ugyan, hogy egymást párvia-
dalban meggyilkolják vagy legalább megsebezzék, de már az 
még sem járja, hogy egy egész testület önmagát, legalább 
erkölcsileg meggyilkolja. Ez volt oka, hogy a különben ne-
vezetes petitio szomorú véget ért, mert nemcsak el nem 
fogadtatott, hanem mint impertinentia meg is bélyegeztetett 
és — itt egy boszu lélegzetet veszünk, mert egy más törté-
netre, illetőleg pedig petitióra akarunk áttérni. 

Történt ugyanis, hogy a fentebbi esetet követő ülésen 
Solymossy Bálint képviselő ur, néhány Szathmár megyei 
protestáns, jól jegyezzük meg: protestáns — oly értelmű kérel-
mét terjesztette az országgyűlés elé, melyben az országgyű-
léshez azon felebaráti szeretetből fakadó óhajt terjesztik fel, 
hogy a papok jószágai a nemzeti független bank alapjául 

foglaltassanak le, a jezsuiták űzessenek ki, javaik pedig 
tudományos czélokra fordíttassanak. Ez a petitio tartalma. 

Huszonnégy, vagy akár harminezhat óra tartama nem 
oly hoszu, hogy az országgyűlés tagjai megfeledkezhettek 
volna, ha nem is az először említett petitio tartalmáról, de 
legalább azou parlamentaris (?) kifejezésről, melylyel azt 
pártkülönbség nélkül illetni jónak látták. Mi flegalább ugy 
véljük, hogy honatyáink közt még a ,gyengébbek' is, pedig 
ilyenek meglehetős szép számmal vannak, könnyen megje-
gyezhették magoknak az ,impertinentia' kifejezést, és ha az 
valaha jogosan hangoztathatott az országházban, ugy az 
bizonyára azon alkalommal volt, midőn Solymossy képviselő 
ur a fentebb jelzett kérvényt felolvasta ; — képviselőink 
azonban nagyon feledékenyeknek látszanak lenni, és a mily 
buzgón védik saját jogaikat, épen oly közönyösek, hogy ne 
mondjuk hanyagok, vagy épen kárörvendők ott, hol a kath. 
egyház jogainak, igazainak megvédéséről van szó. 

Ha e két kérvényt összehasonlitjuk, szembeszökő lesz 
az igazságtalanság, melyet az országgyűlés az utóbbival 
szemben elfoglalt, midőn ezt azonnal bemutatása után visz-
szautasitotta. Az első kérvény mint impertinentia visszauta-
sittatott, holott a kérvényezők semmi mást nem tettek, mint 
jogukkal éltek, midőn a honatyákat kérik, hogy távozza-
nak haza, legalább megmarad az ország pénze. Az országos 
testület a liberalismus tanai szerint ugyanis nem más, mint 
a nép akaratának kifolyása ; eredete, létjoga, hatalmi állása 
mind a népakaratban gyökerezik, nagyon következetes tehát, 
és igy nem impertinentia, ha ugyanazon nép, melynek aka-
ratjában az egész törvényhozótestület joga gyökerezik, azt a 
tanácsot adja, hogy menjen haza, mert otthon több jót esz-
közöl mint Budapesten ; a nép tehát e kérvényezéssel jogá-
ban van, és pedig annyival inkább, mert ha önmaga nem 
lenne is meggyőződve a nagy valóságról, az országgyűlés 
jelen tanácskozásainak meddőségéről, elegendő bizonyítékot 
talál erre nézve napi táplálékában, a sajtóban, hol napról 
napra viszhangzik a thema a pártok ziláltságáról, a sikeres 
működés lehetetlenségéről, és mégis daczára mindezen jog-
alapnak a kérvény impertinentiának mondatott. 

Impertinentia azon értelemben, mint az az országgyű-
lésen használtatott, annyit jelent, mint szemtelenség, illetlen, 
tolakodó beavatkozás ott, hol valakinek joga nincsen ; kellő 
mértékben feltaláljuk ezt a második helyen érintett kérvény-
ben, ezért tartjuk igazságtalannak az országgyűlés hallga-
tását evvel szemben. Vagy kérdezzük, mi joguk van protes-
tánsoknak az országgyűléshez kérvényt intézni, hogy a ka-
tholikus vagyon koboztassék el ? mi joguk van hozzá, hogy 
egy katholikus szerzet kiűzetését, minő a jezsuita-rend, ké-
relmezzék ? van-e ebben az ildomosságnak még csak ár -
nyéka is ? vagy nem inkább minden szemérmet félrevető 
tolakodás jelei találhatók-e fel ilyen, protestánsoktól eredő 
kérelemben? nem sokkal inkább nevezhette volna-e eme 
kérvényt az országgyűlés impertinentiának, vagy akár nem 
illethette volna-e még szigorúbb kifejezéssel ? Valóban ugy-
látszik, mintha honatyáink már nem tudnák, mit cselekesz-
nek, midőn a katholicismus ellen intézett hasonló merényle-
teket minden szó nélkül engednek megujittatni, midőn meg-
engedik, hogy a már eddig is eléggé felhalhozott gyúanyag 
még a legveszélyesebbel t. i. a vallási viszálkodáséval is sza-
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porittassék. Ha egyéb jogalapja sem volna is azon kérvénye-
zőknek, kik az országgyűlés feloszlatását kérelmezték, már 
ez önmagában elegendő lenne kérelmök, talán több, mint 
látszólagos jogosságának bebizonyítására, mert oly testület, 
mely hallgatással tűri, hogy az ország polgárai többségének 
kedélye felizgattassék, és igy a béke megzavartassék, üdvö-
sen a hazára munkálkodni nem képes. Mi nem szándéko-
zunk jelenleg bővebben jellemezni az ügyet és igazi nevén 
nevezni meg ez eljárást, de annyit nem tagadhatunk meg 
magunktól, hogy mit az országgyűlés a protestáns kérvé-
nyezőkkel szemben elmulasztott, azt helyre pótoljuk és ezen-
nel az ő kérelmöket még sokkal inkább, mint ama másikat 
impertinentiának nyilatkoztassuk ki. A 

Buda. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i p r e d i k á -
c z i ó i. (Folyt.) De mi voltaképen ez a közmüvelödésiharcz?... 
A szónak hangzata szerint Ítélve : oly harez, mely a közmű-
velődés érdekében folytattatik. De, kérdjük továbbá, mit 
értünk e szó alatt : ,közművelődés' — ? ismét a szó hangzata 
szerint Ítélve, valaminek általános jobbátételét, finomitását, 
nemesitését... Tehát valaminek nemesitéseért küzdenek azok, 
kik e ,közművelődési harczot' megindították — ? Ily harcz 
magában véve jó, szép és nemes dolog lenne, s szive3en ven-
nénk részt benne mindnyájan, — ha tudnók, hogy volta-
képen mi az a ,valami', mit ezen küzdelmek által ,művelni', 
,nemesíteni', ,jobbá tenni', szóval megújítani akarnak. 

Mit ,műveljünk' tehát — talán testünket a tornászat-
nak különféle gyakorlatai által? Ez jó, de nem uj dolog, ezt 
már a régiek is ismerték ; a ,közművelődési liarczl-v6\ pedig 
azt állítják, hogy valami ujat, még soha nem látottat hozand 
nekünk . . . . Avagy szellemünket műveljük, nemesitsük-e 
talán tanulás, tudomány által? Ez igen szép törekvés lenne, 
bár tehetségei- s körülményeihez képest kiki részt venne 
benne; de hasonlólag nem uj ; mert tanulni mindig kellett, 
amióta a világ áll, s kelleni fog mig áll, s még sincs ember a 
föld hátán, a kiről az mondhatnók, hogy : „ez mindent tud"... 
Avagy talán szivünket fogja ezen közművelődési harcz meg-
nemesiteni, hogy szűnjenek a rosz hajlamok s szenvedélyek, 
péld. a harag, gyűlölet s irigység ? Fájdalom ! azt lát-
juk, hogy e téren épen azok, kik leghevesebben küzdik e 
közművelődési küzdelmet, egyúttal a legroszabb példával is 
mennek e l ő . . . . 

De hát végre valahára : — mi körül forog e harcz, e 
küzdelem, e háború? . . . Mondjuk ki nyiltan: a vallás kö-
rüli Itt akarnak ,finomítani', ,nemesíteni', átváltoztatni, 
,megújítani' mindent ; — ezeréves kötelékeket akarnak szét-
bontani, ősrégi épületeket lerontani, a keresztényekből — 
más irányú embereket csinálni ! . . . . Váljon, miután most 
már tudjuk, hogy mi körül forog e harcz, részt veendünk-e 
benne ? — Soha ! 

Megvizsgáljuk továbbá, mily módon s mi eszközök ál-
tal vivatik e harcz, s mily irányban indul. Oly módon viva-
tik, hogy a legelső, min az illetők változtatni, illetőleg amit 
megsemmisíteni akarnak, az Isten létébeni hit. Ezt tagadja 
az atheisták s naturalisták, az anyagelvüek s mindent iste-
nitök hosszú sora, kik elég arczátlanok nyiltan hirdetni, mi-
szerint az Isten létébeni hit az előítéletek legveszélyesbike, 
s kik azáltal akarnak ,megnemesiteni' minket, hogy e hitet 
sziveinkből kiirtják, azt állítván, hogy Isten létét amúgy 

sem lehet bebizonyítani, — ezt csak hinni lehet, vakon 
hinni 

Igaz-e ez ? Nem igaz. Értelmünk Isten létét bebizo-
nyíthatja, s pedig nem egy, általánosan elfogadott, megczáfol-
hatlan alapelvből, minő péld. ezek : nincs okozat ok nél-
kül ; — ahol rend van, ott törvénynek is kell lenni, törvény 
pedig ismét törvényhozó nélkül nem képzelhető, sat. Igy bi-
zonyitá be Isten létét már Aristoteles, a pogány is, ki igy 
okoskodik : Ha azt látom, hogy valami mozog, ugy önkény-
telenül is azon következtetésre kell jutnom, hogy van valami, 
ami e mozgást előidézi ; — látom pedig, hogy az égi testek 
mozognak, van tehát egy erő, mely őket mozgásba hozza. 
Ezen erő továbbá vagy belső, vagy külső. Belső ez esetben 
nem lehet ; mert e testek, mint anyagiak, magokban véve 
élettelenek ; az erő tehát külső s ez esetben vagy más anyagi 
testnek az elsőre irányuló hatásából származik, azaz anyagi 
vagy szellemi. Az első esetben ismét azt kell kérdeznünk : 
váljon e második testet is mi vagy ki mozgatja s igy tovább 
a végtelenbe, mignem egyszerre azon legutolsó, külső, de 
nem anyagi erőt találtuk, mely mindeme holt anyagi teste-
ket mozgásba hozza ; — ezen utolsó erő pedig nem lehetvén, 
mint láttuk, anyagi, kell hogy szellemi legyen — más szó-
val, kell, hogy egy oly szellem létezzék, mely megkülönböz-
tethető az anyagi világtól annak rendjét megalapitá s fen-
tartja, ez pedig — Isten... ! (Folyt, köv,) 

Beszterczebánya. P ü s p ö k i k ö r l e v é l . (Folyt.) 
A körül forgó tanácsaiban, miként kellene templomaink bel-
rendét s csinos voltát előmozdítani, mlgos püspökünk több 
ismeretes szerzőre hivatkozik, „ne quid — mint mondja — 
in his postulandis ipsémét nefors rigorosior, ex mente solum 
et persuasione mea, propriaque penu proloqui videar" 

A templomnak belső feldiszitése egyszerű legyen, ez 
lévén azon vele született, benne rejlő szépészeti vonás, mely 
által a fenséges benyomását teszi a szemlélő lélekre. Ez által 
hat a képzelődő tehetségre és az értelemre, ezáltal tetszik s 
kelt tiszteletet s áhitatos érzelmet mibennünk, ugy hogy 
épen ez az egyszerűség azon modor és alak, mely isteni tisz-
teletünk természetének leginkább megfelel. Mert azon rokon-
ság, mely az egyszerűnek fogalma s a komoly- s fenséges-
nek fogalmai közt létezik, okozza, hogy szemlélése egyszers-
mind a magasztosnak, fenségesnek eszméjét is kelti lelkünk-
ben ; ekként pedig érvényesül egyúttal vallási téren is a szé-
pészeti Ízlésnek azon követelménye, mely szerint a diszit-
ménytől azt várjuk, hogy a feldíszített tárgy természetének 
mindenben megfeleljen. 

Ellenkezőleg, ha a feldíszítést nem annyira az ékesit-
mények minőségében, mint inkább mennyiségében keressük, 
igen könnyen megeshetik rajtunk, hogy az illedelem ellen 
vétünk s a műveltebbeknek nevetésre, a kevésbbé műveltek-
nek bámészkodásra ugyan, mindkettőnek pedig szórakozott-
ságra alkalmat adunk. Azért tévednek azon lelkipásztorok, 
kik azt hiszik, ha az oltároknak s a falaknak feldiszitése 
abban áll, hogy azokat számtalan sok gyertyával, képpel, 
szoborral, hamis virággal, szalaggal s csokorral inkább meg-
rakják s elhalmozzák mint felékesítik, mert ekként eme, 
magokban véve a szentség fogalmát kelteni hivatott, komoly 
s méltóságteljes dolgokat s tárgyakat, kisszerű, illetlen tol-
dások által inkább elrutitják, természetes alakjokból vet-
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kőztetik ki. Igy tesznek azok is, ki fából vagy köböl fara-
gott szobrokat felölteztetnek, nyakékeket vagy gyűrűket 
aggatnak rájok. Természetes, bogy ezek nem vonatkoznak 
a bold. Szűznek azon ábráira, melyek körül hasonló szokás 
régi időktől fogva divik. 

Mindezekben továbbá szorosan kerülendő s eltávolí-
tandó minden, mi babonás szokásokra vagy hiedelmekre 
még csak távolról is alkalmat adhatna, de az egyház méltó 
feldiszitésére vonatkozólag is szem előtt tartandó az, hogy 
fénye s a rá forditandó költségek a községnek vagyoni álla-
potával kellő arányban álljanak, amiért is a lelkész mérték 
feletti költségeskedések-s gyakori gyűjtésektől, szóval min-
den túlzástól tartózkodjék : „Citatis vei his in extractu, 
mondja ezek után ő mlga, quaeiam tironibus nobis ad mini-
sterium sacrum instructis inculcata erant, videre potestis, 
nihil in eis, quae praecipimus novi vei singularis. Nova solum 
ideo dicenda, quod apud nos antiquata iam videantur haec 
praecepta, contraque illa continuo intra et extra muros pec-
cetur, quare toties novitus inculcanda veniunt". 

A mik eddig mondatnak, még sokkal inkább a szent-
edények, a misemondóruhák s a többi egyházi készletről ér-
tendők, mely körül nem kevesebb az elkövettetni szokott 
hanyagság s hiba, mint a fenebbi tekintetekben. Erre nézve 
is mlgos főpásztorunk, egyes gyakorlati esetek által meg-
győzetve ily rendszabályok szükségességéről azt rendeli, mi-
szerint minden e téren történendő ujitásra vagy uj beszer-
zésre az ő előzetes jóváhagyása kérendő ki. Gyönyörű sza-
vakkal ecseteli egyúttal azon beláthatlan sok visszaélést, 
mely a misemondóruha alakja, szinei s kiállítása körül egy 
század óta, úgyszólván észrevétlenül is lábra kapott, s arról, 
valamint egyáltalán az egyházi készletről levele hátralevő 
részeiben számos, igen figyelemre méltó s kellemesen oktató 
megjegyzéseket teszen. (Folyt, köv.) 

Berlin. A p o l g . h á z a s s á g s a p r o t . p a p o k ; 
a k a t h . p á r t n a k k i b é k ü l é s i k í s é r l e t e i ; a d a -
l é k o k a p o r o s z l e l k i s m e r e t s z a b a d s á g h o z . A 
polgári házasságróli tvjavaslat most már az itteni felsőház-
ban is elfogadtatott, miután néhány, magában ugyan fontos 
változtatás tétetett volna rajta, melyeket az alsóház, ha 
mindjárt más okokból is, de aligha el nem fogadand. Ezen 
változtatásokhoz tartozik az is, hogy a papok a polgári állo-
mány lajstromainak vezetéséből kizáratnak, mi leginkább 
számos orthodox protestáns pap tiltakozásainak köszönhető, 
kik, mint péld. legújabban a köslini papi gyűlés, kijelentet-
ték, miszerint lelkismeretök nem engedi meg, hogy oly h á -
zasságok' kötésére működjenek közre, melyek az isteni tör-
vénynek ellenére kötetnek. — Itteni félpolitikai körök e 
napokban azt híresztelték, hogy a katholikus fractiónak, 
illetőleg a centrumnak vezérférfiai, Windhorst s Mallinckrodt 
hoszabb emlékiratot nyújtottak volna át a királynénak, 
melyben közbenjárását kérve ki a katholikusok számára, 
az igérik, hogy a legujabbi hadügyköltségvetési tvjavasla-
tokra szavazandanak, hahogy a kormány eddigi egyházel-
lenes politikáját abbanhagyja. Ez alighanem tévedés, jobban 
mondva koholmány, melyet kormányi körökből eresztettek 
szélnek s pedig azért, hogy ráijesztve a liberálisokra, annál 
hajlandóbbakká tegyék őket ezen, a népre ujolag is nagy 
terheket rovó tvjavaslatnak elfogadására, bár tagadhatat-

lan, hogy Poroszországnak jelenlegi helyzete a katonai erő-
nek még inkábbi megfeszítését majdnem elkerülhetlenül 
szükségessé teszi. Hogy azonban nincs kilátás rá, miszerint 
a kormány egyhamar békét kössön a katholikusokkal, mu-
tatja Ledochowski érsek elleni eljárása, ki ellen egyszerre 
két helyen is ,vádlólag' lép fel, Berlinben s Pózenben. Mind-
akét helyt in contumaciam el is fog Ítéltetni ; mert kijelen-
tette, hogy nem jelenend meg egyik tárgyaláson sem. Az 
érsekhez egyébiránt Bajorország- s Ausztriából számos 
részvétfelirat érkezik, nem is emlitve azokat, melyekkel tü-
zetesen poroszhoni kath. testületek, kasinók sat. elhalmozzák. 
Csuda, hogy a kormány még ez ellen fel nem lépett. A porosz 
,lelkismeret- s véleményszabadság' mellett ilyesmi nagyon 
is megférne. 

Minő ez a ,szabadaág' a mai Poroszországban, arra 
legújabban is több jellemző példát tudok. Düsseldorfban épen 
most nyugdíjaznak egy helyhatósági tanácsost, Raitz-ot ; 
mert katholikus, egy másikot, Herdingket, ugyanezen ok-
ból Stettinbe, a birodalom másik végére tesznek át, mig 
egy harmadikat, Spee grófot ,cleriealismúsal miatt ren-
delkezés alatti állapotba helyeznek — ! A kath. papokra 
vonatkozólag pedig oly tvjavaslatot készit a kormány, mely-
nek erejénél fogva minden ,renitens' pap német birodalmi 
polgári jogaitól fosztható meg.... Azok után azonban, mit a 
német jezsuitákkal tettek, megvalljuk, hogy ez a tvjavaslat 
meglepőt sem hoz ; mert azok is csakúgy egyszerűen elűzet-
tek annak daczára, hogy legnagyobbrészt német szárma-
zású birodalmi honpolgárok voltak. Hasonló adalék a porosz 
lelkismeretszabadság, de egyúttal az ókatholicismus terjesz-
tésének történetéhez az is, hogy a Rajuamelléken legújab-
ban a rendőrség hivatalból szólítja fel a polgárokat, a kik-
nek soha eszök ágában sem volt ókatkolikusokká lenniök, 
hogy az ,ókatholikus község' lajstromába Írassák be mago-
kat. Csakugyan már arczátlanság, mit tesz ez az uralkodó 
Protestant ismus ! 

Francziaországnak a keleti katholikus keresztények 
felett eddig, igy ahogy gyakorolt védnöksége ugylátszik 
álmatlan éjszakákat okoz a mi kanczellárunknak. A múlt-
kor már a ,jReZi#io'-ban (16. sz. 128 1.) jelzett megjegyzé-
sén kivül a ,Nordd. Alig. ZtgS ismételten e themára tér 
vissza, s azt bizonyítgatja, hogy Francziaországnak ebbeli 
igényei ellentétben állanak a párisi békekötéssel, mig az 
ágostai ,Allg. Ztg.' szemlátomást hivatalos forrásból azon 
jelentést hozza, hogy Poroszországnak ezen a franczia igé-
nyek elleni tiltakozását a többi nagyhatalom helyesli, miben 
pedig egyelőre még némileg kételkedni merünk, mert eled-
dig csak Bismarcknak fekszik érdekében, minden áron ca-
sus belli—t keresni Francziaország ellen. 

IRODALOM. 
Megjelent s beküldetett : 
— Előfizetési vagy megrendelési felhívás ily czimü 

munkára : „ A szentségek szentsége" azaz : az Istenember Jézus 
Krisztus valóságos jelenléte az oltári szentségben ; megdönt-
betlen védelvekkel kimutatva és megfejtve. (A főtiszt, esz-
tergomi érseki hatóság jóváhagyásával.) 

Az Ur Jézus Krisztus valóságos jelenléte a Szentségek 
Szentségében, kivált a mostani válságos viszonyok közt, ké-
pezi vigasztalásaink egyik kiapadhatlan forrását. „Ez a ke-
nyér, mely mennyből szállott alá." (Ján. 6, 59.) „Ime én 
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veletek vagyok minden nap világ végezetéig." (Máté 28, 
20.) Az Ur Jézus Krisztus tehát velünk van, velünk marad 
világ végezetéig ; ö táplál, ő vezérel és oltalmaz bennünket, 
hogy zarándokiásunk veszedelmes pályáján meg ne fogyat-
kozzunk, el ne essünk; hogy rendeltetésünk végczélját el ne 
téveszszük. Az Ur Jézus Krisztusnak valóságos teste és vére 
az ő lelkével és istenségével együtt, tehát az egész Krisz-
tus, igazán, valódilag és lényegileg jelen vagyon az Oltári 
Szentségben, — ezt kimutatni a jelen sorok feladata. 

Jelen iratomnak magvát, sőt tetemes részét .képezi azon 
jeles értekezés is, melyet főt. Egry Lajos szatmármegyei ál-
dozár s kőkényesdi esperes-plebános urévek előtt alulirtnak 
kézbesitett, azon baráti felkéréssel, hogy ezen szerzeményét 
belátásom, tetszésem szerint felhasználjam, s dolgozzam át. 
S ezt teljesitettem is. A ki az igazságról alaposan meg akar 
győződni, az, ugy hiszem, e jelen irat szorgalmas elolvasása 
után Isten segítségével, ha csak végkép el nem fogúit, czél-
ját éri, s mint reménylem, annál készségesebb tisztelet-, hó-
dolat- és imádással fog leborulhatni Üdvözítőnk lábaihoz, 
minél fényesebbek a jelenlét valóságát igazoló érvek és ta-
núbizonyságok. Ha az Isten életemnek kedvez, nemsokára 
egy terjedelmes munkával szándékozom fellépni... no de 
erről bővebben majd annak idején. Addig is a jelen müvecs-
két szeretett paptársaim s a t . olvasóközönség szives figyel-
mébe, pártfogásába ajánlom. 

A 12—13 íves munka előfizetési vagy megrendelési 
ára 1 frt. Megjelenik f. é. junius végével. Megküldetik után-
véttel. Az előfizetéseket vagy megrendeléseket kérem egye-
nesen hozzám Bussára (utolsó pósta Szakáll) f. é. márczius 
végéig intéztetni. Egyébiránt megrendeléseket fogad Lonkay 
Antal ur „Hunyadi Mátyás" jeles irodalmi és könyvnyomdai 
intézete is. Az előfizetések beküldésére vagy a megrendelé-
sek bejelentésére legalkalmasabb mód a póstai utalványok, 
illetve levelezési lapok használata. Minden 10 előfizetett 
vagy megrendelt példányra egy tiszteletpéldány adatik. 

Egyszersmind tisztelettel értesitem kedves paptársaimat, 
miszerint e korábbi müveimet u. m. „Korunk főtévedései a 
religio körül." Pest 1853, (ára 1 frt.) „A 89-ki elvek és a 
kereszténység", vagyis a mult századi hitetlen bölcsészet s 
a franczia forradalmi elvekből született társadalmi és állami 
bajoknak fejtegetése a ker. hit s történelem szempontjából. 
Pest. 1865, ára 2 frt., a pesti magyar királyi egyetem hit— 
tani kara által jutalmazott pályamunkák — egyes példá-
nyait erga persolvenda Sacra ad intentionem meam, hajlandó 
vagyok engedni, és pedig az elsőt erga 2 sacra lecta ; s a 
másodikat erga 4 sacra lecta. A fentebbi megrendelés alkal-
mával eziránt is magamat értesíttetni kérem, s a misékre 
elfogadott munkát pósta utján azonnal elküldeni fogom. Bus-
sán, jan. 10-én 1874. Munkay János, s. k. esperes-plebános. 

(A t. szerzőnek neve elég kezesség arról, hogy a kath. 
közönség ismét csak jól átgondolt, jeles munkát veend, mely-
nek legszélesebb mérvű pártoltatását bizton várjuk. Szerk.) 

VEGYESEK. 
— A török nagyvezérnek legközelebb történt bukását 

az örmény kérdéssel hozzák összeköttetésbe, olyképen, hogy 
midőn a katholikus örményeknek már megígérte volna, hogy 
ügyöket végre valahára rendbe hozza, mi többi közt abban 
állna, hogy egyházi fejők, a konstantinápolyi apostoli 
helynök egyúttal polgári ügyekbeni képviselőjökül is ismer-
tetnék el, s midőn aztán ebbeli inditványát a ministeri ta-
nácsban előterjesztette volna, a seraskier ezen igen poroszo-
sán hangzó szavakkal ellenezte azt : „Nem szavazhatok arra, 
hogy oly ember neveztessék ki az örmények polgári főnö-
kévé, ki egy külföldi hatalomnak, a pápának mandatariusa, 

mert ez a sultán fejedelmi jogainak megcsorbítása lenne". 
E nézetre a sultán is hajolván, indítványával együtt a nagy-
vezér is megbukott, azaz a porosz befolyás győzött a fran-
czia felett, a katholicismusnak rovására. 

— Manning érseknek böjti körlevele többi közt ezeket 
mondja: „Az egyház elvan nyomva, Krisztus helytartója 
jogai szabad gyakorlatától megfosztva. Németországban s 
Svajczban a világi hatalom erős keze üldözi a püspököket és 
a hiveket. A kereszténység mindenütt a nyilvános gúnynak 
vagy tagadásnak tárgya. Keresztényellenes titkos társula-
tok csinálják a politikát, a keresztény Európa pedig halá-
losan beteg. A szomorúság és megaláztatásnak korszaka ez". 

— A berlini katholikusok köszönő feliratot intéznek 
Norfolk hghez a londoni kath. meeting létesitéseért. — Po-
roszországban hivatalos tudósítás szerint 4250 ókatholikus 
férfi van 20 községben. — Trierben febr. 12-én végrehajtási 
foglalásnak kellett volna lenni a püspöknél, azonban már 
nem volt, mit lefoglalni. Következik ,Ostrowo'. — Legújab-
ban a pelplini ppk, a porosz püspöki karnak seniorja is 225 
tallérig büntettetett meg, s executio tartatott nála. — A pó-
zeni székesegyháznak két karkáplánja ,törvényellenes' fun-
ctiók miatt bezáratott. — Az olmützi érsek ellen is megin-
dult a bünfenyitö vizsgálat, s ha Bismarck a bűnösnek ki-
szolgáltatását követelné, mit fog Andrásy gr. akkor felelni ? 

— A porosz kath. püspökök közös pásztorlevelet bo-
csátottak papságuk- s híveikhez. A levél, kiindulva Ledo-
chowski érsek befogatásából azt mondja, hogy a főpásztorok 
„addig mig magok is szabadok" kötelességöknek tartják 
még néhány intő s oktató szót intézni fiaikhoz. Visszautasít-
ják s tiltakoznak Isten s emberek előtt azon rágalom ellen, 
mintha forradalmárok s lázadók lennének, s mintha a né-
methoni kath. egyháznak jelenlegi zaklattatását ők okozták 
volna, mely zaklattatás ellenkezőlsg onnan ered, hogy az 
ujabb törvénykezés protestáns nézeteket s elveket akar a 
katholikus egyházra ráerőszakolni, mely törekvésekkel szem-
ben a passiv ellenállás terére lépni legszentebb kötelessé-
göknek tartják, ha mindjárt ennek teljesítése miatt „jó-
szágvesztés, börtön, talán a fogságban korai halál" is leszen 
osztályrészök. 

Tiltakozik a körlevél továbbá azon nemtelen ráfogás 
ellen is, mintha eljárásuknak rugóját hiúság vagy uralkodási 
vágy képeznék. „A ,dölyfös egyliáznagyofc — mondják a 
püspökök — csak azoknak képzeletében léteznek, kik olya-
noknak elneveztek minket. Mi, ez országnak katholikus 
püspökei a keserű tapasztalásoknak nehéz iskoláján men-
tünk keresztül, s távol vagyunk attól, hogy a koronát s a 
kormányzati hatalmat lealacsonyítani akarnók, sőt minden 
megengedett engedékenység s méltányosságra készek vol-
tunk mindenha, de nem tehetünk semmit, mi hitünk és leik-
ismeretünk ellen lenne". 

Miként lehetett ezen szavakból azt kiokoskodni, hogy 
a püspökök készek a májusi törvényekkel kibékülni, azt 
nem értenők, ha nem tudnók, hogy a zsidósajtónak fogásai 
közé az is tartozik, szive kivánatait épannyi hazugság alak-
jában tálalni fel a hiszékeny nyárspolgárnak. 

A levél végét többféle intelem s utasitás képezi a hi-
vekhez arra nézve, miként viseljék magokat az üldözés tar-
tama alatt; mit tegyenek, ha lelkipásztoraik elragadtatnak 
közülök, miként tartják mindig szem előtt a hatóság iránti 
tiszteletet s köteles engedelmességet, bizzanak Istenben, 
imádkozzanak a fejedelemért, a hazáért, a szorongatott egy-
ház - s annak fejéért, a püspökök, a papok s minden üldö-
zöttekért. Az egész körlevélnek hangja oly megható, hogy 
keresztény ember nem olvashatja végig a legnagyobb meg-
illetődés nélkül. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sáridor-utcza 13. szám alatt. 
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I. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — Püspöki körlevél a rosz sajtóról. Egyházi tudósítások : Pest. Protestáns egyházpolitika. 
liuda. Weninger atyának böjti predikácziói. Beszterczebánya. Püspöki körlevél. Farnos. Az uj föpásztornak beköszöntése. 
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Havi szemle. 
Midőn az isteni Megváltó mint gyenge, védte-

len gyermek, a hata lmas zsarnok irigy gyűlölete 
által üldöztetve a bethlehemi bölcsőben feküdt , 
akkor tünteté fel, mintegy látnoki képben, egyhá-
zának élete pá lyá já t , mely folytonos küzdelmek s 
üldöztetések közt haladva, a benne rejlő isteni erő 
által diadalmaskodik minden ellenségén, minden, 
bárminemű akadály daczára is teljesítvén Gondvi-
selés kijelölte rendeltetését. 

Az üldözők előképe, mintegy typusa Heródes ; 
— ha bizonyos szólamokat utánozni aka rnánk , azt 
mondhatnók: az ő ,eszmé'-je ha lha ta t lan , folytono-
san működik, tizenkilencz század óta, ámbár külön-
féle alakokban s változó eszközökkel: kezdetben 
mint vad, pogány erőszak, majd mint száz-, meg 
ezerféle eretnekség, későbben mint ravasz lázadása 
hitegység ellen, még későbben, a XVI . században 
mint úgynevezett ,reformatio', melynek szerepét a 
XVII I . -ban a bölcsészet1*, manap pedig a liberális 
,korszellem4 vette át. Mindezek Heródes nyomdo-
kain járnak : gyilkos fegyverekkel támadnak az 
anyagi lag védtelen egyház ellen ; ugy hogy ennek 
egész élete, mint mondók, folytonos küzdelem ezen 
világ ellen. 

De hát , mi voltaképen ez a világ1 — ? Azon 
embereknek összlete ez, kik bár elválasztvák egy-
mástól nemzetiségi tekintetek, műveltségi ál lapotuk 
s i rányuk , czéljaik s érdekeik által, mégis egyek s 
egyértelműek abban, hogy azon rendet, melyet 
Krisztus e földön alapitott , visszautasítsák, azaz, 
hogy evangeliuma, s amelyre ezt bízta: anyaszentegy-
háza ellen folytonosan, többnyire álnokul küzdje-
nek, befolyását a kedélyek- s szellemekre megbé-

nítsák, fenállását , ha szándékuk szerint menne, le-
hetlenitsék. Azon cosmopoliticusok összlete ez, kik 
saját revedezéseit eléje teszik az Istentől származó 
igazságnak, a testet s vért eléje a szellemnek, a 
mulandóságot eléje az örökkévalóságnak. 

Az irás ekként nevezi őke t : ,Synagoga mali-
gnantium'', a gonoszoknak gyülekezete. 

A sátánnak ezen gyülekezete, ugy mint Jézus 
egyháza is vezető s vezetett osztályból áll. 

A vezetőket amott mély sötétség födi. E sötét-
ségből hirdetik ama gyalázatos törvényeket, me-
lyeknek teljesitésére félrevezetett alárendelt jeiket 
istenkáromló eskük által kötelezhetni vél ik; de ha 
tettleg nem kötelezik is, legalább borzasztó fenye-
getések s a gyorsan működő gyilok ál tal kénysze-
ritik . . . . E sötétségben ületnek meg az istentelen-
ségnek mysteriumai, s készülnek a keresztény vi-
lágrend felforgatását czélzó te rvek ; e sötét odúk 
azok, melyek felé a Vat icánnak kárhozta tó villá-
mai már nem egy izben i r ányu l t ak . 

A vezetett rész mindazon gyenge szellemekből 
áll, kik részint tudatlanságból, részint könyelmü-
ségből, részint a zabolátlan szenvedélyek s gonosz 
haj lamok nyomása alat t a rendet s törvényt , bár-
minő tisztességes a lakban mutatkozzék, s bá rmi ly 
szükséges legyen is, gyűlölik. Eltévelyedett juhok 
ezek, szánandók inkább talán, mint kárhozta tan-
dók, bár nyakasságuk vétköket fokozza. 

De hogy az igaz egyháznak majmolása még 
tökéletesebb legyen, van a gonoszak eme gyüleke-
zetének apostolatusa is, mely folytonosan u j ,hívő-
ket1, szerez tévelyei számára. Ide tartozik a napi 
sajtó, mely a szellemeket keriti hata lmába, s a re-
gény, mely a sziveket ront ja . 

Nem elég! Mert nem elég, hogy csak az egyén-
nek szelleme s szive megmételyezve legyen ; kell, 
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hogy a közerkölcsiség is tönkre menjen ; mert min-
den halandó, ki e tekintetben visszahozhatlanul el-
bukik, kész zsákmány az ördög e zsinagógájának 
számára. E czélra szolgál a mélyen siilyedt színpad, 
melyen a valláson, a becsületen s minden erényen 
kivül mind az is kigunyoltatik s sárba rántat ik , 
rágalmaztatik vagy köznevetség tárgyává tétetik, 
mit a történelem tiszteletreméltót felmutat s dicsér. 
Ekként elenyészik a nagy, szép s dicső', az igaz s 
erényes jellemek s tettek iránti tisztelet a népben, 
igy keletkezik ama faj, mely semmit sem becsül, 
mert semmit sem hisz ; melynek alakja ugyan em-
beri, de gondolkozása jellemtelen, cynicus, állati... 
Ugyané czélra szolgál a ledér ünnepélyeknek s mu-
latságoknak hoszu sora is, mert az állati ösztönök-
nek rabja soha sem lehet jellemes ember, a jel-
lemtelen pedig született tagja a gonoszok gyüle-
kezetének. 

Ez az a ,világ'• — igy keletkezik, ekként u jul 
meg szüntelenül tagjaiban ; ekként teremti meg az 
oktalanok s roszakaratuak ama világ-közösségét, 
melyet ,közvéleménynek' neveznek. 

Meg kell vallani ; a gonoszok gyülekezete se-
rényen s eredménynyel dolgozik. Nézzünk végig 
Európán, s lássuk, mire jutott, mennyire sülyedt 
az. A nemzetek, melyek lakják, jobbadán siketek 
az egyház tanitása, figyelmeztetései s intései iránt ; 
mig a tévelynek syrénhangját alig kielégíthető kedv-
teléssel ha l lga t ják; —• az igazsággal senki sem tö-
rődik, ha véletlenül találkozik vele, utálattal s gyű-
lölettel, a legjobb esetben megijedve fordul el tőle ; 
mig másrészt a leghazugabb s legvadabb tanok a 
vakon követők millióival dicsekednek, s a tévely, a 
szántszándékos, akaratos, nyakas, megrögzött téve-
dés naponkint terjed. 

Ez a baj, ez ama borzasztó betegség, melyben 
nemünk sinylődik. S ki merné itt kezeit mosni, azt 
mondván: „En ár ta t lan vagyok ebben" —? ártat-
lan-e a közhatalom, midőn gyáva erélytelenségből 
óriásivá engedi nőni a romlottságot, vagy azért ; 
mert néhány perezre, bizonyos czélokra hasznát 
vélte vehetni e ,közvéleménynek', nem gondolva 
meg, hogy gyakran könnyebb bizonyos szelleme-
ket idézni, mint aztán ismét szabadulni tőlök; — 
vagy ha meggondolta is, ez aljas szólammal vigasz-
talván magá t : „Après nous le déluge" — azután 
jöjjön bármi, csak minekünk sikerüljön még tervein-
ket végrehajtani !" 

Avagy ártatlan-e a tudomány s irodalom, mely 
a gonoszság szolgájává szegődött, mely igazság he-

lyett hazugságot hirdetett a tanulni vágyóknak, 
mely mérget osztott ott, hol iiditő italt kértek s 
vártak tőle? S végre: egészen ártatlan-e maga 
a papság is, mely gyakran gyávaság, nem r i tkán 
vigyázatlanság s talán épannyiszor többé kevésbbé 
jóhiszemű elbizakodottság következtében is figyel-
men kivül hagyá a látnók emez intő szavát : „Clama, 
ne cesses ! 

Igy nőtt nagygyá, hatalmassá a .világ'' ; igy 
gytijté azon félelmes erőt, melyet most Krisztus 
egyházának folytonos ostromlására s üldözésére 
fordit. 

De az ostrom nem fog sikerülni, e legújabb ül-
dözés is csak oly mulandó lesz, mint korábban élt 
testvérei, mert irva van : ,Non praevalebunt'. A szikla 
erősebb, mint a pokol összes hadai együttvéve, — 
desiderium impiorum peribit — s a ,világ' meg fog 
veretni, meg fog szégyenülni, mint hajdanta Heró-
des, s végre kimerülve hátráland, jvidens quod illu-
sus esset'. 

Ez nem is lehet másként ; mert a mit e ,világ' 
ostromol, az isteni eredetű, következőleg megsem-
misithetlen. Isten maga védelmezi egyházát, mely 
azon megbizatást nyerte tőle, hogy egészen az idők 
végéig őrzője legyen s kezelője az igazság ama 
mennyei szövétnekének, mely a halandóknak az 
üdvözlés ösvényén világit. Igy akarván ezt a Min-
denható, váljon kisszerű emberi gonoszság, fortély 
vagy erőszak fog-e vál toztathatni r a j t a? 

„Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad 
conswmmationem saeculiu — az egyház örökifjú, 
enyészhetlen, legyőzhetlen erejének ez a t i tka. S 
ezt nem érti a ,világ1, mindig csak gyenge, védte-
len gyermeket vél látni a bölcsőben, melynek meg-
fojtása egy-egy kézmozdulatába kerül, de vala-
hányszor kezét felemeli, hogy e gyilkos müveletet 
véghez vigye, mindannyiszor Istennel találkozik, 
Azzal, akiről tudjuk, hogy : Dominus, quasi vir pu-
gnator, omnipolens nomen eiusu ... Avagy ugy látszik 
neki, hogy ez az egyház már agg, erőtlen, mely 
túlélte magát ; számítgatja napjait, s nem is nyilt 
erőszakkal, hanem csak gunymosolya, megvetése 
által gondolja megsemmisíthetni, sed ridebit in die 
novissimo, cuius fortitudo et decor indumentum eius. 

Sőt épen az üldözés egyike azon eszközöknek, 
melyeket a Mindenható egyháza dicsőségének öreg-
bítésére s ellenségeinek megszégyenítésére felhasz-
nálni szokott. A tévely mindig azon praetensióval 
lép fel, hogy az ősi igazságnak egyedüli örököse s 
képviselője, s hogy azt a könnyenhivőkkel, leg-



a l á b b keletkezésének legelső nap ja iban elhitesse, egy-
egy részét to l ja előtérbe az osz tha t lan igazságnak , 
úgyszó lván egy-egy végével t akaróz ik azon oszt-
h a t l a n r u h á n a k , me ly K r i s z t u s anyaszen tegyháza . 

I g y á lczázva ind i t j a meg a háború t , v a g y job-
ban mondva az o rgy i lkos merényle te t . De a tusa 
f o l y a m a a l a t t egyik a más ik u t á n lehu l lanak tes-
té rő l a kölcsön vett , helyesben : az a tya i házból 
lopva m a g á v a l vi t t r u h a d a r a b o k ; mig a meztelen 
hazugság, a befejezett eretnekség ott ál l , m i n d n y á -
j u n k szeme előtt,, s az el lentétnek hangosan szóló 
szózata ezt dörgi f i i le inkbe: csak a ka tho l ikus egy-
h á z b a n v i rágz ik az igazságnak következetessége! 

I g y m ú l n a k a századok, a haszná l t jelszók el-
haszná l t a tnak , csáberejöket elvesztik s a jelszóval 
e g y ü t t megsemmisül a ráépi te t t ,rendszer1 is, elszé-
lednek a ,h ivek ' s a felekezet, az eretnekség, a sza-
kadás , me ly évtizedek, némely közü lök századokig 
is os t romol ta , erejéhez képest az egyháza t , a feledés 
tengerébe merü l , legfelebb h o g y a tör ténelem egyik 
más ik szakaszában f u t ó emlitést teszen í'óla. Az 
egyház pedig megmarad , századról századra, évez-
redről évezredre, mind ig fej lődve, mindig küzdve s 
mind ig d iada lmaskodva . Az ácsnak fia még ma is 
késziti a koporsóka t ellenségei számára ; ezek pe-
d ig legyőzetve , egy iköknek pé ldá ja szer int midőn 
u to l só leheletökkel még egy utolsó b á n t a l m a t a k a r -
n á n a k szemébe dobni , önkény te l enü l is az igazság-
ról tesznek t anúb izonyságo t , midőn e szóval hul la -
nak el : , Vicisti Galilaee !' (Vége köv. 

« 

Püspöki körlevél a rosz sajtóról. 
(Vége.) 

Epazért, mert minden jog- a igazságérzetet nélkülöz a 
vallásellenes sajtó, elvesztette a tisztelet fogalmát is. Nem tisz-
telnek titeket, Kedves Testvéreim, ezen újságírók, kik hitete-
ket babonának nevezik, s eközben elfeledik, hogy igen kü-
lönösen veszi ki magát, ha ők, e nagyonis középszerű em-
berkék igy nyilatkoznak azon tanról, melyet a legbölcsebb 
s legerényesebb szellemek vallottak, kik tizennyolcz század 
óta e földön éltek. Nem tisztelik püspekeiteket s papjaito-
kat, midőn a leggyülöletesebb szándéklatokat fogják rájok, 
s arról vádolják őket, hogy csalás s hazugság segítségével 
iparkodnak a vallás befolyását terjeszteni s megerősíteni. Nem 
tisztelik azt sem, mi a legszentebb minden ember előtt, mi-
dőn mindazt, minek kegyeletes lelkismeretességgel hódo-
lunk, nevetségessé teszik, s oly hangon s oly modorral gúnyol-
ják, mely e dolgoknak méltóságával kiáltó ellentétben áll. 
Sőt még közszerencsétlenségünk iránt sem érzik a legkisebb 
tiszteletet sem keblökben, mint azt épen most lát juk; mert 
az utóbbi éveknek nehéz csapásai után fájdalmaink még 
azáltal is öregbittetnek, hogy látnunk kell, miszerint számos 

franczia iró az egyház ellenségeivel szövetkezik, bárhol le-
gyenek is azok a világon, nem is kérdezve magától, váljon 
eltekintve minden más októl már csak a hazafiság s az illem 
nem tiltják-e meg, hogy az ember a tisztességes mérséklet-
rőli megfeledkezést annyira vigye — ? ! 

Tudjuk továbbá, igen szeretett testvéreink az Urban, 
hogy a vallástalan sajtó Íróinak egyik közönséges fogása az 
— mert az erőszak nem zárja ki a tettetést, — hogy a kath. 
egyházra vonatkozólag bizonyos jelszókat használnak, mit 
azért tesznek, hogy fegyvereiket mintegy betakarva, annál 
súlyosabb csapásokat mérhessenek rá. Váltig ismételgetik, 
oly nyelven, mely époly nemes, mint gondolkozásuk, hogy 
ők csak a ,elericalisokí s az ,ultramontanokí ellen küzdenek. 
Mit tesz ez ? Mit jelentenek e szók az egyház ellenségeinek 
nyelvén ? Minden igazi katholikus pártolja s védi a clerus 
jogait, annak vallási s erkölcsi ügyekre való befolyását ; — 
viszont pedig nincs igazi katholikus, ki a világi hatalomnak 
ellensége lenne vagy lehetne, addig, mig természetes hatás-
körén belül marad. Engedelmességgel viseltetni a római pá-
pának, Krisztus földi helytartójának szellemi joghatósága 
iránt, ez mindenkinek kötelessége : de földi hazáját valahol 
a hegyeken tul keresnienem szabad senkinek. Hagyjanak 
tehát fel ezen époly ravasz, mint igaztalan megkülönböz-
tetésekkel ; mert csakugyan az összes katholikus egyház, 
annak dogmája s belszervezete az, mit ezen kétértelmű szók-
nak leple alatt rágalmazni iparkodnak. Igaz, hogy hasonló 
fogásokkal élve, az egyház ellenségei magok Ítélik el mago-
kat, mert ugylátszik, mintha nem mernének nyiltan szembe 
szállani vele, mivelhogy ereje nekik imponál ; hogy tehát va-
lódi érzelmöket elrejtsék, kénytelenek oly álnév alatt meg-
támadni azt, mely nem az övé, ekként még durvaságai közt 
is önkénytelenül meghódolván ezen nagyhatalom előtt. 

S ily lapokat, Sz. T. ! a keresztények bebocsátanának 
házaikba ? . . . Váljon, ha minden reggel oly iratokat kül-
dene valaki házatokhoz, melyben atyátok vagy anyátok 
neve s emlékezete becsméreltetik, gyaláztatik s rágalmazta-
tik, befogadnátok-e ezt, s nem inkább a legnagyobb lelki 
felháborodással visszautasítanátok, visszaüznétek-e házatok 
küszöbétől ? Minő lelkülettel vehetitek tehát kezetekbe e 
vallástalan lapokat, vezethetitek be családaitok körébe, ol-
vashatjátok gyermekeitek előtt, anélkül, hogy legszentebb 
kötelességeiteket ezáltal eláruljátok : midőn e lapoknak 
czélja semmi égyéb, mint az, hogy Krisztus müvét, anya-
szentegyházát, s annak szolgáit, ha ez lehetséges lenne, meg-
semmisítsék ? . . . . Mert csak ne ringassátok magatokat kép-
zelődésekben : nKi oly lapra fizet elö, mely a katholikus val-
lásnak ellensége, a ki azt a maga körében terjeszti s rendesen 
olvassa, az bűntárs mindazon roszban, mit e lap okoz, az 
anyagilag s erkölcsileg működik közre a hazugság s rombo-
lás müvének előmozdítására. Mily nehéz teher ez egy lel— 
kismeretre nézve! Mily súlyos felelősség Isten és a társada-
lom előtt !" 

Hadd forduljunk e helyt egyenesen hozzájok, a vallás-
talan sajtó Íróihoz, hogy számon kérjük tőlök ama beláthat-
lan pusztítást, melyet gondozásunkra bízott hiveink közt vég-
hez visznek. Kötelességeink tudatában s a szónak, szent hiva-
tásunkból folyó, egész magasztos szabadságával azt kérdez-
zük tőlök,váljon nem érzik-e,mily bűnös, mily gyűlöletes azon 
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szerep, amelyet játszanak ? Váljon megingatni a tiszteletet, 
aláásni a hitet, kivetkőztetni a lelkeket minden positiv ér-
zületből s csak a tagadást s a kételyt hagyni meg benne, 
bizalmatlanságot kelteni minden iránt, mi a legtiszteletre-
méltóbb e világon, olyannyira, hogy az ember, ha rágalmai-
tok után indulna, senkinek erényében többé nem hinne; meg-
fosztani a szerencsétlen, szenvedő halandót egy túlvilági lét-
nek reményétől, miután a földi létnek vigasztalásait is hoz-
záférhetlenekké tettétek előtte ; csalódásról csalódásra hur-
czolnia munkás embert, miután Istennek s Krisztusnak nevét 
irtottátok ki szivéből, — hurczolni őt egy nyomorult élet-
pálya számtalan nehéz megpróbáltatásain keresztül, mely-
nek végén mitsem tudtok adni neki, mint a semmit — vál-
jon mindez oly foglalkozás-e, mely önönmagát megbecsülő 
emberhez méltó ? 

Azon fiatal emberek, kik alig kikerülve az iskolából, 
általatok vesztették hitöket egész életökre ; azon munkások, 
kiknek sziveiben a gyűlölet lángját gyújtottátok meg, nem 
lévén képesek a kioltott vallási érzület helyét egyéb, nemes 
s magasztos eszmékkel betölteni; azon polgárok, kik, mert 
rágalmaitokat folytonosan hallják, végre ezen szószaporitá-
sok által lépre kerülnek — váljon mindemez áldozatoknak 
látása nem fogja-e maholnap lelkismeretetek nyugalmát 
zavarni ? S ha abban csak egy szikrája is megmaradt azon 
különben is elolthatlan hitnek, miszerint van Isten, ki a jót 
megjutalmazza, s a gonoszt bünteti, váljon nem féltek-e Íté-
letétől s nem irtóztok-e, midőn eszetekbejut, hogy Ítélőszéke 
előtt majdan számot keilend adnotok mindenről ? 

Visszatérek hozzátok, Szei*etett Tesvéreim, kik a val-
lástan sajtó okozta veszélyeinek kitéve vagytok. Hivata-
lunk egész tekintélyével megtiltjuk nektek az egyház s vallásel-
lenes lapoknak olvasását, s szivünk egész mélyéből kérünk s 
intünk titeket, az Ur Jézus, közös birónk nevében, hogy 
figyelmeztetésünknek engedelmeskedjetek ! 

Nem ritkán találkozunk oly keresztényekkel is, kik 
azt gondolják, hogy hasonló lapoknak olvasását megengedhe-
tik magoknak azon ürügy alatt ; ,hogy nekik ez nem árt.1 

Elhiszszük, ámbár tagadhatatlan, hogy a méreggel senki 
sem játszik büntetlenül, s hogy örökké igaz marad e szent 
közmondás : ,Qui tetigerit picém, inquinabitur ab eal ; — 
mindazonáltal, ha egyéb nem, ugy legalább bizonyos rendet-
lenkedő kíváncsiság rejlik mindebben s oly vonás, mely azt 
mutatja, hogy az illető nem eléggé határozott ellensége a rosz-
nak. Tapasztalati tény továbbá, hogy eme lapok illetlen modo-
rából mindig valami tapad az olvasóra, kiben aztán a szent 
dolgok iránti tisztelet előbb utóbb meggyengül, mert azokat 
folytonosan csak nevetséges alakban látja maga előtt fel-
tüntetve. Aztán nem adunk-e rosz példát, nem botránykoz-
tatjuk-e felebarátunkat, midőn oly lapokat olvasunk, me-
lyeknek minden czikkében csak legszentebb hite ellen szórt 
gyalázatokat találhat a keresztény ember ? Megengcdhetö-e, 
hogy a katholikus ember az erkölcsi romlásnak e kutforrásait 
bármi módon támogassa? S ha saját magadnak nem ártanál is 
a rosz lapok olvasása által, váljon nincsen-e ott melletted 
nőd, nincsenek-e ott gyermekeid, kiktől kötelességed távol 
tartani mindent, mi hitök tisztaságát s erkölcseik gyengéd-
voltát bármi módon veszélyeztethetné ? . . . Azért ne haboz-
zatok soká, Szeretett Testvéreim ! hanem óvjátok meg csa-

ládaitokat ezen mételytől, fejtsétek ki egész befolyástokat^ 
hogy a vallásellenes lapok gyülhelyeitekből s társas körei-
tekből száműzessenek, s ne féljetek nyiltan is érvényesíteni 
buzgalmatokat a hit érdekének védelmében, mindig szem 
előtt tartva az isteni Megváltónak eme szavait : „Qui confi-
tébitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram Pâtre 
meo, qui in coelis est". 

ES-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , márcz. 4. P r o t e s t á n s e g y h á z p o l i t i k a . 

A ,szabadság, egyenlőség és testvériség' hirhedt korszaká-
ban, a nagyban kürtölt protestáns türelem aerájában, ha a 
szavak jelentősége és gyakori emlegetése után indulnánk, 
nem figyelve azokra, amik történnek, mondatnak és iratnak, 
azt vélhetnők, hogy protestáns atyánkfiainál irányunkban 
mind a jelenben, mind a jövőben valóságos testvéri szere-
tettel találkozunk; mert nem óhajtanak egyebet, mint a ka -
tholikusokkal békében élni és a béke fentartását előmozdí-
tani. Mondjuk, hogy ezt vélnők a nagy hangzású phrasisok 
után és hogy ugy legyen, jogosan megkövetelhetnők már 
csak azon egyetlen oknál fogva is, mert mi nem szóval kü r -
töljük, hitnem tényleg tanusitjuk irántok a türelmet. Protes-
táns atyánkfiai azonban, nem tudjuk mi okból, mi okból 
nem, de tényleg tnár körülbelül egy éve, hogy időközönkint 
meg-megfujják a harczi riadót, készülnek ellenünk, és mig 
egyrészt testvériséget, türelmet hirdetnek irányunkban, más-
részt mit sem mulasztanak el felekezeti hiveik kedélyeit ugy 
hangolni, hogy azokban a régi gyűlölség ellenünk, ha ugyan 
aludt, újból felébredjen, minek aztán kedvező pillanatban 
hasznát lehessen venni ellenünk. 

E czélt olvassuk ki a legújabban kezeink közé került 
ez évi ,Protestáns egyház és iskolai Lap' 6-ik számának ve-
zérczikkéből is, melyet nem másnak találunk, mint visz-
hangnak azon beszédre, melyet még a mult évi gyűlésen Vay 
ő exeja tartott, mint emlékeztető jelnek ama beszédben felem-
lített azon harezra, melyet a protestantismusnak az ultra-
montanismus, vulgo katholicismus ellen vivnia kell. E czikk 
tartalma szerint is épen ugy mint b. Vay szerint a protes-
táns politikának nem oda kell irányozva lenni, hogy mint 
eddig, az állammal ujjat húzzon, mert e „barátságtalan súr-
lódás csak kárára lehet és a rövidebbet csak ő húzhatja ; 
hanem az államhoz való szíves közlekedésre hajlandó, annak 
a társadalom jólétét előmozdító igyekezetét támogató poli-
tika egyédül az, mely a magyarországi protestantismus j ö -
vőjét biztosithatja, sőt virágzóvá teheti." Sőt más okból 
sem szabad e czikk szerint a protestantismusnak az állam-
mal szivélytelen viszonyba lenni a jövőre. „Minden jelek s a 
tett előkészületek oda mutatnak, hogy a katholicismus rövid 
idő múlva erős harezot leend kénytelen vivni a modern á l -
lammal, annak institutiói és törekvései ellen ;" mire nézve 
czikkező azon véleményben van, hogy e harezban a protes-
tantismus csak nem fog talán az ultramontanismushoz sze-
gődni, pedig — mondja— nyilván ezt tenné, ha az állammal 
egyet nem értene. 

Azt véljük, hogy e szavak eléggé igazolják fentebbi 
azon állításunkat, hogy a protestantismus saját feleit, ámbár 
elég igaztalanul harezra tüzeli ellenünk, hogy e szavak, me-
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lyekkel békét és türelmet hirdet irányunkban csak külszin 
és fénymáz, melyet azért pazarol oly bőkezűen, hogy alatta 
táborát annál biztosabban szervezhesse ellenünk. Sőt ennél 
többet is tesz : nemcsak maga készül ellenünk, hanem szö-
vetségének felajánlása által az államot is bátoritja, hogy ne 
mondjuk: erőszakolja a felveendő küzdelemre, azon remény-
ben, hogy a támogatásért nem fog elmaradni részére a gaz-
dag jutalom épen ugy, mint nem maradt el Németországban, 
midőn a fejlődő protestantismus a fejedelmi absolutismust 
megalapította s legújabban, midőn azt a hatalommal való 
visszaélésben segítette. Akkor is harcz a katholicismus ellen 
képezte a protestantismus elemét és ma, midőn ismét 
harczra készül, nem tesz egyebet mint csak arról tanúsko-
dik, hogy ősatyjának szelleme, a gyűlölet a katholicismus 
ellen ma sem halt ki kebléből. 

E ténye által azonban a protestantismus napnál vilá-
gosabban bebizonyítja, hogy megszűnt vallás-erkölcsös tár-
sulat lenni és politikai társulattá alakult. A küzdelmet a 
szellemi térről az anyagi erőszak terére viszi át, mert azt 
hiszi, hogy e téren, hol a modern állammal az egyház üldö-
zésében könnyen találkozhat!k, az erőszak felhasználásával 
biztosabban kiviheti azt, mire szellemi eszközökkel képtelen 
volt : az egyház elnyomását és igy a protestantismus ural-
mát. E combinatiótól az élelmességet eltagadni lehetetlen, de 
hogy méltó-e oly társulathoz, mely magát a tenyek ellené-
ben is valláserkölcsinek tartja, azt eldönteni az olvasók jó-
zan eszére bizzuk. Ám tegyen különben a protestantismus a 
mit akar, folytassa amit megkezdett, izgassa fel ellenünk a 
kedélyeket, legyen szintere a haza ismét a vallási háború-
nak, de viselje is érette a felelősséget, mert minden csapás, 
mely e küzdelemből a hazát érni fogja, csak az ő lelkisme-
retét fogja terhelni és a történelem kötelessége lesz felette 
kimondani az elkárhoztató Ítéletet. Nekünk ez izgatással 
szemben csak azon kötelmünk van, hogy figyelmeztessük fe-
leinket az ellenünk készülő fergetegre, nehogy váratlanul 
és készületlenül találjon bennünket, de ha daczára figyel-
meztetésünknek gondtalanul éljük le napjainkat, ha egy-
szer csak ezen veszszük észre magukat, hogy ég fejünk fe-
lett a ház és már nem vagyunk képesek megmenteni semmit 
sem, ugy ne másokat, hanem saját magunk tétlenségét, 
gyáva tunyaságunkat okoljuk ; mert annak nem vagyunk 
okai, hogy ellenségeink vannak, ez bűnünket nem képezheti, 
de igenis az képezheti, hogy tétlenül nézzük, mikép ké-
szül, mikép ver le bennünket egy számra s igazi művelt-
ségre nézve százszorta csekélyebb ellenség. • 

Buda. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i p r e d i k á -
c z i ó i. (Folyt.) Igy egy általánosan elfogadott észtani elvből 
kiindulva bebizonyítottuk Isten létét ; ezen elv pedig : ,nincs 
okozat ok nélkül' — ezen elv birta rá minden idők legna-
gyobb csillagászait s egyéb természettudósait, hogy egyhan-
gúlag vallják : Van Isten, e világnak teremtője ! 

Egy további, hasontermészetü elv ez : Hol rend van, 
ott törvénynek is kell lenni. Ezt mindenki belátja ; sőt még 
azt is, hogy minél nagyobb az egyes részeknek száma, melyek 
e rendben egy egységes, egyöntetű, összhangzatos egészszé 
egyesülnek, s minél nagyobb a rend, annál bölcsebb a tör-
vény. Már pedig mily kitűnő rendet nem szemlélünk min-
denütt az anyagi világban, bármerre tekintsünk is ? oly 

kitűnő rendet, hogy az égi testeken észrevehető, legkivéte-
lesebb mozzanatokat is évekre s évtizedekre előre számitják 
ki tudósaink Honnan e rend ? Esetleges-e csupán ? Vak-
eset nem létezik, mert nincs okozat ok nélkül ; — de hát ki 
ez az ok ? — Isten !.... 

Egy egyszerű arabstól valaki azt kérdé egyszer : „Hon-
nan tudod, hogy van Isten?", mire ez igy felelt: „Valamint 
a homokban látható lábnyomok után tudom, állat járt-e 
itten avagy ember, ugy azon nyomokból tudom, hogy van 
Isten, melyeket a világban maga után hagyott." Ezért nem 
tudunk bármily vad népet, melynek nem lenne valami fo-
galma egy imádandó lényről, mint már Plutarch, a pogány 
iró mondá : Találhatunk városokat falak s védmüvek, sőt 
hatóságok s törvények nélkül, de olyant, melyben nem lé-
teznék oltár s melyben ne imádkoznának valamely isten-
séghez — ilyent nem találunk. S oly erős vala e meggyőző-
dés még a pogányok kebelében is, hogy az Athenabeliek 
törvényül kimondák, miszerint az istentagadót bárkinek is 
a helyszínen megölni szabad. 

Hát a lelkismeretnek senkiben sem megfojtható hangja 
nem tanúskodnék Isten léte mellett ? Ki teremté keblünkbe 
eme kérlelhetlen birót, ki senkit sem kiméi, sem a királyt, 
sem a koldust — ? Ki teremtette volna, ha nem Isten, min-
den gonosznak legigazságosabb birája, minden jónak legke-
gyelmesebb juta lmazója . . . .?! 

S ime ezen, oly erős védelvekkel beigazolható hitet 
Isten létébe, ezt akarja keblünkből kiszakítani az u. n. ,köz-
művelődési harcz' ! Pedig ha czélját elérné, megnemes-
bülne-e az emberi nem ezáltal ? Korántsem ! Az ember, 
Istenbeni hit nélkül roszabb a fenevadnál — a közerkölcsi-
ség történetének megczáfolhatlanbizonyítéka mutatja ezt. 

Ne ámitassuk tehát magunkat eme szép szó által ,köz-
művelődési harcz', — legdrágább kincsünkről van itt szó, 
melyet a ,megnemesbülés' örve alatt el akarnak ragadni 
tőlünk. (Folyt, köv.) 

Beszterczebánya. P ü s p ö k i k ö r l e v é l . (Folyt.) 
A misemondóruhára vonatkozólag azt jegyzi meg mlgos fő-
pásztorunk, hogy bármelyik elfogadott komoly styl szerint 
lehet, csak jó, solid anyagból, megfelelőleg legyen elké-
szítve, nem tudatlan kontárok által saját kényök-kedvök 
szerint összeférczelve. Hoszára s szélességére nem kevesebb 
gond fordítandó, mint egyáltalán egész alakjára, hogy lát-
szassák meg rajta, miszerint szent ténykedésnél használt 
ruha ez. A színekre nézve megvannak az egyháznak hatá-
rozott szabályai, melyeknek azonban csak akkor tehetünk 
eleget, amint kell, ha a szent ruhák megvételénél azokra 
tekintettel vagyunk, mi ismét sokkal könnyebb akkor, ha 
megrendeléseinkkel jóhirü, szakértő üzletférfiakhoz, s nem 
összevissza akármiféle szállítókhoz fordulunk. 

Meg ennél is könnyebb az egyházi fehérneműnek tisz-
taságára felügyelni, mert arra csak az kell, hogy gyakrab-
ban kerüljön mosásba, mint az most sokhelyt történni szo-
kott. Megjegyzendő, hogy e tárgyaknak szabályszerinti 
anyaga a vászon s nem a pamut. 

,Ne hozzátok fel nekem' — mondja a körlevél, hogy 
saját s híveitek szegénysége, s ez utóbbiaknak gyakran cse-
kély műveltsége áthághatlan akadályokat gördít e tekintet-
ben elétek ; mert a tisztogatás s a tisztaság, a jó rend s a 
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körülményekhez mért Ízléses berendezés igen kevésbe, vagy 
semmibe sem kerül Et hoc ipsum est — folytatja — 
quod et ego vobis his inculcatum ante omnia habere volo, 
iterando verba constitutionis Benedicti XIV. P. M. data 19. 
febr. 1749, in qua ait : ,Nos decentiam et munditiein deside-
ramus, quas nemini detrectare licet, quia etiam cum pauper-
tate bene convenire et componi possunt' — s lelkipásztorkodás-
tani vezérfonalaink egyike igy nyilatkozik : ,Frustra ad 
vitii huius, — neglectus nimirum et immunditiei ornatus 
ecclesiastici — crassissimi excusationem ecclesiarum pauper-
tas profertur : mundities nonnisipauculo maiori constat quam 
sordes. Eheu miserum pastorem gregis deplorandi, qui ubi 
ecclesia pauperior est, sua intercessione, suis precibus efficere 
nequit, ut parochiani ecclesiae inopi saltem eo succurrant, ut 
sordes tolerari opus non sit". 

Csak jó akarat kell s határozott kezdeményezés a pap 
részéről, ügyesség, tapintat s egy kis áldozatkészség, majd 
megkedveli a nép is azt, mit sokszor csak azért nem kedvelt 
eddig, mert nem ismerte, s a hol pénzzel nem járulhat az Ur 
házának kicsinositására, járuland minden bizonynyal kézi 
munka által s egyébként is. 

„Ne vero inter haec consilia et ego vobis deesse videar 
et opera — igy kezdődik körlevelünk utolsó szakasza — 
volo vobis tam in praxi horum, quam in theoria pro posse 
opitulari, ut officio huic vestro quam optime satisfacere 
possitis". 

Ennek megfelelőleg egyes ide vonatkozó egyházművé-
szeti munkák- s folyóiratokra figyelmeztet bennünket mlgos 
főpásztorunk, melyeknek forgatásából számos hasznos, út-
baigazító s izlésfinomitó tanulságot vonhatni. Ilyennek, hogy 
Durandus s Myller munkáit mellőzzük, bor. sz. Károlynak, 
„Instructionum Fabricae et supellectilis eccl. libri duo" czimü 
munkáját, melynek egyik ujabb s olcsó kiadása Párisban 
1855-ben jelent meg, Beichensperger Ágost „Fingerzeige auf 
dem Gebiete der christl. Kunst", (Leipzig, 1851.) czimü mü-
vét s Blümelhuber Ferencz tanár urnák „Az egyh. művészet 
régészeti s gyakorlati kézikönyvét" emliti, mig a Laib- s 
Schwarz-íéle ,Kirchenschmuck' czimü folyóiratot is ajánlja. 
Blümelhuber tanár ur könyvét szegényebb papok a főpász-
tor kegyéből ajándékul is vehetik ő mlgától 

Tudomásunkra hozza továbbá a püspök ur, miszerint 
a szeretetnénikéknek házában, melyet székhelyén, a mi vá-
rosunkban ő maga alapjaiból felépített, egyúttal leányisko-
lát is alapított, melyben a növendékek minden női kézimun-
kában oktatást nyernek, ugy hogy bármiféle egyházi fehér-
neműt ottan megrendelni, sőt készen venni lehet. A tárgyak 
szabályszerű anyagból s kivétel nélkül jóizléssel készíttet-
nek. Vannak olcsóbbak s drágábbak is, ugy hogy mindenki 
tetszése 3 tehetsége szerint válogathat. Reméli a főpásztor, 
hogy nemsokára egyéb egyházi ruhák is fognak ezen általa 
létesített intézetből kikerülhetni; de kívánja is, hogy papjai 
ezentúl szükséges készletöket innen szerezzék be, hol méltá-
nyos áron nem csak jót kapnak, hanem vételök által jót is 
tehetnek, amennyiben ezen intézetben nemcsak szegény gyer-
mekek részint ingyen, részint igen csekély dij mellett oktat-
tatnak, hanem a nénikék vezetése alatt még felnőttek is 
munkát s ekként keresetet találnak. 

Sőt annyira megy mélyen tisztelt főpásztorunk min-

dent átkaroló gondoskodásában, hogy szakértő művészről is 
gondoskodott megyéje számára, ki az ott foganatosítandó 
egyházművészeti javításokat vezetni s igazgatni fogja. De 
épezért szükséges is, hogy a papság minden szándékba vett 
ilyetén, akár javitás- akár újbóli szerzésről előlegesen is je-
lentést tegyen az Ordinariatushoz s ne tegyen semmit annak 
tudta és beleegyezése nélkül, mi a körlevél végén ismételten 
meghagyatik mindnyájunkat, tudtunkra adatván egyúttal, 
hogy a megyei hivatalnál a legkülönfélébb idevonatkozó 
minták, előrajzok s tervezetek léteznek, melyekből kiki 
tetszése szerint válogathat, biztos levén arról, hogy ezúton 
szépet kap és jót, s méltányos áron. 

Nem ok nélkül iparkodtam ezen felette érdekes és ta-
nulságos körlevélnek lehetőleg hü s terjedelmes ismertetését 
adni ; mert azt akartam, hogy más megyékben működő pap-
társaim is részesüljenek azon szellemi élvezet- és haszonban, 
melyet mi, Ipolyi Arnold ő mlgának közvetlen fiai az Urban 
annak olvasásából merítettünk ; s azt hiszem, nem sértek 
meg senkit, ha abbeli őszinte óhajomnak merek e helyt őszinte 
kifejezést adni : vajha azon szépészeti lendület, melyet Ipo-
lyi ő mlga egyházi müizlés dolgában megyéjében adni ipar-
kodik, annak szűkebb határain tul az egész országban 
minél gyorsabban s minél maradandóbb utóhatással ter-
jedne szét ! L. 

Far nos. Az u j f ő p á s z t o r n a k b e k ö s z ö n -
t é s e . T. Szerkesztő ur ! Hosanna ! Áldott, a ki az Ur nevé-
ben jő ! Hat hó eltelte után, ime itt van már Krisztus anya-
szentegyházának jegyese, s az elárvult egyházmegyének 
atyja megérkezett. Isten hozott ifjú jegyes! Isten hozott hőn 
óhajtott kegyes atyja ! Folyó évi január hó 24-én volt ama 
nagy nap, melyen főpásztorunk a legnagyobb csendben el-
foglalta püspöki székét. Már kezeinknél van 6 Méltósága 
székfoglaló beszéde. Mily csin s magasztos bibliai nyelven 
van e főpásztori beszéd szerkesztve ! Valóban nem érzem rá 
magamat hivatottnak, hogy azt magyar nyelvre áttéve, 
egész terjedelmében közöljem ; de megkisérlem gyönge tol-
lammal a szellemet, mely azt mintegy átlengi, előtüntetni. 

Először is szivének mély alázatosságában Istenével 
szemben, földre borulva ad hálát az uj főpásztor a vele tett 
nagy és csudálandó dolgokért. Isten után pedig az anya-
szentegyház látható feje, s az apostoli király iránti hála tar-
tozását rója le. 

Szive fájdalmának mély érzetében elmondja ő méltó-
sága, hogy mily nehéz volt rá nézve a megválás percze azon 
nyájtól, melyet ő igen szeretett, s érette lelkét is kész lett 
volna áldozatul hozni, s a mely által viszont szerettetett. De 
valamint a csatában a hadvezér változását s áthelyezését a 
viszonyok és körülmények határozzák, ugy ő méltósága is 
előbbeni helyét elhagyva, Isten ujját látva, küldetését tel-
jesité, midőn hozzánk jött s itt főpásztori teendőinek teljes 
tudatában elismeri azok nehézségét, legfőképen ott, hol egy 
Drágosi, Darabauth, Vulcanu, Erdélyi s Szilágyi, mint meg-
annyi fénycsillagai az egyháznak s melegítő napjai a nem-
zetnek, mindnyájan nagy és halhatatlan tettekkel örökiték 
meg neveiket. 

Ezen és más nehézségek közepett megválva szerettei-
től, az ősi tűzhelytől, attól, hol ő méltósága első napvilágot 
látott, eltávozva a szülők s testvérek kedves hamvaitól, egy 
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egészen idegen nyáj közé, hol istenbeni bizalma mellett a lel-
készkedő papság részéről oly szeretettel fogadtatott, hogy 
önként tápláltatni engedi magát azon remény által, hogy itt 
is meg fog értetni azok által, kik Isten rendeletéből vele 
mától egygyé lettek, s a kikkel közreműködve igyekzend 
az egyház s hivei javát előmozdítani ; számítva aláren-
deltjei segélyére, miáltal a rá nehezült terhet könnyebbülni, 
erejét pedig hatványoztatni reméli, mert a testvér testvér által 
segittetve, egy erős várrá válik. 

Rövid szavakban megemlékszik a káptalanról, mely 
mint mondja, a püspök tanácsát képezi, mely legközelebb-
ről van hivatva az egyházmegye és népe boldogsága elő-
mozdításában a püspököt gyámolítani. Nem szabad tehát, 
hogy ez mintegy válaszfal legyen a püspök és nép között, 
söt mintegy hidat s csatornát kell, hogy képezzen, melyen 
át közlekedik a kölcsönös szeretet és bizalom atya és gyer-
mek, püspök és lelkészkedő papság között, melyen át ennek 
és a népnek fájdalma, keserve és öröme áthat a püspök 
szivéhez. 

Elismerőleg nyilatkozik a nagyváradi gr. kath. kápta-
lanról, mely mint a püspökök seminariutna s az erények 
gyülpontja tekintetett mindenha. Innét származtak egyhá-
zunk sok és erős támoszlopai. Ki ne tudná, hogy tartomá-
nyunk koronás főnökében is egy ilyen méltó tagját van sze-
rencsénk tisztelhetni ezen seminariumnak. Miután ezen káp-
talantól a kormányzásban gyámolittatást s szeretetteljes 
őszinte bizalmat kérne, hogy igy az egyház dicsősége és a 
nép boldogsága előmozdításának fáradalmai között is együtt 
pihenhessenek meg, ennek részéről szeretetet kér a lelkész-
kedő papság iránt, mint amely fáradozik az Ur szőlőjében, 
ez fogja hatványozni ezek kegyeletét a korosabbak iránt, kik 
a Főpásztorral egyetemben szüntelen őrködnek s fáradoznak 
a lelkészkedő papság és a nép boldogságának előmozdításán. 

Sok jót kiván ő méltósága a megye nestora s a káp-
talan nagyprépostjának, kiemelve az ő hosszú életét, mint 
Isten különös ajándokát. (Vége köv.) 

Svajcz. V i s z o n y a i n k F r a n c z i a o r s z á g h o z 
a katholikusok üldöztetésének kezdete óta meglehetősen fe-
szültek, azon régi elvnél fogva: odisseiuvat quem offéndimus, 
mely Francziaország elleni gyűlöletét kormányunk minden 
előforduló alkalommal, nem ritkán az igazságosságnak s 
a nemzetközi illemnek rovására is tettekben nyilvánosságra 
hozza. Ily tett Collet abbénak, franczia honpolgárnak orszá-
gunkbóli kiutasittatása, holott semmi egyebet sem tőn, mint 
hogy a múltkor emiitett ,Felhivás az európai nagyhatalmak-
hoz' czimü röpiratnak néhány, továbbszállítás végett hozzá 
áttett példányait külföldre küldte, tehát esze ágában sem 
volt Svajczban ,lázadást idézni elő', mint a vádbeszéd 
mondja. Ezen kiutasításnak szembeötlő igazságtalansága ab-
ban áll, hogy Urquhartnak, az ismeretes angol unionistának, 
ki e röpirat terjesztésében mint főtényező szerepelt, haja-
szála sem görbült meg ; mert — angol. A Francziaország 
elleni illetlen magokviseletét már annyira viszik kormányi 
köreink, hogy félhivatalos lapjainkban azért iratnak Chau-
dordy gróf, a franczia követ ellen, mert mindennap misét 
hallgat ! Csak a vak nem látja, hogy a mi szabadkőműve-
seink mindezekben csak a berlini parancsokat teljesitik, me-
lyek abban állanak, Franeziaországot minden áron ingerelni, 

hogy egy gyenge pillanatban megfeledkezve magáról, ürü-
gyet szolgáltasson azon háborúra, melytől Bismarcknak exis-
tentiája függ. Reméljük, hogy a Gondviselés kegyesen meg 
fogja óvni e szerencsétlen országot ilyetén, egyelőre nagyonis 
veszélyes ballépéstől ; a büntetés órája mindazonáltal, ha las-
san is, de biztosan közéig. 

Zürichben a katholikusok zaklattatása vetélkedik az-
zal, mit Berna jurai katholikusokkal tesz. E városban 10000 
katholikus van, s csak 290 ókatholikus férfi, tehát ,a legjobb 
esetben' 1000 ókatholikus lélek. S mégis, a hatóság nemcsak 
elvette a tizezertől a régi katholikus templomot s odaadta az 
1000-nek, illetőleg a 290-nek, kauein legújabban is a katho-
likus plébános, Reinhard ur ellen már nem tudom, hányad 
izben hivatalos bűn vizsgálatot indított ; mert az ókatholikus 
lelkészt „működéseiben gátolja" — azaz híveit Michelis 
uramnak hazugságai felett kellőleg felvilágosítja. 

Természetes, hogy ily körülmények közt az egyházi 
hatóságok arról gondoskodtak, hogy a híveknek az üldözés 
korszaka alatti miheztartására vonatkozólag bizonyos álta-
lános rendszabályokat hozzanak, melyek a ,Schw. KztgS 
szerint a következők : 1-ör : A határvidéki községekben a 
nép a szomszédországba menjen át isteni tiszteletre, s az ot-
tani papoknak szolgálatát vegye igénybe. 2-or: Az ország 
belsejében levő községekben, hol az állam katholikus papot 
nem tűr, a hivek gyűljenek össze imára, a szokott helyeken 
s a kath. egyletek elnökeinek vezetése alatt. A keresztvíz 
szentségek világiak, ha kell, szolgáltassák ki. Házasságok 
kötése halasztassék mindaddig mig a felek nem köthetik 
katholikus pap előtt. Haldoklók tökéletes bűnbánatot ébresz-
szenek magokban. Halálozás esetében polgári temetés ké-
rendő, semmi esetre pedig sem az állami ókatholikus prédiká-
tor hívandó; mert ennek nincsen joghatósága avagy felha-
talmazása bármiféle egyházi ténykedésnek elvégzésére. 

IRODALOM. 
Megjelent s beküldetett : 
Megrendelési felhívás ,A divatos kitetlenség és föokai, 

czimü műre ; irta Laforet Miklós József, fordította a kalo-
csai növendékpapság ,Sz. Ágoston-Egylete'. 

„A mai társadalomban megszámlálhatlan azok száma, 
kik magukat a közöny dermesztő karjaiba vetve nem tőröd-
nek többé a kereszténységgel ; sőt vannak, kiket vak szen-
vedélyük annyira elragad, hogy nem csak megvetik Jézus 
Krisztus tiszta tanait, hanem még a józan ész követelte Isten 
létét is tagadják, s az élő Istent, az ég és föld teremtőjét 
letaszítva fönséges trónjáról, helyébe oly bölcsészeti bál-
ványt emelnek, mely ezerszerte semmisebb azon fa- vagy 
kőbálványoknál, melyeknek egykoron a durva pogánykor 
tömjénezett. De honnét e hitetlenség ? Magok a hitetlenek, 
kik bölcsészeti s kritikai ismereteikkel, félszeg tudományuk-
kal annyira kérkednek, azt felelik, hogy a kereszténység 
igaz voltának, sőt magának a személyes Istennek tagadása 
a tudomány s az ész követelménye, a szellemi haladásnak 
szülöttje : rationalista, materialista, atheista, pantheista, s 
tudja az ég! még miféle-ista; mindnyájan a tudományra hi-
vatkoznak, hogy igy a közönség és saját lelkismeretük előtt 
legalább látszólag igazolhassák tagadásukat, vagy kételyei-
ket. Ha csakugyan ezek volnának korunk hitetlensége'nek 
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okai, ugy a hivők többé sem a tudományra, de még a józan 
észre sem tarthatnának igényt; pedig hála az égnek ! bátran 
állithatjuk, hogy a hivők mindenkor képviselték, sőt kép-
viselik még napjainkban is a tudományt oly fokban mint a 
hitetlenek. 

Szerző két részre osztja müvét ; az első részben egyhá-
zunk közel 19 százados történetéből szakavatott tollal vilá-
gosan bebizonyítja, hogy a hitetlenség nem a tudomány s az 
ész követelménye; a második részben pedig a történelemre, 
lélek- s erkölcstani tapasztalatokra támaszkodva tudomá-
nyosan kifejti a vallásos hitetlenség valódi okait. 

Ezen általunk a hazai irodalom mezejére ültetett, s 
pünkösdhava végén megjelenendő mü ajánlására nem tart-
juk szükségesnek ,Studien über die christliche Civilisation', 
— ,die kath. Glaubenslehre', s a szerzőnek egyéb kitűnő mun-
káit előszámlálni, melyek már majdnem minden európai 
nyelven olvashatók, hanem egyedül azon körülményt emiit-
jük fel, hogy IX. Pius, mindenéből kifosztott de rettegett sz. 
Atyánk méltónak találta azt arra, hogy szerzőjét, egy hozzá 
intézett levélben megdicsérje, s becses fáradozásának bö si-
kert jósoljon. 

A németben nagy nyolczad ivre terjedő mü árát azon 
édes reményben, hogy főleg a főt. papság zsenge munkálko-
dásunkat mint eddig, ugy most is nagylelkű pártolásában 
részesitendi ; 70 krajczárban állapítottuk meg. Tiz példány 
után tiszteletpéldánynyal szolgálunk. Kelt Kalocsán böjtelő 
hava 2-án 1874. A ,Sz. Ágoston egylet' ez évi tagjai. 

VEGYESEK. 
— A kölni érsek f. hó 21-én két ,törvényellenes' dis-

positio miatt 400 tallérnyi birságban illetőleg 2 hónapi bör-
tönben marasztaltatott el s egy másik hasonló ügyben ,nya-
kasság miatt' 1000 tallérnyi, illetőleg 10 hónapi büntetés 
mondatott ki ellene. Ezenkívül 20-án egy korábbi 1500 tal-
lérnyi birság fejében tőle elconfiscált tárgyaknak végrehaj-
tás utjáni elárvereztetése tartatott meg, melynek eredmé-
nyeül ,az állam' 400 tallért kapott, mig a vevők a tulajdo-
nukba átment tárgyaknak haszonélvezetét, közjegyző előtt 
kiállított okmány által — az érsekre ruházták. 

— Az angersi püspök, msgr. írcppel, lapunkban közölt 
fényes pásztorlevelén kivül meghagyta megyéje papjainak, 
hogy élőszóval is intsék a híveket s figyelmeztessék őket, mi-
szerint a vallástalan s vallásellenes röpiratok s lapoknak ol-
vasása az azzal összekötött nagy veszélyek miatt a természeti 
s isteni tételes törvény által tiltva van, mint ez XVI. Ger-
gelynek 1832-iki augusztus 15-éről kelt ,Mirari' s IX. Pius 
1864. decz. 8-áról kelt,Quanta cura' kezdetű encyclicáiban 
bővebben olvashatni. 

— Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök ő mlga f. 
hó 1-én az iparmuzeum javára igen érdekes felolvasást tar-
tott a nemzeti muzeum dísztermében. A felolvasás tárgyát 
a műipar az egyházban' képezte. A szépszámú közönség 

^észült figyelemmel követte a tudós főpap érdekes előadá-
sát, végén pedig lelkes ,Eljen'-nel fejezte ki köszönetét. 

— Azon latin költeménynek, mely ly el Gyurit s Antal 
tanár a szatmári püspököt székfoglalása alkalmával ünne-
pélyesen üdvözölte, s melyről lapunkban annak idején kellő 
dicsérettel emlékeztünk, néhány példánya eljutott déli Fran-
cziaországba is, s ahhoz értő illetékes körökben oly kedvező 
fogadtatásra talált, hogy lefordíttatván franczia nyelvre, a 
latin classicusok egyik barátja, egy tudós premontrei által 
a tanítványok számára tárgyalandó mintadarabul tüzetett 
ki. Egyik ügytársunkhoz irott levelében igy nyilatkozik a 
franczia tanár : „Magyarországban létemkor sokszor hallot-
tam magasztaltatni Gyurits gyönyörű irmodorát Árpádnak 

fönséges nyelvén ; most arról győződtem meg, hogy e saját-
ság emeli őt ki a ragyogó, folyékony és dus választékú elő-
adás tekintetében, (pour la splendeur, la fluidité et la r i -
chesse de la diction) Virgilnek és Cicerónak nyelvében is". 
Őszintén üdvözöljük a tudós magyar tanárt, ki mig egy-
részt magyar tanügyi irodalmunknak fáradhatlan munkása, 
másrészt Róma nyelvének közvetítésével, hazánk határain 
kivül, egy nagy nemzet kebelében is tiszteletet tudott kel-
teni a magyar tudományosság iránt. 

— Falk, porosz cultusminister legújabban határozati-
lag kinyilatkoztatta, hogy az innsbrucki hittani kart nem 
tekinti olyannak, melynek látogatása valakit egyházi hiva-
talnak Poroszországban való viselésére képesítene. Ezen ha-
tározat épen akkor hozatott, midőn Giskra Bécsben az inns-
brucki kar ellen felszólalt — természetes, hogy e nobile 
par fratrumnak szellemi találkozása puszta ,véletlen.' — 
Ledochowski érseknek azon kérelme, miszerint czelIájával 
szemben kis kápolna rendeztessék be számára, a berlini kor-
mány által teljesíttetett. 

= Lapunk f. é. 5. számában említettük, hogy biztos 
tudomásunk van arról, miszerint ő Eminentiája, az ország 
fmgu herczegprimásának bölcs intézkedésénél fogva gondos-
kodva van arról, hogy a f. h. 7-én, mint aquinói sz. Tamás 
halálának hatszázadik évfordulóján Magyarországban, tü-
zetesen Esztergomban tartandó emlékünnepély a nagy szent 
s halhatatlan tudós nevéhez minden tekintetben méltó legyen. 

Erre nézve f. hó 2-án a következő meghivást vettük 
Esztergomból : 
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AUDIEND AM ORATIONEM PANEGYRICAM SOLEMEM 
QUA E B. MANDATO 

EMINENTISSIMI AC REVERENDISSIMI 

ü. D. PR. JOANNIS CARDINALIS SIMOR 
PRIMATIS ET ARCHIEPISCOPI 

M E M O R I A 

S. THOMAE AQUINATIS 
ANNO A PARTU VIRGINIS MCCLXXIV NONIS MÁRTII 

AD COELOS TRANSLATI 

DIE 7. MÁRTII HÓRA 10% 

IN AULA MAIORI SEMINARII S. STEPHANI 

PIE RENOVABITUR 

OBSERVANTISS1ME INVITAT 

J OSE3PEE U S D ^ í S T K Ó 
E. M. S. CANONICUS THEOLOGUS, SEMINARE 

RECTOR. 
STIilGONII 1874. 

Szerkesztői üzenetek. 
Anonymus : Megkaptam, de fájdalom elkésve, a másikat megpró-

bálom. Sch. K. pleb. urnák: Spe (fundata ?) futurorum bonorum ; azért 
ne tessék aggódni, köszönöm ügyrokoni szives nyilatkozatát. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly 3 hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sáridor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, márczius 7. 19. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — A liberalismus és a zsidóuralom. — Egyházi tudósítások : Pest. Katholikus egyházpolitika. 
Bucla. Weninger atyának böjti predikácziói. Znyováralja A böjt. Farnos. Az uj főpásztornak beköszöntése. Bécs. A hitfe-

lekezeti bizottság. Róma. Aquinói sz. Tamás. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

A hősszivü Ledochowsky érsek tehát az első, 
ki azon kitüntetésben részesült, hogy hasonlólag 
mint egyházunk feje Krisztusért fogságot szenved-
jen. ,Petrus in vinculis' mellett most ő is ,vinctus 
propter Christum'. Mintegy jóslatképen történt , 
hogy ő szentsége 1865-ben, midó'n ad limina Apo-
stolomul Rómában volt, Franzoni, volt turini ér-
seknek mellkeresztjét a jándékozta neki, ki maga 
is, az akkor még csak piemonti, most olasz kor-
mány ál tal , elö'bb börtönbe vettetvén, későbben 
száműzetvén, sorát nyi to t ta meg azon főpapoknak, 
kikkel az u jabbkor i forradalom ádáz dühét érezteti. 
E mellkeresztet Franzoninak tisztelői nemzetközi 
adakozás u t j án ajándékozták, becses emlékeül azon 
törhetlenül következetes bátorságnak, melylyel e de-
rék főpap az igazság ügyét védelmezte, s melylyel 
ugyanezér t még a leggyülöletesebb zakla t ta tásokat 
is szivesen elviselte ; s ugyané keresztet az érsek 
halálos ágyán a szenta tyának hagyományozta , ki 
viszont a poseni érsek mellére tűzte azt, mint sze-
retetének zálogát, melylyel az akkor már kifosztott 
a nem sokára kifosztandót, hitvalló a hitvallót tisz-
telte meg. A jóslat ma beteljesült, s a nevezetes ke-
resztnek tradit iója egy történeti eseménynyel öreg-
bedett ; másodízben is Krisztusért börtönbe vetett 
főpapnak mellén csillog, s talán nemsokára másod-
izben is l á t and ja birtokosát a számkivetésbe menni. 

A porosz kormánynak minősithetlen eme tette 
mindazonáltal senkit sem lepett meg, nem volt vá-
ra t lan ; mert huzamosb idő óta készülhet tünk el rá. 
Ama , törvények ' , melyeknek gyülöletességök ne-
vetséges voltukkal vetélkedik s azoknak durva vég-
rehaj tása már hónapok óta sejtette az egész világ-

gal, miszerint a dolgoknak okvetlenül oda keilend 
fejlődniök, a hova ma, az érseknek befogatásával ju-
to t tak ; sőt annyira vagyunk , hogy az egész ka-
thol ikus világ most egyértelmüleg azt kérdi magá-
tól : ki lesz a ,sequens'? — kire jön most a sor a po-
rosz főpapok közt, hogy Ledochowskynak az egy-
házért i szenvedéseiben követője, társa legyen ? 

Tet t leg , melyik lesz az, azt egyelőre nem tud-
j u k ; de annyi t tudunk, hogy mindnyá jan készek, 
még ma is poseni h iva ta l tá rsuk sorsában osztoz-
kodni. Czélját a Bismarck-féle ko rmány ez uton 
époly kevéssé fogja elérni, mint nem érte volna el 
liizelgés, vagy egyéb megvesztegetési eszközök ál tal 
sem. E ko rmány engedelmességet követel egy olyan 
,elv' számára, mely az egyház helyébe az államot 
teszi, Krisz tus törvényei helyébe a rendőrigazgató-
nak parancsa i t ; jól megjegyezve, olyatén paran-
csait, melyek korántsem a polgári közrendet, hanem 
a semmi világi hata lomnak alá nem vetett, szabad 
lelkismereteket érintik, akar ják ha táskörükbe vonni. 
Ez esztelen törekvés, s ha éle nem lenne kizáróla-
gosan a katholikusok ellen i rányozva, bizonyos, 
hogy ál ta lános megbotránykozással fogadtatnék a 
,müveit közvélemény1 ál tal , sőt ha katholikus kor-
mány valaha mert volna ilyesvalamit protestáns 
alat tvalói ellen még csak tervelni is, bizonyos, hogy 
összeesküvések, lázongások, forradalom s hazaáru-
lás leendettek következményei. 

T u d j a Bismarck, hogy a katholikusok ilyes-
valamire képtelenek, mert leghatalmasabb fegyve-
rüket a szent hi tökért i vér tanúság elszenvedése ké-
pezi, s ezért oly ,bátor ' , még a legigazságtalanabb 
rendszabályok alkalmazásában is. Csak hogy azt 
nem fogja eredményezni soha, hogy katholikus 
püspök az államomnipotentia szörnyeteg bá lványá t 
imádja. Érzi is már, sejti, — F a l k ministernek leg-

19 



146 

ujabb beszédei már tanúbizonyságot tesznek arról 
— hogy a püspökök készebbek bármit is elszen-
vedni, mintsem hogy az ő csábitó szavaira : ,Haec 
omnia dabo tibi' ekként feleljenek: Engedelmeske-
dem'- — ott, hol parancsolni nincs jogod, s hol en-
gedelmeskednem halálos vétek lenne. 

A püspökökkel él s hal papságuk is. Remél-
hető, hogy a harminczezer német pap közt nem lesz 
áruló Júdás . A kinek erre kedve volt, az már ré-
gebben, az ,ókatholicismus4 ürügye alatt vált ki, 
mint ovis scabiosa a nyájból ; — ezen legújabb s 
egyszersmind legnyomorultabb eretnekség, a porosz 
kormánynak eme kedvelt szövetségese, számos ,li-
beralis' katholikusnak titkos reménye, mielőtt vég-
kép szétfoszlanék, legalább azt a szolgálatot tette 
a katholikus egyháznak, hogy mind a tisztátalan 
elemeket, melyek ily válságos időkben kétszeresen 
veszélyesek leendettek magába felszivta, ugy hogy 
a iellemtelen esküszegőktől, a gyáva bérenczektŐl 
megtisztitva, a német papság most mint acies bene 
ordinata áll szemünk előtt, melynek minden kato-
nája egy-egy hős, ki bátran küzdeni kész, egészen 
az utolsó csepp vérig ; mert meggyőződésből har-
czol meggyőződéseért. 

A katholikus nép pedig az utolsó birodalmi 
választások alkalmával oly hangosan mondá ki 
kárhoztató Ítéletét a szabadkőműves protestantis-
musnak ezen vallásüldöző politikája felett ; hogy 
bátran mondhatjuk, miszerint e választások a vég-
nek kezdetét képezék Bismarckra nézve. Meglehet, 
hogy még egyszer fellobbanva mint egy rémalaku, 
ijesztő meteor, még egyszer pil lanatnyira vérrel s 
tűzzel árasztja el a polgárisuk világot ; de csillaga 
határozottan leszállani kezdett, s nem sokára eltü-
nend a lá tha tá r megett; mert a hatalom legmaga-
sabb polczán nem az igazságot, hanem az igazság-
talanságot, az erőszakot, a szellemi gyilkosságot 
akarta törvénynyé emelni. 

S nem sikerült ; mert kísérletei az egyház ellen 
irányozva lévén, ha sikerülnek, ennek okozák vala 
kárát , részben talán vesztét, oly mérvben, minőben 
azt az isteni Gondviselés meg nem engedhette. 
Ugyanazon hatalmas kéz, mely I I I . Napoleont meg-
buktatta, nehogy 1870-iki junius 20-aután, nagyobb 
hatalommal, finomabban s ügyesebben tegye meg 
ugyanazt, mit most a német kanczellár erőszákos 
természetének megfelelő módon megkísérel ; ugyané 
hatalmas kéz megszakitandja ennek politikai pá-
lyafutását is, quia non est consilium contra Do-
minum. 

Bismarcknak nagy hibája s szerencsétlensége, 
hogy nem ismeri a kath. egyházat, annak történe-
tét, diadalmait ; nem ismeri a kath. nép érzületét, 
fogalma sincs azon befolyásról, melyet a katholi-
cismus egy hi thű népre gyakorolni képes ; — e tu-
datlanság teendi tönkre, tette is már. 

Egyébiránt oly emberek kellenek a szabadkő-
művességnek: ezeket segiti hatalomra, ezeknek sze-
rez befolyást, hírnevet, ha kell, pénzt is ; mert ön-
tudatos, komoly tudománynyal bíró s ennélfogva 
jellemes ember nem adja el magát, nem engedi ma-
gát a jog, igazság s becsület elleni harczra felhasznál-
tatni; erre vagy nyiltan jellemtelen, vagy oly ember 
kell, ki mint Bismarck, egy rögeszmének őrültje, 
melynek valósításáért kész mindent, saját, de hazája, 
nemzete létét, becsületét is koczkára tenni ; kész, ha 
lehetne a pokollal is szövetségx-e lépni, azon hiszem-
ben, hogy ő használja fel azt, mig voltaképen fel-
használtatik, s azon pillanatban ejtetik el, melyben 
vagy a kijelelt feladatnak megoldására képtelennek 
vagy többé meg nem bizhatónak mutatkozik ; — 
példa rá I I I . Napoleon. 

Ekként rohant bele a német kanczellár az egy-
ház elleni harczba. Könnyűnek képzelte a dolgot. 
Szellemének protestáns i ránya mindannyi calvinis-
tico-lutheranus ,theologusok- képében tüntette fel 
előtte a katholikus püspököket s azt hitette el vele, 
hogy ezek is oly ,hajlékonyak1 mint amazok, kik-
ről Strauss Dávid legutolsó munkája ama megsem-
misítő Ítéletet hozta, hogy vagy dőrék vagy kép-
mutatók, ha a protestáns ,hitkészlet4 mai állapota 
mellett még keresztényeknek merik nevezni mago-
kat. Természetes, hogy ily körülmények közt a pro-
testáns táborban hiában keresnénk bátorságot a 
hitelveknek védelmében, mert ott nem csak bátor, 
de még komoly védelemről sem lehet szó, nem lé-
vén, mit védelmezni, s hogy valaki meggyőződé-
seért szenvedjen, első az, hogy legyen meggyőző-
dése is Ez az, a mi Bismarckot eltéveszté, s most 
késő hátrálnia, mert titkos szövetségesei tol ják s ha 
nem folytat ja megkezdett müvét e téren is, vajmi 
könnyen megtörténhetik, hogy egész, annyi vérrel 
s fáradsággal alkotott politikai müvét ez oldalról 
is veszélyezteti, valamint másrészt mindaz, mit a 
páholy érdekében tesz is csak ugyanazon kérlel-
hetlen következetességgel, habár más okból, ugyan-
ama politikai alkotványnak alapjait ássa alá. 

Igy küzködikimmár a Scylla s Charybdis közt, 
s ha a szerencsétlen eltévelyedett embert, ki jeles te-
hetségeit i ly borzasztó, meddő küzdelemben hiába 
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erőlteti sajnáljuk is ; de nem sajnáljuk az államfér-
fit, ki Julián-féle gyűlölettel eltöltve az egyház iránt, 
Julian sorsára jutand, annyival bűnösebb mint 
amaz, mert azóta már lefolyt másfél évezrednek tör-
ténetéből tudnia kellene, hogy Péter sziklája meg-
törhetlen, s hogy van valami, mit a katonák milliói 
sem hódithatnak meg: a katholikus lelkismeretnek 
megközelithetlen szentélye. 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
,A mit a népek apostola a rómaiakhoz intézett levelé-

nek 9. 10. s 11. fejezetében mond, az azon álláspont, melyre 
minden igaz kereszténynek helyezkednie kell, valahányszor 
a zsidó kérdésről értekezni kezd. Ebből következik, hogy 
korántsem gyülöletsugalta eszmék azok, melyeknek a kö-
vetkezőkben kifejezést adni szándékozunk ; mert ha néha 
kissé keményebben nyilatkoznánk is a hitetlen zsidókról, 
ugy mégis csak igazi, őszinte, keresztény felebaráti szere-
tetből teszszük azt, mely szeretet non vult mortem peccato-
ris, sed ut convertatur et vivat1. 

E szavak képezik bevezető sorait egy hoszabb, a zsi-
dóságnak mai politikai állását és befolyását ecsetelő czikk-
sorozatnak, melyet egy derék német kath. lap avatott 
tollból nem régen hozott s mely szavakat annál is inkább 
átveendőknek tartottunk, minél nagyobb azon valóságos, 
noli-me-tangere-féle tisztelet, melyet a zsidóság nálunk is 
olyannyira élvez, hogy mig a katholicismus legszentebb in-
tézményeinek mindennapi sárba rántása még a legközelebb-
ről érdekletteknél figyelmet sem kelt, addig valamely kelle-
metlen igazságnak nyilt kimondása, midőn az a zsidóságra 
vonatkozik, ha nem is mindjárt a fenyitő törvényszék elé 
tartozó bün, ugy legalább csalhatlan jele a mindenképeni 
müveletlenségnek, szükkeblüségnek, türelmetlenségnek. 

Mindazonáltal, mint egyébre, ugy erre is elég bátor-
ságunk van, s a következőkben akként fogunk néhány czik-
ken át a zsidósággal foglalkozni, hogy, mint már czimünk is 
mondja, a t. olvasó előtt bebizonyitsuk, miszerint az a tá r -
sadalmi irány, melyet manap a liberalismus (communis) ne-
vével jeleznek, semmi egyéb, mint a zsidóságnak nyilt és 
titkos, közvetlen s közvetett uralma a keresztény társada-
lom, az igazi állam felett. 

„Keresztény társadalom", már ezen szó is valóságos 
haeresis a modern állameszme ellen, mely egy különös, de 
nem elszigetelten álló következetlenségénél fogva, épen ak -
kor, midőn minden lépten nyomon a nemzetiséget hangoz-
tatja, a műveltségnek non plus ultráját abban találja, hogy 
azon nemzetnek létezését ignorálja, sőt positive tagadja, 
mely valamennyi közül a legszívósabb s egyúttal a ,legál-
lamveszélyesebb' is — a zsidó nemzet létezését — ! Furcsa 
ötlet, s a rosz viczczel határos, hogy a műveltség nevében 
soha és sehol sem szabad a zsidó nemzetiséget említeni, mint-
ha ez valami inaesthetikus dolog lenne ; — ennek pedig igen 
mélyen fekvő oka van, mert a véghetetlenül törpe kisebb-
ség csak ugy uralkodhatik az óriási többség felett, ha époly 
véghetetlenül ravasz, mihez első soi'ban az is tartozik, hogy 
az álarezok válogatásában sem lelkismeretes sem ügyetlen 

ne legyen, s hogy nem törődve az uralom alakjával, a lé-
nyeggel érje be. 

De hagyjuk ezt egyelőre. Elég az hozzá, hogy a mo-
dern, a nemzetiségi eszmét annyira hangoztató s előtérbe 
toló állam, épen a zsidó nemzettel szemben époly különös, 
mint veszélyes kivételt tesz. Pedig nem létezik különczkö-
dőbb, exclusivabb nemzet mint a zsidó ; nem létezik nép a 
föld hátán, melynél a vallás annyira összeforrt volna a nem-
zetiséggel, mint ismét csak a zsidó. Ezen exclusivitásnak 
megvolt hajdanta a maga oka és czélja is, de ez Krisztus 
eljövetele óta megszűnt. Mindazonáltal még ma is folyvást 
,Isten választott népe tagjának tartja magát', s mindenütt 
különválva azon néptől, amely közt lakik, viszont vala-
mennyivel, az egész világon szétszórtan lakó zsidóval egy 
nemzettestnek érzi magát. Sehol sem olvadnak az őket 
körülvevő népbe, hanem mindenütt külön nemzetet képez-
nek a zsidók, a politikai nemzet közt s mellett. 

Ezek mellett teljesen jelentőségnélküli mozzanat, hogy 
a zsidók a közéletben azon népnek nyelvét használják, mely 
közt élnek; mert ezt saját érdekökben tenniök kell, hahogy 
e népeket saját ismeretes czéljaikra felhasználni akarják. 
De hogy eme különböző nyelveket minden egyes országban 
is idegenszerüleg ejtik ki, olyannyira, hogy gyakran már az 
első mondat is elárulja a zsidót, ezt elég csak emliteni is ; 
s váljon miért nem sajátíthatták volna el évezredek óta a 
franczia, olasz, német, magyar sat. tiszta kiejtést s nyelv-
tant, hahogy elég jóakarat leendett? Hisz a zsidó egyebek-
ben gyakran még a kellőnél is ügyesebbnek mutatja magát, 
miért nem tehát ebben is ? S ha nem teszi, miért nem akarja 
tenni, ez épen világos jele annak, hogy nem képes eredeti 
zsidó nemzetiségét levetni, hogy nem képes belsőleg egynek 
éreznie magát az őt körülvevő keresztény néppel. 

S igy is van. A zsidó bárhol a világon elméletileg mind-
azon hagyományokat őrzi, hiven s féltékenyen, melyek őt 
Palaestinához, azaz önálló nemzetiségének eszméjéhez fűzik. 
Gyermekei a héber nyelvet nem csupán mint a rituális nyel-
vet, hanem tüzetesen mint nemzeti nyelvöket tanulják s ha 
sokban a kényelmesebb, tiszteségesebb s aestheticusabb nyu-
gati szokásokat vette is fel, ha a világ legtöbb részeiben 
a keresztény polgárokkal egyforma jogokat élvez is, azért 
az Olasz-, Franczia- vagy Németországban lakó zsidó soha 
sem lesz olasz, franczia vagy német, hanem mindig csak 
zsidó marad, s honfitársait nem a körülötte levő kereszté-
nyekben, hanem csupán csak a zsidókban látja, de aztán 
akármelyikben is, bárhonnan jött legyen is. A francziaor-
szági zsidó soha sem álland mint franczia, a némethonival, 
mint némettel szemben, hanem egyik a másiknak, mint zsi-
dónak nyújt kezet testvéri frigyre — a gojim ellen 
Csak a végső oktalanság kell hozzá, hogy az ember ezt ne 
tudja, vagy a végső szemtelenség, hogy tagadja. 

De mégis hozzunk fel néhány tanút, — s pedig kifo-
gástalanokat : protestánsokat, zsidókat s szabadkőműveseket. 

A Zarneke-féle ,Literaturblatt', 1870. év-folyamának 
2. számában Graetz ,Geschichte der Juden sat.' czimü mun-
káját ismertetve többi közt ezeket mondja: „Hogy szerző, 
mint buzgó, hogy ne mondjuk : fanaticus zsidó munkájában 
mindenütt elkeseredett gyűlöletet mutat a kereszténység 
ellen, azt értjük, ámbár a keresztényellenes dühnek ezen ki-
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törései igen furcsáknak veszik ki magokat oly ember szájá-
ban, ki a maga vallása számára a legszélesebb mérvű türel-
met követeli, s annak üldözőit (54. 1.) arról vádolja, hogy 
,ezeréves történet felett pálczát törnek' Szerző a zsidó-
ságban (Judenthum) nem csak valami vallásfelekezetet, sőt 
az egyedüli igaz vallást látja, mely felé, mint a keresztény-
ségnek ellentéte felé a józan ész önkénytelenül is hajlik (!) 
— hanem ő a zsidóságot egyenesen nemzetiségi intézménynek 
tekinti ; zsidó patriotismusról beszél s azt dicséri (3061.) !" 
S e feletti megbotránkozásában hozzá teszi az igen liberá-
lis protestáns lapnak époly irányú Ítésze : „Váljon csakugyan 
oly rövidlátásu-e Grraetz ur, hogy ne látná be mily erős 
fegyvert szolgáltat ellenei.kezébe ? Mert ha specificus zsidó 
nemzeti öntudat létezik, akkor ennek szükséges logikai ki-
egészítése az, hogy époly specificus zsidó, nemzeti, külön ér-
dekek is létezzenek, s miért nem történhetnék meg akkor, 
hogy — legalább addig, mig az örökbéke arany korszaka 
nem szállott még alá e földre — hogy ezen zsidó nemzeti 
érdekek egyszer a német, franczia vagy angol nemzeti érde-
kekkel össze ne ütközzenek ?" (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 4. K a t h o l i k u s e g y h á z p o l i -

t i k a . Jellemeztük a múltkor röviden e helyen a protestáns 
egyház-politikát, feltüntettük azon vészteljes állást, melyet 
az ugy a katholicismussal, mint a hazával szemben elfoglal 
azáltal, hogy harczra készülve ellenünk, saját hitfelei ke-
délyét feltüzeli akkor, mikor a békére legnagyobb szükség 
lenne. Szemben e protestáns egyház-politikával rövid vona-
lokban talán nem lesz felesleges feltüntetni a katholikus 
egyház-politikát annyival is inkább, mert ebből hitünk sze-
rint ki kell tűnnie, mily hazug azok állítása, kik a katholi-
cismust az államra nézve veszélyesnek lenni állítják. 

A kath. egyház, mint Istentői e földre ültetett üdvin-
tézet, természetszerűleg magasztos hivatásával egyezőlegoda 
törekszik, hogy egyesekben ugy, mint testületekben és álla-
mokban Krisztus uralkodjék az ő tanitmánya, elvei és esz-
méi által, ez az egyház álláspontja és iránya a világon: 
Krisztus uralmának megalapítása, s ha mindezt együttvéve 
tetszik valakinek ,politikának' nevezni, ugy mondhatjuk, 
hogy ez az egyház politikája, oly politika, mely távol min-
den erőszakoskodástól önmagában bírja jogosultságát, mert 
mi sem jogosultabb, mint azon törekvés, Isten uralmát e föl-
dön minél szélesebb körben elterjeszteni, mint oda törekedni, 
hogy az isteni tanitmány minél mélyebb gyökeret verjen az 
egyesek ugy mint az államok életében és hogy ez legyen az 
iránytű, mely a magány és nyilvános tettek részére meg-
szabja, mit szabad és kelljen tenni, mit nem szabad tenni 
és mit kelljen elhagyni. 

A kath. egyház politikájának ily felfogása, mely távol 
van azon nemtelen, alávaló cselszövényektől, melyek korunk 
világi értelemben vett politikáját képezik, szükségképen 
azon következtetésre kényszerit, hogy az nem a harcz, ha-
nem a béke politikája, mert hivatva van az igazság közlése 
által visszaadni mindenkinek a békét és azon alapra fek-
tetni vissza ismét mindent, melyen kezdetben állott, mielőtt 
még az emberi nem száműzte kebléből a békét, mert még 

nem szakadt el az igazság forrásától az Istentől. Az igazság 
soha sem szorult erőszakra, lassan-lassan terjed, de ereje 
végre is győzedelmeskedik az akadályokon, mert igazság. 
Azért látjuk, hogy az egyház bölcsőjétől kezdve mai napig 
soha sem használt erőszakot tanitmányának terjesztésére 
és mégis győzedelmesen hóditja Krisztus uralma alá a vilá-
got ; mig mások, kik az igazságtól elszakadtak, habár egy-
ideig az emberi szenvedély segítségül hivása mellett téve-
ly eiket győzelemre vezérelték is, befolyásukat és igy ural-
mukat a lélek felett elvesztették, mert a tévely nem lehet a 
a lélek tápláléka. 

Az államok erejét csak az igazság képezheti, a béke 
állapota tarthatja fenn és segítheti elő fejlődésüket és igy 
kétségtelen, hogy az államoknak, valamint önmagoknak kö-
telességök az igazság ösvényén járni és a békét fentartani, 
ugy mi sem lehet rájok üdvösebb mint oly intézmény, mely 
önmaga képtelen levén az igazság ösvényéről letérni, a bó-
két háborgatni, amazt folytonosan felmutatja, nehogy az 
állam tévutakon járjon, ezt pedig tanitmányával, mely az 
emberi lélek mélyéig hat megszilárdítani törekszik. Ezért 
minden korban megbecsülhetetlen volt az államokra nézve az 
egyháznak, hogy ugy mondjuk, fenséges politikája, mert a 
forradalmi viharok lecsendesülte után őbenne találták fel a 
mentő horgonyt, mely a társadalmi rendet ismét visszaállí-
totta és megszilárdította, nem a béke felforgatása, nem a 
felekezetek kedélyének egymás elleni elmérgesítése, hanem 
a felforgatott rend és béke helyreállításának müve képezte 
keresztény alapon nyugvó politikáját és pedig a mi meg-
jegyzendő, legnagyobb részt anyagi érdekeinek feláldozásá-
val és nem azért, hogy hivatásszerű fáradozásaiért anyagilag 
megjutalmaz tassék. 

Bevalljuk, és e vallomás felett az egyház ellenségei ta-
lán örvendeni is fognak, hogy az egyház jelzett politikája 
kiterjed az egész világra, világuralmi az, de csak azon érte-
lemben, amint az igazsághoz minden embernek joga van, 
amint Istennek joga van mindenkitől maga részére hódola-
tot követelni és a mint neki joga van mindenki felett ural-
kodni. Igen, ily nagyszerű politikával csakugyan foglalkozik 
az egyház, egy szövetséget akar létrehozni az összes embe-
riség között, melyből senki sem hiányozzék, melynek össze-
kötő szálait az isteni igazság közös birtoka és megvallása 
képezze. Ilyen az egyház politikája : igazságot hirdet s azt 
akarja, hogy pap, laicus s kormányférfi ugy mint egyszerű 
polgár, gazdag, ugy mint szegény annak hódoljanak, mert 
akkor Krisztusnak hódolnak cui servire regnare est. 

Lehet-e ez ellen valakinek józan kifogása ? sérti-e ez 
az állam, vagy egyesek jogait ? van-e valaki akinek érde-
kében nem lenne az isteni igazság birtokában lenni ? Az 
egyház az igazság szövetségét akarja létrehozni az emberek 
között, hogy a tévely szövetségét kizárja; az egyház Krisz-
tus ui-almát akarja megalapitani, hogy a tévely uralmát 
megszüntesse, mi igazolhatja az ellenében a szövetséget? talán 
szégyen az igazság, szégyen Krisztus jogara alatt élni, ellen-
ben dicsőség a tévely előtt meghajolni ? talán az ellenkezik, 
ez megegyez a józan észszel ? Ha napjaink iránytadó köze-
gei a sajtó, vagy egyes kormányok eljárása szerint kellene 
az adott kérdésekre felelnünk, ugy valóban lesújtó választ 
adnánk ; azon szomorú irány, melyet lapjaink és kormá-
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nyaink követnek, megdöbbentőleg azt adná tudtunkra, 
hogy az emberiség nem hÍ3zi, nem érzi szükségét, hogy 
felette az igazság és általa Krisztus uralkodjék, de e válasz 
nem az emberiség, nem a józan ész válasza, hanem az erő-
szakkal fellázított szenvedély szózata, mely ha lecsillapul és 
rendes medrébe visszatér el fogja Ítélni saját tetteit és ismét 
ama mentő horgonyhoz menekül majd, mely a világot mély 
sülyedéséböl már számtalanszor megmentette, mert ha képes 
is a társadalom egyidöre az igazságot elvetni magától, azt 
megtagadni, de nélküle huzamosabb ideig fenállani nem ké-
pes, vissza kell hozzá térnie s tettleg bebizonyítania ama 
régi igazságot, hogy a legjobb, mert igazságon alapuló poli-
tika, csak a kath. egyház politikája. • 

Buda. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i p r e d i k á -
c z i ó i. (Folyt.) (II. febr. 27.) Az u. n.,közművelődési' harcz-
nak emberei azonban ezen eddig jelzett felforgatásokkal ko-
rántsem érik be, hanem még többet akarnak ,nemesiteni' 
rajtunk, azaz még jobban akarják hitbeli meggyőződésün-
ket aláásni, s pedig az által, hogy a Krisztusban, mint Isten 
fiában való hitet ingassák, semmisítsék meg sziveinkben, azt 
mondván, hogy Krisztus nem volt Isten, hanem csak közön-
séges ember. 

Pedig nincs igazság, mely oly világosan megjövendölve^ 
s oly határozottan be lett volna bizonyítva, mint az, hogy 
Jézus Krisztus valóságos Isten. A kinyilatkoztatás, a józan 
ész s a történelem egyaránt tesznek bizonyságot róla. Itt 
szónok az ószövetségi jósoknak idevonatkozó helyeit idézi, 
megmutatván ekként, hogy a próféták már századokkal 
Krisztusnak születése előtt hirdeték amaz igazságot, misze-
rint a jövendő Messiás Isten leszen. A történelem hitelesen 
elbeszéli, miszerint mindama jóslatok beteljesültek s a józan 
ész mindkettőből azt a következtetést vonja : tehát Krisztus 
Isten, Krisztus az igért Messiás s Megváltó. 

Hasztalanul iparkodnak tehát Krisztus istenségét ta -
gadni sépoly hasztalanul támadják meg a fentidézett iratok-
nak hitelességét is ; mert eltekintve mindama többi bizonyí-
téktól, melyeket az egyházi tudomány ez iratoknak hiteles-
sége mellett felhozni szokott, váljon nem döntő már csak az 
az egy is, hogy ezen oly fontos iratok ősidőktől fogva a zsi-
dók kezei közt voltak, kik bizonyosan meg nem engedték 
volna, hogy azokon utólagosan oly változtatások történje-
nek, melyek az általok megtagadott, üldözött, keresztre feszi-
tett Messiásnak olyannyira kedveznek. 

De hivatkozhatunk magának Krisztusnak saját vallo-
másaira is, melyeket igazaknak el kell fogadnunk, ha csak 
azt nem akarjuk megengedni, hogy nem igaz dolgokat akart 
velünk elhitetni ; ezt pedig azok sem állithatják, kik isten-
ségét tagadják, mert — mire tavai is hivatkoztunk — em-
bernek mondják őt ugyan, de legtiszteletreméltóbb, legszen-
tebb embernek. Ha tehát — feltéve, az is lett volna csak, 
nyilatkozataiban igaznak is kellett lennie ; már pedig : szá-
mos nyilatkozatát tudjuk a szentírásból idézni, melyek isten-
ségét bebizonyitják. Ilyen Péternek vallomása (Máté XVI, 
16.) melyért Krisztus nem hogy megfedte volna őt, amint 
kell vala, ha az igazsággal ellenkezőt mond, mint inkább 
megdicsérte s örökbecsű kiváltsággal megjutalmazta őt; — 
ilyen az, midőn Kaifás esküvel kényszeríti őt, váljon Isten 

fia-e, s Krisztus igennel válaszol s szavát még akkor sein 
vonja vissza, midőn ezért halálra Ítéltetik. 

A történelem Krisztus csudáit is beszéli, melyekre ő 
maga is, mint isteni hatalmának tanúbizonyságaira hivatko-
zik ; beszéli továbbá, mily emberfeletti bátorsággal viselé 
el kínszenvedéseinek legkeserűbb fájdalmait, mily szelídség-
gel, mily lelki nyugalommal, holott közönséges halandó ha-
sonló körülmények közt bizonyára türelmét, bátorságát vesz-
tette volna. A történelem végre elbeszéli mily csudás körül-
mények kisérék Krisztus halálát, melyek még a pogány szá-
zadost is ezen kiáltásra kényszeriték : Valóban Isten fia 
volt ez ! (Folyt, köv.) 

Z n y o v á i u i l j a j febr. havában. A b ö j t . Örömmel 
olvastam a pozsonyi ,Bechtí ezidei 33-ik számában ő Fel-
sége I. Ferencz József apostoli királyunk Oroszországbani 
utazásáról szóló megjegyzéseket, nem mintha az oda utazás-
nak oka iránt különösen érdeklődném, melyet csak a jövő 
mutat majd meg, hanem hogy gazdag erkölcsi tanulságot 
vonjak magyarországi katholikusainkra e következő sza-
vakból: „Maga a Czár a bekövetkezett böjt miatt nem fogja 
nagy vendégét egészen Moskváig követni, hanem a Czare-
vits". A böjt Oroszországban nem csak a köznépnél, hanem 
a mint ez az idézett szavakból kitűnik, még az uralkodó 
házban is szent, annyira, hogy ott nemcsak a huseledeltől, de 
még a tojás, tej és vajtól is tartózkodnak s minden vidám-
ság és mulatság a legszigoruabban tiltva van. 

Található-e ezen nagy vallási buzgalom szűz Mária 
kertjének lakóinál is ? Fájdalom ! épen az ellenkező. Nálunk 
Magyarországon a „böjt" különösen a felvilágosult emberek-
nél, hivatalnokok s katonáknál guny tárgya. „Böjtöljön a 
pap", ez a jelszó. Sok nagyobb városban farsang idején na-
gyobb csend uralkodik, mint a szent böjt napjaiban, mely 
időben rendesen tánczvigalmak s botrányos szinpadi előadá-
sok tartatnak; s hogy a ker. nép szemeit behálózzák az ily-
féle urak, valami jótétemény köpönyegével boritják el go-
noszságukat, nem ismerve sz. Pál eme szavait: „Vigadni a 
vigadókkal, sirni a sírókkal". Nem volna-e jobb, ha valaki 
jót akar tenni, hogy ugy tenné azt, hogy meg ne sértse az 
Istent? Hanem a mai világ fölemésztve a javát,csak a mor-
zsákat dobja oda a szegényeknek, a mivel többet árt mint 
használ ; mert botrányul szolgál sokaknak, már pedig j a j 
annak, aki botrányt ád másoknak. Sokan azt mondják: 
Azért élek, hogy egyem igyam s mulassak, nem tudva azt, 
hogy ezáltal lealacsonyítják magokat a tisztátalan állathoz, 
sőt még mélyebben ; mert az hizlaltatik, hogy legyen belőle 
étel — de belőled mi lesz oh ember?! Mások azt mondják: 
a mi a szájba megyen az nem véték. Váljon Éva, első anyánk 
nem hasonlólag Isten parancsa ellen evett-e, miáltal any-
nyira megbántotta azt ? ! Első parancs volt, amelyet az Isten 
adott az emberi lénynek, és ez volt a böjt parancsa, melyet, 
hogy annál szivesebben tarthassunk meg, maga Krisztus 
Urunk negyvennapi böjtöléssel szentelte meg azt. Nagy szé-
gyen ez ránk é3 az egész kereszténységre, mikor az egyház 
ellenségétől kell tanulnunk hitbeli kötelességeinket teljesíteni. 
Szégyen különösen azokra nézve, a kiknek kötelessége volna 
másokat jó példával maga után vonni az Isten és egyház 
iránti engedelmességre, ők azonban épen az ellenkezőnek 
vezérei ; mert számosak a mai világban azon katholikus elől-
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járók, kik a szent böjtöt nem tartják meg, aminek keserű 
következményei el nem maradhatnak s nem is maradnak el. 
Hisz itt van már a szegénység s nyomorúság, itt a cholera 
s meg fog jönni talán még a háború is, mind meg annyi gyü-
mölcsei az engedetlenségnek. 

Ninive városa böjt által engesztelte ki az Ur Istent s 
mentette meg magát a végcsapástól ; jó volna, ha mi is kö-
vetnők példáját ezen borzasztó időben ! ! Gregorovics Nándor. 

Far nos. A z u j f ő p á s z t o r n a k b e k ö s z ö n -
t é s e . (Vége.) Főelveül, mint mindig ugy most is a sz. unió 
erősitését s terjesztését nyilvánitja, ez egyedül levén örök s 
ideiglenes boldogságunk előmozditója. Azért az Isten nevére 
kérlek benneteket testvérek, — mondja ő méltósága, ugyan 
egy hitet valljatok, s ne legyen köztetek szakadás ; nincs 
igaz hitök azoknak, kik nincsenek összeköttetésben a római 
sz. székkel. 

Mivel a sz. unió után az uralkodóház volt nemzetünk 
dicső támasza, s különösen a dicsőül uralkodó apostoli király 
volt hivatva, — mint egykoron Salamon, — egyházunk fel-
emelésére, kárhoztatandó hálátlanság volna részünkről, ha 
nem lennénk rendithetlen hűség-, alárendeltség-, hála- és 
szeretettel az apostoli király, mint egyházunk bőkezű kegy-
és védura iránt. 

Nem kevésbé akar ő méltósága a püspök gondjára bi-
zott hivekkel egyetemben illő alárendeltség-, készség- és 
őszinte tisztelettel lenni az ország kormánya iránt, mely ő 
felsége felhatalmazásából hazánkat kormányozza. S miután 
nincs hatalom csak egyedül Istentől, s az uralkodás a mi van, 
mind Istentől van, a ki az uralkodónak ellene szegül, az Isten 
parancsának szegül ellen.. . Tartozunk tehát ezen kormány 
iránt lelkismeretes alárendeltség- és engedelmességgel lenni. 

Jó hazafi, ki forrón szereti hazáját, óhajt ő méltósága 
továbbra is maradni ; ki lelkismeretesen teljesiti hazafiúi kö-
telmeit, valamint maga megtartja, ugy nyája által is meg-
tartatni akarja a létező törvényeket, s mind magát, mind 
hiveit visszatartani akarja mindenféle ámitás s vétkes óha-
joktól, melyek csak zavart idéznek elő, s veszélylyel fenye-
getik drága és szent közös hazánkat. Őszinte szeretettel ka-
rolja át hazánk közös lakóit, minden külömbség nélkül, mert 
az Írásként kötelességünk szeretni felebarátunkat, mint 
önnön magunkat; szeretni kell ellenségeinket, s jót kell tenni 
azokkal is a kik gyűlölnek bennünket. Szeretni kell egy-
mást, mert mindnyájan az Isten fiai vagyunk. Vagy nem 
ugyanazon egy Isten teremtett-e bennünket ? Mi jó és mi 
szebb tehát, minthogy a testvérek együtt békében lakjanak ? 

Ezen szeretetből folyólag atyailag int bennünket fő-
pásztorunk, hogy szeressük azokat is, kik másvallásuak és 
nemzetiségűek, mert csak igy fogunk viszont szerettetni, az 
idegenekkeli érintkezésben legyünk irántok előzékenyek, 
nyájasak s udvariasak, igy részökről hasonlókra érdeme-
sítjük magunkat, igy fogunk egyházunk s népünknek sok 
barátot s pártolót szerezni, s mintegy szeretet- s méltány-
lásra ösztönzendjük még azokat is, kik talán eddig nem vol-
tak barátaink. 

Különösen érdeklődni fog a népnevelés körül, s ezt 
ajánlja kinekkinek közülünk is. Figyelmeztet atyailag, hogy 
tudatlanságában el ne engedjük veszni népünket, mert kü-

lönben hanyagságunkért nehéz váddal fog bennünket ter-
helni az Isten előtt. 

Felhív bennünket, hogy jó egyetértésben legyünk né-
pünk értelmiségével, hogy ezt egyházunk szent ügyének elő-
mozdítására megnyerjük. 

Végre azon legédesebb reményt nyújtja nekünk fő-
pásztorunk, hogy rövid idő múlva az oly régóta nélkülözött 
főpásztori látogatással fog bennünket szerencséltetni. Addig 
is ima-, szeretet-, szó- és tettbeli támogatásra hív fel ben-
nünket, hogy igy egyesült erővel működjünk közre a haza 
és egyház javára. 

Végsoraiban Sabaoth Istenhez fohászkodik s kéri imá-
jának meghallgattatását. Oh tekints le ránk Uram sz. hajlé-
kodból, — moudja ő méltósága, vigasztald s erősítsd ezen 
örökségedet, melyet a Te szent kezed alkotott. Adj békét a 
hazának, az anyaszentegyháznak, a papságnak, I-ső Ferencz 
József, apostoli királyunknak, hadfiainak, tisztviselőinek s 
minden népednek. Áraszd ránk, fiaidra, mennyei sz. kegyel-
medet és áldásodat, vezérelj bennünket sz. angyalaid által a 
Neked tetsző jó utakra, hogy lehessünk mindörökké a Te 
sz. fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsérete és dicsőségére ! 

Ime az alázatos szivü s hiveit buzgón szerető főpásztor ! 
Ime az igazi katholikus egyháznagy ! Ime a felebaráti sze-
retettől lángoló főpap ! Ime a legjobb hazafi ! 

Mily sok jó, s mily sok szép erény egyesitve a mi leg-
jobb atyánkban ! Mutasson fel bármely felekezet ilyen fő-
pásztort, ilyen honfit s felebarátot ; felebarátot mondám, mert 
ugyanis még csak tegnapi ő méltósága nálunk, s máris egy-
házmegyeszerte áldja sok ügyefogyott s árva. 

Áldjuk s hoszu boldog életet kívánunk mi lelki fiai 
neki, a tapasztalt atyai szeretete s nyájasságáért ; a kinek 
apostola s követője, azaz üdvözítő Jézus vezérelje lépteit az 
élet tengerén át az üdvösség révpartjára. Az az üdvözitő 
Jézus Kriszíus, ki minden jótettnek bőséges jutalmazója, 
gazdag kincstárából fizesse meg ő méltóságának ama nagy-
lelkűségéért, hogy lelki fiai részére kerületenkint kegyes 
volt előfizetni, a mindenek felett becsülendő katholikus szel-
lemű ,Religio1-ra, mert nem csak kenyérrel él az ember, 
mondja az irás ; s e lap már több évektől fogva, mint lelki 
táplálék frissíti fel lelkünket, eleveniti katholikus hitünket 
s ei'ősiti gyengeségünket ; nagy kegyeért tehát fogadja ő 
méltósága lelki fiainak legforróbb köszönetét ! . . . 

Bécs. A h i t f e l e k e z e t i b i z o t t s á g , vagy minek 
nevezzem ama tiszteletreméltó társaságot, mely u. n. biro-
dalmi tanácsunknak kegyes megbízásából a Stremayr-féle 
tvjavaslatoknak olyatén átdolgozására vállalkozott, hogy 
azok a Falk-félékhez mint tojás hasonlítsanak tojáshoz ; — 
ezen felekezeti bizottság tehát, mely alighanem jobban sze-
retné, ha felekezetnélkülinek mondanók, a divatos taktiká-
nak szabályai szerint több önálló hadtestre, u. n. albizottsá-
gokra oszlott fel, melyek látszólagosan függetlenül működ-
nek, mig tettleg mégis ugyanaz az egy közös alapeszme igaz-
gatja mozdulatait, mely közös eszme a fenforgó esetben az : 
a kath. egyházat Ausztriában hasonló sorsra juttatni, mint 
a minőt Bismarck szeretne annak Poroszhonban készíteni, ki 
parancsait e tekintetben alighanem ugyanonnan veszi, a hon-
nan a mi ,Krach'-bélyegezte liberálisaink. 

Ezen albizottságoknak egyike az egyház külső jogi 
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viszonyai felett tanakodik, sőt már tanakodott is, mert a 
,N. Fr. Fresse' azt mondja tagjairól, hogy „minden kérdésre 
nézve már tisztába jöttek egymásközt", mi mindenesetre 
époly nevezetes, mint ránk nézve örvendetes mozzanat, nem 
kevésbbe nevezetes, mint ugyané lapnak ama másik meg-
jegyzése, miszerint Stremayr ezen bizottsággal szemben igen 
tractabilis embernek mutatta magát, nem lévén semmi kifo-
gása sem azon számos ,szabatositó' jobbitmány ellen, mely-
lyel a tekintetes bizottság nem eléggé rosz szellemű javas-
latait felékesíteni jónak látta. Ilyen például azon magában 
véve meglehetősen ártatlan kinézésű jobbitmány egyik §-hoz, 
mely szerint minden papnak, ki Ausztriában működni akar, 
osztrák állampolgárnak kell lennie, mely jobbitmány ,vélet-
lenül' épen akkor nyújtatott be, midőn Berlinben Bismarck 
oly tvjavaslatot nyújt be a birodalmi tanácshoz, mely arról 
szól, miként lehessen a (katholikus) papokat minden polgári 
jogtól megfosztani, s brevi manu a német birodalomból 
száműzni. . . . ! 

Egy másik csapat, vagy külön hadtest, azaz albizott-
ság a polgári házassággal foglalkozott, s mint beavatottak 
mondják, olyasvalamit hozott létre, mi nagyonis azt mu-
tatja, hogy az illetők az ujabbkori franczia házasságtörési 
regényirodalomnak fáradhatlan olvasói s ,lelkes' tanítvá-
nyai, akik most ezen úgynevezett polgári házasság által 
,szabad szerelem'-rőli elméleteit gyakorlatilag életbe lép-
tetni szeretnék. 

Mindeme ,tör vény'-javaslatok ő Felségének Oroszor-
szágbóli hazatértekor, mint halljuk, előleges jóváhagyás vé-
gett felterjesztettek. Feltűnő azonban azon lázas sietség, 
mely kormányunk s alsóházi liberálisaink ebbeli eljárását 
jellemzi, mintha attól tartanának, hogy elkésnek. Ugylát-
szik továbbá, mintha kormányunk felfelé sem érezné egé-
szen biztosnak magát, s mintha valami váratlan rögtöni vál-
tozástól tartana, mely minden bizonynyal akkor állana be, 
hahogy a képviselő-testületekben nyomósabb ellenzék kelet-
keznék ezen tvjavaslatok ellen ; mit a kormány egészen a 
politikai kis gyerekek módjára ijesztgetésekkel szeretne 
megakadályozni, azt hiresztelvén, miszerint szándéka van, 
azon esetre, ha az ellenzék e téren ,túlságos mérvekben' 
mutatkoznék, oly egyházi törvényekkel lépni elő, melyek-
hez képest a Falk-félék merő czirogatás s jótétemény ! 

Majd meglátjuk. Nem kerülte ki másrészt a világnak 
figyelmét az sem, hogy bibornok-érsekünk legújabban ismét 
gyakrabban tisztelkedik ő Felségénél, mivel összevetve múlt-
kori félhivatalos intését: ,mozogjanak a katholikus képvise-
lők', ugylátszik, mintha a kormánynak fentemiitett aggo-
dalma nem volna épen egészen alapnélküli ; mi viszont mi-
ránk nézve csak örvendetes lenne ; azonban ki tudja ? W. 

Róma. A q u i n ó i sz. T a m á s emlékünnepélyének 
megtartására fényes előkészületek történnek a Santa Maria 
sopra Minerva czimü dömés templomban. O szentsége külö-
nösen ezen alkalomból a szentnek egyik kiváló ereklyéjét, 
bal karjának ,radius'-át küldte oda, mely márczius 7-én a 
szentnek át- s ujjáalakitott kápolnájában köztiszteletre ki-
téttetni fog. 

Ez alkalommal megujultak a tudományos viták a fe-
lett : hol van voltaképen nagy szentünknek feje, mely viták 
jelenleg olyirányban döntötték el a kérdést, hogy az Piper-

nóban Tan s nem Toulouseban. Megjegyzendő, hogy a Tou-
louseban található fej soha sem tartatott egy helyen a szent-
nek egyéb ereklyéivel. Piperno kis város a római Campag-
nában, melynek közelében szent Tamást mint tudva van, a 
Fossanuova nevű zárdában a halál útközben érte utói. Ott őr-
zött feje kitűnő homlokcsontjának magassága által, mi az 
angyali doctornak arczképeivel s kortársai leírásával na-
gyonis összevág. 

Santa Maria sopra Minervában Guidi bibornok mon-
dandja az ünnepélyes szentmisét a panegyricus beszédeket 
pedig Pampirios dömés, Cornoldi jezsuita s egy szent ferencz-
rendi atya fogják mondani. 

Barnabó Sándor bibornok, a Propaganda általános 
főnöke s különösen a keleti ügyek vezetője, ki multhó 24-én 
délután ötödfél órakor meghalt, született 1801. márcz. 2-án 
Folignóban, bibornokká választatott a jelenlegi pápa által 
1856-i junius 16-án s mint ilyen Sanctae Susanae czimét 
viselte. Az ő igazgatása alatt történt a Propagandának két 
osztályra, a nyugatira s a keletire való felosztása, mely 
alkalommal a boldogult a keleti ügyeknek époly nehéz mint 
fontos vezetését tartotta fenn magának, ezenkivül pedig még 
hat egyéb bibornoki congregatiónak volt tagja. 

Barnabó a 101. bibornok, ki IX. Pius uralkodása alatt 
meghalt. A szent collegium most még 45 bibornokból áll, 
kiket a jelenlegi pápa ő szentsége s 8-ból, kiket XVI. Ger-
gely választott Legújabban ismét Grasselini bibornok egész-
ségi állapotáról igen szomorú hirek kezdenek a városban 
keringeni. 

IRODALOM. 
= Megjelent s beküldetett : ,Magyarország Védasszo-

nya.' Olvasó-ima s énekes könyv a katholikus hivek szá-
mára az Isten anyjának minden ünnepeire s az adventi szent 
időszakra, s főleg tekintettel nemcsak a mind nagyobb tért 
foglaló máriahavi ajtatosság és a szent szűz szeplőtelen szi-
véről, úgyszintén szent olvasójáról nevezett imatársulatok 
érdekeire, hanem általában is a Mária-tisztelet ügyére. Irta 
Meisermann Ignácz, esztergom-főegyházmegyei áldozár, bá-
torkeszi plébános. Az esztergomi érseki hatóság jóváhagyá-
sával. Budapest, 1874, nyom. a ,Hunyadi Mátyás' intézet-
ben. 8. r. XXIV. s 530 1. ára fűzve 1 frt . 50 kr., fekete 
bőrbe kötve arany metszettel 2 f r t ; , diszkötésben (szines 
bőrkötés, arany metszet s arany szélekkel) 2 frt. 20 kr. ; 
megrendelhető egyedül a nevezett intézetben, Pest, zöldfa-
utcza 39. sz. 

Nem ok nélkül az előttünk fekvő imakönyvnek egész 
czimét irtuk ide ; azt akarjuk ugyanis, hogy a t. olvasó már 
e néhány sorból is megközelítő fogalmat szerezhessen magá-
nak azon dus változatosságról, mely egyéb müvei után is 
már jó hirrel biró szerzőnek e legújabb munkáját jellemzi. 
,Megközelitő' fogalmat mondtunk ; mert a könyvnek bárcsak 
futólagos átlapozgatása is mutatja, hogy itt a tartalom sok-
oldalúsága a kivitelnek lelkismeretes gondosságával vetél-
kedik ; mert alig hiszszük, hogy van mozzanat az egyház 
nyilvános, vagy az egyénnek magán, vallásos életében, 
melyre szerző figyelmét ki nem terjeszti vala, megfelelő he-
lyen néhány ájtatossági gyakorlat jelezvén azt. 

Tévedne tehát, a ki azt hinné, hogy itten csak Mária-
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ajtatosaági imákat tartalmazó könyvvel van dolga. Tökéle-
tes imádságos könyv ez a szónak teljes értelmében, melynek 
kiváló részét ugyan a bold. Szűz tiszteletére vonatkozó ajta-
tossági gyakorlatok képezik, de mely emellett a keresztény 
hitéletnek minden egyéb mozzanataira is megfelelő gonddal 
terjeszkedik ki, mint azt a könyvnek homlokára függesztett 
,Vezérszózat' okadatolva magyarázza. 

Tekintve ugyanis — mondja ott szerző, a bold, szűz 
Mária tiszteletének naponkint növekedő terjedését, tekintet-
tel volt nemcsak a mind nagyobb tért foglaló máriahavi á j -
tatosság s a szent Szűz szeplőtelen szivéről, úgyszintén szent 
olvasójáról nevezett imatársulatok érdekeire, hanem általá-
ban is a Mária-tisztelet ügyére ; a mennyiben ez imakönyv 
az egyházi évkörben előforduló Mária minden ünnepei kör-
vonalosásával a bold. Szűz egész életét czélszerüen kiaknázva 
tárgyalja, beillesztvén az illető helyekre az imént nevezett 
imatársulatok rövid egyháztörténelmi vázlatát. (Vége köv.) 

= római kath. világegyház igazsága és szépsége' 
irta Horvát János, II. füzet. Tartalma: A világ függése 
Istentől. Szellemvilág. Anyagvilág. Az isteni gondviselés. E 
fejezetek önmagukba foglalják folyékon könnyű nyelven azt, 
mit az egyház a teremtésről, a hat napról, az angyalokról, 
az ember teste és lelkéről a kinyilatkoztatás alapján tanit. 
E füzetekről szóltunk már akkor, midőn azokból az első 
megjelent (4. sz. 31. 1.) és olvasóink figyelmébe ajánlottuk, 
ezt most ismételten teszszük azon kiváló érdeknél fogva, 
melylyel minden katholikus irodalmi vállalat iránt viselte-
tünk, de ezért is, mert magában e füzetben elég életrevalót 
találtunk, különösen ezt, mit a lélek állagiságára nézve 
mond, hogy azt ajánljuk. A szerkesztő úrhoz pedig bátrak 
vagyunk ez alkalommal azon kérdést intézni, nem vélné-e 
helyesnek, minden egyes füzet boritékára annak tartalmát 
lenyomatni ? Azóta megjelent a 3. füzet is. 

VEGYESEK. 
— A ,Szegedi Lapok1-ban ezen czim alatt : vEgy estély 

os iskolanénik növeldéjében", a következőket olvassuk : „Még 
fél éve sem telt el, amióta Oltványi István, bold, földinknek 
a nőnevelés oltárára hozott áldozata tényleg kamatozni in-
dult, s már is annyi örvendetes tények tanúskodnak a jól 
elhelyezett tőke szellemi kamatairól, hogy szinte megnyug-
tatólag esik jelen borongós társadalmi állapotaink közepette 
azon tények egyike részletezésével a ,Szegedi Lapok' mai 
számának rovatait megnyitni". 

„E tény a f. hó 16-án tartott szavalati és zene-estély 
az Oltványi-növeldében, (— melynek gondnoka Oltványi 
Pál, pápai kam. ur) melynek tárgysorozata a kezünkbe ju -
tott nyomtatott programm tanúsága szerint következő vala : 
1. Magyar ének zongora kísérettel. 2. Hálakoszoru, párbe-
széd, (— melynek tartalma néhai Oltványi Sándor, az inté-
zet alapitójának s nmlgu Bonnaz Sándor, csanádi püspök 
urnák, ugyancsak ez intézet nagylelkű pártfogójának méltó 
dicsérete). 3. Zongora-darab. 4. Magyar szavalmány. 5. Zon-
gora-darab. 6. Franczia szavalmány. 7. Német dal. 8. Zon-
gora-darab. 9. „Berggeist" czimü német színjáték két felvo-
násban. 10. A kis bűvész. 11. Eden almája, magyar színjá-
ték két felvonásban. 12. Franczia táncz. 13. Magyar táncz. 
14. Magyar ének". 

„Mily érdeklődés nyilvánult ezen estély iránt a közön-
ség részéről, már abból is gyanítható, hogy a nyilvános 
leány-osztályok növendékei szüleikkel együtt az előző nap 
délutánján tartott próbára oly nagy számban kivántak be-
bocsáttatni, hogy felének sem juthatott hely. Az estély nap-
ján a néző teremben 5 órára már 260-on felül gyűltek egybe 

városunk előkelő családanyái nagyrészben férjestül. A válo-
gatott vendégkoszoru közt láttuk a megyei tanfelügyelöt, a 
városi tanácsbelieket, a helybeli jótékony nőegylet tagjait, 
az iskolaszéki elnököt, a világi es szerzetes papság főnökeit, 
a növeldei leánykák szülőit". 

— Egy nem épen gyengéd, de régi közmondás Rómá-
ban azt tartja, hogy a bibornokok közül mindig három hal 
meg egyszerre. Ugy látszik, hogy e szomorú szabály jelen-
leg is érvényesülni akar, amennyiben Tarquini bib. halála 
óta már Barnabó ő emjának halálát is hirlik a római lapok, 
mig Capalti szerintök reménynélküli állapotban van. 

— Utrechti jansenista ,érseknek' az oda való ,kápta-
lan' f. hó 5-én Diependal Kornélt, helderi pásztort válasz-
totta, ki azonban ezen választást ujabb tudósítások szerint 
nem fogadta el. — Salonikból (Thessalonica) érkező, azon-
ban még további megerősítést váró hírek azt jelentik, hogy 
az ottani bolgár püspök s két falunak lakossága a kath. 
hitre tért. 

—• Braziliából oly hirek érkeznek, hogy mgr. Oliviera 
pernambucói püspök a szabadkőművesek elleni rendeletei 
miatt a kormány parancsára befogatott s most a Rio-janeirói 
fegyvertárban igen egézségtelen börtönben fogva tartatik. 
Az összes püspöki kar, számos előkelő család s megyéje 
hivei kivétel nélkül üdvözlő táviratokat intéztek hozzá bör-
tönébe. A bahiai érsek mint brazíliai primás erélyes tiltako-
zást intézett a kormányhoz. A Londonban székelő brazíliai 
követ azonban még mindig Rómában időz, hogy a kibékülési 
módozatok iránt alkudozzék. 

— Mily esztelenül jár el a porosz kormány hírhedett 
egyházpolitikai törvényeinek keresztülvitelében, mutatja a 
paderborni püspöknek esete, ki azért büntettetett meg leg-
újabban több száz tallérig, mert oly plébániákat nem tölt 
be, melyekért csekély javadalmaztatások miatt már évek 
óta nem folyamodik senki. Jeles a dologban még az is, hogy 
a püspök a tartományi elnököt ugyanezen alkalomból arra 
figyelmeztette, miszerint a kormány maga is ugyancsak a 
májusi törvények értelmében bűnös ; mert mint kegyúr évek 
óta elmulasztotta oly plébániára tenni kijelöléseket, melyek-
ért, hasonló okból szintén senki sem folyamodik : persze, 
hogy a kormányt nem bünteti meg senki, de a püspököt 
azért is zaklatják. — A paderborn-megyei papok s világiak 
hasonló segélyzö-egyletet alapítottak mint a boroszlóiak. 
Ugyanonnan szomorú hirek érkeznek népzendülésekről, me-
lyek a püspöknek végrehajtás utjáni hivatalos kifosztoga-
tása alkalmával fordultak elő. 

— Bécsi lapok folyvást ismételgetik ama hirt, hogy 
királyunk ő Felsége legközelebb Rómába induland, Victor 
Emanuel látogatására. Ugy látszik, hogy ez valami gyen-
géd pressio akar lenni. Tény, hogy Victor Emanuel Bécsben 
létekor ily féle óhajt hangoztatott, de akkor egy bécsi lap 
azt is mondta, hogy a sajtó-törvény nem engedi meg azon 
válasznak közlését, melyet egy befolyásos főherczeg ezen 
insinuatióra adott. — A prágai kath.-politikus egylet fel-
iratot nyújtott be ő Felségéhez az egyházpolitikai törvény-
javaslat ellen. 

Szerkesztői üzenetek. 
Vásáros-Dombóra : Köszönöm a figyelmeztetést, a kettős küldés 

két hasonnevű urnák összezavarásából keletkezett. Ipolyságra : Kérdést 
tettein a postán, az eredményről suo tempore levélben. A ,Nevelészet' t. 
szerkesztőségének : Ha a kinált csereviszonyt nem tetszik ez évben foly-
tatni , jó lett volna talán ezt velünk tudatni, nem pedig cserepéldányunkat 
elfogadni. Rest levelező : Nem vigasztalhatlak ; mert akkor másokat bá-
torítanék, például : — no de erről legközelebb . . . . =nek : A kérdéses 
predikácziókat egynél több okból sem közölhetem szószerint, hanem csak 
egyszerű meghallgatás után tett jegyzetekből. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sáridor-utcza 13. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
ülő fizetési dij 

félévre Helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros.föutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pestes, márczius 11. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Miáltal lehetnének a leendő papok ügyes néptanítókká? — Báró Wenkheim László és Deák Ferencz pro-
grammja. — Egyházi tudósítások : Pest. Örömhangok a liberális táborban. Esztergom. AquinÓi sz. Tamásnak emlékünne-
pélye. Tisszavidéíc. ,Meminisse iuvabit !' Berlin. A porosz püspököknek közös pásztorlevele s a császár levele Russelhez. 

London. Egy szó az infallibilitásról. — Irodalom. — Vegyesek. 

I i által lehetnének a leendő papok 
ügyes néptanítókká? 

Fölöt te fontos azon szándék, mely a kispapok-
nak ügyes néptan í tókká leendő kiképeztetését szor-
galmazza. Ugyanis e dolog már magában nagy 
horderejű, minthogy a gyermekek üdve, a polgá-
rok boldogsága, a haza java, az egyház jövője fek-
szik a papok azon ügyességében és buzgóságában, 
melylyel a népnevelés ügyét felkarolják. Ehhez 
j á ru l azonfölül a jelen idők viszonya, melyekben 
csak a népnevelés és elemi oktatás terén j á r t a s pap-
nak ju t a szerencse a néptani tók által kellő figye-
lembe vétetni. Nem emiitvén a ko rmánynya l szem-
közti ál láspontot , mely szerint csak a néptani tási 
t igyben alapos egyházi férfiak vá rha tnak elisme-
rést, mél tánylás t az elemi okta tásnak és népneve-
lésnek ránk nézve sokszorosan szent terén, azon 
téren, melyet az egyházi férfiaknak bármely ked-
vező vagy kedvezőtlen körülményekben elhagyni s 
feladni soha nem szabad. A népnevelés ügyére kü-
lönösen fontos, hogy az egyházi férfiak nyer jenek 
e téren kellő tá jékozást , minthogy az egyháziak 
á l ta lában tágasb ismereteik alapján az ismeretek 
elemi ágát is alaposabban tehetik sa já tukká, s mint-
hogy ál lásuknak szentsége és több tekintetbeni füg-
getlensége őket e czélra természetszerűleg alkalma-
sabbakká teszi. S épen ezért nem is nehéz ezen 
czélt, hogy t. i. az egyháziak jó néptani tókká ki-
képeztessenek elérni. Minthogy ugyanis az egyhá-
ziak rendszeres ismereteik ál tal a népnevelési isme-
retek tudáskörét több t á rgyban tú lszárnyal ják , te-
há t ezen a lantabb körbe könnyen le is szál lhatnak, 
ha e czélra annak idején kellő gond fordittatik. 

Az ezen czélra a lkalmas eszközök közé szá-
mithatók a következők : 

1. A ha rmad , és negyedéves kispapok a theo-
logiában, két év folytán heti két órában vezettesse-
nek be a népneveléstan- tani tás tan- és elemi tani-
tási módszertanba ugy , miként e czélra a leghite-
lesebb szakférfiak1) müvei és a legújabb törvények 
megalapí t ják a rendet. (Ez Kalocsán már eddig 
törté&ik.) 

2. Ä növendékek az illçto t anár kíséretében 
vezettessenek el néha alkalmilag a népiskolákba, 
midőn a Janitás különféle ágai kezeltetnek. 

3. Szereztessenek meg papnövelde ál tal a 
U.éptanitásra vofiAtkozó\ifc2&J£&«-nkák'i valamint a 
bevett olvasó és egyéb népiskolai kézikönyvek adas-
sanak minden harmad- és negyedéves theologusnak 
állandó bir tokul . 

4. Midőn a felszentelt papok u j káp lánokká 
lesznek — figyelmeztessenek az iskoláknak szor-
galmas lá togatására és ama jutalomra, mely a buzgó 
katechétákat ér i 2) , valamint az informatio ama 
pont jára , mely à káplánról mondaná ki : mi ly 
szorgalommal lá togat ja az iskolát. Hasznos lenne 
az évenként feladott theologiai themák közé kidol-
gozásra egy népnevelési kérdést is felvenni. 

5. Azon k i tűnő i f jú papokból, kik alapos theo-
logiai ismeretekkel bírnak, kik szép jel lemüknél 
fogva a forisdoctusoknak gyakori h ibá jába , a ká-
bító önhit tségbe kevésbbé eshetnek, kik tehát szer-
zendő tapasztalásaikat idővel tevékeny engedelmes-
ség á l ta l kívánt sikerrel kamatos i tha tnák — éven-
kint egyet-kettőt küldene ki a nm. főpásztor, jól 
vezetett, t isztán kathol ikus intézetekbe, hol bizo-
nyos időre tar tózkodván szereznének alapos isme-
reteket, a számokra szabandó módon, minden tul-

*) Ohler, Kellner, Bárány, Mennyei, főleg ajánlásra 
méltó Lubrichnak müve, ez ritkítja párját. 2) Néhol, mint 
Kalocsán, alapítványok is vannak oly czélra. 
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vérmes consequentiak reménysége nélkül. Az ily 
egyénekkel, midőn visszatérnek rendelkezzék saját 
czéljai szerint az ordinariatus, mindig öregebb pa-
pok melletti bizonyos subordinatióban, saját isme-
reteiknek kellő alkalmazására. „ 

6. A megyeszerte levő katholikus iskolák meg-
vizsgálásában is alkalmazhatók lennének az értel-
mes i f jabb papok. De tekintetbe véve azt, hogy az 
ily iskolai látogatásnál a vizsgálónak néha tekin-
télyes lelkipásztorral, sőt magával az esperessel 
lesz dolga, kivánatos, miszerint a megye iskoláit 
évenkint legalább egyszer megvizsgáló látogatás 
két személyből álljon. Egyik egy káptalanbeli ur, 
t a l án az archi-diaconus, v a g y kit ez esetre az Ordi-
narius megbiz, e mellé ad hoc egy papi vagy értel-
mes szerény, világi egyén, adatnék. Mig a káptalan-
beli csak a fuvarköltségnek megtérítését kapná, 
addig az adlateratusnak számára egy holnapi ex-
cursio fejében bizonyos tiszteletdíj volna ajánlható. 

I ly módon lehetnének alkalmatos tanítóink a 
papok között, kik a status diszét e téren továbbra 
is megvédnék, kik igyekezetök által a világi kor-
mánynak tiszteletét is kiérdemelnék és ifjabb pap-
társaiknak alkalmas nevelését továbbra folytatnák. 

A jelen kérdéshez tartozik azon óhajtás is: 
alakíttassanak népnevelési egyletek, s legyenek az 
egyháziak ezeknek élén. 

Ha pedig az kérdeztetik, miként lesznek oly 
kispapok, kikben oly sok szép képesség feltételez-
tetik, megkell vallani, hogy ily sarjadékra gyöke-
res reményt és biztos alapot csak a gyermek-semi-
nariumok Ígérnek. Hiterős papok, választott lelkek, 
áldozatkész férfiak ugy lesznek az egyházi életnek 
minden ágaiban, ha a nevelés a papi életre a gyer-
mekkorban kezdődik. Tudom és megfontoltam mind-
azon többé kevésbé alapos észrevételeket, melyek e 
tárgyban felhozhatók, s mégis nem válhatok meg a 
gondolattól, hogy bármely megye életére ez lenne 
az egyik legdöntőbb befolyású intézmény, ha fel-
állíttatnék oly ház, melyben a papoknak készülő 
gymnasisták convictusa lenne. Ezen házat lehetne 
akként vezettetni, hogy : — emberileg véve — min-
den papi irányban vigasztaló levitákat készitene. 

A kormánytól mennyit várhatunk mutatja 
azon körülmény, hogy a katholikus többség pén-
zén egybejött adóból a közös képezdéket oly julia-
nusi szorgalommal ápolja, miszerint, hogy a vele 
nem könnyen versenyezhető egyházat e térről vég-
kép leszoritani akarja, világosan kitűnik. A kor-
mánynak ezen igazságtalan eljárását a törvényho-

zásnak megkell változtatni, ellenkező esetben csak 
egy mód vezet czélhoz, az tudniillik: hogy áldoz-
zunk mindent és tanitsuk s buzdítsuk a népet az 
áldozathozatalra, hogy igy ezen fokozottabb buz-
góság állítsa elő a szükséges forrást, ez terelje a 
katholikus gyermekeket az iskolákba, melyek mind-
inkább közösittetni fognak a haza kárára, és a még 
roszabb jövőnek (mitől Isten mentsen) előállítására. 

Most még egészen nincs későn, egyesült erő, 
határozott szándék, komoly akarat sokat változ-
tathat a dolgon. 

B. Wenkheim László és Deák Ferencz progranimja. 
Nyolcz hónapja folyt immár le, hogy Deák Ferencz 

programmja az egyház és állam elválasztása ügyében, vagy 
mint mások nevezni szeretik, az egyházi ügyek rendezése 
kérdésében a nagyvilágba dobatott és bátran elmondhatjuk, 
hogy nagyobb mozgalmat még nem keltett magának Deák 
Ferencznek is egyetlen beszédje sem, jeléül, hogy az ügy, 
melylyel beszéde foglalkozik, fontosságánál fogva felülmúl 
bármely más ügyet. Az elmék pro et contra mármár kifá-
radni látszottak a beszéd commentálásában talán épen azért, 
mert sem ajánlása, sem elvetése mellett a benne foglalt elvek 
miatt ujabbat mondani nem lehetett, midőn belátásunk sze-
rint nem ugyan a védelem tartalma, hanem a védő személyi-
sége miatt b. Wenkheim László ö méltóságában a nevezett 
programm, minden eddigieket fontosságban felülmúló párt-
fogóra talált. Nem hunyhatjuk be szemünket a báró ur nyi-
latkozatának hordereje előtt mi sem, mert tudjuk és érez-
zük, hogy nyilatkozatát az egyházellenes lapok igyekezni 
fognak kizsákmányolni és azt ugy feltüntetni, mely után 
országgyűlésünk bátran megkezdheti az egyház rendszabá-
lyozását azon szellemben, melyet a tapasztalatok után itélve, 
inkább bárminőnek nevezhetünk, mint olyannak, mely az 
egyház szabadságának kedvezne, mely az egyház iránt oly 
eljárást tanúsítana, mint minőt annak természete meg-
követel. 

Első sorban is épen ezért fájdalmasan téves jelenség-
nek vagyunk kénytelenek nyilatkoztatni a báró ur nyilt 
közleményét Deák Ferencz mellett. A liberális sajtó, mely-
ről a báró ur magának, hitünk szerint, kellő ítéletet szerez-
hetett eljárásaiban az egyház iránt ; igen e sajtó nagyon jól 
tudja, hogy b. Wenkheim László neve mily tiszteletben ré-
szesül a katholikusok körében és most nem fog elmulasztani 
semmi eszközt sem — hogy arra a báró ur nevével 
visszaélve, saját liberális elvei irányzatával megegyezőleg, 
bizonyosan a báró ur intentiója ellenében, a katholikusok 
között propagandát csináljon. Nyolcz hónapja, hogy a kath. 
sajtó D. F. programmja ellenében a katholikusokat"tömörü-
lésre szólítja, lelkesíti és e nyolczhónapnyi fáradságnak gyü-
mölcsét majd a liberális tábor fogja a báró ur felszólalása 
folytán talán épen teljes szétziláltságban, vagy ezen, az egy-
házra nézve káros programm pártfogásában leszedni. 

Nem is lehet tagadni, hogy a sajtó a báró ur nyilatko-
zatában a liberális propaganda részére kellő támpontot ta-
lálhat és 6Z az, mit mi továbbá ismét fájdalmasan jegyzünk 
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meg, s minek magyarázatát, bármiképen keressük is, nem 
találjuk. Sokat hallunk ma beszélni az egyház szabadsá-
gáról s hogy az egyházi kérdést a szabadság szellemében 
kell megoldani ; ezt olvassuk lapjainkban is valahányszor 
csak az egyházi ügyek szőnyegre kerülnek és a báró ur is 
jónak látja e szólamokat viszhangozni ; azt is tudjuk, hogy 
épen a hirhedt programm elhangzása óta politikai dogmává 
vált az ,amerikai rendszer' meghonosítása és a báró ur ezt is 
jónak látja hangsúlyozni ; azt is olvassuk és a katholicismus 
szemére akárhányszor vetve olvassuk, hogy türelmetlen volt 
és türelmetlen ma is más felekezetek irányában és a báró ur 
nyilatkozatában nem mulasztja el a sajtó ez állításait is helye-
selni; végül, hogy még egyet említsünk, a sajtó uralkodó jel-
szavainak egyik főbbjét köztudomás szerint épen a lelkisme-
retszabadság nagyhangú hirdetése képezi és még eddig a lel— 
kismeretszabadság érdekében mindazon törvényeknek fá-
radhatlan magasztalója volt, melyek országgyűlésünkön a 
kath. lelkismeret sérelmével hozattak és a báró ur szintén 
ugy találja nyilatkozatában, hogy mindeddig nem voltunk 
erőszakolva lelkismeretünkben azon iskola által, melynek 
vezére D. F . . . . Mind oly támpontok ezek, melyekről fájda-
lommal kell megjegyeznünk, hogy azokra a liberális sajtó 
saját érdekének előmozdítására s az egyház kárára a leg-
bátrabban hivatkozhatik, mit mi ugy az egyház, mint a 
báró ur nevének érdekében mélyen fájlalunk annyival is in-
kább, mert ha a Deák Ferenczféle beszédet, nemkülönben a 
történelmi eseményeket a báró ur nyilatkozatával összeha-
sonlítjuk, ebben a tévedések egész lánczolatát fedezzük fel, 
holott meg vagyunk győződve, hogy a báró ur bizonyára csak 
az igazság érdekében fogott tollat kezébe. 

Deák Ferencz nyilatkozatának, mondja a báró ur, ve-
leje az, hogy a szabadság szellemében kell itt Magyarorszá-
gon megoldani a kath. ügyet, rendezni az egyház és állam 
közti viszonyt. Semmit sem Írnánk alá szivesebben mint a 
báró ur épen ezen állítását, ha lehetne. A szabadság, mint 
minden fejlődés- és életképes testületnek ugy az egyháznak is 
éltető eleme, mert bár az egyház azon isteni erővel, mely 
benne él és működik létét a háromszázados üldöztetés között 
is diadalmasan kivívta, de tagadhatatlan másrészt az is, 
hogy áldásteljes működését és hatását a szabadság legében 
az emberiségre nézve dúsabban kamatkoztathatja, s habár 
elismerjük és valljuk is, hogy az államoknak kötelességök 
az egyház által hirdetett igazságok terjesztésére segédkezet 
nyújtani, habár sohasem fogunk megszűnni tévesnek nyilat-
koztatni azon theoriát, mely az állam elválasztását az egy-
háztól hirdeti, mindamellett, ha az állam ily magasztos mis-
siójától visszavonul, félreismerve azáltal saját érdekét, ezt 
tűrni kénytelenek leszünk és ekkor nem követelünk mást, 
mint az egyház teljes szabadságát, függetlenségét, minden 
állami beavatkozástól mentességét, ugy, mint az egyház ter-
mészete követeli. 

Ez az épen, ami D. F. beszédében hiányzik, aminek 
épen ellenkezőjét találjuk fel. Beszél D. F. ,amerikai' rend-
szerről, beszél a szabadságról, de hogy minő szabadságot ért, 
azt épen azon eset fejti, mely ürügyet szolgáltatott a felszó-
lalásra. Arról volt szó, hogy roszaltassék a cultusminister ur 
eljárása a rozsnyói püspökkel szemben, mivel azt nem bün-
tette meg a vaticáni zsinat határozatainak kihirdetése miatt. 

D. F. védelme alá vette a cultusministert, mert ö úgymond 
a placetumot a corpus jurisban nem találta, minthogy azon-
ban tartanak tőle, hogy e cselekmény nem egyedül Schop-
peré, — mint azt a haza bölcse kevés finomsággal mondá — 
háborús viszálkodásba keverhetnek bennünket, tehát fegy-
verről kell gondoskodni, azaz törvényt kell alkotni, „mely-
nek erejénél fogva eljárhassunk oly hibák ellen, amelyek 
megtorlására most törvényeink nem nyújtanak elég eszközt." 
Deák Ferencz szerint tehát a már rendezett egyház sza -
badsága' abban állana, hogy a zsinati határozatokat nem 
szabad kihirdetni, aki pedig kihirdeti, az büntettessék meg. 
Ugyan kérdjük, hogy lehet azt állitani ily nyilatkozat után, 
hogy D. F. beszédének velejét az képezi, hogy a szabadság 
szellemében kell itt Magyarországon megoldani a kath. 
ügyet, rendezni az állam és egyház közti viszonyt ? Ha az 
egyháznak még tanitmányát sem lehet szabadon, állami be-
avatkozás nélkül hiveivel közölni, ha az, ki ezt tenni bátor-
kodik, megbüntettetik, ugy miben áll az egyház szabad-
sága ? Mi nem hiszszük, hinni nem tudjuk, hogy a báró ur 
az egyház hasonló állapotát szabadságnak ismerné el, sőt 
megvagyunk győződve, hogy e szabadságra vonatkozó állí-
tását nem koczkáztatta volna, hahogy e nevezetessé vált 
beszédet tüzetesebben részletezi. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 7. O r ö m h a n g o k a l i b e r á l i s 

t á b o r b a n . Csakhamar igazolva találjuk egyik colle-
gánknak azon állítását, miszerint a liberális sajtó saját czél-
jai érdekében az egyházi ügyek ,rendezésére' vonatkozólag 
ki fogja zsákmányolni báró Wenkheim László ő méltó-
sága nyilatkozatát. A ,Pesti Napló' meg sem hagyta szá-
radni a papirt, melyen a nevezetes nyilatkozat megjelent 
és már czikkez felőle oly irányban, az uralkodó liberális 
phx-asisokkal, s szokott durvaságával, mely képes a katho-
likus papság lelkes egyházi magatartását megutáltatni azok 
előtt, kik helyett a ,Napló1 szokott gondolkozni, részint pe-
dig a báró ur nevének felhasználásával képes propagandát 
csinálni arra, hogy mint ő mondja, a fenforgó kérdés az egy-
házi és állami szabadság érdekében oldassék meg. E czél-
ból örvend a ,Napl0\ e czélból ir össze két hasábot. 

Meg vagyunk győződve, hogy a báró ur már most is 
fájó lélekkel gondol vissza azon pillanatra, melyben elhatá-
rozta, hogy nyilatkozatát napvilágra bocsássa, mert ismerve 
a báró ur nézeteit, gondolkozásmódját, Ítéletét a kath. pap-
ság felől, határozottan azt hiszszük, hogy nemcsak nem irná 
alá a ,Napló''-nak a kath. papságot gyanusitó, tőle minden 
önálló Ítéletet, képzettséget megtagadó, a modern schwind le-
rekkel egy osztályba helyező czikkét, de épen ellentétes né-
zeteinél fogva a kath. papságról még az alkalmat is óhaj-
taná elkerülni, nehogy nevét ily nemtelen insinuatiókkal az 
általa becsült egyházi rend felül összeköttetésbe hozhassák 
s bármennyire nem osztjuk is a báró ur nyilatkozatában ki-
fejezett nézeteket, mégis kötelezve és felhatalmazva érezzük 
magunkat a báró ur épen ugy mint paptársaink jó hírneve 
és becsülete érdekében mindazon gyalázatot visszautasítani, 
melyet a ,Napló1 czikkezője örömmámorában a kath. pap-
ságra szórt. 
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Valóban, a katb. papság ba eddig nem tudta, kikkel 
van dolga, midőn a liberalismus képviselőitől az egyház ré-
szére igazságot, maga részére becsülést várt, ugy most meg-
tudhatja, hogy azok nem tekintik őt egyébnek, mint fabáb-
nak, vagy épen ,verklinek', mely ugy fütyöl, amint rángat-
ják, vagy azt a darabot játsza el, melyre épen alkalmazva 
van; megtudhatja, hogy nem tekintetik másnak, mint ,csa-
lónak', mint ,forradalmár'-nak, ki másokat tévútra vezet 
és az egyházi forradalom zászlaját tűzi ki. Ily megbecste-
lenitést kellett a katb. papságnak Magyarországon megérni 
épen azon politikai párt főközlöuyétől, mely a kath. papság 
támogatása nélkül nem támogathatná az uralkodó pártot, 
mert nem is léteznék ; azon emberektől, kiknek napi ke-
nyeröket, mint azt az ország állapotja tanusitja, a politikai 
és erkölcsi,Schwindel' képezi. Azoktól kell a kath. papságnak 
hallani azon, szent törekvéseit az egyház szabadsága érdeké-
ben gyanúsító szemrehányást, hogy utasításait a bécsi pápai 
nuntiaturából kapja, kik önállólag, kormányi vagy épen 
szabadkőmüvesi sugalmazás nélkül egy sort nem merészel-
nek leirni, vagy ha épen leirtak és ez a páholy intentiójával 
ellenkezik, azt másnap ismét visszavonják. A bécsi nuntia-
tura sem több, sem kevesebb a magyar kath. papságra nézve, 
mint oly közeg, mely az államfővel, illetőleg annak ministe-
reivel intézi az egyházi ügyeket anélkül, hogy a püspökön 
kivül épen a tiltakozást készitett papsággal összeköttetésben 
lenne, mi más czélból történnék tehát a ,Napló1 aljas insi-
nuatiója, mint hogy a magyar kath. papságot rágalmazza, 
mint hogy annak az egyházi rablánczok elleni tiltakozásait 
meghazudtolja, azt állitváu, hogy tulajdonképen nem is 
ugy érez a kath. papság, mint a hogy e tiltakozásokban 
kifejezve vannak az egyház iránti hűség és tántorithatlan 
ragaszkodás. Ime ez az a viszonszolgálat, melyet a kath. 
papság a liberális sajtótól ax-atott, szolgálataiért a választá-
soknál; most már tudhatja, hogy ő nem egyéb, mint csaló, 
forradalmár, ilyennek van bemutatva az ország előtt. Váljon 
felfogjuk-e ezek után, hogy mi a teendőnk jövőre, hogy oly 
nagy öröme ne legyen a liberális sajtónak ? 

A másik pont, ami a ,Napló1 czikkében figyelmünket 
magára vonja azon törekvés, hogy a tekintélyes katholi-
kusokat, köztük a báró urat megnyerje azon actió számára, 
melyet a ,Napló ' az állami és egyházi hatalmak kölcsönös 
viszonyának rendezése czéljából nemsokára kilátásba he-
lyez, sőt a ,Napló1 azon alapos reményét fejezik ki, hogy 
a támogatás a katholikus tábor legjobbjai részéről sem fog 
hiányzani. 

El kell ismernünk annyit, hogy részint a liberalismus 
uralma óta, mely alatt az eszmék összevissza zavartattak és 
a kath. elmék is tévútra vezettettek, részint katholikusaink 
egy részének azon egyoldalúságánál, mondjuk, közönyössé-
génél fogva, melyet saját vallásuk ügyeinek ismerete körül 
tanusitanak; e körülmények miatt el kell ismernünk, hogy a 
kivetett háló czélhoz fog vezetni, hogy lesznek névleges ka-
tholikusok, kik nem csak támogatni fogják az egyház le-
nyügözését, mit a ,Napló1 ,szabadságnak' nevez, hanem a 
nagyobb dicsőség kedveért ezt ők magok fogják indítvá-
nyozni is, fájdalom idáig sülyedtünk; de azt tagadjuk, hogy 
a kath. tábor legjobbjai azok soraiban lennének, kik a kor-
mányt ily irányban támogatni fognák, tagadjuk előre, hogy 

azok sorában épen b. Wenkheim Lászlót szemlélhetné a vi-
lág, daczára legközelebbi nyilatkozatának. A ,Napló1 nem 
csoda, ha mámorában nem lát, ha fel nem ismeri a vélt ala-
pot, mely miatt a báró ur Deák Ferencz mellett sikra szállt. 
A báró ur szabadságot keres D. F.-nél, ezt vélte nála felta-
lálni, ezért lépett fel mellette és épen ez hiányzik a libera-
lismus programmjában az egyház számára, mit midőn a hi-
vatalosan benyújtott törvényjavaslat le fog leplezni, csak 
akkor fog kitűnni, hogy a ,szabadság' szép szava a ,Napló'-
nál is csak phrasis volt, vagy ha ugy tetszik háló, melylyel 
a katholikusok legjobbjait, köztük a báró urat is meg akarta 
fogni, akkor fog kitűnni, hogy a ,Napló1 birni fog név-
leges katholikusokat, de csalatkozott a katholikusok elite-
jére nézve. 

Katholikus legjobbjainkra nézve e propagandával szem-
ben nekünk csak azon egy óhajunk van, hogy őrizkedjenek 
a kivetett kelepczébe menni, ne adják előleges beegyezésö-
ket, igéretöket, támogatásukat semmiféle, habár már kidol-
gozott kormányi javaslathoz sem ; a parlamentarismusnak 
nem természete, hogy minden kormányjavaslatot el is fogad-
jon, a változtatások oly lényeges módosításokat okozhatná-
nak az egyház kárára, melyeket el nem fogadhatnának és 
igy a liberális sajtónak csak ujabb alkalma lenne őket a 
nemzet szine előtt, habár igaztalanul — de mit törődik evvel 
ez elvtelen sajtó — insinuálni ; készitsen a kormány tör-
vényjavaslatot, lépjen fel nyiltan avval, amit akar és katho-
likus férfiainknak ekkor is elég alkalmuk lesz vagy támo-
gatólag, vagy támadólag fellépni aszerint, amint a törvény-
javaslat az egyház szabadsága és függetlenségének kedvez, 
vagy azt megszorítja, hogy nemondjuk elnyomja. Nehéz, de 
dicső napok várnak katholikus legjobbjainkra, mert vala-
mint aururn in igne probatur, ugy azon napok fogják kimu-
tatni, kik a ,legjobbak.' <? 

Esztergom, márcz. 7. A q u i n ó i sz. T a m á s n a k 
e m l é k ü n n e p é l y e ma, f. hó 7-kén az itteni érseki pap-
növeldének nagy termében fényes s számos közönség előtt a 
nap jelentőségéhez méltó módon tartatott meg. Az ünne-
pély diszét kiválólag még azon körülmény is fokozta, hogy 
főmagasságu egyháznagyunk, Magyarország herczegprimása 
ő Eminentiája különösen ezen alkalomból Budapestről, hova 
néhány nappal ezelőtt távozott volt, visszatérvén, magas 
jelenlétével tisztelte meg azt, kivel egyúttal a pécsi püspök 
s a pozsonyi nagyprépost, ftdö Dr. Kovács Zsigmond és Dr. 
Rónay Jácsint ő mlgaik is érkeztek közénk, hogy jelenlé-
tök által a szentségnek s a tudománynak eme kegyeletes 
napját még emlékezetesebbé tegyék, mig a többi vendég kö-
zül még a dömések tartományi főnökét is emiitjük, ki egy 
társával Grráczból, úgyszintén mint nt. Szigeti Nándor atya 
jézustársasági tag s nagyszombati házfőnök, különösen ezen 
ünnepély alkalmából ide rándult. 

Az ünnepélynek mintegy központját azon hathatós 
emlékbeszéd képezte, melyet ő Emjának kegyes megbízása 
folytán maga intézetünk nagytudományu kormányzója, ngos 
Dr. Dankó József kanonok ur tartott, s mely a nagy szent-
nek s halhatatlan tudósnak élete pályáját s tudományos 
működését mély alapossággal s megragadó előadással ecse-
telte. A tartós benyomást okozott s osztatlan tetszéssel foga-
dott beszédnek eszmemenetét illetőleg tartózkodunk annak 
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töredékes ismertetésétől ; részint azért, mert attól tartunk, 
nehogy gyakorlatlan tollúnkkal csorbát ejtsünk e jeles mü-
ven ; részint pedig azért, mert alapos reményünk van ugyan-
azt nemsokára egész terjedelmében a ^Religio'-ban olvas-
hatni ') ; amiért is ma csak annyit jelzünk, hogy e mintaszerű 
pauegyris a nap ünnepelt szentjének életét s tudományos mű-
ködését állitá lelki szemeink elé, oly élethűen, oly domborúan, 
oly alapos tudománynyal, mindezt ragyogó latinságba öntve 
s oly könnyüded, egyszerűen nemes előadással, minőt csak 
Dr. Dankó József úrtól, azon férfiutói várhattunk, kinek 
neve Európa tudós világa előtt már évek óta jól kiérdemelt 
tekintélynek örvend, s ki mint a magyarhoni tudományos 
törekvéseknek egyik fenkölt szellemű képviselője, egyúttal 
azon keveseknek is egyike, kiknek magyar hazánk nevét 
hittudományi téren is sikerült tiszteltté tenni a külföldnek 
müveit körei előtt. 

Az ünnepély fénypontjára emelkedett, midőn Dankó ő 
ngának beszéde végén bíboros főpapunk felemelkedvén, a je-
lenlevőkhez, különösen az egyház reménydus fiatal növen-
dékeihez fordult, s az imént hallott kitűnő panegyris kapcsán 
szokott remek ékesszólásával s szivig ható, apostoli hévvel 
hoszabb szózatot intézett hozzánk, melyben főleg eme kér-
dést fejtegette: miként, mily eszközök segítségével, mily 
uton s módon vergődött Tamás a szentség s tudomány azon 
magas polczára, melyen ma tiszteljük ? — mely kérdésnek 
gyönyörű megfejtése egyúttal gyakorlati alkalmazását is 
képezé annak, mit néhány pillanattal előbb a szónokló ka-
nonok urnák szájából hallottunk. Azon magaslatra, melyen 
ma látjuk, Tamást az ernyedetlen szorgalom s munkásság 
segité fel — fejtegeté ő Eminentiája, amaz ,improbus labor', 
melyet már az ókor pogányai is mint az előhaladásnak egyik 
alapfeltetét ismertek s ajánlottak ; továbbá az igazi, szinlet-
len ajtatosság, mely Tamásban oly annyira összeforrt tanul-
mányaival, hogy, mint életirói beszélik, soha sem fogott 
semmiféle munkához anélkül, hogy előbb szellemét ajtatos 
ima által mintegy elő nem készitette volna2). Idejárult pél-
dás alázatossága, mely őt még akkor is, s mondhatnók foko-
zottabb mérvben diszité, midőn bámulatos tudományossá-
gának hire már régen kihatott a barát szerény czellájának 
szűk határain tul ; azon őszinte alázatossága, mely a nápolyi 
érseki széknek fényét, tekintélyét s hatalmát visszautasit-
tatá vele, s mely őt még arra is birta, hogy már útban lévén 
Lyon felé, hol, mint tudta, sz. Bonaventura s ő az egyházi 
biborral kitüntetendők valának, sürgősen arra kéré az egek 
Urá t : vajha ugy tetszenék neki, szolgájával másként ren-
delkezni s ugy tetszett az Urnák, mert Tamás útközben 

meghalt, mint szegény barát, de gazdag, dúsgazdag az igazi 
tudomány s a szent érdemeknek elenyészhetlen kincseiben, 
amint ezt igen találó szóval XXII. János fejezte ki, midőn 
szentünknek felavattatási ügye előtte tárgyaltatott ekként 
nyilatkozván róla : ,Quid quaeritis in.eo alia, qui tot patra-
vit miracula, quot articulos scripsit?' — mely érdemek eme-
lek őt az egyház oltáraira, saját, de emennek is dicsőségére, 
mert Tamásnak szentül való tisztelete által félre nem ért-

') Csakugyan birjuk ő Nagyságának kegyes igéretét. Szerk. 
2) Numquam se lectioni aut scriptioni dedit nisi post orationem. 

In difficultatibus locorum sacrae scripturae ad orationem ieiunium ad-
hibebat. (Brev. 1. v.) 

hető hangon hirdeti az egyház, mennyire becsüli a tudo-
mányt, ha tiszta erkölcscsel karöltve jár. 

Mert az erkölcsök tisztasága, a szivnek s kedélynek 
romlatlan, szűzies ártatlansága is volt egyike s pedig nem 
utolsója azon eszközöknek, melyek Tamást a tudomány s 
szentség felé vezető uton hathatósan segiték ; mert irva va-
gyon : — Sap. 1, 4. — „Quoniam in malevolam animam non 
introibit sapientia, nec habitabít in corpore subdito peccatis. 
E szent ártatlanság kiválólag jellemzé őt, ez nyitá meg előtte 
az isteni bölcseség elrejtett kincseit, ez tevé őt, összhatásban 
fentebb elősorolt jeles tulajdonaival képessé arra, hogy oly 
módon fejtegesse szent vallásunk hittitkait, miszerint egyiz-
benmaga a Megváltó is e dicséretre méltassa : „Bene, Thoma, 
de me seripsisti." 

Joggal mondja tehát róla azon társaságnak egyik 
nagyhírű írója, melynek szent alapitója Tamás iratainak 
ernyedetlen tanulmányozását szoros kötelességévé tevé fiai-
nak : Labbé Péter jézustársasági tag, — joggal mondja Ta-
másról: „Mysteriorum compendium est Summa Thomae. Col-
legit in ea, quidquid doceri potest, aut sciri. Inclusit Ambro-
sios, Hieronymos, Augustinos, Gregorios. Inclusit seipsum, 
maior seipso et minor, — epitomen fecit alienae sapientiae, et 
Summám suae. Didiéit omnes, qui Thomam intelligit, nec to-
tum Thomam intelligit, qui omnes didicit." 

Ekként lön Tamás tudóssá, ekként szentté, ekként az 
egyház közvetlen szolgálatára hivatottaknak fényes példájá-
vá; mert az egyháznak ajtatos, tiszta lelkű s szentéletü, szor-
galmas, tanult s tudós szolgákra vagyon szüksége, hogy szü-
net nélküli küzdelmét e földön a különféle ellenséges hatal-
mak ellen mindvégig győzedelmesen folytathassa; — mint 
Tamásban, ugy az egyház minden szolgájában e kettőnek : 
a tiszta életnek s az alapos tudománynak karöltve kell j á r -
nia, s ez azon magasztos, nagybecsű tanulság, melyet az imént 
szónokolt kanonok urnák remek beszédéből merithetünk. 

Elragadottan követtük biboros főpásztorunknak tün-
döklő szózatát, melynek emléke kitörülhetlen betűkkel be-
vésve maradand sziveinkben. Mélyen érezzük, miszerint 
gyenge, színtelen elbeszélésünk korántsem képes arra, hogy 
az olvasónak kellő fogalmat nyújtson azon mély benyomás-
ról, melyet ezen époly bölcsen rendezett, mint fényesen vég-
hez vitt ünnepélyes cselekedet a jelenlevőkre gyakorolt, de 
képtelenek vagyunk többre, s ném is kisértjük meg tollún-
kat a fényes irály azon magaslatára felkényszeriteni, me-
lyen, — ha ugyan fel is tudnánk emelkedni odáig, — a hal-
lottak méltó leírására képes lenne. In magnis et voluisse sat 
est, tartja az ősi közmondás, mig az ünnepi ngos szónok épen 
ma azt mondá nekünk, hogy vannak esetek, midőn „lau-
dando virtuti aliquid addere voluisse decerpsisse sit." — 

Tiszavidék, febr. végén. , M e m i n i s s e i u v a b i t ! ' 
Az úgynevezett ,demagogok' közlönyei, — például a ,Reli-
gio1 — aligha mellőzhetnek megjegyzés nélkül oly famosus 
tartalmú sorokat, minőket f. évi február 23-áról a ,Közép-
párt' 44-ik számában olvasó közönségéhez intéz. 

„Et hoc meminisse iuvabit" ! 
A porosz-német képviselő-testület gyűlésében történt-

tekre vonatkozással ugyanis ezeket irja : „Midőn az uj tar-
tományok — Elsasz és Lotharingia — képviselői a német 
parlamentbe léptek, mindenki el volt készülve erélyes, de 
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mindenek fölött egyhangú demonstratióra; ez be is követ-
kezett s abban nem az vala megdöbbentő, mit Teutsch kép-
viselő mondott, de az, amit a katholikusok nevében a strass-
burgi püspök — Raesz — nyilvánított, t. i. a frankfurti bé-
kekötés elismerése s ebből folyólag következményeinek el-
fogadása". 

„Ha ezen nagyjelentőségű lépésnek, mely bizonyára 
nem csekély önfeláldozásába került a püspök urnák, indo-
kait kutatjuk, nem találunk egyebet annál, hogy magának 
s elvrokonainak a német parlamentben maradása által erő-
síteni kivánja azon ultramontán pártot, mely Bismarck her-
czegnek s az általa képviselt birodalom eszméjének legna-
gyobb s egyúttal legveszélyesb ellensége is". 

Nincsen, de nem is lehet szándékunk, czélunk, a ne-
vezetteknek akár álláspontjukat, akár eljárásukat jelle-
mezni, indokolni vagy ép védeni, miután még most legalább 
nélkülözni kénytelenittetünk a kellő hiteles és részletes ada-
tokat, melyek alapján aztán, nem miként a ,Ksptl ,auf 
eigene Faust', subjectiv nézet és vélemény alakjában, hanem 
egész tárgyilagossággal tüntethetnők fel s méltányolhatnék 
érdemileg ez ügyet ; ámde eltekintve a beigazolandó tény-
körülménytől, lehet, szabad-e nem reflectálnunk, észrevéte-
lünket meg nem tennünk azon máskülönben divatos „in-
ductiv módszer"-re, melyet alkalmaz, midőn az idézettel 
emiitett causerie-re hivatkozva, utalva, indokul használja 
fel ezt ama viszhangra számitott apostroph megkoczkázta-
tására, miszerint : 

„Ime példáját látjuk annak, hogy oly férfiak, akik 
magokat minden más alkalommal mindenekelőtt francziák-
nak vallották s vallják, alárendelik mélyen megsértett leg-
nemesebb nemzeti érzelmöket a vallás állitólagos érdekeinek". 

„Régen mondják már, de soha sem lett oly kézzelfog-
hatólag bebizonyitva, hogy az ultramontánoknak nincs ha-
zájok" ! 

Nem ; mert noha semminemű politikai „közösügy" se 
enged közöttünk föltenni solidaritást ; mivel azonban manap 
a kereszténység azonos az ultramontán fogalommal és elne-
vezéssel ; és igy par excellence ellenünk katholikusok ellen 
irányul, ebben is, minden tüntetés s izgatás s a mi hitelünkre, 
rovásunkra mystificáltatik a közvélemény : ezért tehát annál 
is kevésbbé ignorálhatjuk ez eljárást, minthogy, ugyanak-
kor és egyszersmind ürügyet is keres s talál ezután a ,Kzptl 

„kedvencz eszméi" egyikének megvalósítását indítványozni 
s sürgetni, miszerint „az alkotmányos és szabadelvű irány-
ban haladó nemzetek" cultur-versenyében — ad maiorem 
Bismarcki glóriám ! — mi is pályázatra keljünk. 

„— nemcsak a két közvetlenül érintett nemzetre nézve, 
de . . . . az egész civilizált világra (!) nézve veszélyt látunk 
a kérdéses jelenségben (?), s épen azért helyén találjuk, 
hogy abból uj indokot merítsünk mi is az állam és egyház 
közötti viszony mielőbbi rendezésére". (Vége köv.) 

Berlin. A p o r o s z p ü s p ö k ö k n e k k ö z ö s p á s z -
t o r l e v e l e s a c s á s z á r l e v e l e R u s s e l h e z osztat-
lan figyelmet keltenek itteni körökben, az utóbbi főleg azért ; 
mert a császár az általános meggyőződés szerint ezen levél 
által nyiltan kilépett, s nyiltan üzent háborút a kath. egy-
háznak, melyet eddig csak közvetve, ministerei s hivatal-
nokai által üldözött. A levél Russel s Murray-hez van in-

tézve s köszönetet mond az angol protestantismusnak azon 
rokonszenvért, melylyel a német hittestvéreknek az ultra-
montanismus elleni harczára tekint. Azt halljuk, hogy ennek 
az ,izé'-nek még folytatása Í3 leszen, amennyiben nemsokára 
egy állitólagosan az angol protestánsokat képviselő küldött-
ség fogna ide érkezni, mely viszont a császárnak mondand 
köszönetet azon rokonszenvért, melylyel ő az angol protes-
tantismusra tekint, sat. sa t . . . . Mint látjuk a protestáns szö-
vetség a katholicismus, s a hőn kivánt irtó háború a ,pa-
pismus' ellen mindinkább jobban szerveztetik. Csak az a 
kérdés, lesz-e még annyi idejök az uraknak, hogy czéljokat 
elérhessék, s valóban kár, hogy néhányan közülök azt a 
kevés helyet, melyet a pezsgőnek kigözölgései fejőkben meg 
fenhagytak ily haszontalanságokkal töltik be, ahelyett, hogy 
már arról kezdenének egyszer gondolkozni, hogy van egy 
legfőbb biró, ki előtt a maga idején mindenki személyválo-
gatás nélkül, keményen kérdőre vonatik. 

A porosz püspökök közös pásztorlevelének mindenek 
előtt is az a hatása volt, hogy sok embert gondolkodóvá tett, 
kik Bismarck politikáját eddig felületességből pártolták. 
Azt hinné az ember, hogy angol püspököknek intéseit olvassa 
Cromwell idejéből, oly meglepően hasonló a mai helyzet sok 
tekintetben az akkorihoz. Avagy nem a véres üldöztetések-
nek előérzete szól-e püspökeinkből, midőn e szavakkal for-
dulnak híveikhez : „Ha majd önhibátokon kivül meg lesztek 
fosztva a legszentebb áldozat- s a szentségektől, akkor bíz-
zatok az Isten kegyelmében, mely kárpótlást nyujtand nek-
tek mindezekért, s akkor erősítsétek meg egymást a hitben. 
Akkor, keresztény szülők, kettőztetett gonddal s szorga-
lommal neveljétek s tanitsátok gyermekeiteket a kath. hit-
ben, hogy a megpróbáltatás napjai elmúlván, tiszta lelkisme-
rettel tekinthessetek vissza azokra". 

Ennyire jutottunk Poroszországban, mert az elkapa-
tott protestantismus elérkezettnek hiszi az órát, hogy durva 
erőszakkal érje el azt, mire szellemi eszközökkel képtelen : 
a katholicismusnak kiirtását, legalább saját hatalmi sphae-
ráján belül. 

A február 19-én tartott katholikus gyűlés, mely azért 
hivatott össze, hogy a londoni s itteni protestáns meetingek 
ellen tiltakozzék, több mint kétezer ember résztvéte mellett 
a legszebb rendben folyt le, s a következő határozatokat 
hozta : 1) A némethoni katholikusok határozottan tiltakoz-
nak azon jogtalan kísérlet ellen, hogy a német nemzet biro-
dalma nálok nélkül létesíttessék ; 2) Épen azon hűség, mely-
lyel anyaszentegyházunknak alapelveihez ragaszkodunk, 
legjobb bizonyíték arra, hogy époly hivek leszünk a csá-
szárhoz s a hazához is ; 3) Alaptalan azon különbség, melyet 
elleneink, részint tudatlanságból, részint roszakaratból a 
,katholikusok' s az ,ultramontánok' közt tesznek ; mert a 
kath. egyház egyáltalában csak oly tagokat ismer, kik a 
római pápában az egyháznak látható, hit- s erkölcstani 
ügyekben csalatkozhatlan fejét tisztelik ; 4) Ennélfogva 
elleneink azon törekvése, hogy a belföldi ,ultramontán párt ' 
ellen a külföldi közvéleményt felizgassák csak toborzásnak 
tekinthető saját polgártársai ellen (— mi egyébiránt a pro-
testantismusnak egyik vele született jellemvonása, sz.), mely 
tehát nem helyeslést s köszönetet, hanem minden igazi né-
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met részéről csak határozott ellentmondást s megvetést ér-
demel". 

Kedélyes feltűnést okozott e napokban egy ^katholi-
kus gründolás'-nak nagyszerű meghiúsulása, mely alkalom-
mal derék katholikusaink az uj-protestáns urakat csakugyan 
hatalmasan megtréfálták, amennyiben tömegesen megjelen-
vén a gyűlés helyén, a szándékozott ,ókatholikus tanácsko-
zást' katholikus gyűléssé tették, ugy hogy Schulte s Rein-
kens uraimék másfél, szintén megjelent hive hoszu orral 
távoztanak. Katholikusaink ezután üdvözlő táviratot me-
nesztettek a szentatyához, melyben rendületlen hüségökröl 
biztosították. Pózenból azon hir érkezik, hogy a Ledo-
chowsky érseknek adott engedély, miszerint czellájával szem-
ben kis kápolnát rendeztethessen be magának, ismét visz-
szavonatott ; miért, azt még nem tudjuk. Ellenkezőleg pedig 
febr. 27-én tudtára adatott neki, hogy 8000 tallérnyi bün-
tetésnek le nem fizetése miatt egyévi börtönfogságra Ítéltetett. 

Ily körülmények közt hangzik el a császári szó Rus-
selhez, mely ,rám erőszakolt' háborút emleget. Ilyesvalamire 
nem is lehet komolyan válaszolni, s Bismarck maga sem 
veszi ezt igy ; mert ő csak azt akarta ezen levél által elérni, 
hogy a császárt végképen s visszavonhatlanul lekösse. Ezt 
elérte ; — a császár nyiltan kijelentette, miszerint katholi-
kus alattvalóinak durva üldöztetését tökéletesen helyesli, 
s ezáltal kormányának vezérelvéül a protestáns intoleran-
tiát tűzvén ki, egyúttal tudtára adá katholikus alattvalói-
nak, miszerint alaptalan abbeli reményünk, hogy ma-holnap 
a mérték megteltével a koronánál igazságot találandunk a 
kormánynak igazságtalansága ellenében. Vilmos császár tár-
sul szegődött Bismarckhoz, s a katholikus németek immár 
tökéletesen tájékoztatva vannak aziránt, mit várhatnak eme 
protestáns, úgynevezett német császárságtól. 

London. E g y s z ó az i n f a l l i b i l i t á s r ó l . Egy 
angol protestáns lap, az általunk már többször idézett 
,Spectator1 legújabban azon álláspontot, melyet az infallibi-
litással szemben elfoglal, a következő, époly rövid mint vi-
lágos tételekben jelezte: 

1) Soha sem kételkedtünk abban, hogy ezen tétel dog-
mául fog a zsinat által kimondatni; mert az semmi egyéb, 
mint a katholikus tannak legvégső, logikai fejleménye, egy 
oly tannak befejezése, melylyel az egyháztörténet minden 
korszakában találkozunk, s melynek definiáltatását épezért 
mindig elkerülhetlennek tartottuk. 2) Azon többség, mely a 
zsinaton ezen tétel mellett szavazott, sokkal nagyobb, mint 
az, mely a nicaeai zsinaton az arianismust elitélte; ezért is 
ezen gyűlésnek szózata végérvényesen döntő s határozó ; 3) 
Hazugság azt állítani, hogy a zsinat nem volt kellőleg sza-
bad. Bárki is ,non placet'-tal szavazhatott ; sőt midőn a vég-
leges, döntő szavazás alkalmával két püspök igy szavazott, 
akkor néhány a hallgatók karzatán jelenlevő ellensége az in-
fallibilitásnak haragosan e szavakra fakadt : »Vége van min-
dennek, nem mondhatjuk többé, hogy a zsinaton nem lehetett 
kiuekkinek szabadon s meggyőződése szerint szavazni 4) 
Ezen ,uj' dogma gyakorlatilag már századok óta olyannak te-
kintetett a kath. egyházban, s épen, mivel a gyakorlatban el-
fogadva volt, azért nem volt mindeddig szükséges, hogy elmé-
letileg is kimondassék ; 5) Azt mondják, hogy oktalanság, a 
pápa infallibilitását elfogadni ; — de abban nem látnak ok-

talanságot, ha egy könyv- vagy egy tanárnak infallibilitá-
sára esküsznek; — megvalljuk, hsgy a kath. egyházfejének 
infallibilitása nekünk ezerszer jobban tetszik ; 6) Azt mond-
ják továbbá, hogy ily dogmát csak erkölcsileg egyhangú 
szavazatok mellett lehetett volna kihirdetni ; ez az összes 
egyházi történetnek hazug arczulcsapása s oly nevetséges 
állitás, mely a társadalmi s egyházi élet minden eddig gyűj-
tött tapasztalataival ellenkezik ; 7) Szabadelvűek vagyunk 
ugyan, de azt is tudjuk, hogy az az úgynevezett szabadelvü-
ség katholikus hitbeli kérdésekben ellemondásteljes esz-
telenség. 

IRODALOM. 
=,Magyarország Védasszonya.1, s a t., irta Meisermann 

Ignácz, (Vége.) Hogy pedig imakönyve annál bővebb tarta-
lommal és gyakorlati alkalmazhatósággal birjon, szerző 
többféle reggeli és esti, asztal előtti és utáni s egyéb napköz-
ben használandó, soknemü ajtatossági gyakorlatokon kivül 
a bold. Szűzhez a hét minden napjára elöirott különimákat 
is vette fel, kétféle szentmise ajtatossággal, melyek elseje a 
bold, szűz Mária tiszteletére, másodika pedig a tisztitó he-
lyen szenvedő lelkekért mondható, mely utóbbihoz a halot-
takért végzendő egyházi könyörgések és ajtatos szent gya-
korlatok függesztvék. 

A szent gyónási ajtatosság közé ,lelki számvétel', 
vagyis rövid gyónó-tükör van illesztve, mely után a teljes 
bucsu elnyeréseérti imák következnek. Ehhez van függesztve 
az áldozási ajtatosság. Ide jó helyre vannak iktatva a legválo-
gatottabb imák az Oltári szentséghez, Jézus szent gyermeksé-
géhez s szivéhez, nemkülönben a keresztúti s az Ur kínszenve-
déséről való ajtatosságok. 

A Máriatisztéletnek szentelt szakaszban ott vannak a 
négy antifonán, a sz. olvasó imádságán, a lorettói s fájdal-
mas litánián, s a Szeplőtelen Fogantatásróli kisebb zsolozs-
mán kivül a legjelesebb Máriaünnepekre rendelt egyházi 
könyörgések s búcsúkkal ellátott kilenczedi ajtatosságok, a 
,tizenkét csillagos koszorú', a bold. Sz. hét fájdalmairól s 
szeplőtelen sz. szivéhez szóló imák, az ő sz. neve tiszteletére 
vonatkozó zsoltárok s imák, végre pedig egy tökéletes má-
jushavi ajtatosság. Mindezekben szerző, mint előszavában is 
kijelenti, tekintettel volt nemcsak minden korra, rangra és 
nemre, hanem a magán és házi, valamint a nyilvános és 
templomi ajtatosságokra is. Végül pedig az egyházi s tem-
plomi szent énekeket illetőleg leginkább azokra terjeszté ki 
figyelmét, melyek a legnagyobb elterjedésnek s gyakorlat-
bani használtatásnak örvendenek s főleg azokra, melyek a 
bold. Szűz tiszteletére vonatkoznak. 

Hogy szerző ekként azon határok közt, melyeket 
könyvének természete szabott eléje, semmit sem mulasztott 
el, miáltal azt közhasznúvá s valóban épületes olvasmánynyá 
tegye, azt e részletes ismertetés, reméljük eléggé megmu-
tatta s bebizonyította. Hátra van még, hogy a könyvnek 
külső kiállítására vonatkozólag megjegyezzük, miszerint az 
igen jó, csinos, sőt szépnek mondható. A tiszta, jókora 
(többnyire Cicero-) nyomás, a finom, fehér s sima papírról 
igen jótékonyan emelkedik le, mi imakönyvnél annál inkább 
is előnyös ; mert a templomi világítás gyakran olyan, hogy 
kisebb betűkkel vagy nem eléggé fehér papiron nyomatott 



160 

könyvből csak nagy bajosan olvashatni, főleg gyengébb sze-
müeknek, vagy midőn gyertyát alkalmazni szükséges, mint 
péld. a Boraték alatt. Tekintve mindezeket a könyvnek ára 
joggal csekélynek mondható, ugy hogy csak széles körök-
beni elterjedése fizetheti talán vissza azon áldozatokat, me-
lyek kiadására az intézet részéről fordíttattak. 

— Megjelents beküldetett: „Egyháziakat érdeklő ujabb 
törvények kézi könyveKivonat az 1868—1873-ik évi tör-
vény czikk ékből. Jegyzetekkel ellátta s kiadta Luga László, 
egerfőmegyei áldozár. II. Kiadás, 8. rét, 84 1. Ara 50 kr. 
Egerben, az éra. lyc. könyvnyomdájában. 1874. 

Jelen füzetben bővitett s javitott kiadását veszszük egy 
ugyanily czimü régebbi kiadványnak, melynek közzétételénél 
szerzőnek, mint előszavában mondja, az volt szándéka, hogy 
az országos törvények és ministeri rendeletek hivatalos, de 
költséges kiadását nélkülözhetővé tegye s a plébániai hiva-
talok szabatos vezetését e kézikönyv segedelmével köny-
nyitse. E czélból gyüjté az egyháziakat érdeklő efféle sza-
bályzatokat, mindenütt, hol azt szükségesnek tartá, a gya-
korlati életből merített, magyarázó s felvilágosító jegyzetek-
kel toldván még a törvények, rendeletek sat. szövegét. Végre 
pedig azt ígéri, hogy, miután egy hasonnemü füzetben egyes 
pontok csakhamar változhatnak, jövőben minden év elején 
a változások mennyiségéhez mért terjedelemben, egy vagy 
több íven fogja javítani a megváltoztatott helyeket, hogy 
igy a füzet még évek múlva is használható legyen. 

Szorgalmasan összeállított tárgymutató e füzetnek 
használatát igen könnyűvé tévén, melegen ajánljuk azt az 
illetők figyelmébe. 

VEGYESEK. 
— Az esztergomi bibornok-érsek, hg.-primásunk ő fő-

magassága Gyertyaszentelőkor tartotta, mint a ,M. Sionl-la&n 
olvassuk, első predikáczióját a bíborban. Szólt Urunk isten-
sége felöl, mint máskor, ugy most is elragadóan s kiválóan 
gyakorlati irányban. Az a szivből áradt aggodalom a lelkek 
üdve miatt, az a nemes felháborodás a hitetlenség üzelmei 
felett egészen átömlött a hallgatókba. De ez megszokott do-
log ; hanem egynehány jellemző kifejezését akarjuk megem-
líteni, mely mig egyrészt a főpap szirterős hitére vet fényt, 
másrészt a hallgatóságra, a lelkesült előadás folytán rendki-
vüli s megrendítő hatással volt. Számos buzdító apostrophe 
közt ezeket mondá : „Ne gondoljátok, hogy a fény és méltó-
ság, mely e napokban ért, azon gondoktól, melyek, mint 
lelki főpásztortokat illetnek, felmentett. Épen nem. Én is, 
mint ti, meg fogok halni, eltemetnek bennünket s lelkünk a 
hatalmas Isten trónja előtt meg fog Ítéltetni. Mind e külső-
ség tehát engem ki nem elégit, mert én üdvözülni akarok ; 
azon Krisztus nevében, kit nektek hirdetek, ki életünk fé-
nye, k i azu t , igazság és élet; azon Krisztus érdemei által üd-
vözülni akarok; az örök üdvösség nélkül hiába éltem. Min-
den fény és méltóság haszontalan, ha élkárhozom. És csak 
ugy fogok üdvözülni, ha Krisztusban, ki az Isten fia, hiszek, 
ha kötelességeimet teljesítem, ha az Üdvözítő vallását, az 
igaz keresztény katholika egyház tanítását hirdetem. És ti 
is csak ugy nyeritek el az üdvösséget, ha azt Krisztus, ami 
imádandó Istenünk adja. Elmondom tehát miért hiszek én, 
és miután hitünk egyenlő, miért hisztek ti is Krisztusban az 
Isten fiában, stb." 

= Figyelmeztetjük t. olvasóinkat mai első czikkünkre, 
mely egy magasállásu egyházi férfiú tollából származik, ki 
a tanügy terén is országszerte elismert tekintély. 

Azt hiszszük, hogy ily fontos kérdésnek, mint a fen-
forgónak ilyetén tárgyalása nem leend a legbővebb haszon s 
utóhatás nélkül. 

— Midőn aquinói sz. Tamás 1256-ban IV. Sándor pápa 
által Párisból Anagnibe hivatott meg, hogy ottan előtte s a 
bibornokok előtt a szerzetes-rendeket Saint-Amouri Vilmos-
nak hamis okoskodásai ellen védelmezze, ottani« czellájának 
falára erős vonásokkal nagy, még ma is látható keresztet 
rajzolt, melybe aztán u. n. majusculus hetükkel a következő 
distichont irta : 

„ Crux mihi eerta salas ; Crux est quam semper adoro ; 
Crux Domini mecum ; Crux mihi refugium 

A mily ajtatos szellemről tanúskodó e röpima — a 
mennyiben első része az erős hitnek, másodika az áhitat-
teljes, a világtól s annak csábjaitól végképen elforduló imá-
dásnak ; harmadika a Krisztussal egyesitő szeretetnek ; végre 
negyedike a rendületlen bizalomnak méltó kifejezése, — 
époly ügyesen tudá azt az angyali tudor a nagy keresztnek 
körvonalai közé beleirni, amennyiben egy nagy , C képezvén 
az egésznek központját, ettől kezdve felfelé az első, lefelé a 
második, balra a harmadik s jobbra a negyedik részlet olva-
sandó ; s pedig minden egyes sor ötször-ötször irva. 

Ezen rajz csakhamar a ,Crux angelica1 elnevezése 
alatt ismeretessé s köztisztelet tárgyává lőn a katholikus vi-
lágban ; sőt Margottinak, s az ,TJnità Cattolica' szerkesztője 
egy IX. Pius pápához benyújtott folyamodványának egyik, 
méltán kétségbe nem vonható állitása szerint, e röpimának 
ajtatos elmondása már nem egy esetben bőséges mennyei 
malasztot ő egyéb kéréseinek meghallgattatását szerzé az 
illetők számára. 

E folyamodványban Margotti bucsuengedélyért esede-
zett azok számára, kik e röpimát ajtatosan elmondandják, 
mire ő szentsége a következő sajátkezű hátirattal kegyes volt 
válaszolni: „Die 21. Januarii 1874. Petitas gratias concedi-
mus, et indulgentiam tercentum dierum a Christifidelibus 
lucrandam, qui preces in Crucis effigie expressas a S. Thoma 
Aquinate devote recitaverint. Pius PP. IX. 

— A ,Lit. Handiveiser1 legutolsó számában Assem Kál-
mán eist.-rendű atya a zwettli zárdában (Ausztriában) kér-
dést intéz azokhoz, kik e dologról valamit tudnak : kitől 
származik ezen általánosan ismert, gyönyörű ima ,Memo-
rare, o piissima Virgo ....' — miután az, szerinte, clairvauxi 
szent Bernárdtól nem származhatik, amennyiben sem iratai-
ban, sem a cistercita rendnek breviáriumában nem található, 
s azon feltevés, mintha egyes nyilatkozataiból későbben állít-
tatott volna össze, alaptalan. Ugy tudja azonban Assem ur, 
hogy ezen ima valamely más sz. Bernárdnak irataiban ta-
lálható, mire nézve bővebb felvilágosításokat kér. 

— Egy müncheni protestáns prédikátor, valami Bodde 
ur nyilvános convictust tart ottan, melybe oly gyermekeket 
vesz be, kiket szüleik avégből küldenek Münchenbe, hogy ott 
a prot. iskolákat látogassák. Ezen intézetről egy megvizs-
gálására kiküldött magistratusi bizottság febr. 27-e'n a 
következő épületes dolgokat jelenté: Az árnyékszéken egy 
fiút, halálig felpálinkázva, de a környezetnek minden med-
dősége daczára is kellemesen s nyugodtan aludva találtak ; 
a gyerekek összevissza egyetlenegy kerti fabódéba vannak 
összeszorítva, mely egyúttal lak- alvó- s freíe(/-teremül is 
szolgál ; minden ágyban két-két gyermek fekszik sat. sat. A 
tiszteletesnek nyolcz napi határidő szabatott, hogy e kiáltó 
visszaéléseken segítsen. Magyarországon minden bizonynyal 
még a kormány is közbe vetette volna magát, ha hasonló 
dolgok — katholikus intézetben történnek. 

— A hechingeni porosz kerületi tvszék Dr. Kübelt, 
freiburgi káptalani helynöket a májusi törvények alapján 
300 tallérnyi büntetéssel sújtotta. — Érdekes s jellemző 
mozzanat, hogy Strausz Dávidot végnapjaiban szürke né-
nike ápolta. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sáridor-utcza 13. szám alatt. 
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Adjunk életjelt magunkról! 
Nyilt szózat a magyarországi összes katholikus tanférfiakhoz. 

Az anyagelvüség mindinkább növekedő erővel 
küzd a szellemi czélok létérdeke ellen. 

Az erkölcsi vi lágrend korunkban csak egy tá-
volban lakó eszme, melynek ragyogását elboritni 
törekszik az anyagiság ködfellege azok előtt is, a 
kik egy nemes eszméért lelkesülni tudnának még, 
hogy e lelkesedés megfosztassák életadó lángjától . 

A keresztény civilisátiót áldásthozó működé-
sében megsemmisitni készül egy, az ember maga-
sabb rendeltetését önös czéljai miat t fel nem fogó 
korlátol t emberi értelem. 

Korunkban ál ta lánosan jellemző törekvés ez, 
mely, hogy czéljait valósithassa ; épen azon fegy-
verekkel száll sikra, melyek a legbiztosabban talál-
j ák el az u ta t , melyen a megtámadottat megadásra 
birhatni . 

A kedély nyuga lmát az élet annyi za jában 
egyedül biztositó keresztény nevelés ellenei, a ke-
resztény tani tóknak lelkét, mint a hitélet ápoló 
elemét szemelik ki a megvesztegetésre. 

A keresztény tanitó kedélyéhez kiván férkez-
ni az ellen, hogy azt megmérgezve, magát a keresz-
tény nevelés életfáját éltet adó gyökerétől messe el. 

Tetszetős eszmék, a szabadság, a boldogság esz-
méjének álfényével akar ja az ellen elvonni a tani tó 
szivét azon magasabb világ elől, melynek részére 
polgárokat nevelni ennek szent hivatása. 

Es e fegyver, mennyire biztosan működik, 
tanúskodjék a közelmúlt története. 

Midőn hazánkban a val lástalan nevelés sötét 
eszméjét az álapostolok terjeszteni kezdették ; az 
emberszeretet, a humanismus csábigéivel törtek u ta t 

kath. taní tóink egy részének szivéhez. Es sok kath. 
tani tóban azon téves felfogás vert gyökeret, hogy 
valóban az emberi méltóság magaslatán áll, ha a 
nem hitrokon növendékek iránti tekintetből meg-
fosztja a rábizott kath. kisdedeket vallásuk áldást-
hozó malasztjaitól . I g y terjedt tanítóink közt az 
idegenkedés azon magasztos tanok előadása i ránt , 
melynek befogadása a józan művelődés lényeges 
feltétele. 

A val lástalan idomitás terjesztői a ka th . taní-
tókat társadalmi jogailíra figyelmezteték, mely jogok 
élvezetétől eddig szerintök meg va lának fosztva. 
A magát inkább istenitni, mint megalázódni ha j -
landó gyarló szív a hízelgő kígyó szózatára meg-
nyí l t sokakban. I g y lőn élesztve a ka th . taní tók-
ban az idegenkedés, a gyűlölet az egyházi elöljá-
rók iránt, igy tör tént , hogy sok kath . tanitó, midőn 
egyházi ténykedése, mint a lelkész i rán t i s méltó-
ságához nem illő, alárendelt helyzetéről tanúskodó 
szolgálattétel lőn előtte feltüntetve, helyt adott 
szivében a csábitás ez igéinek. I g y terjedt az isteni 
tisztelet iránti idegenkedés, a hitetlenség. A féktelen 
szabadságra inkább, mint önraegadásra ha j landó 
emberi kedély e gyengeségét igyekezett kizsákmá-
nyolni az erkölcsi rend ellensége ka th . tanítóink-
kal szemben és fájdalom, sok tani tóban eloltá a tör-
vényes rend iránt i tiszteletet. 

És e szegények nem vették észre, hogy a csil-
logó felszin alat t sár van , mely a lelket bemocs-
kolja, hogy zöldelő ágak közt vesztöknek mennek 
eléje, hogy szivökben hordva már a nehéz sebet, 
mint a madár, melyet nyi l ér t , viruló t á j aka t lá tnak 
még magok körül , midőn annak ibolyái közül halá l 
vár rá jok . 

I l y taní tókkal a keresztény vallás magasztos 
eszméjének érdekében, mely eszmék vigaszára a 
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keresztény társadalomnak épen jelen időkben oly 
nagy szüksége van, a győzelem reményével nem 
küzdhetünk. 

Mi a teendő ? 
Ha elleneink oly rohamos gyorsasággal fog-

lalnak tért sötét eszméik részére, ez azon bűnös 
hatáson kivül, melylyel tanitóink szivét érdekük-
nek megnyerik, jórészt saját hallgatagságunkban 
birja alapját . 

Az isteni Gondviselésre való hivatkozás szép 
szólam. 

De a Gondviselés eszközöket is rendelt az ő 
utainak egyengetésére. 

Ez eszközök mi vagyunk a Gondviselés kezé-
ben, magunkat érvényesitnünk kötelességünk. 

Adjunk életjelt magunkról mi, a kiknek Isten 
földi országát terjeszteni magasztos hivatásunk ! 
Egyesüljünk ott, ahol az ellen egyenetlenségünkbe 
helyezi vad győzelme reményét. 

Fejtsünk ki erélyt ott, ahol az ellen tétlensé-
günket akarja kizsákmányolni. 

Nyilt homlokkal valljuk, hirdessük, hogy Is-
tennek s egyházának hivatott szolgái vagyunk ott, 
ahol az ellen a közönyösség hálóival véli keblünk 
nemesebb lángját elboríthatni. 

Vigilate ! 
Midőn az ár elborított már, akkor késő az 

ébredés ! 
Midőn az ellen elrabolta tőlünk a sziveket, me-

lyeknek vágya irányozza a tetterőt, akkor, akkor 
keblünknek magasztosan buzditó heve csak rideg 
sziklákat fog érinteni már. 

Sok, igen sok teendő, gyors megállapodás, ha-
tározott fellépés várakozik ránk. 

Hol kezdjük? mi a legelső teendőnk? Enged-
jék meg tisztelt olvasóink, hogy mint egy kath. 
közvélemény tolmácsolói mi tár juk fel bajainkat, 
mi jelöljük meg sorrendjét azon teendőknek, melyek 
e válságos időben ránk várakoznak. — Legyen a 
kezdeményezésnek, ránk nézve nyilvános működé-
sünkben jutalmazó dicsősége a mienk. 

Sebeink, melyeket itt feltárunk, külön-külön 
tekintve talán nem fognak vészthozóknak feltűnni, 
de azoknak összege mozaikját tár ja elénk egy nagy 
élő seb képének, melyeknek együttes szemlélete 
aggodalommal tölt el ! Hulló cseppek ezek, melyek 
a tenger vészes hullámai által meg nem ingatható 
sziklát elemeire bonthatják. 

Férgek ezek, melyek a viszontagság viharai 

által szét nem dúlható, életerős fa gyökerein rá-
gódna^. 

Ennélfogva a kórjelek ismertetésénél elősoro-
landó teendőink sem fognak magokban véve oly 
hatásuaknak feltűnni, melyek összes bajaink orvos-
lását azonnal eszközölhetik, hanem elemeit képe-
zendik ezek azon apróbb küzdelmeknek, melyeknek 
összege a döntő győzelmet részünkre biztositja. 

Kath. tanitóink lelkébe az 1870-dik évben 
Pesten megtartott egyetemes gyűlésen a roszakarat 
minden kitelhető eszközével a vallásos nevelés s az 
egyházi tanférfiak, mint közvetlen elöljáróik iránti 
ellenszenv magvalőnelhintve, mily eredménynyel? 
Azt fájdalom sok helyt tapasztalnunk kell. 

Egy ily gyűlés megtartása f. évi augusztus 
havára ismét terveztetik. Ez ügyben erkölcsi köte-
lességünk elvhtí tanitóinkat felkérni, hogy oly he-
lyen, hol a vallásos nevelés pellengérre állíttatik, 
hol a lelkész és tanitó közti gyöngéd kötelék erő-
szakos megszakítása kiséreltetik, meg nejelenjenek. 

A főtiszt, esperes és lelkész urakat az ügy ne-
vében kérjük, hogy a tavaszi közös értekezletek 
alkalmával, mely ily kérdések vitatására kedvező, 
e szellemben nyilatkozni szivesek legyenek. 

Dr. Zafféry Károly. 
a „Népiskola" szerkesztője. 

B. Wenkheim László és Deák Ferencz programmja. 
(Vége.) 

Azonban nemcsak D. F. nyilatkozata, hanem a múlt-
nak tényei is hangosan tiltakoznak az ellen, mintha nálunk 
az uralkodó pártnak komoly szándéka lenne az egyházi kér-
dést a szabadság szellemében megoldani; pedig azt véljük és 
hiszszük, hogy nem alaptalanul, hogy a mult nyitányát képezi 
a jövőnek, hogy, mint mondják, ujjal mutat azon szellemre, 
mely a jövőben követtetni fog. Törvényhozásunk eddigi té-
nyei ugyanis, melyek az egyház életébe, magába a lelkisme-
retbe belenyúltak, arról tanúskodnak, hogy a Sándor-utczá-
ban nemcsak szabadság szerint nem szándékoznak a katho-
likus egyház ügyeit rendezni, hanem mindent elkövetnek, 
hogy a kath. lelkismeretet békóba verjék. Nem szükség ezen 
állitás bebizonyitására elfogult lélekkel birni, nem szükség 
még csak lelkesedéssel sem birni az egyházi ügyek iránt, 
elegendő e czélra az egyházi ügyekben hozott törvényeket 
szárazon, elfogulatlan lélekkel elolvasni. A 67 óta hozott tör-
vények egyike p. o. megparancsolja, hogy a vegyes házas-
ságra vonatkozó periratokat az egyházi hatóság hivatalból 
tegye át a protestáns egyházi birósághoz, a másik elrendeli, 
hogy katholikus temetőbe bármely vallásfelekezetü temet-
tethessék, illetőleg tehát szervezi a közös temetőket, megle-
het-e ezeket egyeztetni az egyház és a lelkismeret szabadságá-
ban ? Es jegyezzük meg, hogy ezekben és ezekhez hasonlók-
ban, minők az áttérési, közösiskolai dolgok Deák Ferencznek 
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is megvan a maga része ; mert hiszen a kath. egyház sza-
badságának érdekében soha sem emelte szavát, nem tilta-
kozott e törvények ellen, sőt szavazatával hozzájok járult. 
Ily előzmény után, még akkor is kétkedve várnók az igért 
szabadságot, ha, mint láttuk fentebb, D. F. azt már előre 
meg nem tagadta volna, ha Bismarck példájára nem is hi-
vatkozott volna. Vagy a D. F. által kilátásba helyezett pol-
gári házasság szintén a lelkismeretszabadsághoz számíttatik? 
Lelkismeretszabadság az, ha a hívek az egyház parancsait 
szabadon teljesíthetik és nem kényszeríttetnek az egyház 
törvényeivel ellenkező tényekre. Igy például a polgári házas-
ság nem a lelkismeret, hanem a lelkismeretlenség szabadsága, 
s erre valamint más hasonló lelkismeretellenes tényekre kény-
szeríti azon iskola a katholikusokat, melynek vezére D. F., 
ö, ki e tettek által eléggé mutatta, minő lelkülettel van a 
katholicismus szabadsága iránt. Nem véljük, hogy a báró 
ur ebben ellen fog mondani és pedig épen azon lelkesedésnél 
fogva, melyet a kath. lelkismeretszabadság érdekében jelen 
nyilatkozatában is tanusit. 

Terünk szükvoltánál és sokoldalulag igénybevételénél 
fogva uem terjeszkedhetünk ki minden egyes pontjára a 
báró ur nyilatkozatának, de egyet még sem hallgathatunk 
el. A báró ur ugyanis oda nyilatkozik, hogy az amit most Né-
metországban látunk nem más, mint amit Spanyol- Fran-
czia- Németországban a katholicismus követett el a protes-
tantismus irányában. Mindenekelőtt is tisztelettel arra va-
gyunk bátrak reflectálni, hogy Spanyolországban legalább 
tudtunkkal sohasem volt protestantismus, és igy a katholi-
cismusnak nem volt alkalma ott a protestantismus ellen ha-
sonló zsarnoki eljárást követni, sőt az inquisitio is, mint 
tudjuk, nem egyházi, hanem politikai intézmény volt, holott 
jelenleg Németországban a császár hivatalos nyilatkozata 
szerint a kath. egyház kiirtása, mert csak annak nevezhető, 
ami ott történik, a protestantismus nevében történik. De te-
kintetbe véve Német- és Francziaországot az idő és körül-
mények távolról sem hasonlíthatók össze. Tudnivaló dolog, 
hogy a reformatio korszakában a katholicismus volt in pos-
sessorio, tudnivaló dolog, hogy e possessióból, a protestan-
tismus a katholicismust ki akarta szoritani és pedig, ami fő-
dolog, nem szellemi küzdelem, hanem a ius fortioris, az erő-
szak utján. A történelem nagyon világosan tanusitja, hogy a 
katholikus fejedelmek a protestánsok ellen csak akkor fog-
tak fegyvert, mikor ezek állitólag a protestáns lelkismeret-
szabadság érdekében, — valóságban pedig a politikai hata-
lom kiterjesztése miatt, tűzzel és vassal pusztítottak egész 
vidékeket, hol a nép katholikus hitéhez hű maradt és elra-
bolták a templomi arany, ezüst készleteket, ekkor is többet 
ártottak a protestánsok a katholikusoknak ; mint viszont, sőt 
távolról sem lehet egybehasonlitani a protestánsok erősza-
koskodásával a kath. fejedelmek szelid eljárását s annyival 
kevésbbé lehet a jelen esetet azonosítani a 16-ik században 
történtekkel. Akkor fegyvert fogtak a kath. fejedelmek a 
lázadó protestánsok ellen, most fegyvert fognak a protestán-
sok a békés kath. polgárok ellen ; akkor kifosztották a pro-
testánsok a katholikusokat, most ugyanazt cselekszik, amit 
akkor tettek ; akkor erőszakolták a kath. lelkismeretet a 
protestantismus felvételére, most nem kevésbbé erőszakolják 
oly törvények iránti hódolatra, melyek ellentétben vannak 

Isten és-egyházának törvényeivel. Van, valóban van hason-
lat a 16-ik századi reformatio és a mai üldözés között, csak-
hogy az árny és szégyenfolt mindig a protestantismu3ra esik 
vissza és legkevésbbé sem lehet a dolgot ugy feltüntetni, 
mintha egyházunknak jelenlegi üldözése csak viszonzása 
lenne annak, amit a katholicismus valaha tett volna a pro-
testantismussal. Ez az állitás a criticát ki nem állja, nem is 
emlitve, hogy, mint a báró ur is oly lelkesen mondja, nem 
szabad csüggednünk, nem szabad kételkednünk vallásunk 
isteni eredetében, és igy ő sem akarja párhuzamba tenni val-
lásunkat a protestantismussal. 

Elég anyagot találnánk még a báró ur nyilatkozatá-
ban, melyre nézve a felvilágosítás nagyonis könnyű, mint p. 
azon állitás, hogy D. F. az erőszak mellőzését ajánlja stb., 
de minthogy az eddig mondottak is elegendőleg feltüntetik 
mennyire távol van a D. F.-féle programm a szabadság 
szellemétől, azért mellőzhetőnek véljük a többi megjegyzést. 
A többire nézve pedig, mint eddig, ugy ezután is azon le-
szünk részünkről, hogy, amint a báró ur is ajánlja, a ked-
vezőbb körülmények elérkeztéig szilárdítsuk egymás közt és 
állhatatosan fentartsuk vallásunkhoz a hűséget, hogy köte-
lességeink teljesítésével bebizonyitsuk, miszerint valamint 
mindenekelőtt a 10 parancsolatnak akarunk s tudunk enge-
delmeskedni, ugy egyszersmint az ország törvényeinek is 
akarunk és tudunk engedelmeskedni, természetesen ez utób-
bira nézve, a báró ur vallásos intentiójával megegyezőleg csak 
addig, mig az országos törvények Isten törvényével össze 
nem ütköznek, mert ha és ahol ez az eset beáll, ha országos 
törvényeink a kath. lelkismeretet kényszeritik a megismert 
isteni törvény ellen cselekedni, akkor kénytelenek vágyunk 
német katholikus testvéreink példáját követni, kik hasonló 
törvényeket egyszerűen ignorálnak ; akkor hasznunkra for-
dítjuk, amit a t. báró ur is ajánl „tanulhatunk a német püs-
pökök-, papok- és hivektől, miképen kell katholikus ember-
nek az erőszak irányában védelmezni a lelkismeret szabad-
ságát." A báró ur itt jelzett tanácsa bennünket valóságos 
benső örömmel töltött el, mert arról kezeskedik, hogy őt, ha 
az egyházi ügyek rendezése D. F. programmja szerint nem 
a kath. lelkismeretszabadság szellemében ütne ki, hogy 
akkor őt saját sorainkban üdvözölhetni fogjuk. Ily értelem-
ben már most is üdvözölhetjük a báró urat sorainkban, mert 
meg vagyunk győződve, hogy az egyház ügyeinek rende-
zése, ha erre a most uralkodó demoralizáló, a kath. lelkis-
meretet lábbal tapodó rendszernek ideje lesz, ha az csak-
ugyan a D. F. programmjának szellemében fog elintéz-
tetni, nem üthet ki máskép, mint szabadságellenes szel-
lemben, és ha valaha, ugy akkor fogja az igen t. báró ur 
belátni, mily nagy tévedésben volt, mikor Deák Ferencz 
mellett emelt szót. 

E&YIÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 9. A h o n a t y á k m i n t e g y h á z -

a t y á k . A honatyák ismét egy jó napot csináltak magoknak. 
Mikor megunják már honatyai szerepüket játszani, egy pil-
lanat alatt saját felhatalmazásból metamorphizálják mago-
kat egyházatyákká, határoznak az egyház ügyeiben, a 
szentségekben stb., mint az legközelebb is, ki tudná már 
hányadszor, a polgári házasságra nézve történt. 
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Valahányszor az országgyűlést hasonló ügyekkel fog-
lalkozni látjuk, mindannyiszor ama két állítás jut eszünkbe, 
hogy országgyűlési képviselőink magokat a nép képviselői-
nek nevezik, aminthogy csakugyan többször is halljuk őket 
a népre appellálni, igy nevezetesen a polgári házasság ügyé-
ben is; a tnásik pedig az, hogy mindannyiszor azon állítás-
sal találkozunk, miszerint ők az egyház tanitmányát nem 
akarják érinteni és nem is érintik. Sokféleképen, sokoldal-
ról megvizsgáltuk e kettős állítást, de igazolva sehogy sem 
találtuk. 

Ha ugyanis országgyűlési képviselőink valóban a nép 
képviselői, ugy határozataikban a nép szellemét, vágyait és 
óhajait kellene szemük előtt tartani, mert ha ezt nem teszik, 
ugyan miben és mennyiben képviselik akkor a népet ? Ha 
valami, ugy bizonyára a vallási kérdések, és igy a polgári 
házasság is azon ügyek közé tartozik, melyek felől, lia kép-
viselőink csakugyan a népet képviselik, ennek érzületéről, 
szelleméről kellene előbb tudomást szerezniök, azt kellene 
megtudniok, megvan-e az elégedve a házassággal ugy, mint 
az rendezve van, vagy óhajtja-e, hogy azon változtatás 
történjék, és pedig a polgári házasság alakjában. E nélkül 
határozni házassági ügyben, eltekintve azon körülménytől, 
hogy erre az országgyűlés semmiképen sem illetékes forum, 
annyit jelent, mint határozni a nép nevében, a nép érzületé-
ről, mely épen ellentétes is lehet avval, ami határoztatik, 
ami épen nem jelenti azt, hogy honatyáink valóban a szó 
igaz értelmében a nép képviselői lennének. Pedig, hogy a 
nép érzülete csakugyan ellentétben van e mindenároni páro-
sodás theoriájával, az eléggé kiviláglik abból, hogy képvise-
lőink még csak megsem kisérlették propagandát csinálni a 
nép közt, a különben is kétes értekü petitiók gyűjtésére a 
polgári házasság mellett, mit pedig megteendettek, ha csak 
a legkisebb sikerről is biztosítva lettek volna. 

Ami pedig azon másik állitást illeti, hogy nem akar-
j ák az egyház tanitmányát érinteni, minthogy e pont épen a 
polgári házasságra nézve már többszörösen ki volt mutatva 
és bebizonyitva, hogy igenis az országgyűlés érinti és sérti a 
kath. egyház tanát a házasságra nézve, azért e pontot mel-
lőzve, egy másikra forditjuk figyelmünket, mely azonban e 
kérdéssel szoros összefüggésben van. Az egyház a polgári há-
zasságot ugy tekinti, mint concubinátust, aminthogy nem is 
más ; az egyház egy másik tana szerint a concubinátusban élő 
hiveket nem szabad a papnak bűneiktől feloldozni, a mig 
csak a bűntársat el nem hagyják, ha tehát ily viszonyt köt-
nek a kath. hivek, vagy annak teszik ki magokat, hogy az 
első gyónás alkalmával polgárilag magokhoz vett párjukat 
világba kell bocsátaniok, ha bűneiktől fel akarnak oldatni, 
vagy pedig egész életüket a bün súlya alatt, lelkismeretük 
nyugtalansága közt kell eltölteniök. Igaz, még van egy mó-
dozat, és ez az, amit ki akarunk emelni : az állam ez eset-
ben meg fogja szigorúan hagyni a papoknak, hogy oldoz-
zák fel a hiveket bűneiktől. Fog-e az országgyűlés ily esz-
telen és kivihetetlen gondolatra jutni, vagy talán épen pol-
gári papokat fog-e alkalmazni, kiket bünfeloldó hatalommal 
fog felruházni, nem tudjuk, hanem, hogy aki hatalommal bir, 
azaz birni vél, a házasság szentsége helyett polgári házas-
ságot behozhatni, hogy annak hatalommal is kell birnia 
a papságnak hasonló parancsot osztogatni, azt mi logicus kö-

vetkeztetésnek tartjuk. Igy já rnak az emberek, kik oly 
ügyekben tulajdonítanak magoknak hatalmat, melyekhez 
nem birnak és melyeket nem értenek, nevezetesen igy j á r -
nak a honatyák, ha egyházatyák akarnak lenni, és ez mind 
azért történik, hogy a mi képviselőink is bebizonyítsák, 
miszerint ők sem tudnak többet, mint kedves külföldi liberális 
társaik, ami pedig nem újság. • 

l'est, márczius 10. K ö z ö s ü g y e s b á t o r í t á s . 
Lehetetlen lett volna lehetetlenebb dolgot képzelni, mint azt, 
hogy lajtáninneni liberálisaink a szabadkőmüvesi solidaritás 
megtagadásával minden támogatás nélkül hagyják la j tán-
tuli ,testvéreiket' azon ,Kulturkampf'-ban, melynek szinte-
rét jelenleg a bécsi birodalmi tanács képezi, mert az ma már 
elismert tény, hogy még a czopfos hajú és kaftányos zsidók 
is többet tesznek a műveltség előmozdítására Európában, 
mint a katholicismus, a támogatást tehát megtagadni annyit 
jelentene, mint a katholicismus- illetőleg pedig az ultramon-
tanismussal kezet fogva a műveltség ellen harczolni. Igy fog-
hatta fel szerepét valószinüleg a ,Pester Lloyd' is, azért 
nyújtott inkább kezet azoknak, kik jelenleg Austriában ko-
vácsolják Bismarck rendeletére a lánczokat az egyház ré-
szére ; azért kiált fel, miután már tiltakozott volna az ellen, 
hogy az egyháznak szabadság adassék, ily módon : vagy 
teljes alárendeltség, vagy teljes szabadság adassék az egy-
ház részére, mert az infallibilitás óta a katholicismu3sal 
egyezkedni nem lehet, miután az az állapot állott be, hogy 
az egyiktől — értve az államot — minden elvétessék és a má -
siknak, az egyháznak adassék. 

Több malitiát alig lehet néhány sorban összeírni, mint 
az a fentebbiekben olvasható. Az egyházzal az infallibilitás 
óta, mondja a ,LL', nem lehet egyezkedni és minő alapon 
állítja, ezt ? tett-e Ausztria, tett-e Magyarország, tett-e a 
dicső (?) Poroszország az infallibilitás kimondása óta kísér-
letet a sz. székkel, mint a katholicismus képviselőjével az 
egyezkedésre? az eddigi kétoldalú szerződéseket tudjuk, hogy 
a mindenhatóság attribútumával a liberalismus által felruhá-
zott államok széttépték, tudjuk,hogy Róma hasonló erőszakos-
kodások ellen tiltakozott, de arról semmit sem tudunk, hogy 
bármely állam, mely Rómával minden legkisebb ok nélkül sza-
kított, az egyezkedést megkisérlette volna ; becsületes módon 
pedig csak akkor lehetne mondani, hogy a katholicismussal 
egyezkedni nem lehet, ha vagy ő határozottan kinyilatkoz-
tatta volna előlegesen, hogy semmiféle egyezkedésről, semmi-
félepontban sem akar tudni, vagy ha az államok legalább az 
egyezkedésre kisérletet tettek volna. Ez alaptalan vádat 
különben eléggé megczáfolja azon tény, melyre, ha akarna, 
a ,P. Ll.' is emlékezhetnék, hogy a németországi püspökök 
a már alkotott üldözési törvények után is kijelentették, hogy 
ők ugyan el nem ismerik az állam önhatalmi rendelkezését 
az egyházban, de készek lettek volna az állam óhajtásait 
meghallgatva tárgyalásokba bocsátkozni. Ugy hiszszük, 
hogy a ,P. LL' csak nem fogja tagadni, hogy az egyezke-
désre kész eme nyilatkozat az infallibilitás kimondása után 
látott napvilágot, a mi elég bizonyíték hitünk szerint arra, 
hogy a ,P. LZ.' állítását egyszerűen hazugnak bélyegezzük. 

A ,P. Ll.' természetesen nagyon jól tudja, kikkel van 
dolga, igen jól ismeri mind olvasói szája izét, mind azokét, 
kikre hatni akar czikkével, nagyon jól tudja, hogy az egy-
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ház egyezséget csak tanitmányaiban nem ismer, s hogy van-
nak és lehetnek más pontok, melyek egyezség tárgyát ké-
pezhetik ; de ezt kimondani veszélyes lenne, czélhoz nem ve-
zetne, mely az egyház teljes lenyügözésében áll; ily alkalom-
mal az általános kifejezéseknek igen jó hasznát lehet venni, 
hátha még egy kis fenyegetést is lehet az általános kifeje-
zéshez csatolni? mit tesz az azután, ha e fenyegetés ismét nem 
más, mint ujabb hazugság, kifogja azt az ő olvasói közül még 
vizsgálgatni is, hogy nem tendentiosus hazugság-e, mintha az 
egyház az államot el akarná nyomni ?, vagy ha vannak, kik 
ezt teszik, ugy legfeljebb csak örvendenek, hogy kezükre 
uj argumentum szolgáltatott, melylyel a katholicismusra 
ismét egy csapást mérhetnek. Valóban, ha minden más egyéb 
világosan nem bizonyitaná is, mily nyomorult ügy az, me-
lyet a liberalismus védelmez, maga e fegyver, a gyaláza-
tos hazugság elegendő, hogy minden becsületes ember un-
dorral forduljon el tőle. 

Az iufallibilitás kimondása által, mint az százszor 
mondva volt, az egyház jogköre, igényei és hatalma az állam 
irányában legkevésbbé sem változtak, az iufallibilitás után 
az egyház épen ugy nem akar az államtól semmit elvenni 
ami az övé, mint azelőtt, akik ennek ellenkezőjét állítják, 
azok vagy egyáltalában fogalmával sem bírnak az iufallibi-
litásnak és akkor hallgatniok kellene, vagy ha tudják, mire 
terjeszkedik ki és mégis ugy beszélnek mint a ,Lloyd', ugy 
mint roszlelkü békezavarók méltók, hogy az államból kiuta-
sitassanak. Az állami béke sokkal szentebb és fontosabb, 
hogysem azt néhány roszlelkü író lázitó bátorításának fel 
lehetne áldozni, pedig fel lesz áldozva, ha a kölcsönös bizta-
tásoknak, történjenek azok bár a legbuzgóbb állításokkal 
előbb-utóbb vége nem vettetik, ily helyzetben mint jelenleg 
élünk, midőn a lajtántuli egyházellenes üzelmeket azoknak 
majmolása nálunk is azonnal követni szokta, el lehetünk rá 
készülve, hogy a bécsi zsidó sajtó hazugságainak egész kész-
letével fog sikra lépni, hogy magyarhoni ,testvéreit' segé-
lyezze az egyház lenyügözésében, melynek hogy mi vége 
lesz, avval természetesen legkevesebbet törődnek azok, kik a 
tüzet meggyújtották, de törődni kell azoknak, kik a capito-
liumbau ülnek, nehogy ébredésök későn legyen. -+-

Tiszavidék, febr. végén. , M e m i n i s s e i u v a b i t ! ' 
(Vége.) Az ,infandum scelus'-t tervező, intéző ,nagy hata-
lom' tehát a ,Kzpt'~ban is egy közeget nyer és bir, mely által 
érvényre juttathatja czélzatait ! 

De hát váljon a parlamenti ,Krach' botrányai után, az 
államot, az egyház megtámadásának, üldözésének ,hajrá !'-
ival, hűhóival vélik valóban rehabilitálhatni ? 

Paródiája a képviseleti alkotmány-rendszerének az a 
jelenlegi desperát helyzet, mely a szabadéivüség czégje, 
védve alatt alakult és működött kormányzatnak minden 
ágában az ,ázsiai' állapotokat szembetünőleg is eléggé illus-
trálja. S ez acut jelleget öltött válság közepett volna csak-
ugyan ok-, czél- és alkalomszerű az egyház exterritoriali-
sálása ? Medicina peior morbo ! 

Ez nem a consolidatio előfeltétele vagy következmé-
nye. Ez kórtünete, prognosticona a socialismus forradalmá-
nak : az anarchiának ! . . . . 

Avagy azok a ,védelmi eszközök' gyanánt forcirozott 
.§§-ok, nem volnának-e igazságtalan, sérelmes törvények ? 

nem offensiv rendszabályok ? és pedig ama véd és daczszö-
vetség miatt, melynélfogva az uralmat bitorló titkos társu-
latok ,viribus unitis' a ,vér és vas' politikának szolgálatá-
ban az állam mindenhatósági, csalhatatlansági szédelgé-
seinek, vállalatainak keresztülvitelét kisértgetik, munkál-
ják ? Már pedig a környülmetélt tudománynyal, lelkismeret-
tel, becsülettel üzérkedő, egyedáruskodó páholyok, me-
lyekben Isten éâ ember, egyház és haza, vallás és nemzeti-
ség mediatizáltatnak, a hitetlenség és erkölcstelenség eman-
cipatiójának kikiáltása mellett, közvetlenül az oltárok és 
trónok, közvetve a társadalom léte ellen esküdtenek össze ! 

r 

Es mégis, mégis, azok a cosmopolitikus tanok, elvek, 
elméletek és intézvények után lelkesülő, zajongó interna-
tionalis liga kisebb-nagyobb fokú iparlovagjai beszélnek, 
mernek beszélni a magyar katholikus clerus ultramontanis-
musáról, mely a hazát veszélyezteti ! ! 

Haza ! — és hazaszeretet ! hang, czégér, szerep, üzlet 
ez a világpolgárrá avatott szabadkőművesnek ; ellenben ér-
zelem, kötelesség, áldozat, élet azon testületnek, melynek 
szelleme mellett tanúskodik a mult, a történelem ! Igaz : 
ultramontánoknak nevez, vagy inkább, miként b. Schorle-
mer-Alst mondotta: ultramontánokká tett minket a ,vörös 
tollas, sipkás és inges' reactio; mert a kereszténység ügyét 
képviseljük, védjük; a kereszténységét, amely e hazát, 
nemzetet, a pogány, tatár, török és kurucz világ viharai 
daczára, e continens országai, népei között a ,civilisatio véd-
bástyájává' lenni kepesité ! Ez értelemben ultramontánok 
vagyunk és leszünk nemcsak a közép-, hanem a jobb- és 
balpárttal szemben is. Ám legyen ! A ,még ki nem bontott, 
s még ki nem tűzött zászló alatt, most is ugyanazon szent 
eszmékért, elvekért, érdekekért fogunk sorakozni, küzdeni 
,veletek, ha lehet, ellenetek, ha kell !' Hadd legyen hát egy 
szellemi erővel, erkölcsi fegyverekkel vivandott keresztes-
háborúnk is, a modern pogányság actionariusaival, akarom 
mondani: légióival! Minket állásunkon, helyünkön találtok, 
ugy a szerencse-, valamint a balsors esélyei közepett, azok-
kal egyetemben, akik tudják, értik és azt tar t ják: „e kivül 
nincsen számodra hely" . . . . „itt élned, itt halnod kell !" 
Külföldre menekülni azoknak szokása, kik az „ubi bene, 
ibi patria"-t vallják s akik a Darwin-atyafiság jussán örö-
költ hajlamok és szenvedélyek ösztöneit követve, az onnan 
importált különlegességekkel odajuttaták Magyarországot, 
hogy — ha Isten nem segit — talán ismét nagyon szomorú 
és sötét korszak átkait és veszélyeit szenvedjük át, nemze-
déken át emlegetve azon nagy embereket, „akiké az ország, 
a hatalom és dicsőség" ! ? ! F. B. 

Berlin. A p é t e r fillér s az u j z s i d ó-a e r a, 
ezek azok, a mikről ma irni akarok. Iránytadó körökben t. i. 
azon szándékkal viselkednek, hogy a péterfillért megtiltsák. 
Erre nézve külön tvjavaslatot akarnak a birodalmi tanács 
asztalára letenni azon motivatióval, hogy a pápának ugy sincs 
szüksége ezen pénzre, mert Marseillen át Németországba 
az ultramontán sajtónak támogatására küldi (!) Látszik 
hogy ezek az urak a liberális sajtónak megvesztegethetősége 
által annyira el vannak kábitva, hogy nem is tartják lehet-
ségesnek, miszerint valaki elvből is önzéstelenül küzdjön 
még a legjobb ügyért is. A tvjavaslat azonban, ha indít-
ványba hozatnék, s mint birodalmi tanácsunktól várható el-
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fogadtatnék is, legfelebb arra szolgálna, hogy a kormány e 
gyűlöletes lépés által egyúttal nevetségessé is tenné magát ; 
mert először: nem lehet megtiltani senkinek, hogy jót ne 
tegyen, másodszor pedig, aki péterfillért akar adni, az min-
dig találand módot, hogy azt Rómába eljutassa. A szeretet 
mindig találékony, annál inkább a jelen esetben, hol a leg-
hivebb fiaknak szorongatott, szentséges atyánk iránti szere-
tete mintegy önvédelmi állásba szorittatik. 

De ha már a pápától irigyli is a péterfillért a mi kor-
mányunk, nem hiszszük, hogy hasonló szűkmarkúságot fog 
majd egy másik tényező iránt tanusitani, mely épen most azon 
van, hogy az állam erszényéhez folyamodjék. Ertem a porosz 
zsidóságot, mely mig a keresztényekre vonatkozólag szokott 
tolakodó szemtelenségével az egyháznak elválasztását az 
államtól, azaz, az ő felfogása szerint, minden támogatásnak 
megvonását, ellenben pedig a folytonos, hol kiesinykedő, hol 
durva zaklatások korának inauguratióját követeli — addig 
a maga számára e támogatást nemcsak erkölcsi téren, ha-
nem a mi a zsidónál a fő, most már anyagi téren is kezdi 
követelni, amennyiben legújabban oly folyamodvány kö-
röztetik az egyes zsidó községekben, melynek értelmében a 
képviselőház megkerestetik : vessen ki már egyszer a zsidó 
cultus- s iskolai czélokra is évenkint meghatározandó mél-
tányos, azaz mennél nagyobb összeget ! 

A kik egyrészt honi zsidóságunknak mindinkábbi el-
hatalmasodását, másrészt pedig azon irányt veszik tekin-
tetbe, melyben u. n. egyházpolitikai törvénykezésünk egy 
idő óta halad, azok aligha csudálkozhatnak rajta, ha a vér-
szemet kapott zsidóság immár adófizetővé akarja tenni a hi-
vatalos ,állam'-ot is, mely ha megszűnt kereszténynek lenni 
s lett zsidó-szabadkőművessé, illik, hogy immár urának, a 
zsidóságnak adózzon. 

Jeles, hogy a zsidó petitio, egyéb argumentumai közül 
azon zsidó katonákról is szól, „kik Poroszország valamennyi 
háborúiban lelkesedéssel vettek részt," s csak azon csudálko-
zunk, hogy azt nem mondja, miszerint voltaképen e ,zsidó 
katonák' hősies elszántsága verte le az első, valamint a har-
madik Napoleont ; hiszen tudjuk, hogy az I. Napoleon elleni 
utolsó háborúban a rajnamelléki zsidóság oly rengeteg ösz-
szeggel váltotta nfeg magát a ,hősieskedés' kötelességétől, 
hogy e pénzből az egész rajnamelléki, nota-bene keresztény-
katholikus hadtestet mozgositani, s a háború tartama alatt 
fentartani lehetett. 

Mindamellett nem csudálkoznánk, ha kormányunk, 
tekintetbe véve zsidó barátainak, ha nem is a csatatéren — 
kivéve mint jól fizetett, mindkét részt szolgáló kémek — ugy 
legalább más tekintetekben, például a lapokban tett jó szol-
gálatait ; tekintetbe véve továbbá a liberális rendszernek 
következetes végkifejlődését, egy nagy elhatározással a 
zsidóvallást decretálná az állam vallásává, miből természe-
tesen a nem körülmetélteknek általános kiirtása vagy leg-
alább is rabszolgákká tétele következnék. Ha már meg van 
a dolog, legyen meg annak külső jele is ; — hiszen ilyér-
telmü ,törvényt' hozni csak nem lehet nehéz feladat egy li-
berális, in specie a porosz kormányra nézve ? ! 

Itteni beavatott körökben azt beszélik, hogy épen nem 
lesz könnyű munka a birodalmi kormányra nézve, legujabbi 
azon tvjavaslata számára megszerezni a kellő többséget, 

melynek értelmében minden katholikus püspök és pap bár-
mikor német polgári jogától fosztathatnék meg, azaz az 
egész katholikus papság oly állapotba hozatnék, minőben 
az általánosan megvetett zsidóság soha, még a ,sötét' közép-
kornak legsötétebb korszakában sem volt : mert mint a „hl. 
röm. Reiches Kammerknechte" közvetlen császári védnök-
ség alatt állottak, holott a mai protestáns .császárság' a ka-
tkolikusokat még mint ,a császári kincstár szolgáit' sem 
akarja befogadni, hanem (lásd a Russel-féle levelezést) nyil-
tan az üldözök élére áll. 

Tehát, hogy visszatérjek onnan, a honnan kiindultam, 
nehéz lesz e törvényt, keresztülnyomni' mert, eddig legalább 
még az úgynevezett nemzeti pártban, a Bismarck-imádók 
eme fanaticus sectájában is azon meggyőződés kezd felülver-
gődni, miszerint már elég az odiosus kivételes törvényekből; 
mondom : ,eddig1, mert ezen urak már nem egyszer az utolsó 
pillanatban, midőn Bismarck jó keményen rájok förmedt, 
nézetöket egy perez alatt megváltoztatták, ami ismét meg-
történhetnék. 

Azért is nem annyira ezeknek, mint inkább a szövet-
séges' államok a szövetségi tanácsban adandó szavazatát vár-
juk nagy kíváncsisággal; mert ugy látszik, mintha ezek is 
már megkezdenék unni ama legújabban Poroszország által 
rájok erőszakolt szerepet, melynél fogva Bismarcknak anti-
katholikus rögeszméinek kivitelében szüntelenül alázatos 
segédszolgálatokat tegyenek. A szóban forgó tvjavaslat pél-
dául többi közt azt mondja, hogy aki az egyik német állam-
ban polgári jogát elvesztette, az semmi más német államba 
sem vehető fel. Ez oly megkorlátozása az állami önállóság-
nak, melyet talán Bádent kivéve, egyike sem fog tűrni a ki-
sebb államoknak, mihez még az is járul, hogy például a 
bajor kormány a legujabbi választásokból megtanulhatta^ 
hogy katholikus népének nagyon is nem tetszik azon rend-
szer, melyet a protestáns Poroszország legújabban a biroda-
lomra ráerőszakolni iparkodik, s ennélfogva aligha fogja a 
szövetségtanácsban támogatni. Ha Poroszországnak kedve 
van, mindenben az orosz mintát utánozni, tegye saját risi-
cójára, a szövetséges államoknak pedig legyen annyi eszök, 
hogy a vallási háború előidézésére ne segédkezzenek. 

Svajcz. Az ü l d ö z é s t ö r t é n e t é h e z . Szövetség-
tanácsunk meglehetősen kellemetlen helyzetbe került az 
által, hogy a derék juravidéki katholikusok papjaik erősza-
kos elűzése elleni erélyes tiltakozásuktól el nem állanak, sőt 
a kérdéses ügynek mielőbbi eldöntését minden rendelkezé-
sökre álló, törvényes eszközzel sürgetik. Mert az igazság 
ellenére még sem mervén dönteni, attól tart a magas szövet-
ségtanács, hogy azon esetre, ha igazság szerint, azaz a ka-
tholikusok javára dönt, — ezen körülmény a közellevő 
berni választásokra ,reactionarius' befolyást gyakorolhatna, 
az pedig szerinte szintén nagy baj. Látjuk tehát ismét egy-
szer azt az esetet, hogy valaki oly annyira bele intriguálta 
s hazudta magát a legkellemetlenebb helyzetbe, hogy aztán 
sem jobbra, sem balra nem tud kivergődni belőle ; — 
ugy kell ! 

Eközben a juravidéki katholikusok vasárnaponkint 
átvándorolnak a franczia területre, hogy ottan misét hall-
gassanak s a szentségekhez járuljanak ; mig a svajczi, ille-
tőleg berni kormány mindig azon töri fejét, miként le-
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hetne még ezt is megakadályozni. A francziák pedig leg-
nagyobb szívességgel fogadják hozzájok átjövő zarándo-
kainkat. — A liberális sajtó legújabban két jurai kath. pa-
pot azzal rágalmazta, hogy aláírásukat azon ismeretes tilta-
kozás alól visszavonták ; ezek pedig kijelentik, hogy ez nem 
áll, mert ők a berni kormánynak erőszakoskodásai ellen 
még ma is tiltakoznak. A purntruti Orzsolya-szüzek most már 
végképen elűzettek, mivel hogy Pipy ,Staatspfaíf-nak mi-
séjét kerülték. A száműzötteket Montalembert grófné foga-
dandja be a Doubs-departementbe fekvő, Maiche nevü kas-
télyába, hova intézetöket is teendik át. Baselban farsang-
kedden a ,bolondok' körmenetet tartottak, melyben nagy 
vasból készült keresztet is hordtak körül, különféle isten-
káromló énekek elénekelése s egyéb haszontalanságoknak 
elkövetése mellett. Ennek megfelelő egy másik mozzanat az, 
hogy e városban 100 házaspár közül rendesen csak 25 veszi 
fel az egyház áldását, a többi pedig a polgári összeadással 
beéri. Igy halad a hitetlenség párhuzamosan a libera-
lismussal. 

A sanctgalleni kormány is nemes ténykedésre adta ma-
gát, amennyiben legújabban valamennyi temetőt hitfelekeze-
tiekké parancsolta, s ebbeli rendeletének keresztülvitelét a 
legnagyobb szigorúsággal sürgeti. Glarusban a protestáns 
kormány s néhány szabadkőműves gyártulajdonos azzal fog-
lalkozik, hogy — a protestáns tolerantia s vallásszabadság 
nagyobb dicsőségére — pert akasztanak minden oly katho-
likus munkás nyakába, ki az ,államilag el nem ismert' ka-
tholikus ünnepeket megtartja. Luzernben a katholikus hit-
község elhatározta, hogy az ,Im Hof1 nevezetű plébániára 
nézve a kegyúri jogot a várostól megszerezze, minek meg-
történte után a község dolgait egy pap s egy világi által 
kezeltetni fogja. Ezen indítvány eredetileg a liberálisok- s 
ókatholikusok által tétetett ; de az igazi katholikusok is fo-
gadták el, mert azt hiszik, hogy ekként leghamarabb sike-
rülend az uralkodó liberális pártnak hatalmát megtörniök. 
Azonban ez is alighanem egyike azon optimisticus felfogá-
soknak, melyek a conservativek kizárólagos tulajdonát ké-
pezik, s melyeknek következtében annyit — alusznak. Ha a 
luczerni katholikusoknak nem sikerült a városi tanácsban 
többségre vergődni, hogy fognak az egyházközségiben erre 
szert tenni, midőn katholikus helyen e kettő majdnem 
azonos? . . . 

Belgium. A t e m e t ő k k é r d é s e vésztjóslólag 
mindinkább nagyobb mérveket ölt. Vésztjóslólag, mert attól 
lehet immár tartani, hogy e kérdés mély szakadást idézend 
elő a katholikusok közt, amennyiben ez ama tér, melyen a 
liberálisoknak s a hitökhez hiven ragaszkodóknak nézetei 
szétágaznak; — mi több, a liberálisoknak élére oly férfiú 
lépett, ki eddig az országnak valamennyi kath. polgára előtt 
nagy tekintélyben állott. 

A dolgok menete ugyanis a következő. A mióta a te-
metők körüli viták először támadtak (1. a ,Bel.1 12. sz. 96 1.) 
azon fontos esemény adta elő magát, hogy Anethan báró, az 
1870-iki katholikus ministerium elnöke s még jelenleg, ha 
nem is feje, ugy legalább egyik legbefolyásosabb tagja az 
országos katholikus pártnak a ,Journal de Bruxelles1-hen 
ezen kérdés feletti nézeteit fejtegette, melyek szerint a ,ki-
békülés* katholikusok s liberálisok közt lenne azon főczél, 

mely felé minden okos belga államférfinak törekednie kel-
lene, mert Belgiumban, mint a báró mondja, hol két, majd-
nem egyenlő, erős párt áll egymással szemben, egygyel kizá-
rólagosan kormányozni nem lehet; hanem minden párt kény-
telen a másikkal békés, jó viszonyban lenni ; mert különben 
egész állami életünk nem lenne egyéb, mint egy folytonos 
ministerválság. 

Tehát a ,kibékülés', ez a báró urnák jelszava ; de mily 
furcsán érti ő ezt, kiderül többi közt abból is, hogy a teme-
tők kérdésében ekként szeretne ,kibékülni', hogy a kath. 
egyháznak megadja ugyan a ,hitfelekezeti' temetőket, de a 
liberálisok kedveért megtiltja neki azokban bármiféle val-
lási ténykedést véghez vinni — ! 

Ezen felette okos (?) gondolattal azonban ugy járt a 
báró ur, mint többnyire minden ember járni szokott, ki két 
urnák szolgálni szeretne. A liberálisok nagy köszönettel fo-
gadták azt, mi e tervezetben nekik kedvezett, t. i. az egy-
házi functióknak a temetőkből való kitiltását ; de épen 
ebből, sokkal több következetességgel, mint a kibékitő báró 
ur azon következtetést vonták, hogy : hiszen, a ki ennyit 
megengedhet, az ipso facto máris a felekezetnélküli temetők 
álláspontján áll ! . . . A katholikus sajtó azonban oly erély-
lyel utasitotta vissza ezen, majdnem kétszínűnek mondható, 
dőre tervet, hogy a báró kénytelen volt azt nyilvánosan 
visszavonni, de nem anélkül, hogy keserves sajnálkozását 
ne fejezte volna ki a felett, hogy ,jó szándéklatai' annyira 
értettek félre. 

Ez megtörténvén néhány nap mult el anélkül, hogy e 
tekintetben valamely figyelemre méltó lépés vagy szó téte-
tett volna, s máris eltemetettnek hittük az egész ügyet, mi-
dőn egyszerre a tournayi egyházi megyének ,Semaine reli-
gieuse' czimü hivatalos lapjában az ottani püspök urnák 
msgr. Dupontnak tollából hoszabb czikk jelent meg, mely a 
szóban forgó tervet s czikkét kereken és formaliter kárhoz-
tatta, amennyiben a megyei papsághoz intézett levél alak-
jában a bárónak azon elméleteit, melyek által az egyházi 
fegyelmek ,igazi, tiszta jellemét' meghatározni s a felett 
döntő Ítéletet hozni iparkodik, mi tartozik ehhez, mi nem ; 
ugy szintén ama követelését is, egyes vallási ügyeket az 
egyháznak befolyása nélkül, sőt annak legszentebb érdekei 
ellenére eldönteni akarni ; hivatkozását a kivételekre s a 
hibákra, mintha ezek alkotnák a szabályt, s végre azon 
törekvését a vegyes kérdéseknek megoldását kizárólagosan 
az államra ruházni — mint oly tévelyt utasitotta vissza, me-
lyet a szentszék már régen formaliter kárhoztatott. 

A püspök, midőn e levelét irta, épen Rómában lévén, 
nyilatkozatát is onnan keltezte, minek következtében az 
annál nagyobb feltűnést okozott, minthogy a közönség csak-
hamar ugy vélekedett, miszerint e fontos okmány ő szent-
ségének közvetlen sugalmazására Íratott. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
== Megjelent s beküldetett : „A szentség hirében, 

1859-ben elhunyt Vianney János-Maria, ars-i plébános 
életrajza. Irta Monnin Alfréd abbé, fordította Galambos Kál-
mán, nagysárói pleb. Budapest 1874, kiadja Sartori Károly. 
8-adr. 460 1., ára 1 frt. 20 kr. 
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Oly könyvet hirdetünk t. olvasóinknak, melynek papi 
könyvtárból nem szabad hiányoznia. Egy munkában s szen-
vedésekben, de jótékony cselekedetekben, áldásos működés-
ben, söt mondhatnók csudákban is gazdag papi életnek leirása 
ez. Pedig akinek élete itt egyszerűen szép s gyakran mégis 
megható vonásokban ecseteltetik, nem volt fényes tehetség, 
nagy tudós, de volt ajtatos, alázatos szivü, fáradhatlan, szó-
val igazi pap, ki a rábízott giráját oly jóltudá forgatni, hogy 
a szentség hírében hunyt el. S nem is ezelőtt néhány szá-
zaddal élt, mikor a világ állitólagosan még sokkal jobb volt, 
hanem most, napjainkban, úgyszólván köztünk, 1859-ben 
halt meg, s akik személyesen ismerték még számosan élnek, 
bizonyítékául annak, hogy az Urnák még ma sem bénult 
meg hatalma s dicsősége 'szentjeiben. 

Mennyit tehet a jó pap hivei örökkévaló üdve érdeké-
ben, hogy vezetheti az örök boldogságra, kik már örökre 
elveszetteknek látszottak ; mily hatalmas segédeszköz mind-
ezekben az őszinte ajtatosság, a sziv tisztasága, a fáradhat-
lan felebaráti szeretet, az önfeláldozás s a mindenbeni jó 
példa, mindezt e könyvből tanuljuk, melyen megható mys-
ticus vonás húzódik keresztül, meiy minden papra nézve 
mély s terjedelmes elmélkedéseknek, de gyakori szent vigasz-
nak is gazdag tárháza ; jó, őszinte barát, kitől nem egy ké-
nyes kérdésben bátorítást, de útbaigazítást is nyerhet. 

A könyv franczia elevenséggel s érdekes modorban 
van irva. A fordítás igen jó, szorgalmas, itt ott jegyzetekkel 
is bővítve ; a kiállítás csinos, az ár valóban csekély. Megren-
delhetni Sartori Károly könyvkereskedőnél Pesten, a város-
ház terén, kinek jól felszerelt, egészen uj személyzettel ellátott 
üzletét, mely a katholikus irodalomnak Magyarországbani 
terjesztésére már annyi áldozatot hozott, ezúttal ismételten s 
melegen ajánljuk. A 

Máriahavi Szentbeszédek. A tavasz közeledtével 
felhívjuk az érdekeltek figyelmét Kozma Károly hittudor 
„Májusi virágok szűz Mária életéből" czimü munkájára, 
melyben szerző a bold. Szűz egész életét, egyházi beszédekbe 
öntve tárgyalja olyképen, hogy ezek az egyházi évkor Má-
ria-ünnepein is használtathatnak. Ajánljuk e munkát főleg 
a máriahavi ájtatosságra készülő lelkész uraknak. Kapható 
Egerben, az érseki lyceum könyvnyomdájában. Ára fűzve 
1 frt. Bővebb ismertetését lapunk tavali évfolyamának I. 33 
száma hozta. 

VEGYESEK. 
= M e g h í v á s . A Szent-Is tván-Társulat folyó 

hó 19-dikén délelőtti 9'ja órakor Budapesten a köz-
ponti papnövelde földszinti nagytermében ta r tand ja 
X X I I . rendes közgyűlését, melyre a társulat összes 
tagja i tisztelettel meghivatnak. — A gyűlés meg-
nyi tását az egyetemi templomban reggeli 9 órakor 
ta r tandó csendes szentmise előzi meg. 

Budapest, 1874. márczius 11-kén. 
Ágoston Antal, t i tkár . 

— A Sacra Congregatio de propaganda Fide római 
nyomdájában 1870-ben a Rituale Romanumnak uj kiadása 
bocsáttatott közre, melyhez egy ily czimü függelék csatol-
tatott : „Appendix ad Rituale romanum sive collectio Bene-
dictionum et Instructionum a Rituali romano exulantium 
Sanctae Sedis auctoritate approbatarum seu permissarum 
in usum et commoditatem Missionariorum Apostolicorum 
digesta." 

Ezen függelékben a következő áldás is fordul elő: 1. 

Benedictio viae ferrae et curruum (approbata a S. R. C.) V. 
Adiutoriuin nostrum in nomine Domini. R. Qui fecit caelum 
et terram. V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. 

Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui omnia ele-
menta ad tuara gloriam, utilitatemque hominum condidisti ; 
dignare quaesumus hanc viam ferream, eiusque instrumenta 
bene t dicere, et benigna semper tua Providentia tueri ; et 
dum famuli tui velociter properant in via, in lege tua ambu-
lantes, et viam mandatorum tuorum cur rentes, ad caele3tem 
patriam feliciter pervenire valeant. Per Christum Dominum 
nostrum. R. Amen. 

Oremus. Propitiare Domine Deus supplicationibus no-
stris, et bene f die currus istos dextera tua saneta ; adiunge 
ad ipsos sanct03 Angelos tuos, ut omnes qui in eis vehentur, 
liberent et custodiant semper a periculis universis : et quein-
admodum viro Aethiopi super currum suum sedenti, et sacra 
eloquia legenti, per Levitám tuam Philippum fidem et gra-
tiam contulisti; ita famulis tuis viam salutis ostende, qui tua 
gratia adjuti, bonisque operibus iugiter intenti, post omnes 
viae et vitae buius varietates aeterna gaudia consequi mere-
antur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen. 

Deinde Sacerdos aspergat viam et currus aqua be-
nedicta, 

— Reinkens ,püspök' a legújabb hirek szerint, nem 
fog Bajorországban elismertetni. — Haneberg püspök, egy 
általunk már többször emiitett ügyben, mivel t. i., egy még 
élő első nejétől elválasztott protestáns férjjel házasság-félére 
lépett katholikus asszonyt kiközösített, ennek ,megsértése'' 
miatt a kaiserslauterni tvszék által 25 tallérnyi pénzbirság-
ban marasztaltatott el. — A rochesteri püspök s papságától 
(New-York államában) részvétirat érkezett a német püspöki 
karhoz. — Innsbruckban egy cs. kir. tisztet bocsátottak el 
legújabban, mert egy ottani egyetemi tanulónak párbajra 
való kihívását azon megjegyzéssel utasította vissza, hogy 
mint katholikus nem vívhat párbajt. — A müncheni városi 
tanács ujolagos merényletet szándékozik a katholikusok 
ellen elkövetni az által, hogy a városhoz tartozó Haidhausen 
nevü községnek uj, még fel sem szentelt templomát ,vegyes 
használatra' akarja átengedni az ókatholikusoknak is, mi 
annyit jelent, hogy e templom, melyet a katholikusok épí-
tettek, most, midőn kész, megvonatik tőlök. A haidhauseni 
katholikus polgárság máris erélyes tiltakozást intézett a 
magistratushoz, s ennek sikertelensége esetében egészen a 
király elé szándékozik az ügyet vinni. — Az olasz kormány 
mégis engedelmeskedett Bismarcknak, amennyiben egy tör-
vényjavaslatot fog nem sokára beterjeszteni azok ellen, kik 
hivatalos okmányokat felhatalmazás nélkül tesznek közé. 
Lamarmora, mint a lapok írják, ,Un poco piu di luce1 czimü 
könyve második részének kiadását immár sietetni akarja, 
akként, hogy az megjelenhessen, mielőtt e javaslat törvény-
nyé válnék ; avagy a kormány megteszi neki azt a szívessé-
get, hogy a törvényt addig halogatja, mig a könyv meg 
nem jelent. — Az oxfordi egyetemi tanulóknak önképző 
köre hoszabb vitatkozások után kijelenté, miszerint a Falk-
féle törvényeket igazságtalanoknak s zsarnokiaknak tartja. 
— Antonelli bibornok körjegyzéket intézett a pápai nun-
tiusokhoz, melyben mindazt, mit Visconti-Venosta ismeretes 
januáriusi jegyzékében a pápa állitólagos szabadságára s a 
modus vivendi lehetőségére mondott, határozottan vissza-
utasítja s meghazudtolja. — A colyseumi ásatások már fen-
akadtak, amint lapunkban is jeleztük, a földalatti vizek 
miatt, egészen mint I. Napoleon idejében. Az akkor történt 
ásatások tervei s rajzai meg vannak a vaticáni könyvtárban, 
csak hogy, ugylátszik, a jelenlegi rendszer tudósainak nem 
volt tudomások azokról. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sáridor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, márczius 18. 22. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Kinek engedelmeskedjünk inkább ! — A bois d'haine-i stigmatizált Lateau Louiza. — A liberalismus és a 
zsidóuralom. — Egyházi tudósítások : Pest. Quod facis fac cito. Buda. Weninger atyának böjti predikácziói. Györ. A 
páholy napi munkája. Belgium. A temetők kérdése. Brazília. Viszályok az egyház és állam közt.— Irodalom. —Vegyesek. 

Kinek engedelmeskedjünk inká"bM 
E kérdés feltevése napja inkban, midőn az em-

ber Istennel, az állam az egyházzal ál lanak ellen-
séges viszonyban s egymással szemben, és midőn 
az előbbiek az utóbbiak felett ura lmat akarnak 
gyakoroln i , mindinkább jogosul tabb , gyakor la-
t iabbá válik, megfejtése pedig annál sürgetőbb, 
minél inkább lá t juk, hogy e kérdést a liberalismus 
nem okokkal, hanem erőszakkal eldönteni akar ja . 
A kereszténységnek csak nem kétezredéves életében 
nem ma fordul t ugyan elő először az az eset, hogy 
az államok saját törvényeikkel az egyház életébe 
beavatkoztak, és az isteni törvények mellőzésével 
az ál lamfő akara tá t törekedtek érvényre jut ta tni ; 
elég erre nézve emlékezetbe hozni akár a keleti csá-
szárok vad bánásmódját egyes püspökök, sőt pá-
pák i ránt is, akár pedig u ta ln i a középkori száza-
dok harczaira az állam és egyház közt, midőn az 
investiturális jog gyakor la tával a fejedelmek visz-
szaélve, az egyházat teljesen lenyűgözni és akara t -
j uknak mindenben készséggel hódoló szolgájává le-
alacsonyítani akar ták . Az emberi önkény, a felfu-
valkodott emberi öntulbecsülés már ekkor is Isten 
aka ra tának há t r ányá ra , rovására törekedett önma-
gának érvényt szerezni, azonban az emberi szivben 
még akkor mélyen gyökerező vallásosság követ-
keztében hasonló kivételes elfajzások részint egyes 
fejedelmeknél, részint magában a népben is ellen-
szenvre ta lá l tak , és igy hasonló kísérletek hajótö-
rést szenvedtek, mielőtt még saját okozói is vél-
ték volna. 

Az állami omnipotentiának végleges szervezése 
és betetőzésének kisérlete század inknak ju to t t fel-
adatul , illetőleg századunk vállalkozott arra, hogy 

az államot Isten helyébe tegye, miért is saját tör-
vényeit , parancsolatait Isten törvényei fölé helyezi, 
azok részére első sorban követel engedelmességet 
polgáraitól , ezek részére pedig anny iban enged hó-
dolatot, amennyiben azokat souverain fensőségénél 
fogva megerősiti, és igy ezek is in ul t ima ana lys i 
nem azért b i rnak kötelező erővel, mert Is tentől 
származnak, hanem mert az állam kegyes volt 
azokat megerősíteni; minthogy pedig az egyház 
isteni rendeltetésénél fogva, kiválólag Isten akarat-
j ának hirdetésére van-e földön alapitva, azért ta-
pasztal juk, hogy az államok főleg az egyház ellen 
agyarkodnak , és az egyházban nyilatkozó isteni 
akara tot alá akar ják rendelni a parlamentaris több-
ség ál tal nyilatkozó, mindenható (?) állam akara t -
jának . Előlegesen esztelen, dőre törekvésnek mond-
ha t juk a liberalismus erőlködését. Isten egy ideig 
békével szokta túrn i a gőgös emberi akarat lázadá-
sát az ég ellen, mint békével tű r te esztelen gőgjét 
azoknak, kik a bábeli tornyot épiteni kezdték, 
de csak azért, hogy végre is bebizonyítsa, mennyire 
hiu és czéltalan minden emberi törekvés ellene ! Azt 
azonban nem lehet kétségbe vonni, hogy napja ink 
hitetlensége mellett, mihez hozzájárul még a törté-
nelemben eddig ismeretlen eszmezavar s az erőszak 
ál tal kivívott ideiglenes siker, hamarabb gyökeret 
verhet a szivekben ama nézet, mintha az állam fel-
tétlen engedelmességet követelhetne mindenben, és 
igy könnyebben toborozhat magának hadserget , 
mely tollal és fegyverrel kezében hirdesse a 19-dik 
század u j dogmáját : az ember fensőségét Isten, az 
állam fensőségét az egyház felett. Az apostol szavai : 
oportet Deo magis obedire quam liominibus napjaink-
ban nem csekély sikerrel igy fordí t ta t tak meg : 
oportet hominibus magis obedire quam Deo; hogy 
azonban mennyire téves ez utóbbi, ámbár , vagy 
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épen azért, mert modern nézet — a következőkben 
szándékozunk kimutatni . 

Első és fő bizonyitékunkat annak k imuta tá -
sára, hogy Istennek inkább tar tozunk engedelmes-
kedni, mint az embernek, a sz. Írásból veszszük. Az 
apostolok ugyanis, mint mindannyian a csalhatat-
lanság adományával felruházott férfiak, bizonyára 
legjobban tud ták megjelelni a ha tá r t , melyen t u l 
az állam, és igy az ember nem terjeszkedhetik anél-
kül, hogy Isten parancsával összeütközésbe ne jöj-
jön, legjobban tudták, hogy ily esetben mily köte-
lezettsége van az alat tvalónak ; azért az ő példájuk 
hasonló kérdésekben minden időre i rányadóul fog 
szolgálni. Már pedig e pontra nézve az apostolok 
példája egyszerű világosság dolgában semmi kí-
vánnivalót sem hagy há t ra . Valóban, ha az ,.Apos-
tolok Csel4. fejezetét átolvassuk, fényes példában 
l á t juk elitélve ama törekvést, mely az emberi 
parancsnak Isten ellenében elsőbbséget biztosi-
tani akar . 

Az ,Apostolok Cselekedeteinek' 4-dik fejezetében 
ugyanis azt olvassuk, hogy miután sz. Péter, ki J á -
nossal együt t a templomba ment, az a j tónál lévő sán-
tát meggyógyí tot ta , és a felfeszitett , de feltámadott 
Jézust hirdette volna, emiatt mindketten tömlöczbe 
vettettek és másnap a synedrium, a zsidó főtanács 
elé idéztettek, hol azonban nem kisebb bátorsággal 
hirdették Jézust , mint előbb a templomban. A bölcs 
tanács minden áron azon volt, hogy elhallgattassa 
az apostolokat, mivel pedig okokkal nem volt ké-
pes őket megczáfolni, mert a czáfolhatat lan tény, a 
meggyógyí tot t sánta az apostolokkal együt t szemük 
előtt állott, anticipálta a 19-ik század egyik argu-
mentumát , azon határozatba állapodván meg : „com-
minemur eis, ne u l t ra loquantur in nomine hoc ulli 
hominum" : amit meg is tettek, a sz. irás pedig igy 
fo ly t a t j a : „Pet rus vero et Joannes respondentes 
dixerunt ad eos: si iustum est in conspectu Dei, 
vos potius audire quam Deum iudicate". Az aposto-
lok minden fenyegetés daczára csakugyan tovább 
is hirdet ték Jézus nevét, s midőn e miatt kérdőre 
vonat tak volna, hivatkozással a fenyegetéssel össze-
kötöt t t i lalomra, akkor felelték az apostolok ama 
nevezetes szavakat : „obedire oportet Deo inagis, quam 
hominibus". (v. 29. ) 

Lehet-e ennél kétségtelenebb tényre hivatkozni, 
azon kérdés eldöntésénél, hogy kinek tar tozunk in-
kább engedelmeskedni, Istennek-e vagy embernek ? 
az egyháznak-e vagy az á l l amnak? Az apostolok 
szavai minden kételyt eloszlatnak és a kérdést 

Isten javára döntik el. Az egyház helyzetét tekintve 
napja inkban az ál lammal szemben, még fontosabb 
és világosabb lesz ránk nézve az apostolok vála-
sza, ha az esetet részletezzük. 

Mi volt az a synedrium, mely elé az apostolok 
idéztet tek? Felelet : a zsidók főtörvényszéke J e ru -
zsálemben, mely minden vallási ügyben a legfőbb 
hatalommal döntöt t , sőt a rómaiak előtti korszak-
ban hatalma kiterjedt az állami ügyekre is. Esze-
rint tehát a synedrium törvényes hatalom volt, 
mely parancsai i ránt bizonyos tekintetben engedel-
mességet követelhetett és mégis mit lá tunk ? Az 
apostolok a fenforgó esetben, minthogy ők Isten-
től azon parancsot kapták , hogy menjenek az egész 
világra tanitani minden nemzeteket, ezen önmagá-
ban véve törvényes felsőségnek megtagadják az 
engedelmességet, mert összevetve a synedrium tilal-
mát Is ten parancsával , ugy ta lá l ják, hogy az előbbi 
összeütközésben van az utóbbival, és igy nemcsak 
felmentve érzik magokat a más körülmények közt 
tanusi tandó engedelmességtől, hanem kötelességük -
nek t a r t j á k a t i lalomnak ellen is szegülni. Miből az 
következik, hogy lehetnek esetek, midőn a külön-
ben törvényes elöljáróságok sem követelhetnek en-
gedelmességet a magok részére, mely esetek akkor 
ál lanak be, midőn parancsaik Isten törvényével 
összeütközésbe jönnek. (Folyt, köv.) 

A bois d'haine-i stigmatizált Lateau Louiza. 
I. 

Lateau Louiza 1850. január hava 30-ikán Bois d'Haine 
nevii helységben Manage mellett a tournayi megyében Bel-
giumban született. Egyik nővére Rosina ekkor hatéves, a má-
sik, Adelin kétéves volt. Atya, Lateau Gergely egy szomszéd 
vashámorban dolgozott. Takarékossága arra képesitette, hogy 
azon kis földön, melyet neje hozománya képezett, egy sze-
gényes házikót épitsen. A két házastárs, habár szük körül-
mények között, mégis boldogul, megelégedetten és egészség-
ben tölték napjaikat, midőn Louiza születésével a megpró-
báltatás órája ütött. Anyját a betegség két éven át ágyhoz 
szegezte. Az atya himlőben elhalt, és a harmadfélhónapos 
Louiza a ragályos betegséget örökölte. A nyomor e súlyos 
napjaiban a Gondviselés egy távoli rokont, Delalieu Feren-
ezet hozta az elhagyatott házba, ki az anyát gyermeké-
vel együtt a mármár biztosnak látszott halál torkából ki-
ragadta. 

Louiza kétéves lehetett, midőn másodízben jutott élet-
veszélybe. Nővérével játszva a vizbe esett, és már közel volt 
a megfuláshoz, midőn épen még jókor anyja idősb testvéré-
vel megérkezett, és a már eszméletét vesztett leánynak se-
gélyt hozott. Ezidőtájban Lateau asszony már visszanyerte 
volt régi egészségét, és napszámban kereste meg mindennapi 
kenyerét. A súlyos nélkülözés évei voltak ezek. Sokszor a 
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legszükségesebbekben hiányt szenvedtek. A zord téli időben 
nem volt fájok, sem kellő ruhájok, amiértis anya és gyer-
mekek a hidegtől sokat szenvedtek; azonban ajtatosságuk 
mindnyájokat a béketűrésben, sőt jó kedvben is megtartotta. 
Különösen Louizán lehetett gyermeksége első éveitől kezdve 
észrevenni, hogy épen a szükség és szenvedés napjaiban ta-
núsított legtöbb megelégedettséget, és zavartalan gyermeki 
víg kedélyt. 

Nyolcz éves korában Louisa egy gyenge öreg asszony 
szolgálatára rendeltetett, és ő már ezen korban a betegápo-
lásban kiválóan jellemző ügyességet mutatott. Négy évvel 
később Manageban egy hetvenéves nagynénje házában ta-
láljuk, hol két éven át tartózkodott, és mint valóságos kis 
irgalmas nénike mindenkinek épülésére szolgált. Sokszor az 
éjnek nagy részét a beteg ágya melletti virrasztásban töl-
tötte, miután egész napon át dolgozott és fáradozott. Nagy-
nénje halála után egy brüszelli hölgynek szolgálatába lépett, 
de a fővárosban csak három hetet töltött. Ugyanis kevéssel 
ezelőtt Manageban a legelőn egy tehén által letiportatván 
súlyos sérülést szenvedett. Kezdetben a tüneteket figyelemre 
sem méltatta, de azok csakhamar olyannyira növekedtek, 
hogy sietve tért vissza szülőhelyére. Itt a legnagyobb türe-
lemmel állotta ki betegségét, és a legkínosabb szenvedések-
ben panasz ajkaira nem jött. E veszedelemből kiszabadul-
ván, Louiza nővéreivel együtt a varrást tanulta és anyjával 
napszámba járt . Ekkor (1866) Bois d'Haineben kitört a cho-
lera. Félelem és irtózat vett erőt az embereken, és oly gyen-
geségeknek lett szülőokává, melyeket megérteni, és talán ki-
menteni is lehet, de amelyek fölött mégis szomorkodnunk 
kell. Igy a ragály egy hét tagból álló munkáscsaládot ért. 
Négy fiu félelemből megszökött, és ágyban fekvő szüleiket 
és nővéröket minden segély nélkül hagyták sorsukra. Louiza 
már a korábbi években, ha a faluban súlyosabb betegség 
esete előfordult, rendesen ott volt az ápolók között. Ezen ön-
feláldozó felebaráti szeretet most is tulajdona, és ott lehet őt 
látni minden beteg ágynál, hol segélye kívánatos. Igy 
1866-ban kérte anyját, hogy a cholerabetegeket ápolhassa, 
de kérése megtagadtatott. A részvét és az engedelmesség kö-
zötti küzdelemben az imához fordult, és Isten, ki minden 
nemes kívánságot meghallgat, diadalra juttatta ügyét. Szelid 
és behízelgő hangon megújította a jó gyermek kérelmét, és 
az anya végre engedett. Louiza most munka után látott. 
Bátran és nagy körültekintéssel foglalta el helyét a plébános 
oldalán. Ok ketten megjelentek mindenütt, honnét mások 
futottak, és életöket áldozták fel testvéreikért. Louiza vi-
gasztalta és bátorította az élőket, ez segélyére volt a haldok-
lóknak, és eltemette az elhunytakat. 

Louiza tizenhatéves volt, midőn e terhes szolgálatot 
végezte. Elete eddig a nélkülözések, szenvedések, és halál-
veszedelmek hosszú lánczolatát képezte, és ez a jövőben sem 
változott. Betegségei 1867- és 1868-ban megujultak, és ő az 
utóbbi év márczius havában már annyira meggyengült, 
hogy még a rendelt orvosságot sem volt képes többé ma-
gához venni. April 15-én Louiza maga is hitte, hogy meg 
fog halni. Búcsúzott öveitől, és midőn már a halált minden 
perczben várta, este felé a szentségekkel láttatott el. Ekkor 
hirtelen fordulat állott be. A communio után a beteg arra 
érezte magát ösztönöztetve, hogy egészségért könyörögjön. 

' . • • • 

Es ime, alig végezte imáját, a körülállóknak kijelentette, 
hogy most sem fog meghalni. Fájdalmai hirtelen megszűn-
tek, de a hosszas szenvedések által annyira elerőtlenedett, 
hogy ápril 17-én csak néhány perczig tudott az ágyon kivül 
maradni. A következő két napon is megkísértette az ágy-
bóli kikelést, de most is csak néhány perezre sikerült az. 
Negyedszerre — mondá mosolyogva — fel fogok kelni, és 
minden rendben lesz; 21-én — tevé hozzá örömittasan — 
szent misét fogok hallgatni a templomban, és az Ur oltárá-
hoz járulni. Senki sem akart e szavaknak hinni, nagy gyen-
gesége miatt. Mindamellett Bois d'Haineben az emberek azt 
gondolták, hogy Louiza szent, és nem lehetetlen, hogy Ígére-
tet vett Istentől. Az előre mondott napon Louiza csakugyan 
felkelt anyjának és nővéreinek nagy bámulatára. Gyalog, 
anélkül, hogy nővérének karjára támaszkodott volna a leg-
zordonabb időben sietett a templomba, hol már az egész falu 
népsége várakozott, meggyőződni óhajtván arról, váljon 
Louiza csakugyan el fog-e jönni, amint mondotta. Szavát tar-
totta, és a meglepetés általános volt. Louiza nem értette, 
miért telt meg a templom hétköznapon, a sokaság pedig bá-
mulattal és örömmel telt el, midőn mindannyiak jótevője kö-
rükben megjelent. Louiza elvégezvén ajtatosságát haza tért 
reggelire anyjához. 18#8 april21-ike Bois d'Haineben öröm-
ünnep volt. Három nappal később Louisa Urunk Jésus Krisz-
tus sebhelyeit (stigmata) viselte testén. (Folyt, köv.) 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

A mainczi ,Katholik' multévi februárhavi füzetében 
egy ,Ausland1 czimü folyóiratot idéz, melyről azt mondja, 
hogy „bekanntlich nichts weniger als ultramontan" s belőle a 
fenforgó kérdésre vonatkozólag ezeket hozza : „A mi külső 
fellépését illeti, a zsidó manap polgárisult népek közt töké-
letesen alkalmazkodik azoknak viseletéhez, s sem ruházata, 
sem hajzata nem árulná el őt ,hätte die Natur ihm nicht mit 
unvertilgbaren Zügen den Heimatsschein in's Antlitz ge-
schrieben'... De még kiejtése is — folytatja az idézett lap 
— bármely nyelven beszéljen is, a torokhangok keménysége 
által árulja el, hogy nem az áriái fajhoz tartozik", mely 
különbségek — véli az ,Ausland ' soha sem szünendenek 
meg, mert a zsidó külön (semi) faj, a fajbélyeget pedig letö-
rölnie lehetetlen.. . . 

S valamivel alább ezeket mondja : „A zsidó fajnak 
árnyoldalai közül kiemelendők : saját jó oldalainak néha a 
nevetségességig túlzott öntudata s a leghatártalanabb önzés, 
mely minden körülötte levőt C3ak másodrendűnek tekint. 
Ezen önzésnél fogva a zsidó nem ismer sem önfeláldozást, 
sem odaadást, sem hasafiságot. Mindenütt annak érzi magát^ 
a mi csakugyan tényleg is: kosmopolit^kának." 

Hasonlólag nyilatkozik egy lipsei szabadkőműves is, 
nem régen megjelent ilyezimü röpiratában: ,Die Verjudung 
des christlichen Staates — A keresztény államnak elzsidósi-
tása': — „miután az 1783-iki elvek immár az egész világot 
meghódították, a zsidónak is szereztek politikai hazát s jog 
hovátartozást. Mindazonáltal természetes hazát, igazi otthont 
nem talált, s nemis akar találni, mert azt gondolja : miért 
legyek én ,particularista', kinek czélja s rendeltetése az 
egész világnak urává lenni? Francziaországban több mint 
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nyolczvan éve már, hogy emancipálták, szintannyi idő óta 
Ejszakamerikában is; de sem ott nem lett francziává, sem 
tt nem Yankeevé ; s ha Olaszországban (a pápaság elleni 
gyűlöletből) a dühös italianissimót játszsza, avagy Auerbach 
Bertholddal ,a német népjellemnek legbelsejébe elmélyed' is, 
azért még sem lesz, sem olaszszá, sem németté, hanem min-
dig csak telivér zsidó marad, s annak maradnia kell ; mert 
ez rendeltetése, s szivesen marad is, ha mindjárt itt ott op-
portunitási okokból még oly rajongó patriotismu3t affectál, 
sőt ,áldozatokat' is hoz, melyekről tudja, hogy későbben 
százszorosan kamatoznak." 

Eddig a szabadkőműves, s most fejezzük be idézeteink 
sorát az ,Ausland'-dal: „A zsidó idegen Európában s hon-
talan, de annak daczára is mindig azou van, hogy idegen 
földön való lakását lehető legkényelmesebben berendezze. 
Tudjuk, hogy nem ritkán épen a zsidóképviselők azok, kik a 
leghazafiasb hangzású beszédeket tartják, de tetteik soha sin-
csenek összhangzásban szavaikkal, mert a zsidó soha 3em nézi 
a ,hazának', hanem mindig csak a saját maga személyének 
hasznát. Hiszen épen a zsidónak legjellemzőbb vonása, hogy 
minden állást, minden befolyást, melyre bármiképen tett 
szert, mindig csak ennek előmozdítására használ fel, zsák-
mányol ki. S ez ama szó, mely a zsidó törekvéseknek összes 
s egyedüli irányát jellemzi : — a kizsákmányolás 

Többet is mondhatnánk mindezeknél, amennyiben a 
a zsidó nemcsak idegen azon keresztény népek közt, me-
lyeknek államaiban lakik, hanem határozott, esküdt ellen-
ségük is ; de ennek bebizonyitását későbbre halasztván, ez-
úttal beérjük azzal, hogy kifogástalan tanuk segitségül hi-
vása mellett bebizonyítottuk, miszerint merő szédelgés vagy 
oktondiság zsidó németek-, zsidó francziák-, zsidó olaszok-
ról beszélni, holott mindig csak Német-, Franczia- vagy 
Olaszországba« lakó zsidókról lehet egyszerűen szó. 

(Folyt köv.) 

E&THÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest s márczius 15. Q u o d f a c i s f a c c i t o . A hely-

zet jellemzésére nézve, tekintettel az egyházi kérdésekkel 
szemben a liberális sajtó által elfoglalt álláspontra e modern 
Judásoknak alig mondhatunk egyebet, minthogy hozzájuk is 
a fentebbi szavakat intézzük : quod facis fac cito. Modern 
Judásoknak mondjuk őket nemcsak azért, mert ők is készek 
az egyházat elárulni, mint ősapjuk Krisztust, hanem azért 
is, mert valamint ez utóbbi Krisztussal való társalgása által 
megismerhette az igazságot, ugy ezeknek is van elég alkal-
muk megismerni az igazságot és mégis ellene szövetkezve 
készek elárulni azt, nem gondolva meg, hogy az igazságot el 
lehet egyidőre árulni, el lehet nyomni, de megölni, megsem-
misiteni nem lehet, azért ellene minden agyarkodás hasztalan. 

Valóban, ha az összes hazai liberális elemet annak or-
gánumaival, a sajtóval figyelembe veszszük, mi sem lehet 
bizonyosabb, mint hogy, daczára a divatba jött naponkinti 
tiltakozásoknak azon állitás ellen, hogy az egyház szabad-
sága veszélyben van a Deák Ferencz-féle programm miatt, e 
szabadság felett csakugyan Damokles kardja függ é3 a libe-
ralismus nálunk is kész megkezdeni ama scenát, mely a po-
roszoknál javában foly, Austriában pedig az interconfessio-

nalis törvények megszavazása által kezdetét vette. Es ez ál-
litás igazolására a sajtó maga szolgáltat több mint elégséges 
bizonyítékokat. 

Bizonyára senkisem illetékesebb biró annak meghatá-
rozásában mi képezi az egyház szabadságát, mi nem, mint 
az egyháziak, mert az egyház természetét senki sem ismer-
heti jobban mint épen ezek és mégis épen az ezek által óhaj-
tott szabadság az, amit leghevesebben, egész tajtékzó düh-
vel megtámad. De van a legújabb napokból más bizonyité-
kunk is. Azt mondják, hogy nálunk az egyház rendezése a 
szabadság szellemében fog megtörténni, nem ugy mint más-
hol. Váljon remélhető-e ez ? Ugyan várható-e nálunk, hogy 
az országgyűlés által hozandó egyházi törvények más szel-
leműek legyenek mint p. o. Ausztriában, holott tudvalevőleg 
Ausztriában a többi felekezetek eltörpülnek a katholicismus 
mellett, nálunk pedig az ország lakósainak csaknem fele 
számát képezik a különféle, a katholicismus mellett élő fele-
kezetek. Ha ott néhány zsidó s lutheránus mellett, az óriási 
többséget képező katholikusok lelkismeretét tiszteletben nem 
tartották, fogják-e ezt nálunk tenni, hol a felekezetek 
aránya a katholicismushoz sokkal kedvezőbb. S ha mégis 
annyira lelkesülnek lapjaink a katholicismus szabadsága 
mellett, mint azt állitják, ugy honnan magyarázható azon 
eszeveszett öröm, melylyel a bécsi birodalmi tanács inter-
confessionalis törvényeinek elfogadását üdvözölték ? Nem 
bizonyitja-e örömük napnál fényesebben, hogy hasonló 
,szabadságot' készitenek elő a katholicismus részére ná-
lunk is ? 

Igen a liberalismus készen van, hogy végczélját, a 
kereszténység megsemmisítését az egyház szabadságának 
elkobzása utján elérje, nem látva a követ, melyen fejét 
majd szétzúzza ; az őrültségi állapot, melyben szenved, oly 
tettekre ragadja, melyek minden más bizonyítéknál fénye-
sebben igazolják, hogy közel ama perez, melyben őrültségi 
rohamának véghatárához eljutván, meg kell kötözni. Senki 
más, hanem egyedül csak maga a liberalismus van hivatva 
arra, hogy saját lehetetlenségét bebizonyítsa épen azon f ék -
telenül düh által, melyet az egyház irányában tanusit. 
Vagy ki fogja azt elvitatni akarni, hogy p. o. a poroszor-
szági egyházi üldözés a líberalismust, ha még nem vezette 
talán, de legrövidebb idő alatt az absurdumig fogja vezetni? 
ki fogja azt vitathatni, hogy a poroszországi állapotok még 
sokáig fenállhatnak, ugy amint léteznek ? Hitünk szerint 
ott már a liberalismus élete, daczára a küllátszatnak végvo-
naglásban fekszik és közel van az egyház részére a szaba-
dulás pillanata. 

Mindazt számításba véve, ami nálunk is történt és tör-
ténik, veszedelmesnek és bűnös ámitgatásnak tartanók illu-
siókban élni és másokat is illusióban ringatni a felől, ami 
ránk is várakozik, ha lesz hozzá elegendő idő, hogy végre is 
hajtassák; s bármennyire óhajtjuk is, hogy a veszély elhárí-
tására minden lépés megtétessék, mert az egyház szabad 
működéseinek, habár csak rövi időre is megbénítása kiszá-
mithatlan károkat okoz a társadalomnak ; de ha csakugyan 
kikerülhetlen, hogy nálunk is bekövetkezzenek a megpró-
báltatás napjai, ha ez a liberalismus areopagjában, amint 
látszik, elhatároztatott, ugy csak ismételjük: quod facis, fac 
cito, ha szavaikból nem akarja megérteni a világ, értse meg 
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nálunk is kézzel tapintható tényekből, hogy a liberalismus 
nem az az elem, mely képes lenne a társadalomban békét, 
nyugalmat, megelégedést terjesztve, valamely országot, nem-
zetet felvirágoztatni, boldogitani ; nem az az elem, mely a 
magyar nemzet jellemével összeforrott becsületességet, őszinte 
nyíltságot és szabadságot táplálni, fentartani képes lenne. 
Azt hiszszük, hogy akkor is igazolva marad a közmon-
dás : maga kárán tanul a magyar. • 

Buda. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i p r e d i k á -
c z i ó i . (Folyt. III. márcz. 6.) A ,Kulturkampf1, tehát többi 
közt Krisztus istensége ellen is irányul, az ellen, mi hitünk 
alapja, mi nélkül nincs megváltás, s az egész kereszténység 
csak gyenge, gyarló emberi mü. Krisztus istensége ellen 
irányulván a ,Kulturkampf1 voltaképen az egész keresztény-
ség ellen irányul, annak megsemmisítésére tör. 

Pedig e kereszténység az, mely a pogány korszak utá-
latosságainak véget vetett, s a ledöntött bálványképek he-
lyébe a keresztet állitá. E hit tevé hősökké a mi vértanúin-
kat, kiknek vére termékeny maggá lőn, melyből a hivők 
milliói keletkeztek, mig végre a kereszt hite az egész világ-
nak hirdetve volt s az egész világon megszámlálhatlan soka-
ságú követőkre talált, kik Istenül imádták azt, ki e keresz-
ten értünk meghalt ! 

Kereszténynek lenni tehát annyit tesz, mint Krisztus 
istenségében hinni. Ezt hitték őseink is, az első kereszté-
nyek, kik hitöket ugyanazon forrásból mentették, mint mi 
s csak a végső vakság vagy megátalkodottság, a legvégső 
erkölcsi elvetemedettség képes ezt tagadni. 

Avagy tévedtek volna azok, kik, kezdve az apostolok-
tól, véröket Krisztusért adták ? . . . Nincs jel, mely azt még 
csak távolról is sejtetné velünk ; de igenis azt látjuk, hogy 
a,Kulturkampf" emberei döntő, észszerű érveket szent hitünk 
ellen soha sem tudtak még felhozni, hanem csak semmit sem 
mondó, alaptalan, egymásba ütköző szólamokat. Vagy kér-
dezzük : miután a ,közművelődési harcz1, nemesiteni akar ra j -
tunk valamit — kérdjük : miképen függ össze e nemesítés-
sel Krisztus istenségének tagadása ? Vagy nem inkább talán 
azt látjuk-e, hogy épen, mióta e tévely elfoglalni kezdi az 
emberek szivét s eszét, hogy azóta nem a közművelődés, ha-
nem a közelvadulás nöttön nő, a jó erkölcs, a becsület fogy ? 
A keresztény eszmének egész hatalma az emberi elme felett 
Krisztus istenségén alapszik, e nélkül a pogányságba sülye-
dünk vissza. 

Ez lenne végre a ,közművelődési harcz'-nak, ha valaha 
sikerülhetne ; ezen harcznak, melynek eszközei közül a har-
madik az embernek eltévesztése saját maga iránt. 

Nincs ember, a ki legalább egyszer életében e két kér-
dést ne intézte volna saját magához: „Honnanjöttem?" és: 
„Miért vagyok én itt?". Fontos kérdések ezek; mert önmeg-
ismerésünkre szükségesek; iparkodjunk tehát tisztába jönni 
ezek iránt. 

Volt idő, ezelőtt 20, 30, 40, 50 esztendővel, midőn mi 
nem voltunk. A föld, a nap, a csillagok, a levegő, e város, e 
templom, az egész világrend már akkor is léteztek, de mi 
nem voltunk. Most pedig vagyunk. De hol voltunk, mielőtt 
lenni kezdtünk ? Hogy van az, hogy mi, kik annyi ezer esz-
tendeig nem voltunk, most egyszerre vagyunk, létezünk ? 

Magunktól lettünk-e ? Akkor létezésünk oka saját 

magunkban lenne, s akkor felelni is tudnánk a fentebbi kér-
désekre. De nem tudunk magunktól, tehát nem is magunk-
tól lettünk. — Avagy talán a vakesetnek köszönjük-e lé-
tünket ? De vakeset nem létezik. — Talán szüleink tudnak-e 
erre felelni ? De ők honnan jöttek ? ekként a kérdés csak 
egy nemzedékkel hátrább van tolva, de megoldva nincsen. 

De toljuk hát vissza e kérdést egészen azon legelső 
emberig, a kitől mindnyájan származunk, s kérdjük ezt : 
kitől vagy te? — s azt fogja válaszolni nekünk: Istentől!.. 
Isten tehát az, kinek létünket köszönjük, ő teremtett min-
ket saját hasonlatosságára, megalapítván ekként magas em-
beri méltóságunkat. 

De halljuk már most a ,Kulturkampf embereit, hogy 
magyarázzák ők e világnak, s mindennek, a mi benne van, 
keletkezését ? . . . ,Erö s anyag1, által ! E magyarázat tudo-
mányosnak látszik, de nem az ; mert ha, mint természetes, 
tovább kérdjük : honnan van az ,erő s az anyag', akkor — 
képtelenek felelni. Avagy tudják-e, honnan vannak ezek, 
vagy melyikök volt előbb : az erő-e avagy az anyag ? — 
tudnak-e ezen kérdésekre felelni ? Dehogy tudnak ! öröktől 
fogva létezett anyag nem képzelhető; mert az anyagnak 
természetéhez tartozik, hogy valamikor keletkezett, kezde-
tét vette legyen. De mikor? — nem tudják? Minő befolyá-
soknál fogva? nem tudják. Talán előbb volt az erő s ezléte-
sité az anyagot ? Lehetetlen ; mert ők magok azt mondják, 
hogy erő anyag nélkül nem képzelhető. Talán az anyag volt 
előbb, ugy hogy az erő csak későbben keletkezett belőle ? 
Ismét lehetetlen; mert ismét magoka ,.Kulturkampf' a , Kraft 
und Stoff' emberei azt mondják, hogy anyag erő nélkül nem 
képzelhető. 

De hát mondják meg csak valahogyan : honnan jöt-
tünk, hogy keletkezett e világ ; honnan van az ,erő s anyag'; 
— mert ha annyiszor hivatkoznak ezekre, illik tán csak 
tudniok, mik ezek, amikről annyit beszélnek ! 

Nem tudnak biz' azok felelni ; mert csak üres szókkal 
játszanak, beteg elméjök képzelődéssit fitogtatják, mint 
legnagyobb bölcseséget, melylyel rontani tudnak ugyan, de 
épiteni nem ! (Folyt, köv.) 

Győrj márcz. 16. A p á h o l y n a p i m u n k á j a . Egy-
szerű szavakban tényeket akarok fölemlíteni- felvilágosítá-
sul ahhoz, amit a „Canite tuba in Sión" irója mondott, hogy 
t. i. „a páholyokban mégis csak nagyobb valamivel fog-
lalkoznak, mint ártatlan bankettekkel és czifra szertar-
tásokkal". 

A győri páholy, hiven a szabadkőművesség czéljához, 
minden erejének megfeszítésével törekedik társadalmunk 
minden rétegét befolyása alá keríteni ; alig két éve, hogy 
munkáját megkezdte, s már is szép sikernek örvend. Nincs 
az az egylet vagy intézet, ha kiveszszük a kizárólag katho-
likus czéluakat, melyben egyik másik testvér nem vinne 
befolyásos szerepet. Nem lehet tagadni, ügyesen számítanak 
s fáradságot nem kiméinek ; minden korúak- és állásúakra 
terjed figyelmök. Hogy az ártatlan kisdedek sziveit előké-
szítsék a kőmüvesi közönyre, a híres szeretetház szellemé-
ben kisdedvédegyletet alakítottak, amelynek első föladatául 
lett kijelölve Fröbelkert életbeléptetése, értvén ez alatt oly 
kisdedóvó intézetet, melyben az Isten- s vallási dolgokról a 
kisdedeknek nem szabad hallaniok. Ez egylet elnöke Nagy 



174 

Endre, lutheránus, ki, ha talán nem testvér, náluknál nem 
jobb ; legalább velők mindig egy gyékényen árul ; alelnöke 
Vargyas Endre, ki ugyan nem szereti, ha sz. kőművesnek 
mondják, kiről azonban az egész város tudja, hogy a test-
vérek neki s viszont ő a testvéreknek sok jó szolgálatot tett, 
s ki különben is mint tanfelügyelő közösit, ahol csak lehet ; 
csak a minap erőlködött megint, hogy egy kath. polgárnak 
kisdedóvodára tett alapítványát e szabadkőműves egylet 
kezei közé terelje; titkára Dr. Pisztory Mór, jogakad. tanár, 
a szabadk. „Győri Figyelő" szerkesztője ; jegyzője Belányi 
Ferencz ügyvéd ; pénztárnoka Ebler Antal, a „Gy. Figyelő" 
kiadója ; ellenőre Wottitz Károly, zsidó ügyvéd, s ezek mind 
a győri páholy tagjai. 

A bizottmányi tagok közt szerepelnek a testvérek né-
pei mind, s a testvérek közül még Buzinltay Gijula, orvos-
tudor, Dr. Fölkel István pénzügyi tiszt, Günther Gyula, Kiss 
Sándor, ügyvéd s a „Sz. Polgár" szerkesztője, Opitz Ferencz, 
Perlaky István és köztük mint hegedűs a farkasok közt — 
de nem mondom meg, talán már innen is kilépett. — Nép-
iskoláink elközösitése ugyan még nem sikerült nekik, de 
azért van gondjuk rá, hogy az iskolából kiszabadult mindkét 
nembeli ifjúság hálójukat ki ne kerülje. Kereskedő város 
lévén Győr, nagy számmal van kereskedelmi ifjúság ; e kö-
rülmény nem kerülte ki a páholy figyelmét s igy lett egy 
szép napon a kereskedelmi ifjúságnak önképző köre ; hogy e 
kör a páholy gyümölcse, onnan látszik, hogy Szerényi Endre, 
pénzügyi tiszt és testvér az egylet titkára (!) s hogy az ön-
képző kör számára folyton csak szabadkőművesek tartanak 
előadásokat, t. i. Pisztory, Beliczay, stb. — A serdülő és fel-
nőtt női körök részére is tartanak tudományos félolvasásokat ; 
ezek eleinte ártatlanok voltak s igy elég libát csaltak a ke-
rítés mögé. Nem rég azonban dr. Fölkel István t r . \ leplezet-
len dühvel rontott neki minden kijelentett vallásnak ; amiért 
mi ugyan nagy köszönettel tartozunk, miután igy sokaknak 
megnyitá szemeit. — Hasonló uton, népszerű felolvasások ál-
tal, összegyűjtik tanszékök köré a közemberéket, hirdetvén 
nekik a szabadság, testvéxúség és egyenlőség evangéliumát. 
Hogy ezen osztályúakat még szorosabban kössék a páholy 
sarkához, iparegyesületet létesitettek számára, amelyben me-
gint a testvérek viszik a nagy szót. 

Szabadkőműves mulatságban sincs hiány ; az ének- és 
zeneegylet hatalmukba került, jegyzője lett dr. Fölkel István, 
ügyésze Kiss Sándor- tagjai közt ott a nélkülözhetlen Be-
lányi és Pisztory és mások. — A győri ügyvédek, még mi-
előtt a páholy megnyilt, ügyvéd-egyletté egyesültek, s már 
akkor is elnöke lett Krisztinkovicli Ede, skót ritusi testvér, 
a hires genfi Garibaldi-congressuson „magyar képviselő" ; ez 
elnöki tisztében most is megmaradt, mig jegyzője az egylet-
nek Beliczay, pénztárnoka Wottitz, János-testvérek. Hason-
lóan sikerült a tűzoltó egyletbe is befurakodniok, s a mult 
nyár folytán inségbizottság alakulván a koleraárvák s özve-
gyek felsegélésére, áradozni kezdett irgalom s részvéttől a 
,Figy.í, s accurate elnyerték e bizottságban a jegyzőséget s 
a pénztárnoki tisztet; az elsőt viszi Pisztory, az utóbbit Ehler. 

A páholy kizárólagos tulajdona a hetenkint megjelenő 
,Gy. Figyelő' ; egészen szellemében dolgozik a skót testvér, 
Kiss Sándor által szerkesztett ,Szab. polgár1, ; mindakettő 
ugyan elég üres, de tudjuk, szalma mellett is jókedvű a füles. 

Igy végzi napi munkáját a páholy Győrött. — Es 
mi? A felelet olvasható Luc. 13, 25: „Cum autem dormi-
rent homines, venit inimicus eius et superseminavit zizania in 
medio tritici". * * 

Belgium. A t e m e t ő k k é r d é s e . (Vége.) A ka-
tholikus lapok, két kivétellel a legnagyobb tisztelettel fo-
gadták a püspök urnák nyilatkozatát, s daczára azon nagy 
tekintélynek, melyet a ,kibékítő' báró az egész országban 
élvezett, e lapok egy perczig sem haboztak, ez ügyben hatá-
rozottan a főpásztornak részére állani ; — kivételt egyedül 
a , Journal de Bruxelles1 s a Bruggeben megjelenő patrie1* 
képeztek; emez a hivatalos katholikusoknak félhivatalos,, 
amaz a félhivatalosoknak hivatalos közlönye; — e két lap 
mélyen hallgatott. 

A bárónak ezentuli magatartására vonatkozólag, ha 
szétágaztak is a nézetek, vélemények s várakozások; — 
botránytól azonban senki sem tartott. 

Képzelhetni tehát, mekkora volt az általános megle-
petés, sőt mondhatjuk az általános felháborodás, midőn 
ugyancsak a ,Journ. de Brüx.1 néhány nappal későbben a 
bárónak válaszát hozta, melyben a püspököt szárazon arról 
vádolta, miszerint ,annyi hibát követett el levelében ahány 
szó van abban', s mely levél ennélfogva a ,kibékitő' báró sze-
rint ,a benne foglalt túlzások által az egyház ügyét csak com-
promittálta.' Szóval a báró ezen válaszában a püspököt egész 
hoszu sorával illette a ravasz s valótlan ráfogásoknak. 

E válasz mindazon hatást idézte elő, melyet hasonló 
körülmények közt várni lehetett tőle. A liberális sajtó tábo-
rában nagy az öröm. Az ,Echo du Parlement1- igy szól : „Ime 
egy clericalis államférfi, ki egy püspököt arról vádol, hogy 
egyik állításában annyi hibát követett el, ahány szó van 
abban; hogy észrevételei kevés keresztény szeretetről tanús-
kodnak, s hogy követelései nem keltenek semmi viszhangot 
a belga katholikusok sziveiben — ime az idők ékesen szóló 
jele ! . . . . " A többi liberális lap hasonlóan nyilatkozik ; a ka -
tholikus közlönyek pedig hallgatnak, s a püspök is aligha 
találandja érdemesnek directe felelni egy oly embernek, ki 
efféle hangon szólt hozzá, habár nem kételkedünk benne, 
hogy elég módot találand az egyháznak jogait a ,kibékítő1 

báró urnák illetlen támadásai ellen erélyesen s eredmény-
nyel megvédelmezni. 

Anethannak felszólalása egyébiránt az első életjel, 
melyet az u. n. liberális katholicismus, ezen IX. Pius által 
oly erélyesen kárhoztatott, téves irány, Belgiumban adott. 
Nem mintha nem léteznénk itt is ,liberális', úgynevezett ka-
tholikusok, léteznek, de csak igenis törpe kisebbséget ké-
peznek s azt hiszszük, hogy azon határozott visszatetszés, 
melyet Anethan fellépése mindenütt keltett, nem arra való 
hogy őt s nézetrokonait további lépésekre felbátorítsa. 

Ha az ,Echo du Pari.1 az idők jelét látja abban, hogy 
egy clericalis minister és senator, megtagadván egész múlt-
ját , igy beszél egy püspökhez; — viszont mi is az idők jelét 
s pedig igen kedvező jelét láthatjuk abban, hogy e püspök-
nek egyetlen egy felszólalása elég volt arra, hogy ama c le -
ricalis' államférfinak egész, harminczévi politikai pályán 
szerzett tekintélyét halomra döntse, megfoszsza őt azon nim* 
bústól, mely nevéhez eleddig fűződött, elhallgattassa mind-
azokat, kik eddig csak dicsérni s magasztalni tudták őt. 
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Igenis, ez is az idők jele, s mi azt tanuljuk belőle, hogy or-
szágunkban amaz u. n. liberális katholicismusnak nincsen 
jövője. 

Brazília. V i s z á l y o k az e g y h á z és á l l a m 
k ö z t . A császári kormány tehát átlépte a Rubicont s bör-
tönbe vetett egy püspököt. (1. a ,Ee?.' 19 sz. 152 1. s 14 sz. 
112 1.) Dom Obviera olindai püspök f. évi január 14-én kato-
nai fedezet alatt a rio-de-janeirói tengerészeti fegyvertárba 
hozatott. Befogatása Coelho tábornok, pernambucói térpa-
rancsnok által történt. Midőn a tábornok a püspöki lakba 
érkezett, a főpap teljes diszruhában fogadta, mitrával s püs-
pöki bottal. Igy nem mervén a püspököt az utczán vezetni, 
a tábornok zárt kocsit hozatott, melyben aztán a püspököt 
erős katonai fedezet alatt elvezette, miután az Írásbeli til-
takozást nyújtott volna át neki, törvénytelen, erőszakos be-
fogatása ellen. Midőn a ,Bonifacio1 gőzhajó, melyen Rio-de-
Janeiróba vitetett, Bahia mellett kikötött, az ottani érsek 
engedélyt kért hivataltársát a hajón meglátogathatni, mi 
azonban megtagadtatott tőle. A hajó jan. 13-án, éjjeli 11 
órakor érkezett a fővárosi kikötőbe. Pontban 7 órakor reg-
gel a rendőrségi igazgató, Assumpagao alezredes jött a ha-
jóra, s kijelentette a püspöknek, ki a fedelzeten olvasva fel 
is a lá já r t , miszerint megbizása van őt a szárazföldre, neve-
zetesen a tengerészeti fegyvertárba vinni. A fővárosnak ka-
tholikus pártja ünnepélyes fogadtatást szándékozott a hit-
valló főpásztornak rendezni, mi azonban meg'tiItatott. A be-
fogott püspök, kivel azonban eddig minden illő tisztelettel 
bánnak, ideiglenes lakhelyül a fegyvertári igazgatónak, de 
Angra bárónak szobáit nyerte, hol számos látogatóit fogadja. 
A peres iratok már leérkeztek a ministeriumtól az ezen ügy-
gyei megbizott főállamügyészhez ; mert a braziliai törvény 
azt rendeli, hogy minden per nyolcz nappal az vádlottnak 
befogatása után megindittassék. A püspök arról vádoltatik, 
hogy az államtörvényeknek végrehajtását megakadályozta. 

A dolog abban áll, hogy Braziliában a portugalli anya-
ország példája szerint már régi időkben bizonyos testvérü-
letek — irmandacles — alakultak a katholikusok közt, 
melyeknek mindegyike külön vagyonnal, külön templom-
mal, temetővel, iskolákkal s kórházakkal birt. E testvérü-
letek idővel nagyon meggazdagodtak, minek egyik követ-
kezménye az is lön, hogy sokan egészen más okokból s ko-
rántsem vallásosságuk által ösztönöztetve Íratták be mago-
kat. Ide járul, hogy e testvérületek régi, de rosz szokás 
szerint még az egyházi hatósággal szemben is majdnem teljes 
függetlenséget élveztek, minél fogva a józan közvélemény 
már régen arról volt meggyőződve, miszerint ezen testvérü-
leteknek néminémü megszorítása az igazi egyházi hitéletnek 
felvirágoztatására csak üdvhozó, előnyös befolyást gyako-
rolhatna. 

Ezen testvérületeknek elvilágiasitása sehol sem öltött 
nagyobb mérveket, mint épen Pernambucóban és Parában. 
Több helyen köztudomásu szabadkőművesek állottak élü-
kön, kik csak azért íratták be magokat, hogy a testvérület 
vagyonával üzérkedhessenek, mig a kevésbbé beavatott nép 
előtt egyházi, vallásos szellemöket fitogtatták, de ugy, hogy 
készakarva, ahol csak lehetett emlegették, miszerint egy-
szersmind szabadkőművesek is, mi által be akarták bizonyí-
tani azt, mit lapjaik váltig ismételgettek, miszerint az em-

ber egyidőben jó szabadkőműves lehet s jó katholikus is. 
Sőt annyira vivék ebbeli naivitásukat, hogy testvérületi 
temetések alkalmával nem csak a koporsóra rátevék a sza-
badkőmüvesi jelvényeket, hanem ők magok is a testvérületi 
ruha felé aggatván ugyanazokat, ekként jelentek meg a tem-
plomban s a vallási ténykedéseknél. 

Ezen, szenthelyen elkövetett sértő botrány ellen szál-
lottak immár sikra a pernambucói és parai püspökök. Hivat-
kozva a szabadkőmüvesi rendnek n pápák általi, ismételt 
kiközösittetésére, azt követelték az egyes testvérületek elöl-
járóitól, hogy a közhirü szabadkőműveseket zárják ki. 
Mikor ezek ezt megtagadták, akkor a püspökök a testvérü-
leti templomokat interdictum alá helyezték s a papságot 
minden, bármiféle ilynemű testvérület érdekében vagy nevé-
ben végzendő egyházi ténykedéstől eltiltották. Ez ellen már 
most ,az állam' lépett fel, azt állítván, miszerint az irman-
dades polgári testvérületek, melyek mint ilyenek az ő vé-
delme alatt állanak. Ennélfogva az interdictumnak vissza-
vonása követeltetett, s midőn a püspökök ezt tenni vona-
kodtak, akkor az állam mindazon papoknak járandóságait 
függesztette fel, sőt még pénzbirsággal s börtönbüntetéssel 
sújtotta azokat, kik a te3tvérületekre vonatkozólag püspö-
keik tilalmának engedelmeskedtek, miáltal az alsó, külön-
ben is szegény papság valóban nyomorult helyzetbe jutott. 

Ekkor lépett fel Dom Vital. Eg y remek feliratban ar-
ról vádolta a kormányt, hogy e szegény papokat igazságta-
lanul zaklatja, kik utóvégre is csak kötelességöket teljesítet-
ték, midőn püspökeik rendeleteinek engedelmeskedtek. Igazi 
apostoli bátorsággal ezt mondá ; „Ha van itt, kit megbün-
tetni kell, akkor én vagyok azt, mert tőlem származnak e 
rendeletek, melyeknek foganatosítása miatt papjaim üldöz-
tetnek." Természetes, hogy ilyetén nyilatkozat után a kor-
mánynak egész dühe ellene fordult, minek következtében a 
lázadási per egyidőben ellene s a parai püspök, Dom Antonio 
ellen is indittatott meg, mely utóbbi olindiai hivataltársát 
valószínűleg csakhamar a fogságba is követni fogja.(Folyt. k.) 

IRODALOM. 
= Nt. Molnár János, esztergom sz. k városi segédlel-

kész megrendelési felhívást küldött szét „Tofana8 czimü, 
pályakoszoruzott elbeszélésre, Wiesing Jánosnak német ere-
detije után fordítva. Ismerve az eredeti munkát, teljesen 
igazat adunk a t. fordítónak, midőn e felhívásában ezeket 
mondja: „ e mü, — s egyátalán minden ilyféle — hitünk s 
meggyőződésünk szerint szükséglet literatúránk e terén, s 
olyan, mely mind alaki, mind tartalmi tekintetben kitűnő, 
mely mind a kevésbbé, mind a finoman műveltnek egyaránt 
élvezetes, szóval, mely a maga nemében ritkítja párját, még 
a virágzó német irodalomban is. Ki azt olvasta, nem fogja 
egyhamar feledni a benne foglalt, érdekfeszítő modorban 
előadott ódon és mégis uj, megragadó, s a legbonyolultabb 
jelenetekben is kikicsillámló s az egész munkán Ariadne-fo-
nálként átvonuló igazságokat, és keblében ébredezni fog, 
vagy megerősödni azon öntudat, mely minket mindenkor 
lelkesitett és lelkesít, hogy t. i. bármennyire palástolják is 
a gazságot és mocskolják az igazságot, elvegre mégis csak 
győzelmet arat az s kitör, mint szennyes felhőpalástból a 
ragyogó, tiszta napsugár." 
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Hogy a nyomatandó példányok körül tájékozhassa 
magát, kéri forditó e megrendelési ivet mielőbb, legkésőbb 
f. é. április középéig beküldeni. A 16—20 nyolczad ivre ter-
jedő, csinosan kiállítandó mü, melynek ára 90 kr. o. é. jun. 
hó középéig hagyja el a sajtót, s póstai utánvéttel fog a szí-
ves megrendelőknek küldetni. Gyűjtőknek minden 10 pél-
dány után tiszteletpéldány jár. 

= Megjelent s beküldetett Sartori Károly könyvke-
reskedése által, Pesten, városháztér : 

Dr. Martin Luther auf d. Standpunkte der Psychiatrie 
beurtheilt v. P. Bruno Schön, Dr. d. Theol. u. Phil., máso-
dik kiadás. „Wer ihn (Luthert) mit den offenkundigsten 
Merkmalen der psychischen Störung, als : Hallucination, Il-
lusion, Grössenwahn, Verfolgungswahn (Vergiftungswahn) 
und Satyriasis noch für psychisch gesund halten will, mit 
dem ist kein Wort zu reden 5" — ezzel végződik az érdekes 
39 lapnyi füzet. 

VEGYESEK. 
— A porosz püspököknek s papoknak bebörtönözte-

téséről s kifosztogatásáról nem sokára külön rovatokat kei-
lend nyitanunk lapunkban. Eberhard trieri püspök, kire 
nézve már febr. 28-án mondtuk, hogy számára most ,Ostro-
wol következik, f. hó 6-án este 5 órakor börtönbe vitetett. 
A püspök az összecsődült népet megáldá; csendháborítás 
akkor nem történt, későbben pedig, még nem tudni mi okból 
a papnövelde előtt zavargások támadtak, minek következ-
tében a ház kiürittetvén katonailag szállatott meg. — Dr. 
Holser, ugyanottani nagyprépost kijelentette a káptalan előtt, 
miszerint a májusi törvényeknek foganatosítására nem fog 
közreműködni. Ledochowsky érsek számára külön fegyházi 
szolgát akartak Osztrowóban alkalmazni. Az érsek azonban 
megköszönvén ezt, azt kérte, hogy inkább szolgáját hagy-
ják meg neki. Válasz erre Berlinből még nem érkezett. A 
pózeni kerületi tvszék Janissewski félsz, püspököt s érseki 
helynököt 300 tallérnyi illetőleg 2 hónapi börtönbüntetésre 
Ítélte, mert Schröter, ,ókatholikus' hiteiemzőhez intézett hi-
vatalos levelében kiközösitéssel fenyegette azt. Az elsőfokú 
tvszék felmentette volt a püspököt; mert az érsek megbízá-
sából cselekedett. 

— Münsterben azon protestansvallásu asztalosnak háza 
előtt, ki a püspök megsarczolása alkalmával a bútoroknak 
lefoglalásánál közreműködött, a deákok egy semmitsem je-
lentő demonstratiót rendeztek, fütyöléssel s ,pereat'-kiáltá-
sokkal töltvén idejöket. Az illető hatóságok azonban jónak 
látták ebből lázongást csinálni, s a lármázó deákokra kato-
naságot, többi közt vértes lovasokat is rájok ereszteni, kik 
többeket leverve, 15-et be is fogtak. Igen hasznos ilyenkor 
a protestáns soldateska, midőn a Russelhez intézett császári 
levélnek szavai szerint arról van szó, hogy ,a nép a Róma 
elleni harczra szólittassék'. F. hó 5-kén másodizben az exe-
cutor jelent meg a püspöknél, kinek most még csak két szo-
bára való bútora van. Az elzálogosolt bútoroknak elszállí-
tása igen nehezen ment végbe ; amennyiben nem találkozott 
ember, kinek a fosztogatásra közreműködni kedve lett volna. 
Több erre hivatalosan felszólított közszolga, ki azonban 
szolgálatát megtagadta, emiatt 16 marknyi büntetésre Ítél-
tetett. — A nemes hölgyeknek múltkor emiitett részvét-fel-
irata miatt (,-BeL' 15 sz. 120 1.) f. hó 11-én Droste-Nessel-
rode s Galen grófnék valamint Droste-Hülshoff báróné 
idéztettek a vizsgáló bii'ó elé. Nagy vigasztalására szolgál-
nak a püspöknek azon üdvözlő küldöttségek, melyek me-
gyéje minden részéből érkeznek hozzá, hiveinek rendithetlen 
ragaszkodásáról biztositván a szeretett főpásztort. 

Kölnben Baudri püspöknél f. hó 7-én volt az első exe-

cutiónális árverés. Sürü néptömeg gyülekezett az árve-
rési helység előtt, a rendőrségileg tett intézkedések azonban 
ezúttal minden zavarnak elejét vették. A vevők többnyire 
jclericalisok' voltak, a bejött pénzösszeg 390 tallért tett ki t 
a lefizetendő birság azonban csak 215-et. A bútorok mind-
járt az árverés után kölcsönképen visszavittettek a püspöki 
lakba, hol a jövő héten, hasonló ,törvényellenességek' miatt, 
ismét zálogolás lesz. ,Törvényellenesen' alkalmazott káplá-
nok legújabban Koblenz s Pozen városaiban zárattak be. Az 
utóbbi helyen Janiszewski püspöknél egy ujmisésuek alkal-
mazása miatt házmotozás tartatott. 

— Az ,Osservatore Romano' nem régen a következő 
furcsa újságot hozta : Bismarck berezegnek egyik leánya 
egy magas állású fiatal katholikus úrhoz akar férjhez menni. 
Természetes, hogy a herczeg tudni sem akar ezen házasság-
ról, leánya pedig nyakasan ragaszkodik hozzá, sőt kijelen-
tette, miszerint szándéka vau kath. hitre térni. — A bor-
deauxi maire erélyes körlevelet intezett az egyes városnegye-
dek elöljáróihoz, melyben arra utasitja őket, hogy a vasár-
napi munkaszünetelést jobban, mint eddig őrizzék ellen. — 
Az épen most befogott olindiai (pernambucói) püspökről 
braziliai lapok a következő érdekes vonást beszélik : A bra-
zíliai törvények kitiltván az országból minden szerzetet (ez 
is ,amerikai rendsser' /) mgre Oliveira már fiatal korában 
elhagyta hazáját, hogy Francziaországban a kapuezinusok 
szerzetébe lépjen. Braziliába visszatértekor a császárnál 
tiszteikedvén, ez kérdezte tőle : miként léphetett, ,a honi 
törvények ellenére' ily szerzetbe, mire a fiatal páter ekként 
felelt : „Lelkismeretemet illető ügyekben csak Istennek tar-
tozom beszámojással s azoknak, kiket Isten erre rendelt" ; — 
mely bátor válasz a császárnak mégis megtetszhetett ; mert 
a páter két évvel későbben, 1871-ben, 29 éves korában olin-
dai püspöknek proponáltatott. 

— A legújabb porosz törvények szerint a hittanulók 
sincsenek kivéve többé az egyéves önkénytes szolgálatból ; 
még akkor sem, ha már a magasabb rendeket is felvették. — 
A freiburgi káptalannak, eddig még csak félhivatalosan fel-
terjesztett érsek-jelölési lajstromából a badeni kormány hal-
lomás szerint Hefele, Haneberg s Dieringer nevein kivül 
valamennyit, tehát Ketteler s Kübelét is kitörülte. Azt hi-
szik, miszerint a kormány ekként csak időt akar nyerni arra, 
hogy egyszerre csak Reinkenst becsinálhassa a freiburgi ér-
seki székbe. 

— . . . . „IIa a ,Religio1- vagy a ,Magyar Allaml-h&n 
olvasunk olyasfélét, melyről meg vagyunk győződve, hogy 
a szerkesztő abból egy árva szót sem hisz, rendesen az rá a 
véleményünk, hogy számit olvasóinak jámbor együgyüsé-
gére, s ha egyikkel sem, a másikkal sok badarságot elhitet-
het . . ." mondja a ,Prot. Egyh. s Isk. Lap' legujabbi 11-ik 
számában valamely, a debreczeni ,Figyelmesöí ellen intézett 
polemia-félében, mely folyóirat közönségének egyúttal azt a 
bókot is csapja, hogy okos emberekből áll. 

Ez utóbbit mi is hiszszük, tekintve hogy a ,Figyelmesöí 

iránya a ,Prot. Egyh. s Isk. Lap'-éval homlokegyenest ellen-
kezik ; a mi pedig azokat illeti, miket állitólagosan irunk, 
anélkül, hogy magunk is hinnők, ez legfeljebb akkor tör-
ténhetnék meg velünk, ha egyszer a ,Prot. Egyh. s Isk. 
Lap'-ot dicsérnők, a többiben pedig nem vagyunk eléggé 
,lutheránusok', hogy lapunkat a túlnan jelzett rendszer sze-
rint szerkeszszük. 

Különben szeretnők ama eriteriumot ismerni, melynek 
segitségével a ,P. E. S I. L.' felismeri, mit hiszünk azokból, 
amiket irunk, s mit nem; mert e eriteriumnak minőségétől 
függ, váljon fentebbi nyilatkozatát egyszerűen csak köny-
nyelmü ráfogásnak, vagy nyilt rágalomnak tartsuk-e. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sáridor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, márczius 21. S 3 . I. Félév, 1874. 
Tartalom. A Szent-István-Társulatnak nagygyűlése. — A bois d'haine-i stigmatizált Lateau Louiza. — A liberalismus 
és a zsidóuralom. — Egyházi tudósítások : Pest. Bujtogatás és hazaszeretet. Buda. Weninger atyának böjti predikácziói. 
RaJcomas. Hogyan keletkeztek a papi tiltakozás Deák Ferencz egyházpolitikai programmja ellen ? Róma. Különfélék. 

Brasilia. Viszályok az egyház és állam közt. — Irodalom. — Vegyesek. 

EOMA&ASSAGU S FŐTISZTELENDŐ 

S I M O R J Á N O S U R N Á K 
MAGYARORSZÁG BIBORNOK-HERCZEG-PRÍMÁSÁNAK 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT XXII. NAGYGYŰLÉSÉN 

TARTOTT MEGNYITÓ BESZÉDJE. 

Tisztelt Nagygyűlés ! 

Örömmel jelentem meg a Sz.-István-Társulat körében, egyházunk tagjainak, hazánk jeles 
férfiainak diszes koszorújában, hogy a társulat nagygyűlésében részt vegyek, egyévi áldásos működé-
sének, munkás tagjai fáradalmainak tanuja legyek. Mindezt a szokásos jelentések föl fogják tüntetni. 

A főpásztori terhes gondok közt jól esik vigaszt találni ott, hol a katholikus hitnek, a fölál-
dozásig fokozott buzgalomnak gyümölcseit mint egy általános kiállításban szemlélhetjük. 

A kath. öntudatnak sajátja, alázatosságban a Mindenható elö'tt leborulni, mikor érette, vagy 
az ő sz. nevében felebarátainkért annyi jót tettünk, amennyit csak tehettünk. Soli Deo gloria! 

A Szent-István-Társulat nagy jelentö'séggel, messzeható horderővel bir feladata, s működése 
által. Már az ő fönléte egy jel, egy kigöngyölitett s magasan lobogó zászló, mely azt jelenti, hogy kath. 
férfiak, a kath. lelkismeret és meggyőződés jogaival felruházva, kedves hazánk földén honfiaink javára 
tenni, munkálkodni akarunk s törekszünk. Sok katholikus férfi van Isten előtt; de égető szükség, hogy 
katholikus férfiakat lássunk a világ előtt is ! 

Nem zavarva senkit saját jogaiban, társulatunk oly tagokból áll, kik nem csak lelkismeretök 
rejtekében, hanem nyiltan, a világ előtt katholikusoknak fölismertetni, mondatni, neveztetni nem csak 
megtűrik, de óhajt ják, követelik. Non erubescimus Evangelium, kiadványainkban praedicamus Christum 
et hune Crucifixum. (Helyeslés.) 

Nem dicsekvés, hanem a történelem lapjai bizonyítják, hogy fiai vagyunk azon egyháznak, 
mely, mikor Európát a keresztény műveltség pályájára vezette, azt egyszersmind ki nem számitható 
haladás ösvényére terelte, nemzetünket pedig a keresztény nagy családba beolvasztva, hogy a Hunok 
és Avarok sorsával sirba ne szálljon, megőrizte; nemzeti fönléte fölött virrasztva, alkotmánya alapjait 
fejlesztette, s szülő oka vol±, hogy magyar fajunk nem csak fönmaradt, de az európai többi népeknek 
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a polgári szabadság s a keresztény műveltség megmentésében védbástyául szolgálhatott , s e ket tős téren 
ugyan azon népekkel versenyt fu thato t t . (Élénk helyeslés.) 

Hálá t l annak lenni nem erény, a történet lapjait tépdelni nem tudomány, a létalapokat félre-
lökni nem haladás. (Helyeslés.) 

Azon kincset, mely annyi viszontagság s ellentétes i rányú törekvések között, a hon polgá-
ra inak n a g y többségét ma is a legszivósabban összetartja, a cosmopolita elmállástól, a communeszerü 
foszlakodástól a leghathatósabban óvja, föntar tani , a mint a társulat i erő bir ja, — e kincset unoká inknak 
á thagyományozn i , — ez irodalmi törekvésünk. (Helyeslés.) 

A társula t fönléte egy programúi : nem annyi ra papirra irva, mint inkább szivünkbe vésve, mely 
lelkünkkel, egész valónkkal össze van forrva, s ez : Isten és a király, a haza és az egyház, hi thűség és 
polgári erény, szóval : a keresztény katholikus magyar polgár ! (Élénk, hoszantartó helyeslés.) 

Az egyház gyermeke a társulat ; ez az ő becse, ez dicsősége, mely mint a gyökér a törzsből 
k iha j tva , a törzsöt táperővel segiti ; mely mint az ág a törzsből kiemelkedve, a törzsnek szépséget 
kölcsönöz, gyümölcsöt biztosit. 

E miatt mondhatom : főpásztori gondja ink s aggodalmaink között, a Sz . - Is tván-Társula t mi 
reánk nézve az enyhülés forrása. 

Az egyház maga is társulat , vi lágtársulat , minden üdvös társula t i eszmének első szü lőanyja , 
a társulat i közreműködésnek nevelő, ápoló da jká j a . 

A Sz.- Is tván-Társulat munkássága szerény, csendes ; de mennél szerényebb, annál biztosabb ; 
mennél csendesebb, eredményben annál gazdagabb ; egy osztályt sem mellőzve a társadalomban, mégis 
mint a tevékeny felebaráti szeretet különösen oda siet, hol a szükség legégetőbb; azon osztályhoz, mely 
legéberebb gondot igényel, szellemi ügyefogyot t sága miatt az első csábitónak prédául eshetik s egykor a 
legnagyobb rombolásra eszközül válhat ik , ha elméje nincs a kor szüksége szerint a keresztény hit 
igazságai által felvilágosítva, ha szive nincs az Is ten félelmével és szeretetével felvértezve. 

E czélra inkább hasznos mint fényes müveket ad ki, k iadványa inak becsét a tar ta lom ál landó 
becsében keresve. 

A kis káté a tudósok akadémiái előtt kisszerűnek tűnhet ik fel, mégis a kis káté erkölcsösitette 
az egyéneket, szentesitette a családi tűzhelyeket , művelte E u r ó p á t , az ő tiz parancsolatával sugalmazta 
a kormányzási szabályokat . 

Az egyháznak örök elve: jó hiveket, s jó polgárokat nevelni; mikor ezt elérte, a jó polgári s 
ál lami rend azonnal, s önmagától meglett. 

Mások Plá tó t követik, előbb polgári államrendet papirra tesznek, a lko tmánynak nevezik, s 
hozzá illő ál lampolgárokat később keresnek, gyakran erőszakkal idomitanak, — zavar, feloszlás, sülye-
dés a vége. 

A Sz.-István-Társulat irodalmi téren működik, melyen a nagy világharcz is vivatik, melyen 
az ellentétes eszmeáramlatok összecsattannak, s melyen a nagy kérdés: — keresztény műveltség, 
keresztény állami s társadalmi rend maradjon-e fön, vagy pedig kétezer évvel essék-e vissza az 
emberiség? — eldöntetik. Más szóval : váljon külsőleg idomitott, legyalult barbárság, az ő mindenkit kizsák-
mányoló eszével, az ő mindenki i ránt kihalt szivével foglalja-e el a felebaráti szeretetben apadás nélkül 
ta lá lékony, életföláldozásig fá radha ta t l an keresztény szeretet s műveltség he lyé t? 

A harcz végleges mozzanataihoz látszik közeliteni; mert a közbeeső árnyala tok elmosódván, 
ma már csak a keresztény hit és hitetlenség, a keresztény, vagy az Isten nélküli rend á l lnak egy-
mással szemközt. 
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Irodalmi munkásságunk mentő, föntar tó , nemesítő, művelő. Ha az áramlatot föl sem tartóz-
ta tha t juk , de ha csak egy lelket, egy szivet mentünk i smegaz U r n á k , fá radalmaink megvolnának ju ta l -
mazva, mert egy lélek ára — a Megváltónak k iontot t vére, a keresztfán kioltott élete. S végre — in 
magnis vei voluisse sat est. (Általános helyeslés.) 

Azon intézet, mely egykor a pogány classicusokat az emberiségnek megmentette, mely a tudo-
mányos egyetemeket létrehozta, mely az egyes nemzetek fiai között nemzeti, classicus irókat nevelt , 
bebizonyítván ezáltal is, hogy egyetemessége mellett az egyes nemzetek érdekeit há t té rbe szoritni sem 
szándéka, sem kedve; mely a szépmüvészeteket minden nemeik szerint az u tánozhat lanság fokáig emelte ; 
ezen intézet, nevezzük meg a z t : a kathol ikus Egyház , nem lehet a valódi fölvilágosodásnak, műveltségnek, 
ha ladásnak ,— miként némelyek elhitetni szeretnék,— nem lehet ellensége. (Általános, hoszantartó helyeslés.) 

Az emberek változtak és vál toznak elveik-, nézeteik-, törekvéseikben ; de nem az egyház ; ez 
mindig hivőket , mindig hu alat tvalókat nevel, akik a polgári rend ellen csak akkor lázadnak fel, miután 
megtaní t ta t tak fellázadni édes anyjok , az egyház ellen. 

Tudjuk , hogy a nagy eszmeáramlatokban követelik némelyek: — szűnjék meg az egyház 
lenni, a mi volt, s legyen, ami eddig nem volt. Edd ig volt isteni, legyen ezután emberi; eddig volt 
egyetemes, legyen ezután nemzeti, t ű r t kereszténység. 

De az egyház marad, miként, hogy aranyszá jú sz. Jánossa l szóljak, miként a Megváltó felhasított 
oldalából s átdöfött szivéből született, isteni eredetére, vál tozat lan tani tásainak, szervezetének lényegére 
nézve; saját körében — a lelkiekben — taní tva szüntelen, de soha sem taní t ta tva , — vezetve, de soha 
nem vezettetve, a kinyi la tkoztatot t isteni igazságok fényével a népek és nemzetek élén előhaladva, a 
népek és nemzetek után soha nem sántikálva. 

Az egyház lényegén, tekintve annak akár t aná t , akár szervezetét, egy pontot föladni anny i , 
mint tőle elpártolni, mint azt tönkre tenni. A keresztény hitet és életrendet csak elfogadni lehet, terem-
teni, ú jból szervezni nem lehet. (Ugy van !) 

Társula t i működéseinknek ez az i ránya, ez a f őszabálya, — kath . h i tünknek, ker. felebaráti szere-
te tünknek kötelmeit az irodalmi téren szerényen ugyan , de serényen is, törhetlen hűséggel, s lelkesülten 
teljesiteni. S meg vagyunk győződve, s meggyőződésünket fennen is hirdetni készek vagyunk , hogy 
midőn az irodalmi téren ka th . hűséggel működünk , a hazának, a nemzetnek, polgár társa inknak a leg-
hasznosb szolgálatot teszszük. 

Ezek u tán csak még a lelkes gróf és elnök urak ő nagyméltóságaikhoz van egy kérésem. 
Fogad ják forró há lánka t azon ki tűnő buzgalomért, melyet a társulat vezetése s gondozása, czél-
ja inak előmozditása körül a lefolyt évben is anny i önfeláldozással, annyi ügyszeretettel tanusitani 
méltóztat tak. 

S ezzel a Sz.-István-társulat mai nagygyűlésé t megnyi to t tnak nyilvánítom. (Hoszantartó éljenzés.) 

©AWWVV 
rWWWNA 

A bois d'haine-i stigmatizált Lateau Louiza. 
i l . 

Evangéliumainkból tudjuk, hogy Jézus Krisztus tövi-
sekkel megkoronáztatott, keresztre feszittetésekor kezei és 
lábai szegek által átszurattak, és oldala megnyittatott. Az 
Istenember szenvedése ami üdvünk forrása és egyedül őbenne 
nyugszik az emberi nem reménysége. Innét van, hogy Isten 
szeretetből és irgalomból, mióta t. i. a golgothai nagy ese-
mény a közömbös lelkek ezreinél feledésnek indult, időről 

időre néhány Isten- és emberszeretet által fénylő válasz-
tottjainak testein csodálatos módon egyszülött Fiának szent 
sebeihez hasonlókat támasztott. Igy történt ez assisii szent 
Ferencznél, és összesen eddig mintegy hatvan esetben. 
Ugyanez történt Lateau Louizával is. Elmondottuk fentebb 
szentünk rögtöni meggyógyulásának történetét (1868. april 
21.) A rákövetkező két napon Louiza egészen jól érezte ma-
gát. Senki sem gondolt stigmatizatióra, maga L. legkevésbbé, 
miután soha sem hallott erről valamit, és azt sem tudta, 
hogy szent Ferencz vagy bárki már hasonló sebhelyeket 

23* 
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viselt. April 24-én, pénteki napon hirtelen megujultak azon 
szúró fájdalmak, melyek Louizát 1867. kezdetén oly sokat 
kinozták, és ugyanazon napon jelentkeztek a sebhelyek, de 
csak a baloldal vérzett, és szombaton ismét mindennek vége 
volt, s a fájdalom megszűnt. L. ugy vélekedett, hogy előbbi 
betegségének csak egy kis utóbaja volt ez, és — hallgatott. 
A következő pénteken május elsején a sebhelyek ismét fel-
tűntek, és ez alkalommal az oldalon kivül a lábakból is folyt 
a vér. L. aggódni kezdett, de gyóntatóatyján kivül másnak 
nem szólott, és annak kérte ki tanácsát. Niels ur, a bois 
d'haine-i plébános higgadt, komoly ember, kin a kedély 
vagy képzelődés oly kevéssé uralkodik, hogy inkább ezek 
hiányát tételezhetnők fel nála. Louizának azt parancsolta, 
hogy legyen nyugodt, és ne szóljon senkinek. Azonban a 
jövő pénteken, május hó 8-ikán a vér csak ugy folyt, mint 
azon hó elsején, és 9 órakor reggel a kezeknek is külső és 
belső felületéből csakúgy ömlött. Ezen körülmények között 
lehetetlen volt a dolgot tovább titokban tartani. L. parancsot 
vett lelkiatyjától, hogy Dr. Gonne orvos segélyét vegye 
igénybe. A leány engedelmeskedett, és az orvos azt hivén, 
hogy természetes jelenségekkel van dolga, heteken át meg-
kísértette a vérzés megszüntetését. Hasztalan volt minden 
igyekezete, a vérzés tovább tartott. Az orvosságok eredmény 
nélkül maradtak. Eközben a plébános jelentést tett püspö-
kénél. A főpásztor és tanácsa fontolóx-a vették az ügyet, és 
azt határozták, hogy várni kell a hivatalos vizsgálat meg-
indításával. Erre aug. hó 26-án Niels ur találkozott a me-
chelni érsekkel, a hírneves Dechampssal. A belga primás 
épen Manage-ban, fivérének, a ministernek falusi jószágán 
időzött. Az érsek magához rendelte az érseki joghatósága 
alá tartozó leányzót. Louiza elragadó egyszerűséggel, alá-
zattal, és világosan felelt. Dechamps rokonai jelenlétében 
azt mondotta a plébánosnak, Niels urnák : Önnek szentje 
van plébániájában. Következő napon, augustus 28-án, pén-
teken az érsek L. lakására jött. Három óra volt délután, 
midőn a szentet vérrel elboritva és ekstázisban találta. A 
főpásztor egy szavára Louiza természetes állapotába vissza-
tért, és megpillantván az érseket, térdre borult s áldását 
kérte. Az érseki látogatás folytán a tournayi püspök a hi-
vatalos vizsgálatot meginditotta. Négy kiváló hittudós a két 
helynök elnöklete alatt, és egy orvosi alosztály dr. Lefebvre, 
lőveni orvoskari tanár előülése mellett képezték a bizott-
mányt. Belgium liberális egyetemei orvoskaraiból is meghi-
vattak a tanáx-ok, és többen ezek közül meg is jelentek. 

A vizsgálat meginditása óta (sept. 8.) a pénteki napon 
L. lakását nagy tömegek állták körül. Mindannyian látni 
óhajtották, mi történik; némelyek kíváncsiságból, mások 
ajtatosságból, ismét mások tudományos czélból. Az orvosi 
vizsgálat másfél éven át tartott, és ezen időben főleg a tudo-
mány emberei nyertek bebocsátást, és csak kivételképen 
mások. Igy mindenekelőtt az orvosok, hivők és hitetlenek 
egyiránt láttak a munkához. Sokszor tizenöten is voltak 
egyszerre jelen : egészben 1870-ben már a százat felülha-
ladta azon orvosok száma, kik sajátkezüleg tettek kísérlete-
ket L. testén. Miután igy a tüneményt másfái éven át vizs-
gálták, tanulmányozták, Lefebvre a következő munkát bo-
csátotta közre : „Louise Lateau. Sa vie, ses extases, ses stig-
mates(Lateau Louiza. Elete, elx-agadtatásai, stigmái.) Sa-

ját és orvostársai tapasztalatait adja elő. A hittudósok 
szintén beadták hivatalos jelentésüket, melyből Van Looy 
meritette Lateau L. életirását. Imbert orvostudor és cler-
monti tanár szintén orvosi szempontból irt L.-ról, és min-
denben aláix-ja Lefebvre Ítéletét. Más tudósoktól orvosi 
szaklapokban is jelentek meg tudósítások, de a vizsgálatban 
résztvettek közül egy sem találkozott, ki az alább említendő 
tények közül csak egyet is tagadott volna. A megegyezés 
annyival nyomósabb, mert soknál nem hiányzott az akarat 
az ellenmondásra. A tények hatalma, és az ellenőrzés nyil-
vánossága volt az, ami az urakat meggyőzte afelől, hogy itt 
üx'es tagadással semmire sem lehet menni. (Folyt, köv.) 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

A zsidóságnak ezen, múltkor jelzett társadalomellenes 
iránya a dolognak természetében fekszik. A mai polgári-
sultság, melyhez állami intézményeink, sőt magának az ál-
lamnak keletkezése s fenállása is tartoznak, tisztán keresz-
tény talajon fogalmazott meg, hajtott ki s növekedett fel. A 
kereszténység azon szentesitő s egyúttal polgárosító mozza-
nat, mely a földgömb valamennyi megtért népét egy maga-
sabb egységgé fűzi össze, akként, hogy maga ezen magasabb 
egység, mely semmi egyéb, mint maga a kereszténység, a 
nemzetiség felett áll, ugy hogy a nemzetek többé nem lehet-
nek weíw-keresztények, avagy a kereszténység elvesztésével 
nemzetiségöket, államiságokat is el kell, hogy veszitsék, 
amint hogy a socialismus egyformán is küzd a keresztény-
ség, az egyház, s az államnak mai alakja ellen Né-
metnek, olasznak, fx-ancziának lenni tehát annyit tesz, mint 
először is kereszténynek lenni, aki pedig nem keresztény, az 
nem lehet oly nemzetnek tagja, mely csak mint keresztény 
állhat fenn ; avagy más szóval, a zsidó csak akkor olvad-
hatna bele a mai nemzetiségekbe, ha azok megszűnnének 
keresztényeknek lenni, — s ez titkos s mégis könnyen ki-
található oka a zsidó elem ama szüntelen törekvésének : a 
mai társadalmat minden csak kigondolható uton s módon el-
keresztényteleniteni, a régi pogányságba taszítani vissza. 

Bevezetésül erre természetesen a zsidóknak polgári s 
politikai egyenjogositása a keresztényekkel, az u. n. emanci-
pate szolgál, mely semmi egyebet sem jelent, mint hogy a ke-
resztény eszme, rövidebben a kereszténység megfosztatik 
mindazon befolyástól, melyet addig a közügyek vezetésére 
gyakorolt. Mihelyt a nem-keresztényeknek a keresztényekkel 
való egyenjogúsága törvényesen ki van mondva, legott nem 
szabad már azt mondani : ,az államnak mint kereszténynek 
igy vagy ugy kell cselekednie' — hanem akkor a hivatalos 
kifejezés ez ; ,az államnak mint nem kereszténynek igy vagy 
ugy kell cselekednie' ; s ki ne látná be akkor, hogy az egész 
emancipatio abban áll, hogy letörültetvén az államx-ól a ke-
resztény jelleg, a nem-keresztény aggattatik rá, azaz a 
kereszténység ezentúl oly viszonyban álland az államhoz, 
minőben eddig a zsidóság állott, a kereszténységnek helyét 
az államban a zsidóság foglalja el 

Avagy ne éreztük volna máris, hogy az emancipatiónak 
eredménye semmi egyéb, mint a zsidóuralom alapjainak 
megvetése ; hogy az, kit a legjobb szándékkal egyenjogosi-
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tani akartunk sokkal többet nyert ennél, a urunk lett, — 
pedig minő urunk ! 

Az egyenjogoaitás tehát mindenütt, hol oly durván 
fogják fel, mint minálunk, hol vele, oly műveletlen s hithi-
deg keresztények közt, ily szemesen szemtelen faj boldogit-
tatik, mint nálunk, csak a keresztenység életfáját támadja 
meg ; — sőt azt mondhatnók : már azon körülmény is, hogy 
ez u. n. emancipatio ekként, a szükséges előkészület s óv-
rendszabályok nélkül csupáncsak a phrázisnak elbóditó ha-
tása alatt létrejöhetett, kirivó jele annak, hogy a keresztény 
eszme már mi befolyással sem birt többé az illetőkre ; hogy 
egyéb közgazdáazati, politikai a társadalmi tekintetekről ne 
is szóljunk, melyek e helyt nem érdekelnek. Mert maga az 
efféle emancipatio folytonos apostasiát, hittagadást tételez fel 
a keresztények részéről. Avagy hol van az megirva, hogy 
Jézus evangéliuma csak otthon, az embernek magánlakában 
3 ott is csak zárt ajtók megett ér valamit, hogy csak ott sza-
bad neki érvényesülnie ? Avagy nem az-e rendeltetése, ter-
mészete s törekvése, hogy a halandó összes viszonyaira 
döntő legfőbb befolyást szerezzen s gyakoroljon ? . . . . Ehe-
lyett pedig az emancipáló, egyenjogositó, közömbös libera-
lismus azt szeretné elhitetni velünk, hogy az igenis megfér a 
kereszténységnek természetével, ha minden nyilvános, pol-
gári s politikai ügyekben kénytelen — hallgatni ; s pedig 
hallgatni, mert a zsidók ezt igg kívánják, kik megsértve érez-
nék magokat, ha a nyilvános életben a kereszténység valaho-
gyan megneveztetnék, vonatkozás, hivatkozás történnék rá. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TÜLÚSITÁSOK. 
Pest, márczius 20. B u j t o g a t á s és h a z a s z e r e -

t e t , e két szóba foglalhatjuk össze azon nyilatkozatokat, 
melyeket magyarhoni sajtónk különböző irányban tett azon 
alkalomból, hogy ő szentsége az osztrák püspökökhez intézett 
brevéjében, ezeket ellenállásra hivjafel az interconfessionalis 
törvényekkel szemben. Mig ugyanis egyrészt a pápa azzal vá-
doltatik, hogy a harezot az egész soron megkezdte, mert ujab-
ban az emiitett breve által az állam törvényei ellen ,bujto-
gatja' az osztrák püspököket, mi világos jele annak, hogy az 
ultramontanismus az állam alapját aláássa ; addig másrészt 
tekintettel a magyar püspöki kar hazafiságára azon várako-
zásteljes remény fejeztetett ki, hogy nem fog osztrák püs-
pöktársainak nyomdokába lépni. 

Megszoktuk már, hogy bármily lépés történjék is ka-
tholikus részről oly törvények ellen, melyeket csak a kér-
lelhetlen gyűlölet sugallt a kereszténység ellen, hogy az 
azonnal ,bujtogatásnak', ,forradalmi törekvésnek' bélyegez-
tessék épen azon párt által, melynek éltető elemét a forra-
dalom képezi ; azért e vád nem is lepett meg bennünket. A 
liberalismus észjárása annyira ismeretes már, hogy ha Róma 
részéről valamely nyilatkozat történik, bármily irányban 
történjék is az, előre is meg lehet jósolni, hogy a más-
napi liberális vezérczikkek minő ,Schlagwort'-tól fognak 
hemzsegni. 

De hát csakugyan túllépte volna a pápa jogkörét, mi-
dőn a nevezett brevét az osztrák püspökökhez intézte ? Csak-
ugyan jogosan lehet tettét bujtogatásnak, az állam alapja 
aláásásának nevezni? Határozottan tagadjuk. Bujtogatás az, 

ha valaki jogérvényü törvény ellen törvénytelen eszközök-
kel izgat ; bujtogatás az, ha valaki ekként oly törvény ellen 
izgat, melyet az illetékes hatóság alkotott saját jogkörén be-
lül; bujtogatás végre az, ha valaki ily módon oly törvények 
ellen izgat, melyek az ő joghatósága alá semmiképen sem 
tartoznak. A bujtogatás e három nemének bármelyikét al-
kalmazzuk a jelen esetre, kitűnik, hogy azok, akik hasonló 
elnevezéssel illették a pápa legutóbbi intézkedését, csak rá-
galmazni akartak ott, hol argumentummal nem birtak, hogy 
ezáltal Róma iránti gyűlöletüknek ismét ujabb bizonyitékát 
nyújtsák a világnak és jogosultnak tüntessék fel azon quali-
ficálhatlan eljárást, melyet a jogállam' az egyház iránt 
tanusit. 

Mindenekelőtt is kétségbe nem vonhatja senki, hogy a 
Bismarckféle egyházi törvények osztrákmodoru copiája még 
nem törvény, tehát törvény erejével, mely ellen küzdeni sza-
bad nem lenne, még nem bir és igy jogosult ellene minden 
ellenszegülés, miért is az ellenszegülésre történt felhivás 
hamisan mondatik bujtogatásnak ; de jogosult e felszólalás 
azért is, mert semmiféle világi hatalom nem képes bebizo-
nyítani, hogy ő felhatalmazással bir oly törvényeket hozni, 
melyek az egyház szabadságát, függetlenségét megbénítják, 
vagy egészen megsemmisítik ; meg vagyunk győződve és a 
tapasztalat eléggé megtanított bennünket, hogy semmiféle 
felekezet, hívják azt zsidó-, lutheránus-, kálvinista- vagy 
bárminek, nem tűri nyugodtan, hogy szabadsága, függet-
lensége bár a legcsekélyebbb módon is megszorittassék az 
állam által, sőt ellenszegülését igenis hathatós módon nyilvá-
nítaná; — hol van azonban az megirva, hogy hasonló módon 
eljárni csak nevezetteknek szabad, katholikusnak pedig nem 
szabad ? miért az nem bujtogatás ós ez bujtogatás ? azt vél-
jük: quod uni justum, alteri aequum. Nem különben vagyunk 
a bujtogatás harmadik nemével. A pápa felszólalása nevezett 
törvények ellen nem más, mint az egyház törvényhozói ha-
talmának védelme. A papi nevelés, az egyház vagyonának 
hová forditása, az egyházi hivatalok mikénti betöltése, az 
egyháziak mily fokú képességének szükségessége stb. felöl 
törvényeket alkotni egyedül illetékes hatóság az egyház, a 
pápa, melyek megsértése ellen fel nem szólalni egyenlő lenne 
a joglemondással, mihez azonban az egyháznak joga sincsen, 
ellenkezőleg Isten előtti felelősséggel járó kötelessége^isteni 
alapitójáról ráruházott jogait megvédeni. Nem ez a bujtoga-
tás, hanem bujtogatás az, midőn hitetlen törvényhozók, hi-
tetlen újságírókkal egy követ fújva, az egyházban isteuileg 
megállapított rendet és törvényt, jogtalan törekvéseikkel fel 
akarják forgatni. 

Nagyon csalatkozik a sajtó ha azt véli, hogyja ma-
gyarországi püspöki kar a hazafisági dicséret contójára, ha-
sonló törekvésekkel szemben hallgatni fog. — igenis szólani 
fog a püspöki kar, és épen ezzel fogja hazafiságát bebizo-
nyítani, mert a vallási háború előidézésére alkalmas törvé-
nyekkel szemben hallgatni, ez lenne a valódi hazafiatlanság, 
mit nem a püspöki kartól, hanem a minden forradalmi eszmét 
örömmel felkaroló liberális sajtótól várhat a világ. Egyébiránt 
nagy elfogultság, majd azt irtuk : szemtelenség kell ahhoz, 
hogy minden jött-ment, alig tegnap letelepedett hazátlan zsidó 
vagy liberális szédelgő épen a magyar püspöki kart figyel-
meztesse hazafiságra. Ugyan mi jogon beszólnak hazafiság-
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ról azok, kik a hazaszeretet folytonos emlegetése mellett 
magát a hazát az anyagi bukás örvényébe vezették ? mi jo-
gon hivatkozhatnak azok mások hazafiságára, kiknek köz-
reműködése a hazát erkölcsileg is tönkre tette? minő képpel 
mernek azok másokat hazafiságra inteni, kik nem értenek 
egyébhez, mint a magyar nemzet vérét kiszivni, kik a nem-
zet érdekében, a történet tanúsága szerint még annyit sem 
áldoztak, a mennyivel oly nagyságú követ lehetne faragtatni, 
hova nevük elférne, azon nevük, mely ugyan majd ,gyémánt,' 
majd ,arany', majd ,ezüst,' de még azt sem érdemelték ki, 
hogy vasba öntessenek. Több szerénység, a haza iránt eddig 
nem szerzett érdemek megszerzése majd jogot adnak, hogy 
szólhassanak, de még odáig sok viz fog a Dunán lefolyni, 
mig azt a jogot is megnyerhetik, hogy a püspöki kart haza-
fiságra figyelmeztessék. • 

Buda. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i p r e d i k á -
c z i ó i. (Folyt.) Mily oktalanul nem felelnek a ,Kulturkampf* 
emberei ezen kérdésre : honnan lett az ember ? Az egyik az 
ösi nyálra (Urschleim) hivatkozik, melyből az ember kép-
ződött, a másik valami kezdetleges, ősi állatra, melyből az 
ember lassankint kifejlődött. De honnan keletkezett az ősi 
nyál, a kezdetleges á l l a t ? . . . Itt aztán szónok, hogy bebi-
zonyítsa, miszerint lehetetlen, hogy az ember az állatból, 
tovább fejlődés utján képződött volna, idézvén I. Cor. 15,39, 
fejtegeti, mikép az egyes állatfajoknak husa vegyészetileg 
oly annyira különbözik egymástól s az emberétől, miszerint 
merőben lehetetlen, hogy egyik a másikból keletkezett 
legyen. S mégis emez oktalanságot tanítják a ,Kulturkampf1  

emberei, s igy állattá alacsonyítván minket, azt mondják, 
hogy — megnemesitenek ! 

Menjünk immár a második kérdésre át, erre: Miért 
vagyok itt? 

Minden dolognak e világon vau bizonyos rendeltetése, 
kell tehát, hogy az embernek is legyen. Ez iránt kötelessé-
günk tisztába jönnünk ; mert e rendeltetésnek betöltése 
egymaga is kötelesség; kötelességeit pedig minden ember 
ismerni tartozik. 

Mi tehát a mi rendeltetésünk? Az élvezet? Elvezni bi-
zonyos józan határok közt szabad ; de csupán csak az, az 
evés, ivás, alvás, kényelmes élet sat. ez nem lehet rendelte-
tésünk ; mert akkor nem lenne külömbség a gazda s kutyája, 
a kocsis s lova köz t . . . Vagy azért vagyunk itt, hogy meg-
gazdagodjunk ? Hát akinek ez nem sikerül? Hát aki nem 
tud soha sem eleget kapni ? . . . Avagy csak egyszerűen ter-
mészetes ösztöneink sugallata szerint éljünk-e ? Ezt az ok-
talan állat is teszi ; mi pedig több vagyunk annál, neme-
sebb ; különösen pedig a ,Kulturkampf még inkább meg 
akar nemesiteni minket. . . Eszünk csak azért adatott volna 
nekünk, hogy azt mindig csak a mulandókra iráuyozzuk ? 
Szabad akaratunk arra, hogy vakon kövessük az állati 
ösztönt ? . . . 

De forduljunk immár a hithez felvilágosításért ! Hogy 
felel a hit ezen kérdésre: ,Honnan vagyok' — ? A hit erre 
ekként felel : ,Istentől vagy ember' ! Igy mondja bölcs Sala-
mon : (Példab. 16, 4) : „Mindeneket önmagáért teremtett az 
Ur" ; — igy olvassuk a Titkos Jelenésekben (21, 6) : „En 
vagyok az Alpha et Omega, a kezdet és vég" ; — s ez érte-
lemben mondja az Ur Máténál (22, 37) : „Szeressed a te 

Uradat Istenedet teljes szivedből és teljes lelkedből és teljes 
elmédből". 

Erre tanit bennünket a hit ; s e feleletnek magyaráza-
tát azon tulajdonokban találjuk, melyekkel a Mindenható 
felruházott. Értelmünket adá, hogy megismerjük ; szivün-
ket, hogy mindenek felett szeressük őt ; testi erőnket, hogy 
szolgáljunk neki. Ez ami rendeltetésünk; erre tanit a hit s a 
józan ész, eszerint éltek a jámbor keresztények minden 
időben. 

De most ezen változtatni akar a ,Kulturkampf1.Ki tudja, 
van-e Isten, mondja, s ha vau, bizony nem szorult a mi sze-
retetünkre s szolgálatainkra. Élvezzünk, azért oly szép e 
világ; — ez a mi rendeltetésünk; ily értelemben mondja 
Hegel: „Egyetek, igyatok testvéreim, az legyen életünk 
alapelve, akinek ez nem tetszik, azon nem segithetek". S 
fájdalom, az élvvágy óriási mérveket vett már is az egész 
világon, rang- osztály- s nemzetiségi különbség nélkül ; s 
az ember, kinek rendeltetése az lenne a földönfelettieket 
keresnie, a földhöz tapadt ; akinek a szellemet kellene ke-
resnie, mindenben C3ak az anyagot hajhászsza, — s ebben 
áll az a ,megnemesittetésünk', melyet a ,Kulturkampf hir-
det és igér ; — ez nem lehet igaz, ez nem lehet rendel-
tetésünk. (Folyt, köv.) 

Bakomaz, márcz. hóban. H o g y a n k e l e t k e z t e k 
a p a p i t i l t a k o z á s D e á k e g y h á z p o l i t i k a i p r o -
g r a m m j a e l l e n ? A papság testületi tiltakozása a hires 
jun. 28-iki programmbeszéd ellen villámcsapás volt a mo-
dern liberális tábor dicső hőseire nézve. A Róma és vele a 
katholika egyház, mint az igazság oszlopa és erőssége ellen 
vivott harezban ez urak, — mert liberális elveik szélnek 
eresztésében mindig szerettek e testületre hivatkozni és 
támaszkodni, e tiltakozások által egy tekintélyes és befo-
lyásos seregtől fosztattak meg. 

Azelőtt a püspöki karra hivatkoztak, hogy merőben 
hajthatatlan, és habár az alpapság a reformok barátja, ama-
zok vonakodnak ,a korszellemmel megbarátkozni s kibé-
külni'. Most a tiltakozások után, melyek az összes magyar-
honi katholicismust képviselik, azzal állanak elő, hogy a 
clerus demagog, forradalmár eszméket táplál kebelében s 
azokat nem átallja nyilvánosságra hozni, s oly szolgalel-
küvé lőn, hogy idegen zsarnok hatalom uszályhordozójává, 
azaz ultramontánnak csapott fel. Sötét műhelyeikben koholt 
főpapi levelekre támaszkodva, azzal állnak elő, hogy e hon-
veszélyeztető papi üzelmekkel szemközt a nagylelkű magyar 
püspöki kar ellenséges állást foglal el ; de mig egyik lapon 
ezt mondják, már a másikon nem szégyenlik kiáltani, hogy 
a papságot a bécsi nunciatura és ugyanazon püspöki kar, 
mely előbb egészen rózsás, persze liberális szinben lőn fel-
tüntetve, izgatta e lépésre titkos iratok által. Mentita est 
iniquitas sibi... Ki egyezteti össze e tételeket ? . . . Persze a 
liberális táborban hazudni érdem. 

Midőn a liberális sajtó e tetszeni, s a honatyákat, a ma-
gyar törvénykönyvben sehol sem található piacettörvény s 
az egyház szabadságát elnyelő törvényezikkelyek alkotá-
sára késztetni akaró szólamot világba dobta, a lehető legro-
szabb szinben mutatta be a világnak a magyar katholikus 
papságot. 

Ugyanis föltételezi és a világgal föltételezteti róla, 
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hogy e testület vagy elvesztette minden érzékét az igazság 
iránt, mely minden országnak talpköve, s mely nélkül a 
bombasticus szólamok legveröfényesebb korszakában dőlnek 
össze a trónok, vesznek el a nemzetek ; vagy pedig az ellen-
hitüek által is ünnepélyesen elismert ezen tudoraányos tes-
tület már annyira bárgyú és tudatlan, hogy a politikai fon-
dorlatok által létrehozott, vagy létre hozni akart események, 
törvények, vagy a sorok között kifejezett szándéklatok töm-
kelegébe, a Krisztus nélkül bölcselkedő, pygmaeus politi-
kasterek szinfalai mögé, kártyáik közé utasítás nélkül nem 
képes többé belátni ; vagy végre azt hiszi, hogy a magas 
püspöki kar oly szigorú rabszolgaságban, — mint például 
Hatalát — ! — tartja e kasztot, hogy főpásztori engedély 
vagy utasitás nélkül még a legegyszerűbb politikai napi 
kérdésekben sem szabad nézetét korlátlanul nyilvánítania. 
Bármelyik nézet lealázó lenne a magyar papságra nézve. 

A clerus igazságszeretetét mutatja azon összhangzó 
eljárása, hogy a tiltakozások alkalmával semmi előjogot, 
régi kiváltságot, álmodott fölényt nem tulajdonitva és köve-
telve magának, a méltányosság, törvényesség és fennen han-
goztatott szabadság korlátai között mozgott. Hivatkoztak 
régi és ujabb törvényekre, melyek a liberális hazai törvény-
hozótestület vezérével szemközt elfoglalt állásuknak a merő 
törvényesség, vagy ujabb szólam szerint : a merő jogfolyto-
nosság szinét kölcsönzék. Nem rajongás, de azon meggyő-
ződés vezette tollúkat, hogy a liberalismus és szabadkőmű-
vesség által félrevezetett „öreg" urnák hevenyében felállí-
tott elvei a magyar katholicismus és a hazának romlására 
vezetendnek. r 

Es hogy minden sötétenczkedése daczára a nagyszavu 
szólamok rózsái által körülvett titkos szándéklatok tömke-
legébe még mindig képes belátni, mutatja azon fülhasitó 
lárma, ama kapkodó feljajdulás, mely a tiltakozásokra a 
meglepett táborban hirtelen felemelkedett, s mely még foly-
ton tart. Nemcsak az ellentáboriak gondolkodnak és com-
binálnak és a másik oldalon minden legkisebb nyilást egy-
szerre észrevesznek, hanem még a „demagóg" clerus is el 
tud a politikai fondorlatok szálain igazodni s a következmé-
nyeket eleven szinekkel maga elé rajzolni. Sőt még e com-
binatiójokat is ellenkezőleg, mint a liberálisok, az igazság 
talajára fektetik. 

Hogy pedig a clerus politikai nézeteinek nyilvánítá-
sában a püspökségtől egészen független, bizonyitja azon ta-
gadhatlan tény, hogy minden „nóta" nélkül számos bal- és 
szélbaloldali pap van édes hazánkban ; mutatja a liberális 
közlönyök által nyilvánosságra hozott azon másik megfigye-
lendő tény, hogy habár azon bizonyos, talán magyar földön 
nem is, hanem csak a ,Napló' napvilágtalan agyában létező, 
mert eddig elhallgatott egyházmegye püspökének nem tet-
szett is a testületi tiltakozás az ismert programmbeszed el-
len, mégis, minthogy minden egyházmegyéből érkezett til-
takozás, azon megyéből is „nyilvánosan" tiltakoztak. Mit 
mond erre a katholikus választóknak szép Ígéreteket teve-
gető s most már minden katholicumot gúnyoló ,Napló' és ha-
sonszőrű követtársai ? . . . 

Az inquisitio kora, mint mondani szokták, letűnt ; 
visszahozásáért senki sem rajong. De internis non iudicat 
praetor. De a ,Napló' hasábjain napvilágot látott sorok nyo-

mán bizvást állithatjuk, hogy kifejezett több izbeli érzelmei 
— mit nem is kívánhatunk tőle — nemcsak nem katholikus 
érzelmek, de legtöbbször még csak nem is keresztényiek. — 
Azért kíváncsiak vagyunk tudni, melyik hát az a ,Nap-
ïo'-ékkal érző, — az igazság és szabadság érdekében bátran 
felszólaló kath. clerust „roszaló püspök" ? . . . 

A napi kérdések, melyek az egyház és állam határán 
megoldásra várnak, nemcsak másutt, de édes hazánk földén 
is egyre magasabb lángot vetnek, ugy, hogy az igazság és 
hazugság, a világosság és sötétség küzdelme kimaradhatlan, 
jó lesz tehát ismernünk vezéreinket, nehogy akkor ismer-
jük meg, mikor már késő lesz . . . . 

De hisz a liberalismus, mely a hazugság kölyke, kez-
dettől fogva hazudni szokot t . . . . 

Már most csak ki vele, hát ha most megtagadta ter-
mészetét ? ! Mi ugy sem veszszük, sem nem vehetjük el az 
illető egyénnek püspökségét. Azért : ki vele ! 

És ha a ,Naplól azt ki nem mondja, mi előbbi nézetünk 
mellett maradunk . . . (Vége köv.) 

Róma. K i n e v e z é s e k , V i c t o r E m . j u b i l a e u -
ma, sz. B o n a v e n t u r a h a l á l á n a k 6 0 0 - d i k é v -
f o r d u l ó j a sat. Franchi bibornoknak kinevezése a Pro-
pagandának elnökévé a madridi nuntiaturát hozza végleges 
megüresedésbe, úgyszintén, mint Chigi, Falcinelli s Oreglia 
ő emáik visszatérése Rómába a párisi, bécsi s lissabonit, 
amennyiben ezen urak eddigi helyeiket, mint pronuntiusok, 
már csak ideiglenesen tartották volt meg. Az uj diplomatiai 
kinevezések immár megtörténvén, Párisba msgre Meglia, 
damasc. érsek, Bécsbe msgr. Jacőbini Lajos, eddig a propa-
gandában a keleti ügyek titkára, Madridba mgre Cattari 
Jakab ancyrai érsek, eddig brüszeli nuntius, Brüszelbe mgr. 
Bianehi Angelo, eddig haagi Internuntius, Lissabonba mgr. 
Sanguigni Dominik, eddig rio-de-janeirói internuntius ne-
veztetett ki, mig Haagba mgr. Antonueei Lajos, a bécsi s 
Lissabonba mgr. Vanutteli Vincze a brüszeli nuntiaturának 
uditoréja mennek internuntiusokul. 

Victor Emanuel király ezidén 25. évfordulóját üli meg 
annak, hogy mint piemonti király trónra lépett. E nap, hal-
lomás szerint csak azon tartományokban fog egyházilag 
megünnepeltetni, melyeket a király törvényesen bir, azaz 
a régi Piemontban, s a lombardo-velenczei tartományokban, 
melyek nemzetközi szerződések utján szállottak rá. — Egy 
másik jubilaeum, melyet az idén még megülnünk keilend 
szent Bonaventura halálának 600-dik évfordulója, mely ju-
lius 15-ére esik. Azon zárda a Palatin-hegy tövében, mely-
ben élt s meghalt, a jelenlegi kormány által kisajátittatott, 
mely épen a jubilaeum alkalmával bontandja le a nagy ke-
resztény szentnek s tudósnak czelláját, hogy Nero fürdőszo-
báinak talán ott levő padozatát — keresse. . . . 

Egy másik régészeti experimentuma a mostani kor-
mánynak szintén fényes — fiascót csinált. Értem a coly-
seumi ásatásokat. Midőn az alvizek mutatkozni kezdtek, 
cavaliere Rosa, hajdanta, midőn a Palatin még III. Napo-
leoné volt, annak állitólagos igazgatója, valóban pedig az 
olasz-franczia szabadkőművességnek főkémje Rómában, azt 
hitte, hogy ,azértis' szivatyukkal győzendi. Azonban nem 
sikerült ; az ásatásokat végképen abban kell hagyni, sőt a 
kiemelt földet ismét visszahordani. Mondják, hogy a kor-



184 

mány nem igen szívesen vette, hogy a cavaliere ekként az 
egész müveit világ előtt nevetségessé tette. 

Laetare vasárnapján a pápa egy ősi, a 6-dik század-
ból származó szokás szerint az arany rózsát szokta megál-
dani, mely aztán, ha van erre méltó, valamely katholikus 
fejedelmi asszonynak megküldetik. Ezen szertartás, mint 
hallom, ezidén sem fog megtörténni. Uj bíbornoki kineve-
zésekről beszélnek sokat, melyek még húsvét előtt történ-
nének, s melyek alkalmával a westminsteri s meehelni ér-
sekek, a konstantinápolyi latin patriarcha (msgr. Antici-
Mattei) valamint a Propaganda, a püspökök s szerzetesek 
ügyeivel foglalkozó, nemkülönben a szertartási s zsinati Con-
gregatióknak titkárai díszittetnének fel a biborral. Biztosat 
eddig e tekintetben nem mondhatni. 

Brazília. V i s z á l y o k a z e g y h á z és á l l a m 
k ö z t . (Folyt.) Meg kell vallani, hogy az egyháznak ellen-
ségei eme délamerikai birodalomban számosak és hatalma-
sak. A szabadkőművesség erős phalanxot képez s e phalanx 
harczkészen áll, mert a ministerium részéről hathatós támo-
gatásra, s a császári palotában legalább is eljárásának he-
lyeslésére számithat. Másfelől azonban nem hiányoznak a 
bátor elszánt hősök, kik készek éltöket is adni az egyház 
szabadságáért, készek mindent feláldozni azon nemes czél-
jokért, mely a szabadkőmüvességi járomnak megtörésében 
áll. Jó jel, hogy a keletkezendő, előreláthatólag nehéz tusá-
ban a braziliai püspöki karnak szellemi feje s vezére, dom 
Vitai Maria Gonzalez Obviera vállalkozott előharczosul. A 
ki e férfit ismeri, tudja, hogy gyengének nem fog talál-
tatni soha. 

Ezenkivül a braziliai nép, főleg a birodalom belsejé-
ben igazán vallásos, mely rendületlenül ragaszkodik ősi 
hitéhez, a katholicismushoz. Ott, hol az ősi erények : józan 
szabadság, szeretet, mérsékletesség, komoly s müveit erköl-
csök uralkodnak, ott fogja az egyház a most kezdődő harcz-
ban legmegbízhatóbb támaszát a népben találni. Nem ugy a 
városoknak mindenünnen összeszedett, vegyes, erkölcsileg 
romlott, csak pénzsovár lakosságában, mely sem nem brazi-
liai, sem nem keresztény. 

Mert, a mi az egyháznak erkölcsi erejét s jó kilátásait 
a megindult küzdelemben nem csekély mérvekben fokozza, 
az azon körülmény, hogy ügye itt is azonos az igazi haza-
fiak óhajaival, a nemzeti ügygyel. A braziliai bennszülött 
már évtizedek óta alig magába fojtható ellenszenvvel néz 
azon külföldiekre, kiket a kormány állami költségen az or-
szág belsejében letelepit. Mindenünnen összeszedett népek 
ezek, mindenütt a világon már tönkrement, mindenféle nem-
zetiségű, mindenféle vallású, gyauus egyének ezek, de mind-
annyian ,liberálisok', azaz a páholy szolgálatában a kath. 
egyháznak dühös ellenségei, s a régi jó, braziliai erkölcsök-
nek, úgyszólván államilag szabadalmazott elrontói, kik a 
kártyázást s részegeskedést, az uzsorát s vallási közömbös-
séget ismertetik meg a néppel s terjesztik mindinkább na-
gyobb körökben. Ez a faj az, melyre az igazi braziliai méltó 
megvetéssel s ellenszenvvel tekint, s e mindinkább jobban 
elterjedő politikai jelszó : „0 Brazil para os Brazileiros ! — 

Brazília a brazíliaiaké !" vajmi könnyen egy elkeseredett 
fajküzdelemnek lehet maholnap harczi riadójává, melyet a 
benszülöttek a bevándorlottak ellen vivni készülnek. Hozzá 
járul, hogy a nagy tengeri városoknak gazdag kereskedői 
majdnem kivétel nélkül külföldiek, de egyúttal szabadkő-
művesek is lévén, a püspökök, midőn ez utóbbiak ellen küz-
denek, mindazoknak számithatnak támogatására, kik ugyan-
azok ellen hazafiúi tekintetekből is ellenszenvvel viseltetnek. 
Para tartományában a hazafiak már tettleg a püspökök ré-
szére állottak. Ott a benszülöttek ellenségesen szemben álla-
nak a jövevényekkel, kiket röviden ,maçonicosL, szabadkő-
műveseknek neveznek, s az ellenszenv oly magas fokra há-
gott, hogy a braziliaiak az idegent meg sem szólitják, meg-
szólítva nem válaszolnak, s semmiféle üzleti összeköttetés-
ben sem állanak vele. Még a rokonságú portugalliak is oly 
tűrhetetlennek találják ezen állapotot, hogy kormányuktól 
gőzhajókat kértek, melyek Angolába viendik őket. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Február 27-én éjjel a csendőrség a müncheni szent 

Bonifáez-templomnak előcsarnokában két tizenkétéves fiút 
fogott meg, kik ott az éjszakát tölteni szándékoztak, amiértis 
a hideg elleni óvszerül egy hatalmas palaczkban több itcze 
pálinkát hoztak volt magokkal, melynek szorgalmas hasz-
nálata az ifjurakon befogatásuk perczében már nagyon is 
meglátszott. A fiuk jómodu szülőknek gyermekei, kik ek-
ként ,szabad, kalandos életet' akartak megindítani, miután 
az egyik apja pénztárából 200 ftot lopott volna, mely pénzt, 
minta kitanult tolvajok tenni szokták, sapkáikba bevarrtak. 
Ime a liberális nevelésnek zsengéi ! 

— A culmi püspök 2400 tall, büntetésre ill. 16 hónap-
nyi fogságra Ítéltetett. — A fuldai káptalani helynök, dr. 
Laberencz lemondott, helyébe dr. Hahne választatott. — A 
berlini ,legfőbb egyházi tvszék' f. évi jan. 7-éről kelt ha-
tározata által egy a paderborni püspök által 1870-iki nov. 
20-áti Moennikes káplán ellen hozott ítéletét a májusi ,tör-
vények' alapján, tehát visszaható erővel megsemmisítette, no-
tandurn : „amennyiben ez az ah ordine et officio való felfüg-
gesztésre vonatkoznék ;" — továbbra már nem lehet az ab-
surdumbau menni, mint hogy egy pár lutherano-calvinista s 
másfél ,ókatholikus' egy püspöke által felfüggesztett papot 
ex offo a censurától feloldjon ! — Weitzenmiller ermlandme-
gye püspöki titkár bezáratott; mert bizonyos törvényelle-
nes' dispositiókra vonakodott a biró előtt felvilágosításo-
kat adni vonakodott.) 

— Fervel ur, franczia nyug. mérnökkari ezredes a 
bold. Szűz látogatásáról nevezett apáczáknak nancyi zár-
dájában Bossuetnek számos kiadatlan iratait fedezte fel, me-
lyekből már három kötetet rendezett sajtó alá. 

— Berlinben egy czipész felesége sodarat lopott, me-
lyet aztán férjével együtt ketten jóizüen mégis ettek. Ennek 
megtörténte után, a derék férj fogja magát, feladja élete 
párját a törvényszéknél, mint tanú bizonyságot tesz ellene, 
s midőn az asszony ennek következtében hat heti börtönre 
Ítéltetik szive örömében ekként kiáltja el magát: „Hál' 
Istennek, most legalább válópert indíthatok ellene ;" — mert 
hatheti börtön elegendő ok arra. Ilyenek után már meg-
értjük, hogy a protestáns ,egyház' nagy könnyen megbarát-
kozhat k a polgári házassággal. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Sáridor-utcza 13. szám alatt. 
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Kinek engedelmeskedjünk inkább? 
(Folytatás.) 

A másik érdekes pont, mely a fenforgó esetben 
fe l tűnik azon körü lmény, hogy az apostolok sajá t 
itéletök igazságának megeró'sitésére a biróság józan 
eszére hivatkoznak : .siiustum est, in conspectu Dei, vos 
potius audire, quam Deum indicate1. Az apostolok sze-
rint tehát az Isten i ránt i engedelmesség elsősége az 
ember i ránt tar tozó felett o lyannyira minden kétsé-
gen felül á l l ,hogy e tekintetben még saját ellenfeleik-
nek is bá t rak voltak józan eszére hivatkozni, azon 
reményben, hogy ha azok az ügyet saját természe-
tes eszük világánál fogják megvizsgálni és annak 
Ítéletét követni, kénytelenek lesznek az apostoli 
szavak igazságát beismerni, miből nem valószínűt-
lenül lehet következtetni azt, hogy a természetes 
észre való ezen hivatkozás az apostolok részéről 
egyút ta l felhívás is volt a r ra , hogy a tanács is 
fogadja el az ő itéletöket és ennek következtében, 
fogadja el azon tant is, melyet ők hirdetnek. Vala-
mint tehát azon körülmény, hogy az apostolok a 
jelen esetben a különben törvényes hatóságnak 
ellenszegültek, fényesen megczáfolja azon theoriát, 
mely az embert Isten fölé emelni a k a r j a , ugy a 
józan észre te t t e hivatkozás is azt b izonyí t ja , hogy 
Istent illeti meg az elsőség minden oly esetben, mi-
dőn az ember, történjék az bármely a lakban, Is ten 
egyenes parancsával ellentétben saját aka ra t j á t 
törekszik érvényre emelni. — Ez törvénytelen, 
i lyenkor oportet Deo magis, obedire, quam liominibus, 
ha csak józan eszemet nem akarom megtagadni, ha 
csak a természet szavát nem akarom magamban 
e l foj tani , mint erről az apostolok is tanúságot 
tesznek. 

Napja inkban azonban nem alaptalan lehet a 
félelem, hogy az egyházellenes szellem magokat az 
apostolokat is u l t ramontánoknak fogja kinyilatkoz-
tatni, és mint ilyeneknek tekintélyökre még azon 
esetben sem adni semmit, midőn azt b izonyí t ják, 
hogy az Isten több mint az ember. Azért azon igaz-
ság bebizonyitására, hogy Is tennek inkább kell en-
gedelmeskedni mint az embernek, oly t anukra szán-
dékozunk a következőkben hivatkozni , kikről még 
a legszabadkőmüvesebb fanatismus sem mondhat ja , 
hogy ul t ramontánok, azaz olyanok lettek volna, 
kik mindent felhasználnak vala arra , hogy állitó-
lag az egyház ura lmát megalapítsák. E tanukat 
nekünk a történelem, e magistra vitae nyú j t j a , mely 
okulásul elég világosan bizonyít ja modern hitet len 
nemzedékünknek az apostoli szavak igazságát, egy-
ú t ta l igazolván, hogy a józanész a megváltást meg-
előző korszakban sem volt annyi ra sarkából kifor-
gatva, mint ahogy azt a 19. század műveltsége (?) 
kiforgatni törekszik. 

Ha már a történelmet kérdezzük, hogy mit 
ta r to t tak a pogány nemzetek e lőbbvalónak, az 
Istent-e, vagy az embert ? ugy válaszul azt nyer-
jük , hogy nemcsak azon parancsolatokat és rendel-
kezéseket t a r to t ták meg szentül, melyeket az iste-
nektől véltek származot taknak, hanem azoknak 
még óhaj tását is törekedtek a lehetőségig kiismerni, 
hogy teljesíthessék. A történelem megtanit bennün-
ket, hogy a pogány nemzetek a vallásból kifolyó 
kötelmeket annyi ra tiszteletben ta r to t t ák , hogy 
azok előtt el kellett némulni a legbensőbb családi, 
a legfőbb politikai érdekeknek is. Jellemzőleg mu-
ta t ja fel továbbá előt tünk a történelem az ókor né-
peinek életéből azon körülményt is, hogy az min-
den nyi lvános, u g y mint magánügyben az Isten-
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nek akaratát törekedett kifürkészni, mint az a kü-
lönféle jósdák létezésébó'l kiviláglik. Még azt sem 
megvetendő bizonyítéknak találjuk állitásunk iga-
zolására, bogy az ókor államai mindenben a legna-
gyobb tiszteletet s sérthetetlenséget biztositották val-
lásuk szolgái részére. 

A különben is ismeretes történeti tényekből 
áll janak itt a következők, Az egyptomi nép egészen 
a vallás uralma alatt, és valamint a tartomány az 
Istennek védelme, ugy az idő is az ő hatalmuk alatt 
állott. Kezdetben ugyan a főpap egyesitette magá-
ban a királyi méltóságot is; de később is, midőn e 
két hatalom elválasztatott egymástól, a király min-
dig a vallás befolyása alatt állott, mert a vallás 
egész a legkisebb részletekig határozta meg élet-
módját. Ott ugyancsak megjárja vala a fejedelem, 
ha saját akarat ját az Isten akarat ja elé akarta 
volna helyezni. Csaknem megfoghatatlan és sajná-
latos ugyan az egyptomiak e beteges észjárása val-
lásuk körül, nem is ezt helyeseljük, nem is erre hi-
vatkozunk állitásunk bebizonyításául, hanem mégis 
kiviláglik ezekből, hogy azon lénynek akarat ját , me-
lyet ők Istennek tiszteltek, mindenek felett szentnek 
tartották. Hasonló elsőségét találjuk fel a vallási 
parancsoknak azon népek közt is, melyek az Eu-
phrat és Tigris mentében laktak ; csillag-jövendölé-
seik eléggé tanúsít ják, hogy készek voltak egész 
életüket képzelt csillagbeli isteneik akarata szerint 
berendezni. 

Minthogy azonban a XIX. század bölcsei 
nagyban kérkednek azon külső fénymázzal, melyet 
műveltségnek neveznek, de melynek leple alatt a 
legundokabb bűnök találhatók fel, fordítsuk most 
egy pillanatra figyelmünket a müveit Görögország 
és azután Róma felé és lássuk, minő állást foglal-
tak el azok a vallás törvényei irányában. Egyet-
len egy rövid pillantás eléggé meggyőzhet bennün-
ket arról, hogy a görögök ugy, mint a rómaiak a 
vallásnak tulajdonították az elsőséget s a legfőbb 
befolyást a családra ugy, mint a községre és az 
államra. 

A hellen köztársaság megalapításában a vallá-
sos érzelem nem kisebb szerepet játszott, mint más 
birodalmak megalapításában ; a görögök törvényei-
ket a vallásnak védelme alá helyezték, mert meg 
voltak győződve, hogy csak az képezheti egyedül 
szilárd alapját az ál lamnak; a gyűlések, Göröghon 
fontos ügyeit megvitatandók, az istenség szentélyé-
ben, s bizonyos tekintetben védpaizsa alatt jöttek 
létre. Lykurg törvényei Spartában. Solonéi Athé-

nében soha tekintélyt nem szereztek volna a magok 
részére, hacsak az istenség Delpliiben azokat jóvá 
nem hagyja. Semmiféle tervet, lett volna ez még oly 
bölcs is nem lehetett volna végrehajtani, ha ezt a 
delphii jósda ellenezte, valamint viszont semmiféle 
szónok nem lett volna képes megakadályozni, hogy 
az oraculum által ajánlott valamely rendelkezés 
végre ne hajtassák. A hadjáratokat ünnepélyes ál-
dozatok és a mennyei segélynek leesdése előzték 
meg, és a győzők szent szertartások közt kapták 
meg koszorúikat. Az egyesek ténykedéseit hason-
lóan a vallás igazgatta ; útra készülve illatot áldoz-
tak a védisteneknek ; vállalataikra imával hívták 
le az égi kegyet; lakomáikat felajánlás és a halhatat-
lan istenek tiszteletére szánt italáldozat előzte meg, 
sőt a haza iránti rajongó szeretet, a halál megveté-
sét, a művészet iránti lelkesedést is, mindezt vallá-
sos indokokból merítették, és a vallás ellen elköve-
tett bűnök a legszigorúbban büntettettek meg ugy, 
hogy napjaink hitetlenei, kik az apostol szavait 
megvetik, a halálbüntetést bizonyosan nem kerül-
ték volna ki. (Vége köv.) 

A bois d'haine-i stigmatizált Lateau Louiza. 
i n . 

Térjünk vissza Louizához. 1868-i május 8-án, amint 
emiitettük, oldalából, kezeiből és lábaiból vér ömlött. Azóta 
eme vérzés minden pénteken ismétlődött. 1868-i September 
25-én első izben a vérzés a homlokon és környezetén is ész-
lelhető volt, ugy hogy azóta Üdvözítőnk töviskoronájának 
emlékére fejét véres korona övedzte. 1873 april negyedike 
óta Louiza jobb vállán is vérző sebet visel. Ily sebet kapott 
Üdvözitőnk, a keresztnek viselése folytán. Több száz péntek 
mult el a sebhelyek első megjelenése óta, és két pénteknek 
kivételével a stigmaták helyein mindig vér folyt. A vérzés 
rendesen éjfélkor, néha később a baloldukm kezdődik. Né-
melykor a kezek és lábak csak a belső, vagy külső felületen 
vérzenek, néha mindkettőn. A vérzések tartama külömböző; 
néha este négy vagy öt órakor megszűnnek, néha tovább 
tartanak, de szombaton éjfél felé rendesen megszűnnek. 

A kezeken és lábakon csütörtökön, ritkábban szerdán, 
hólyagképződés veszi kezdetét, mely a külsőbőrt (epider-
mist) felemeli. Péntek éjjelén a hólyag teljesen kifejlődött, 
és alapjának hoszasága 2y2 centimeter, szélessége l ' / 2 . A 
hólyagban levő folyadék tiszta és átlátszó. Ha a hólyag tel-
jesen kifejlődött, felpattan, és a folyadék kiömlik, de egy-
időben a dermából vagy coriumból is szivárog a vér anél-
kül, hogy azon a legjobb nagyitó üveggel is a sértésnek leg-
kisebb jele is észlelhető volna. Hétköznapokon, midőn a 
stigmaták nem vérzenek, helyeiken a vereses szinnek némi 
nyomait láthatni ; de ezen helyek egészen sértetlenek, és 
csak valamivel simábbak az azokat környezőknél. 

A mi a fej vérzését illeti, a hajzat egészen telitve van 
vérrel, és összeragad, amiért is a haj alatti bőrnek megvizs-
gálása nehéz. A homlokon az észlelés könnyű. A vér oly 
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sürüen folyik, hogy Louiza gyakran mo8sa homlokát. Pén-
teken kivül azon helyek, melyekből vér ömlik, alig ismer-
hetők fel. Sőt pénteken is, midőn Louiza épen megmosta 
magát, szabad szemmel a bőrt simának és épnek találjuk. 
Igy én 1873. oktober 10-én néhány áldozárral a commu-
niót vittük meg neki, anélkül, hogy a bőrön valami nyilást, 
vagy akár karczolást is észrevettem volna. De jó nagyitó 
üveggel a homlokon egészen kicsiny háromszögű karczolá-
sokat lehet az epidermisen észrevenni, melyek egy pióczá-
nak, de csak mikroskopikus harapásához hasonlítanak. Az 
ekstazis alatt Louizának nincs tudata arról, mi körülötte 
és testén történik. Ezen időt használták fel oldalsebének 
megvizsgálására. Az első vizsgálatnál 1868. aug. 30-án a 
bőr hólyag nélkül találtatott. A minden pénteken kiömlő 
vér mennyisége külömböző. Átlag 250 grammra tehető, s 
annak szemlélete a közönséges tüneteket mutatta. A plasma 
teljesen színtelen és átlátszó volt, és a hiimatinnak (vérszin-
anyagnak) semmi nyoma sem látszott rajta. Szombaton a 
sebek szárazak, egy kevéssé fénylők, itt ott a bőrön némi 
aludt vér, mi azonban gyorsan lehámlik. A stigmaták nagy 
fájdalom helyei. Ezek fokozódnak, midőn az egyház Krisz-
tus Urunk vagy valamely szentnek fájdalmi ünnepét üli ; 
úgyszintén alább fogjuk látni, hogy Louiza nagyobb fájdal-
makat szenved, ha valahol súlyosabb bűntények vitetnek 
véghez. A töviskorona emlékére viselt sebei jelentékenyen 
növelik fájdalmait. Louiza mondja, hogy azt érzi, mintha 
vasszalag köritené fejét, mely mindent összeszorit, és mint 
égő abroncs süti. Vállának sebe oly fájdalmas, hogy nem 
tudja, hová hajlitsa fejét ; elveszi szemének fényét, élénksé-
gét, és láttehetségét annyira gyengiti, hogy L. egy-két me-
ternyi távolságra sem ismeri fel az embereket. 

IV. 

Dr. Lefebvre és társai a legnagyobb szigorral, és lel-
kismeretes buzgalommal jártak el vizsgálódásaikban, a sti-
gmatikus vérzéssel összehasonlították, egybevetették mind-
azon betegségeket, melyek avval némi hasonlatossággal, 
analógiával birnak. Különösen figyelmökre méltatták az 
ugyuevezett spontaneus, magoktól eredő (nem külső befolyás, 
szúrás, vágás stb által előidézett) vérzéseket. Ez utóbbiak 
mindenütt, ahol mutatkoznak, állandó, változatlanul hasonló 
tünetekben jelentkeznek. Az azokat előidéző okok rendsze-
rint állandóan megvannak a testben, és maradnak a halálig 
vagy a beteg meggyógyulásaig ; és többé kevésbbé tevéke-
nyek ; innét van az, hogy az általok eszközölt kiüritések 
időnkint ugyan alább szállanak, vagy növekednek, de soha 
rendes periodicitással nem lépnek fel. Ezen kivül a spontán 
vérzések általános, az egész testre kiterjedő betegséget ké-
peznek, és a test mindazon részein, hol véredenyek vannak, 
majd itt, majd ott jelentkeznek. Ellenben a stigmatikus vér-
zés állandóan a kezek, lábak, az oldal és a fő ugyanazon 
helyein mutatkozik. Másrészt állandó szabályossággal csak 
pénteken és soha más napon. A pathologia, vagyis a beteg-
ségekrőli tan nem mutathat fel természeti törvényt, mely 
szerint a stigmatizátio kimagyarázható volna. A stigmatizá-
tio szenvedésnek mondható, de nem tulajdonképeni beteg-
ségnek, mert teljesen ép, egészséges organismuson lép fel, 
melyet ugyan kifáraszt, mint valami nehéz napi munka, de 

eljö a következő nap reggele, és a test ismét teljesen képes a 
legfárasztóbb munka elviselésére. 

Lehetetlen ma már a bois d'hainei eseményekre a csa-
lás gyanúját vetni. Öt év mult el, és ezeren állanak itt mint 
szemtanuk. A fiatal leány a legkellemetlenebb vizsgálódá-
soknak lőn alávetve, és nem találkozott ember, a ki a té-
nyek igazságát kétségbe vonni merte volna. Azon sokféle 
kísérletekről, melyek Louizával történtek, hogy a netaláni 
csalásnak nyomaira jöjjenek, röviden szólhatunk. Miután 
anyjától az ellenőrzésre az engedelmet megnyerték, meg-
kezdődött a kémkedés, megfigyelés, bezárás, a tagok bepo-
lyázása, és lepecsételésének stb. azon hoszadalmas rendszere, 
mely maga is már Louizára nézve valóságos kis martyrium 
volt. 1868. nov. 17-ikén Lefebvre, Lecrinier és Severin tu-
dorok megkisérlék a stigmatikusokhoz hasonló, mesterséges 
sebek előállítását. De mily külömbség ! mig a stigmatikus 
seb ugyanazon balkézen folyton bocsátotta ki a vért órákon 
át, a mesterséges seb egy cseppet sem adott. A mesterséges 
hólyagocskát ezenkívül gyulladás környezte ; ilyen a stig-
mákon soha sem képződik. Nyolcz nappal később a mes-
terséges sebet még kéreg fedte ; a stigmatikus sebeken a 
kéregképződésnek semmi nyoma. (Folyt, köv.) 

Adjunk életjelt magunkról.*) 
A katholikus-ellenes sajtó a közvélemény meghamisí-

tásában oly gyors léptekkel halad előre, hogy most már egy 
egyetemes katholikus közérzület létezésében való hit azok-
ban is inogni kezd, akik különben meg voltak arról győ-
ződve, hogy e közérzület azonnal eclatans módon nyilatkozni 
fog, mihelyt ezt a veszélyeztetett ügy követeli. 

Az ellenség elejénte tartózkodott a nyilt fellépéstől; a 
katholicismus hiveinek hazánkban túlnyomó többsége im-
posans ellentállást tanúsított volna azzal szemben, ki a ka-
tholicismus eszméjét ellenséges indulattal nyiltan merte volna 
megtámadni. 

Azonban egyrészt nagy számunkban való bizakodá-
sunk, önerőnk fogyatkozásának volt okozója. Másrészt meg-
szoktuk már ügyünket az isteni Gondviselésre bizni, holott 
ennek védpaizsa alatt folyton őrködnünk kellett volna. 

Igy történt, hogy mig aluvánk, az ellen konkolyt hinte 
azon földbe, melyen tiszta búzát kelle aratnunk. 

A vallástalan sajtó most már határozottabban lépett 
fel, mindinkább növekedő számban csoportositván maga 
köré mérges eszméinek barátait. 

A katholikus sajtó ezen, duló erejében folyton nagyo-
bodó áramlattal szemben sietett összegyűjteni párthiveit. 
Sajnos azonban, hogy a növekvő hatalommal mindinkább 
kevesbedő véderő küzdött. 

Amennyiben egy közvélemény kisebb vagy nagyobb 
mértékének hü tükre a sajtó, fájdalommal kell tapasztal-
nunk, hogy egy katholikus közvélemény hazánkban napról 
napra fogyatkozik. 

A sajtó szava a közvélemény szava. 
A vallásellenes törekvések a megvesztegetés anyagi 

*) T. collegánknak felszólítására szívesen engedünk helyet ezen, a 
,Népiskola' f. évi 11. számában megjelent czikknek, mely az általa la-
punknak 21. számában megpendített fontos ügyet más, nem kevésbbé 
figyelemre méltó szempontból fejtegeti. Szerk. 

24* 
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eszközeinek segélyével sajtót teremtettek, melynek felada-
tává tétetett az uj elveket nagy hangon hirdetni. — Hiva-
tásának meg is felelt az. 

A katholikus sajtó szava e zaj mellett alig hallható 
visszhangot adott. 

Amaz mindinkább tért hóditott a kedélyekben. 
Ez hasonló fokozatban veszté hiveit. 
A vallástalan sajtó magát most már nyiltan a nagy 

többség érzelmének közegeül hirdeti. 
Törpének gúnyolja azon pártot, melynek gondolko-

zásmódját emez hirdeti. 
A törvényhozás, melynek kötelessége a közérzülethez 

alkalmazkodni törvényhozói működésében, nagyrészt azon 
elemekből áll, melyeket ez uj közvélemény a maga részére 
hóditott. Es midőn a törvényhozás a katholicismus elveibe 
ütköző intézkedéseket tesz, egy hatalmas közvéleményre 
hivatkozik, mely egyhangúlag követeli azt. 

A végrehajtó hatalom, mint a törvényhozásnak szü-
lötte, ez intézkedések keresztülvitelénél ugyan-e közvéle-
ményre támaszkodik. 

Katholikus érdekben alig szólal fel valaki a törvény-
hozás termében. Fél a közvéleménytől. Ha felszólal is, szava 
elhangzik, visszhangra nem talál. A fáradozás sikertelensé-
gének kinzó tudata tiltja az illetőt a további felszólalástól ; 
nem védi, nem buzditja őt egy hatalmas közvélemény, melyre 
hivatkozva tiltakozhatnék a lelkismereti szabadság jogtalan 
elnyomása ellen ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 24. J u d a i s m u s és m é g v a l a m i . 

Figyelemre méltó jelensége az korunknak, hogy mig egy-
részt folyton azokat vádolja be az úgynevezett közvélemény 
előtt, mint államveszélyeseket, kik létők első perczétől egész 
a mai napig az államok egyedüli fentartóinak tanusitották 
magokat és mig e vádat naponkint a legnagyobb dühösség-
gel szórja a világba, másrészt vagy épen nem, vagy csak a 
legnagyobb óvatossággal lép fel azok ellen, kiktől kézzel-
fogható tényekkel lehet bebizonyitani, hogy az államnak 
mind erkölcsileg, mind anyagilag valóságos mételyei, és igy 
az államra legveszélyesebbek. 

Nem tudjuk mi okból, mi okból nem, de tény az, hogy 
mig a keresztény a keresztényt, nevezetesen pedig a protes-
tánsok minket katholikusokat készek a legképtelenebb vá-
dakkal és rágalmakkal naponkint megtámadni, tűzzel vas-
sal kiirtani, másrészt a zsidóság irányában oly kimélettel 
viseltetnek, hogy nevét még akkor is csak titokban merik 
kimondani, midőn oly bűnökről van szó, melyek megalapí-
tói a zsidók voltak, és melyeket ma Í3 csaknem kizárólag ők 
követnek el, a nemzetek legnagyobb kárára. 

E sajátságos tünemény példáját szemléltük a „Protes-
táns Egyház és Iskolai Lap" ezévi 9-dik számában is, mit 
érdemesnek találunk olvasóinkkal is közölni, hogy lássák 
mennyi figyelemben részesülnek a zsidók azon lap hasáb-
jain, hol a katholicismus elég gyakran meghurczoltatik. A 
czikkben társadalmunk egyik főbajáról, a fényűzésről van 
szó, mely anyagilag tönkre teszi az országot, mert a fényűző 
kész, bármily nagy százalékot fizetni, mit czikkező az által 

vél megszüntethetni, ha az uzsoratörvény módosittatik, ille-
tőleg pedig, ha a kamat maximuma a törvényben meghatá-
roztatik. Ez ellen, ugy hiszszük magunk is, hogy senkinek 
sem lehet kifogása, sőt szükségességét mindenki elismeri, 
hanem azt is meg kell vallani, hogy ez nem uj eszme, s ha a 
modern liberalismus csak azért, hogy a különben is szipaly 
természettel biró zsidóság kezére játszszék, az egyház iránti 
gyűlöletből el nem törli azon korlátokat, melyek közt tör-
vényes kamatot lehetett venni a kölcsön adott összeg után, 
ugy rákmódjára nem kellene mo3t ismét visszamenni a régi, 
helyes szokáshoz. Midőn az egyház az uzsoráskodás ellen 
felszólalt, azt kárhoztatta, bizonyára több hasznot tett a 
társadalomnak, mint a zsidóság szelleme által kormányzott 
liberalismus, és nagyon is jó lenne, ha az egyház által meg-
szabott korlátok közé ismét visszatérnének, és pedig mi-
előbb az államok e pontban is, mert könnyen megtörténhe-
tik, hogy már késő lesz; — vagy talán ellenfeleink előtt az 
is egyre megy, ha a nemzet koldusbotra jut a zsidóság uzso-
ráskodása miatt, csak a gyűlölt kath. egyház törvényei ne 
tartassanak meg ? 

A fényűzés és az evvel karöltvejáró elszegényedés for-
rása tehát az uzsoráskodás. De hogy mely osztály, minő 
faj az, mely e tekintetben a nemzet testén rágódik, annak 
ismeretére a czikk folytán csak fokozatosan s igen-igen 
lassan jutunk. Először is azt mondja czikkező, nem maga, 
hanem több törvényhatóság szavaival, hogy „e demoralizáló 
(uzsorás) elem befészkelte magát a nemzet testébe, s mint 
veszélyes fene rágódik életén", alább már saját szavaival 
világosabban beszél, azt mondja ugyanis, hogy ezek az 
uzsorások „kevés, vagy semmi hasznot sem hajtanak a ma-
gyar hazának, annyival inkább a protestáns egyháznak", 
kikre illenek e szavak, hanem a zsidókra, de akkor mireva-
lók az ilyen körülírások ? vagy nem a zsidónépet akarja-e 
az illető érteni, midőn egy fokkal tovább haladva azokról 
beszél, kik „mint idegen származású nép" vagyonából ki akar-
ják azt a népet forgatni, mely e hazát ezer év óta megoltal-
mazta, és mely — no már t. i. egy kisebb része — negyed-
félszázad óta a protestantismus hive ? végül azonban mégis 
olvassuk azt a vallomást, hogy biz' ez az uzsoráskodó nép a 
„zsidó", de azt sem ugy, mintha ez az illető író nézete lenne, 
hanem csak olyformán, hogy a nép közt lehet hallani, „ de 
jó becsületes zsidó ez az N." stb., (ki száz perczentet vesz !) 

Ha e kíméletet összehasonlítjuk azon modorral, melyet 
a ,P. E. és I. L.' a katholicismus ellen következetesen tanu-
sit, ugy méltán gratulálhat magának a zsidónép, hogy ám-
bár beismertetik, miszerint a nemzetet anyagilag tönkre 
teszi, ámbár bevallatik, hogy idegen a nemzetre nézve, sőt 
veszélyes, ámbár elismertetik, hogy a katholikusok ezer évig 
e hazát megoltalmazták, mondjuk gratulálhat magának a 
zsidónép, hogy daczára ennyi bűneinek mégis sikerült a 
protestantismus sympathiáját a katholicismus ellenében oly 
mértékben megnyernie, hogy ez bűnei felöl ennyi kimélettel 
beszél ; — hogy azonban maga a protestantismus e részvét-
ért mennyire gratulálhat magának, minő dicsőség háramlik 
rá belőle, azt majd a történelem fogja megirni. 

Nagyon tévedne azonban a ,P. E. és I. L.1 valamint 
bárki is, ki azt vélné, hogy mi e sorokkal a protestantismust 
a zsidóság elleni gyűlölet terjesztésére akarjuk izgatni ; ez 
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ellen a keresztény szellem nevében, melynek szolgái vagyunk 
tiltakozunk, a gyűlölet szerepét másnak engedjük át, czé-
lunk nem más, mint rámutatva a kiméletre, melyet a ,P. E. 
és I. L.' még a bűnösök iránt is tanusit, részünkre igazságot 
követelni, mint kikre még árnyéka sem esik azon bűnöknek^ 
melyekkel a ,P. E. és I. LS a katholieismust vádolni jónak 
látja. Legyen kiméletes a zsidók iránt, az az ő gondja, ö 
tudja miért teszi, de legyen igazságos irántunk katholikusok 
iránt, ne izgassa ellenünk saját feleit ; ezt mi jogosan köve-
telhetjük ; a többek közt már csak azért is, mert soha sem 
sülyedtünk annyira, hogy a katholikusokat a protestánsok 
ellen izgattuk volna. • 

Bakomaz, márcz. hóban. H o g y a n k e l e t k e z t e k 
a p a p i t i l t a k o z á s o k D e á k F. e g y h á z p o l i t i k a i 
p r o g r a m m j a e l l e n ? (Folyt.) Igazság- és szabadságérze-
tünket a ,Napló1-féle ráfogások által sértve érezvén, tilta-
kozunk azon feltevés ellen, mintha nekünk az általunk kü-
lönben illendőképen, azaz mélyen tisztelt bécsi nuntiatura 
vagy hazai egyházi hatóság sugalmazta volna a tiltakozást. 

Erre nézve ideiktatjuk a legelső tiltakozás eszméjének 
megfogamzását, létrejöttét. 

Keresztény katholikus érzetet követeink legtöbbjében, 
— szólva és értve katholikusnak keresztelt követekről — 
hasztalan keresünk ; ámde ez érzet hiánya mellett is, kell, 
hogy minden emberben vallási, és nemzetiségi különbség 
nélkül meg legyen az igazság érzete. És fájdalom, összes 
európai törvényhozói testületeink mindegyikénél épen ez 
hiányzik. Ebben szenved saját parlamentünk is ; mi az 
igazságot szerető kebel egére sok fekete felleget hoz f e l . . . 

Amint Deák Ferencz hirhedt programmbeszéde első 
izre, tehát mindjárt junius 28-ka után olvasva lőu, hogy 
igazán fejezzem ki magamat : conclamatum est : „de már es 
ellen tiltakozunk, s az országgyűlésnek repraesentálunk." S 
megfogamzott az első reclamatio, melyet belföldi liberalis-
musunk vezére, Deák F., felállitott hamis elvei által maga 
idézett elő; megfogamzott pedig már akkor, midőn a nun-
tiatura talán még a beszédnek hirét sem hallotta. És még 
akkor a megyék nem is gratuláltak a szabadelvű „öreg" 
urnák. Ezek pedig még jobban megerŐ3Ítének elhatározá-
sunkban. 

Ingénia magna saepe conveniunt. Mit akar ez itt ? 
Midőn mult évi szept. 10-kén őszi gyűlésre egybe-

gyűltünk, egyik kerületi társ, kit három mfnyi tér választ 
el tőlünk, szintén a fentebbi elhatározással állott elé, mit 
aztán ő proponált is. És megszületett az első tiltakozás, — 
e szózat, párosulva e testvérekéivel, ugy törte át Deák nim-
busát, mint villám az útjában álló felhőt. Az első lökés volt 
legnehezebb, — de meglett. Az igazság győzött minden em-
beri tekinteteken. Nekünk pedig csak is igazság kell ; mi 
többet nem kérünk. Iustitia regnorum fundamentum. Fiat 
iustitia et pereat mundus. 

A tiltakozók ajkai által csak is az elaltathatlan igaz-
ság szólott, melyet ha megöltünk, bedől majd az ország a 
liberalismus által számára készitett sirjába. 

Quod Deus avertat ! 
Váljon Deák F. a maga hirhedt egyházpolitikai néze-

teit közölte-e eleve a nuntiaturával, nem tudjuk ; sőt mint 
képtelenséget nem is hiszszük Mikép lehet tehát feltenni, 

hogy egyszerre három főben, sőt később ezerben is megfo-
gamzott a tiltakozás eszméje? .. Mi azt mondjuk : a mi sok, 
az megárt. Az uralkodó párt vezére is addig feszitette a li-
beralismus húrját, mig végre megpattant ; s ő is oda jutott, 
hogy saját pártját sem képes többé a kormány oldala mel-
lett megtartani. A bukás elemét nem a tiltakozás, hanem a 
talapnélküli liberalismus hozta meg e pusztulni készülő párt 
számára. — Recedant Vetera, nova sint omnia ; bár folytat-
hatnók : corda, voces et opera. 

Vagy talán a püspöki kar utalt bennünket e tiltako-
zásra? Hej, az idő ellensége mindennek. Itt is az üt titeket 
pofon. . . . És mennyi vád rejlik e csekélynek látszó insi-

5nuatióban ? . . . (Vége köv.) 
rt 

Bécs. O s z e n t s é g é n e k l e v e l e az o s z t r á k 
p ü s p ö k ö k h e z . Dileetis filiis nostris S. Ii. E. Cardinali-
bus et venerabilibus fratribus Archi-Episeopis et Episeopis 
imperii Austriaci. Pius PP. IX. Dileeti Filii nostri et Ve-
nerabiles Fratres salutem et apostolicam benedictionem. Vix 
dum a Nobis catholico orbi denunciata fuerat per litteras 
datas die 21 Novembris, anno superiori, persecutio immanis 
contra Ecclesiam Dei, in Borussia et Helvetia praesertim, 
excitata ; quum nova moerori Nostro accessit sollicitudo ex 
allatis nunciis de aliis iniuriis impendentibus eidem Ecclesiae, 
quae Sponso Divino similis eífecta, iam et ipsa conqueri me-
rito potest ea prophetica voce : super dolorem vulnerum meo-
rum addiderunt. *) Quibus iniuriis eo gravius angimur quod 
a Gubernio irrogentur Austriacae Nationis, quae iampridem 
maximis Christianae reipublicae temporibus huic Sedi Apo-
stolico coniuuctissima pro catholica fide strenue decertavit. 

Equidem iam aliquot ab hinc annis quaedam in isto 
Imperio latae sunt leges et ordinationes sanctissimis Eccle-
siae iuribus et sollemnibus pactis conventis plane adversae, 
quas in Nostra allocutione ad Venerabiles Fratres S. R. E. 
Cardinales habita die 22. Iunii anno 1868 condemnare et 
irritas declarare pro officii Nostri munere debuimus. Nunc 
vero publicis Imperii Comitiis expendendae et approbandae 
proponuntur novae leges, quae eo manifeste spectant, ut ca-
tholica Ecclesia in perniciosissimam servitutem sub arbitrio 
civilis auctoritatis, contra divinam Iesu Christi Domini No-
stri institutionem, omnino redigatur. 

Humani enim generis Creator et Redemptor Ecclesiam 
fundavit tanquam visibile suum in terris regnum, non 
modo supernaturali charismate infallibilis magisterii ad sa-
cram doctrinam tradendam, et sanctissimi sacerdotii ad divi-
num cultum animarumque sanctificationem sacrificio et sa-
cramentis promovendam, verum etiam propria et plena regi-
minis potestate instructum ad ferendas leges, ad iudicia 
exercenda, ad salubrem coercitionem adhibendam in rebus 
omnibus, quae ad proprium finem regni Dei in terris per-
tineant. 

Quoniam vero supernaturalis haec regiminis ecclesia-
stici potestas, ex ipsa Jesu Christi institutione, diversa pror-
sus est atque independens ab imperio politico ; idcirco ipsum 
regnum Dei in terris regnum est societatis perfectae, quod 
continetur et gubernatur suis legibus, suis iuribus, suis prae-
positis, qui pervigilant quasi rationem pro animabus reddi-

') Psalm. 68, 27. 
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turi non civilis societatis rectoribus, sed principi pastorum 
Iesu Christo, a quo dati sunt pastores et doctores nulli ter-
renae potestati in obeundo ministerio salutis obnoxii. 2) Quare 
sicut ad sacros Antistites munus regendi, ita ad omnes fide-
les, momente Apostolo, officium pertinet eisdem obediendi et 
subiacendi ; et proinde etiam populis catholicis sanctissimum 
ius est, ne in hoc officio divinitus iniuncto sequendi doctri-
nam disciplinam ac leges Ecclesiae a civili gubernio im-
pediantur. (Folyt, köv.) 

Római 1874. márcz. 7. A q u i n ó i s z . T a m á s n a k 
h a t s z á z a d o s e m l é k ü n n e p e . Mi különbség van az 
emberi és isteni tan között ? Amaz egy léghajó, melyet nagy 
zajjal szoktak fölereszteni, mely azonban azon mértékben 
kisebbedik, amint messzebb ragadja a szél, mig végre vala-
hol észrevétlenül szétfakad : emez pedig egy égitest, fölkelte 
az alkonyat derengő homályán alig vehető észre, de azután 
fényben annál inkább nyer, mennél sötétebb lesz az ég, 
mennél föntebb hág az ég körében. Egy ily csillagzat szem-
léletén lelkesült ma a katholika egyház, midőn a „Summa" 
nagy mesterének, az iskolák angyalának, az oltáriszentség 
szentelt dalnokának hatszázados évfordulóját ünnepelte. 

Hatszáz év járt le azóta az idő garatán, hogy Aquino 
szentének sastolla és galamblelke az énekek énekének értel-
mezésében lepihent, midőn a lyoni zsinatra utaztában Fossa-
Nuován hallá az Ur hivószavát, mint épen az énekek éneke 
mondja : En dilectus meus loquitur mihi : surge, propera, iam 
enim hyems transit. 

Hatszáz év ! Am azóta, hány bölcsészt, irót, tudóst, 
nemzett és nyűtt el az idő ; hány nagyot tapsolt és feledt el a 
világ ; hány könyvet, — hány papírsárkányt — hordott a 
hir magas szárnyain, és emésztett meg szép csendesen a pa-
pirmoly ? Sz. Tamás emlékénél azonban tisztelettel, mindig 
nagyobbodó tisztelettel vonulnak el a századok, az ezredek 
és nagy nevét az örökkévalóságnak adják át ; kinek keblén 
a festők — nem meddő gondolattal — sugárzó napot ábrá-
zolnak : annak sugara, fénye, melege mindegyre magasbra 
száll és alkonyatot nem ismerend. A világi mulandó, az 
isteni örök. 

Nem hiányoztak ugyan fellegek, hogy őt eltakarják : 
már életében is félreérték némelyek, utána meg valódi isko-
la-zivatar keletkezett, skótisták, nominalisták, mysticisták 
léptek egymásután a sorompóba ; a kegyes és vélemény-sza-
bad reformátorok pedig Német- és Angolhonban elégették 
müveit ; könyvtárba zárták nagy ideig magok a kath. egye-
temek is; de kit 1323-ban a szentség dicskörével, 1867-ben 
„Doctor" nevezettel tisztelt meg az egyház : annak „Sum-
maját" a tridenti zsinaton a sz. könyvek mellett mint „nor-
ma fideit" — azaz a traditiót képviselve — találjuk, azt 
veszik elő jelen súlyos időkben is. 

Korunk egyik legbehatóbb szelleme — Möhler — 
mondá: „Es scheint, als solle der heilige Thomas von Aquino 
auf's Neue der Engel der Schule werden", mit az ébredő 
kath. szellem csakugyan igazolni látszik. 

Ez értelemben nagyfontosságú jelenet sz. Tamás em-
lékünnepe, kifejezése ez egy üdvös visszahatásnak, mely a 
sajtó s tudomány terén nem fog elmaradni, mely gyógyszere 
a beteg társadalomnak. 

•') Cf. Hebr. 13. 1. Eph. 4 11. 17 Petr. 5. 2. 

Spiritus Domini ferebatur super aquas, az Ur lelke, 
mely mindig az egyházzal van, ihlette a szellemeket, hogy 
nem csak a Domonkosok családjában, de szerte a katholikus 
világban egy jótékony mozgalom nyilatkozzék ez emlék és 
egyúttal uj remények ünnepén. 

Francziaországban, kivált Toulouseban a szent erek-
lyéjénél, Anglia, Némethonban, hála Istennek nálunk is ; de 
főleg a benne és általa annyira megdicsőített Olaszföldön, 
Aquinón, ugy tanszékhelyein Salerno, Bologna és Nápoly-
ban szent versenyre szállt a buzgalom. Hogy maradhatott 
volna ettől távol Róma, hol aquinói sz. Tamás a s. Sixtus 
zárdában lakott, hol a sz. Péter ősi egyházában prédikált, 
hol csodálatosan gyógyított, és csodásabban irt, innét a 
márcz. 7-ike megelőző triduummal szokatlan, a jelen gyá-
szos időkben szokatlan fénynyel lőn megülve, melyhez ő 
szentsége a Szentnek karereklyéjével és a bucsuk kincsével, 
a rómaiak pedig votiv kehelylyel és lélekemelő buzgalom-
mal járultak. 

A hittudósok szónoklataiban, a különféle nemzetbeli 
növendékek megjelenésében, és a római, ugy az idegenek 
áhítatában, melylyel sz. Tamás „Tantum Ergóján" függtek; 
három tanulságot lehetett észlelni, hogy t. i. sz. Tamás 1-ör 
a hittanban biztos kalauz. 2-or hogy a legközelebbi ut az Isten 
ismeretéhez jutni nem más, mint az, melyen ő haladt. 3-or 
hogy ez útra onnét meríthetni erőt, ahonnét szentünk oly 
tulbőven merített. 

Azaz, hogy az angyali tudor, a hit, a tiszta élet, és az 
oltári szentség áhítatának kiváló mestere. 

Csekélységemben ezt csak jelezni, és nem bebizonyí-
tani vállalkozhatom ; — de hisz épen szent Tamás mondja : 
Quantum potes, tantum aude ! . . . (Folyt, köv.) 

Brazília. V i s z á l y o k a z e g y h á z és á l l a m 
k ö z t . (Folyt.) A katholikus népnek ezen hangulatát a kor-
mány igen jól ismeri, amiért is, egyrészt a szabadkőműve-
sek által szóritva, másrészt a Vaticánnal is jó lábon szere-
tett volna maradni, ha másként nem, kisebb-nagyobb ra-
vaszkodás árán is. E czélból történt báró Penedo, London-
ban hitelesített brazíliai követnek Rómába küldetése, ki 
azonban jobban ismervén a Vaticánnak hajthatatlanságát 
mindenütt, a hol az egyháznak elévülhetlen jogairól van szó, 
előre látta s nyiltan meg is mondta, miszerint ebbeli külde-
tése mi eredményt sem liozand napfényre. 

Ennek daczára, vagy talán épen ezért kezdettől fogva 
azt híresztelte a kormány, hogy eljárása ő szentsége részé-
ről tökéletes helyesléssel találkozott, ki a püspököknek az 
irmandades iránti fellépését roszalja, sőt ebbeli roszalását 
külön breve által tudtukra is adta. Ez nem áll. Antonelli 
bibornok Penedo előterjesztéseire azt válaszolta, hogy a 
szentszék, amennyire lehet hozzájáruland a jó egyetértés 
helyreállítására, feltéve, hogy a kormány részéről jó aka-
rattal találkozik. Ehelyett e kormány, mig Rómában alku-
dozott, otthon az olindai püspököt befogatta, sőt már, mint 
tudjuk el is Ítéltette, anélkül azonban, hogy ez által a honi 
szabadkőművességet kielégítette volna, melynek még ezen 
ravaszul vitt alkudozások sem tetszenek, mert attól tart, 
hogy a kormány az igazságnak nyomása alatt végre mégis 
csak engedni, s a szentszéknek méltányos kívánalmait telje-
síteni fogja. A páholy lapjai ezért is naponkint a leglázitóbb 
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czikkeket hozzák a kormány ellen. A ,Reforma1 honárulás-
ról vádolja, s Marinho államtanácsos, a ,dos Benedictinos' 
nevű páholynak nagymestere egyik riói lapban kijelentette, 
miszerint a braziliai Oriens a Vaticánnak engedményeit 
,megvetéssel' utasitja vissza, miközben a jó ur egészen elfe-
ledi, hogy ilyféle engedményekről szó sincs, s hogy ennél-
fogva az Oriens kénytelen lesz, becses megvetését ezúttal 
más valamire pazarolni. 

Mindazonáltal attól lehet tartani, hogy ezen Oriens, 
tudva, hogy megvetésével az illetők épen nem törődnek, 
szokott egyéb eszközeihez nyuland, hogv ellenségeit láb alól 
eltegye. Már azon erőszakos eljárás is, melylyel a püspököt 
épen most, a legveszélyesebb időben a megszokott éghajlat-
ból oly vidékre hurczolták, mely amannál sokkal hidegebb, 
emlékeztet a braziliai páholynak ama fogására, melylyel V. 
Péter császárt a maga idején különféle ürügyek alatt oly vi-
dékeken utaztatta meg, melyeken okvetlenül váltólázba esnie 
kellett. Igy halt meg a császár és testvére is. A püspöknek 
jelenlegi börtönőre pedig, do Lavradio, a riói főpáholynak 
nagymestere, ki a püspöknek oly szobákat jelölt ki, mely-
nek ablakai épen a városi közcsatornáknak kiömléseire 
nyilnak, melyeknek mérges kigözölgései még a püspöknél 
erösebb embert is megölhetnek. 

Igen könnyen meglehet tehát, hogy a hőslelkü főpap 
a jó ügynek áldozatául esik; bátor fellépése midazonáltal 
már azáltal is végtelenül sokat használt, hogy tiszta vilá-
gosságot hozott számos, eddig veszélyesen összebonyolult 
ügyekbe. A conservativ-katbolikus középpártnak megala-
kulása azóta bevégzett tény, sőt még a páholyokba is átcsa-
pott a mozgalom, amennyiben sok testvérnek szivében fel-
ébredvén a régi katholikus hitmeggyőződés, számos kilépés 
történt, amióta a kormány kezét egy katholikus püspök el-
len felemelni merészelte. 

De még a józan protestantismus is csak kárhoztatólag 
nyilatkozik a páholynak ezen arczátlan üzelmeiről. Az 
presa Evangélica1, a protestáns propagandának közlönye 
ezeket mondja : „Mi, akik az ügyeket tökéletesen elfogulat-
lanul szemléljük, Dom Vitainak befogatásában az állami 
alaptörvények súlyos megsértését látjuk." Hasonlólag nyilat-
kozik Délamerika összes független sajtója. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
Megjelent s beküldetett Sartori Károly könyvkeres-

kedése által. Pesten, városháztér : 
Schönheit und Wahrheit der katholischen Kirche. 

Dargestellt in Predigten von Heinrich v. Harter. Inhaltsver-
zeichniss. Ueber die Ursache und Siebenzahl der heiligen 
Sakramente. Ueber die sichtbaren Zeichen, die unsichtbare 
Gnade und das unauslöschliche Merkmal der heiligen Sakra-
mente. Ueber die Taufe, ihr Wesen und ihre Gnade. Ueber 
die Tauf-Zeremonien und Gelübde. Ueber das Sakrament 
der Firmung, seine Bedeutung, Gnaden und Ceremonien. 
Ueber das heiligste Altarssakrament, seine Möglichkeit und 
Notwendigkeit. Ueber die sieben Offenbarungsweisen des 
allerheiligsten Altarssakramentes. 

= Des ehrwürdigen Thomas Hämerken genannt von 
Kemp is ,Rosengärtlein' (Hortulus rosarum) übersetzt von 
Anton Czerny, Pfarrer. 

= A fegyházi lelkész erkölcsi „Beszédei és Imádságai" 
rabok számára. Irta Pap István, vámosi ref. lelkész. Átdol-
gozta Szikszay Gyula szebényi r. kath. s.-lelkész. Kiadta 
Résö Ensel Sándor. Budapest, 1874. Zilahy Sámuel bi-
zománya. 

= Az ,Uj Magyar Sión' februári füzete. Tartalom. 
Három magyar bibornok-jelölt a XVI. században. Franki 
Vilmostól. Kereszténység vagy materialismus, K. B.-tól. 
Rajna vidékén. Masslaghy Ferencztöl. Modern tanulmány. 
Répássy Jánostól. Irodalom. Vegyesek. Esztergom, 1874. 
Nyomatott Horák Egyed betűivel. 

= ,Tudnivalók a közvetlen adók, bélyeg s illetékekről, 
a magyarországi lelkészek és tanitók használatára, összeál-
lította Keseríts Károly, m. k. pénzügyi titkár. Pécsett, 1874. 
kis 8-ad., 77 1.' Nincs oly polgára hazánknak, ki az adó, bé-
lyeg vagy illeték törvényeit és szabályait egy vagy másik 
esetben ügyeiben alkalmazni nem lett volna kénytelen ; de 
alig lesz egy eset is, hol ezen törvények- és szabályoknak 
nem teljes ismerete káros következésekkel nem lett volna 
összekapcsolva. Eme károsodásnak eddig sok adózó volt már 
kitéve, anélkül, hogy baján segíthetett volna, miután eddig 
oly adótörvénykönyv nem létezik, melyben az 1873. év végéig 
létrejött és érvényben maradt törvények, szabályok és mi-
nisteri rendeletek összefoglalva, és rendszeresen előadva vol-
nának. Ezen hiányt pótolni, a t. cz. lelkészek és tanitók szá-
mára összeállított : „Tudnivalók az adók-, bélyeg- és illeté-
kekből" czimü kis mű van hivatva, azon további előny mel-
lett, hogy a folyó évben kilátásba helyezett uj kereseti és 
jövedelmi adó-törvények is a vevőknek pótlólag utánkül-
detni foguak. Melegen ajánljuk tehát e czélszerü és az adó-
törvények halmaza között biztos utmutatásul szolgáló müvet, 
a hazai t. cz. lelkész és tanitó uraknak. A mü ára 60 kr., 10 
példány után egy tiszteletpéldány jár. Megrendelhető posta-
utalványnyal szerzőnél Pécsett, az ottani Ramazetter Ká-
roly-íó\e, lyceumi nyomdában és minden hazai könyvárusnál. 

VEGYESEK. 
— A pápai körlevél az osztrák püspöki karhoz nagy 

sensatiót okozott Bécsben. A liberális sajtó félelmét, a meny-
nyire lehet elrejti ugyan, reszkető hangja azonban a ,N. Fr. 
Presse', s a specifice a porosz érdekeket szolgáló ,Deutsche 
Ztg.1-nak minden vaklármája daczára is azt mutatja, hogy 
az utóbbi maga sem hiszi, mit mond, midőn abbeli reményét 
fejezte ki, hogy ő felségének válasza ő szentségének saját-
kezű levelére körülbelül olyan lesz, minő a porosz királyé 
volt. Ezt mi sem hiszszük ; mert ha nagy meglepetésünkre 
azt olvassuk is, hogy ő szentségének levele illető legmaga-
sabb helyről Andrássy grófnak adatott ki, s ha azon fogal-
makat, melyeket Ausztria ezen legújabb államférfiának a 
katholikus érdekek körüli tájékozottságáról bírunk, a le-
hető legszerényebb mértékre összeszorítjuk is; azt még sem 
merjük, legalább eleddig feltenni róla, hogy a ,kényszer-út-
levélnek1 általa felfedezett politikáját oly szélesen értelmezze, 
miszerint annak egészen odáig kellene terjednie, hogy a pro-
testáns uralkodónak nem épen szerencsésen fogalmazott eme 
nyilatkozatát is szokott,hűséggel' utánoznia szükséges lenne. 
Avagy csakugyan azt hinnék-e Bécsbe, hogy ők is a „Róma 
elleni harezra" szólíthatnának a különféle állami konezok 
által még jól nem lakott, ki nem elégített, szabadkőművese-
ken kivül valakit ? 

Egyébiránt őszintén mondva, nem értjük, miért szűk-
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séges, hogy egy magánlevél a külügyministernek kiadassák. 
Vagy annyira megkorlátolná az alkotmányos fictio az ural-
kodók személyes szabadságát, hogy még magán levelezéseit 
is tolakodó ellenőrzése alá veszi ? Akkor az alkotmányos 
fejedelem helyzete százszorta kellemetlenebb mint legszegé-
nyebb alattvalójáé ; — egészen eltekintve attól, hogy ő szent-
sége, ha az illető külügyministernek nézetei érdekelnék, ez-
iránt más, sokkal egyszerűbb módon tudna magának kime-
rítő felvilágosítást szerezni. 

A felsőházban az osztrák püspökök f. hó 17-én szo-
kottnál nagyobb számban jelenvén meg, olyértelmü nyilat-
kozatot nyújtottak be, miszerint már 1868-ban kifejezett 
meggyőződésökhez, a concordatumnak érvényét illetőleg, még 
ma is ragaszkodnak, s a ház tanácskozásaiban csak addig 
veendenek részt, mignem azok a legújabb egyházpolitikai 
tvjavaslatoknak elvbeni elfogadása után szakaszonkinti tár-
gyalásokra mennek át. Ezen nyilatkozatnak felolvasása után 
az általános vita iránti javaslattételre 21 tagu bizottság kül-
detett ki, melybe Gasser, Wiery s Zwerger hgpüspökök is 
választattak bele. 

Előlegesen az osztrák püspökök Rauscher ő emjának 
egy terjedelmes, O Felségéhez benyújtandó emlékirat felett 
tanácskoztak. Gyülésök kezdetén ily tartalmú táviratot me-
nesztettek Rómába : „Episcopi Viennae ad conferendum con-
gregati apostolicam petunt benedictionem, mire Rómából legott 
a következő válasz érkezett : „Summus Pontifex ad Deum 
preces effundit ut benedicat conferentiis episcoporum Vindo-
bonae congregatis, ac singulis benedictionem apostolicam im-
pertitur. Gard. Antonelli." 

— A római egyház-régészeti bizottság igen érdekes 
felfedezést tett, amennyiben Domitilla, Domitian császár ro-
konának sírkertjében ősi basilikára bukkant, mely az egy-
háznak első századaiból származik. Egy ott levő felirat 
azon reményre jogositja fel a szerencsés felfedezőket, hogy 
e sírkertben számos elsőszázadbeli vértanúnak ereklyéit ta-
lálandják. — Az olasz hadkötelezettségi törvény kivételt 
enged a jogászok s orvostanulók, de nem a hittanulók szá-
mára. Ennek — a liberálisok által várt s óhajtott — ered-
ményeül a papjelöltek száma az utóbbi években olyannyira 
fogyott, hogy az újonnan felszenteltek felét sem tudják be-
tölteni azon (íreknek, melyeket a halál évenkint az oltár 
szolgáinak soraiban okoz. E körülmény több olasz püspököt 
arra bírt, hogy papnöveldéikbe öregebb férfiakat is vegye-
nek be, s ugylátszik, a bergamói püspök az, ki e tekintet-
ben eddig a legszerencsésb eredménynyel jár t el, mit abból 
következtetünk ; mert az olasz liberális lapok, rajtok meg-
szokott veszett dühvel szidják s gúnyolják ezért, jeléül an-
nak, hogy ismét egyszer egyik fondorlatuknak meghiúsul-
tát érzik. 

— A fuldai káptalan ismét uj kijelölési lajstromot ter-
jesztett fel ; természetesen hiába ; mert a kormány a Rein-
kens-féle esküt követeli, ezt pedig becsületes ember le nem 
teheti. — Reinkens uram egyébiránt legujabbi, a bonni 
,Deutsche Beichsztg.í ellen megindított pere által moraliter 
eltemettetett, amennyiben egy wiesbadeni orvos oly dolgokat 
hozott a ,püspök' úrról köztudomásra, melyeket tisztességes 
emberek közt említeni sem lehet, hogy egyéb, más tanuk 
által szóba hozott ,galant' kalandjaikról ne is szóljunk.— 
A német szövetségi tanács elfogadta a megbüntetett papok 
száműzetésére vonatkozó törvényt. — Ráess, elszaszi püspök 
betegeskedése miatt Strassburgba tért vissza. — Mannheim-
ban az ,ókatholikusok' márcz. 11-én gyűlést tartottak, me-
lyen Friedrich tan. Münchenből beszédet tartván, többi közt 
ezt mondta : „Addig nem lesz béke Németországban, mig 
valamennyi kath. püspököt el nem kergetik" ; — mely 

nyilatkozaton még az ottani radikalis lapok is megbotrány-
koztak, mert a ,2V. Bad. Landesztg.' szavai szerint azt kél— 
dék magoktól : „mit lehet várni egy oly párttól, melynek 
vezérei, hogy ügyöket előmozdítsák, jobb eszközt nem tud-
nak annál, hogy a rendőrséget hijják segítségül ?" 

— Lamarmora tábornok , Valamivel több világosság' 
czimü munkáját immár befejezte, amennyiben annak máso-
dik kötete e napokban megjelent. — A pernambucói püspök 
a legújabb hírek szerint négy évi börtönre Ítéltetett, ,a kor-
mány iránti engedetlenség' miatt. — Az ,Univers1-nek két 
hónapnyi felfüggesztése f. hó 20-án végét éri, mely napon a 
lap ismét megjelenend. — Toulouseban egy műkereskedő-
nek özvegye legújabban kénytelen volt a rendőrséget hivní 
segítségül meghalt férjének rokonai ellen, kik azt ,civiliter' 
kivinni s sírja mellett holmi istenkáromló beszédeket tartani 
akarták. A rendőrség csakugyan meg is akadályozta, ne-
hogy e szegény ember még halála után is erőszakkal ,libe-
ralis'-sá bélyegeztessék. 

— Az amerikai egyesült államokban több év óta meg-
lehetős agitatio foly oly irányban, hogy egy legfőbb lénynek 
elismerése az alkotmányban kimondassák. Legújabban is ily 
értelmű kérvény érkezett a congressushoz, mely „a minden-
ható Istennek s a koresztény vallásnak elismerését" kérel-
mezte. Az ezen petitiónak tárgyalásával foglalkozott bizott-
ság azonban olyirányu jelentést tett, hogy „miután az alkot-
mányi alapokmánynak ide vonatkozó szakasza, a létesítése-
kor folyt eszmecserék történelmi tanúbizonysága szerint 
azért fogalmaztatott olyképen, miképen még ma is fenáll, 
hogy Amerika valamennyi, máshol elnyomott s üldözöttnek 
vendégszerető menyhelye lehessen ; — s miután eléggé tudva 
van, mennyi kárt hozott már a társadalomra, mindenütt az 
egész világon, az egyház s állam közti szoros összekötte-
tés (?) — azért nem tanácsolhatja, hogy az emiitett petitió-
nak hely adassék, s olyasvalami vétessék fel az alkotmányba 
mi bármiféle vallásra vagy vallási eszmére vonatkoznék". 

— A westphaliai tartományi elnök f. h. 10-én tudtára 
adta a paderborni püspöknek, miszerint hat plebaniának be 
nem töltése miatt (— melyekért silány javadalmazásuk miatt 
már évek óta senki sem folyamodik !) 2400 tallérnyi bünte-
tésre Ítéltetett, mely 3600-ra emelendő lesz, ha a püspök az 
emiitett javadalmakat' hat hét alatt ,törvényesen' be nem 
tölti. — Vigaszul e zaklattatások közt a püspöknek azon 
őszinte részvétnyilatkozatok szolgálnak, melyek a réudület-
len ragaszkodásnak számos biztosításai mellett naponkint a 
kath. népnek minden rétegéből érkeznek hozzá, ugy mint a 
többi német püspökhez. 

— Az örmény kérdés legújabban mégis örvendetes 
módon oldatott meg, amennyiben az uj nagyvezér épen azt 
tette, aminek indítványba hozása miatt elődjét megbuktatta, 
azaz elismerte, miszerint .mgsre Hassoun pártjának', azaz a 
katholikusoknak joguk van isteni tiszteleteket szabadon s 
elkülönitve a schismaticus kupelianistáktól tartani, akik 
ezentúl semmiféle, sem vallási, sem politikai fölényt sem 
gyakorolhatnak felettök, minek jeléül az ekként különvált 
katholikus örmények számára külön ,vékill, azaz polgári 
képviselő is rendeltetett. A dolog tehát kivéve a vagyoni 
kérdést, tisztába volna hozva; de ennek is kielégítő megol-
dására alapos remény van. Hogy a hivatalos terminológia 
még ,msgr. Hassoun pártjáról' szól, nem tesz semmit, a do-
log eddig meg van, a név majd következik. 

Szerkesztői üzenetek. 
Vágásinak : Szívesen veszsssiik. A. P.: Dogmaticaí, polémiái, lel-

kipásztorkodá9tani s jogi czikk elég fekszik nálam, csak győzném ki-
adni ; irjon inkább vidéki levelezéseket s tudósításokat, azokat legszí-
vesebben veszem. Kassára, ,Emlékvirág' : Csakugyan nem kaptam sem-
miféle levelet. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor 'saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e iap heten-
kint kétszer : 

szerdán es szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre tielyben s posta-

küldéssel 5 f t . 
Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

r 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, márczius 28. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Kinek engedelmeskedjünk inkább? — A bois d'haine-i stigmatizált Lateau Louiza. — Adjunk életjelt ma-
gunkról. — Egyházi tudósítások: Fest. ŐEmjának legújabb beszédje. Buda. Weninger atyának böjti predikácziói. Bakomaz. 
Hogyan keletkeztek a papi tiltakozások ? Bécs. O szentségének levele az osztrák püspökökhez. Róma. Aquinói sz Tamásnak 

hatszázados emlékünnepe. Páris. O szentségének levele Veuillot Lajoshoz. — Vegyesek. 

Kinek engedelmeskedjünk inkàïb? 
(Vége.) 

Amit fentebb a görögöknek a vallás parancsai 
i ránt tanusitott tiszteletéről mondottunk, ugyani ly 
mértékben áll az a rómaikról is. Rómának egész tör-
ténelme világosan bizonyítja, mily befolyása volt 
ott az auspiciumoknak az összes állami kormány-
Zcltl'cl j à büszke Rómát uralma fénykorában is alá-
zat tal lá t juk meghajolni azelőtt, mit Isten akarat -
jának tar tot t , a nyilvános, ugy mint a magánélet 
regulatorául mindig az Isten akara t j a tekintetett, s 
habár az Istenek sokasága, a nekik bemutatot t ál-
dozatok minémüsége, a felölük alkotott fogalmak 
tévesek voltok is, mégis kétségtelenül az tiinik ki, 
hogy azok akara t j ának magokat készséggel aláve-
tet ték, és igy elismerték az isteni akara t fensőbb-
ségét az emberé felett. Szóval a műveletlen népek-
nél épen ngy , mint a müveiteknél egy hangot hal-
lunk, egy bizonyságot ta lá lunk, t. i. hogy Isten 
több mint az ember, hogy inkább tar tozunk Isten-
nek engedelmeskedni, mint az embereknek, és igy 
az ókor népeinek története nem kevésbbé elitéli a 
modern liberalismus dölyfösségét, mely az embert 
Is ten fölé helyezi, mint az apostol mondata : opor-
tet Deo magis obedire quam hominibus, sőt nem 
lehet kételkedni, hogy hasonló kárhoztató Ítéletet 
mondanak a liberalismus tanaira napja inkban is a 
pogány népek legvadabbjai ugy , mint müveitjei , a 
chinaiak épen ugy , mint a hottentották és eski-
mók ; hiszen a természet szava ez, mely elhomályo-
si t ta that ik ugyan , de egészen kiir tható soha. 

A következtetés a mondottakból önkényt foly, 
a napja inkban létező küzdelem helyes megitélheté-
sére. Már a kiindulási pont, melyre az állam támasz-

kodva rendelkezni akar az egyházban téves, mert 
önmagát egyedül az Istent megillető mindenható-
ság a t t r ibútumával ruházza fel, ós e tévesen önma-
gának tulajdoní tot t a t t r ibutum az oka, hogy az 
egyházzal épen ugy akar eljárni, mint bármely más 
társula t ta l , mely létjogát neki köszönheti. Ezért 
történik, hogy az egyház isteni parancsait t isztán 
emberi intézkedéseknek tekinti, melyeket neki mó-
dosítani, átvál toztatni , megsemmisíteni, vagy azok-
kal ellenkezőket rendelni ha ta lmában áll. Az állam 
nem mindenható, mert nem Isten, hatalmi köre 
korlátolt, függő attól, kitől minden hata lom szár-
mazik, ez a valaki pedig maga Isten ; mint korlá-
tolt hatalom kényekedve szerint nem rendelkezhe-
tik, a ha tá rok , melyek közt szabadon mozoghat, 
megvannak jelelve és mig ezek közt mozog, a leik-
ismeretben kötelező törvényeket alkothat , mig ezt 
teszi, mig hatalmi körét tu l nem lépi, ennyiben tör-
vényei bízvást mondhatók Isten aka ra t j ának , mert 
csakugyan Isten akar ja , hogy az állam polgárai 
részére törvényeket alkosson, ezek pedig azoknak 
viszont, engedelmeskedjenek; igenis, hogy az állam 
korlátolt jogkörében hozott törvények Isten aka-
r a t j ának kifolyása, hogy ezért az engedelmesség 
irántok lelkismeretben kötelező, Isten avval bizo-
nyította, mert az á l lamnak hatalmat adott az en-
gedetlenek megbüntetésére, és mint az apostol 
mondja, nem hasztalanul viseli a kardot. 

Minden állami törvény kötelező erővel tehát 
csak addig birliat, mig az az állam részére Is ten 
által kiszabott körben mozog, vagyis mig az Isten 
aka ra t j ának tekinthető ; amint e körből kilép többé 
lelkismeretben nem kötelezhet, mert az Is ten aka-
ra t jáva l már ellenkezik. Az a törvény, melyet az 
állam jogkörén kivül alkot, nem más mint az em-
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ber akaratja, Isten akaratja ellen ; ha büntet jogta-
lanul büntet, Isten által adott hatalmával gyalá-
zatosan visszaél, mert Isten az államnak a büntető 
hatalom gyakorolhatását csak azon esetekre engedte 
meg, ha valaki az államnak oly törvényeit szegi 
meg, melyek az ő jogköréhez tartoznak, melyek 
Isten akarat jának mondhatók. Valamint tehát jog-
körén kivül alkotott törvényei, ugy az ezeket át-
liágók ellen alkalmazott büntetései is Isten akarat-
jával összeütközésben vannak, és az Isten ellen el-
követett bűnöknek mondhatók, mert valamint az 
egyesek bűne, ugy az államok bűne is az Isten 
akaratjának megszegésében nyilatkozik. Sőt tovább 
is mehetünk. Az állam, illetőleg a kormányférfiak 
nem csak akkor vétkeznek, midőn az állam jogkö-
rét túlhaladó törvényeket alkotnak, de vétkeznek 
akkor is, midőn azok iránt engedelmességet köve-
telnek, mikor azt kierőszakolják, mert ^részesei az 
idegen bűnnek, melyet az engedelmeskedő elkövet 
akkor, midőn oly törvénynek hódol, mely Isten 
akaratjával ellenkezik, ily törvénynek ugyanis en-
gedelmeskedni nemcsak nem tartozik senki sem, de 
engedelmeskedni nem is szabad, mert Isten akarat-
ját megszegni soha, semmi körülmények közt sem 
szabad, ha pedig valaki az állami erőszaknak en-
gedve mégis engedelmeskednék, amennyiben az 
államnak az engedelmesség kierőszakolásában része 
lenne, annyiban része lenne a bűnben is. Ez az állam 
valóságos forradalma Isten ellen, ez a lázadás Isten 
ellen, mi miatt az angyalok az égből letaszittattak. 

De mondhatjuk-e, hogy azon törvények, me-
lyeket Európa müveit államainak legtöbbje egy-
házi, vallási tárgyak körül alkot, az ő jogkörűkhez 
tartoznak? Mondhatjuk-e lelkismeretesen, mely ál-
lításunkért készek lennénk a felelősséget Isten előtt 
is magunkra vállalni, hogy ama törvények csak-
ugyan az Isten akarat ját fejezik ki? A vallási és 
egyházi ügyek körüli rendelkezés, mikor tartozott 
az államhoz?— vagy inkább nem rendelt-e az egyház 
isteni alapitója, a vallási és egyházi ügyek rende-
zésére magában az egyházban hatóságot, nem ru-
liázta-e fel az egyházat mind azon hatalommal, me-
lyet ő az Atyától birt ? Nem szembeszökően vilá-
gos-e tehát, hogy az állam mindannyiszor túllépi 
jogkörét, valahányszor vallási ügyekbe avatkozik, 
hogy ilyenkor törvényei nem egyebek, mint az ön-
kénykedő emberi akarat nyilvánulásai, melyek elle-
nében az Isten akaratja hangosan tiltakozik, ,non 
licet', a keresztény lelkismeret pedig tagadólag vá-
laszol: ,non possum'. Igenis, Isten azt akarja, hogy 

a lelkiekben az egyház parancsoljon, ezen akarat 
ellenében minden más akarat nélkülözi a jogalapot, 
azért törvénytelen, engedelmességet nem követel-
het, ha követel, lázadás az Isten ellen, ha büntet, 
hatalommal való visszaélés s méltó, hogy Isten a hűt-
len sáfárok kezéből kivegye a hatalmat, melylyel 
ellene visszaéltek ós azok kezébe tegye le, kik azt 
akaratja szerint használják fel, azért reges intelli-
gite, erudimini qui iudicatis terram. ^ 

A bois d'haine-i stigmatizált Lateau Louiza. 
V. 

Louiza kora ifjúságától kezdve ahhoz szoktatta ma-
gát, hogy összes cselekedeteiben Isten jelenlétére gondoljon. 
Ezen gyakorlat soha sem zavarta napi foglalkozásaiban ; 
söt minden oldalról ritka pontosságát dicsérik. Az Isten j e -
lenlétébeni élet mindinkább fokozódott. Szive az Urnái volt, 
mig teste e föld külső dolgait végezte. Voltak perczek, mi-
dőn Louiza teljesen elmerült Istenébe. Arcza ilyenkor tul-
boldog benső életet tükrözött vissza, és amit ez alkalmak-
kor beszélt, mélyen érintette a sziveket. Ez más világból 
való szózat volt. A stigmatizátiót megelőzött betegségben egy 
ily állapotban találta őt orvosa. Megilletődve hagyván el a 
kunyhót, kijelenté, hogy soha bájosabb alakot nem látott ; 
ez nem Louiza volt, — mondá — hanem valóságos angyal. 
Ehhez 1868. julius 17-én járult első Ízben az ekstázis. Az 
elragadtatás ez állapotában teste a külvilág iránt érzéket-
lenné lesz, és teljesen elveszti érzékeinek használatát. Ta r -
tama változik. 1871-től kezdve háromnegyed kettőtől egész 
négy és fél óráig délután tart. Azelőtt néha reggeli nyolcz 
órától egészen este hat—hét óráig is eltartott. Pénteken reg-
gel hat órakor rendesen áldozik, elvégzi ajtatosságát, az-
után a napi munka után lát. De a vérzés és a fájdalom any-
nyira növekedik, hogy félbe kell szakítania munkáját. E k -
kor vászonnal körültakarja véres kezeit, olvasót tart, leül 
szalmaszékére, és nyugodtan, derülten imádkozik. Egyszerre 
szemei az ég felé emelkednek, és mozdulatlanul állanak 
mint valami üveggolyók. Az ekstázis kezdetét vette, mely-
nek majdnem egész tartama alatt székén egy kevéssé előre 
hajolva ül, mozdulatlanul, mint egy szobor. Arcza mély 
figyelmet mutat, és mintha valami égmagasságu tárgynak 
szemléletébe merülne. Vonásai derültek, szemei nedvesekké 
lesznek, boldog mosoly vonul el ajkain; majd ismét leesnek 
szempillái, s tekintetét eltakarják, arcza húzódik, könnyei 
hullanak, képe iszonyt mutat, és sápadttá lesz, teste meg-
rezzen, és félig elfojtott kiáltás hangzik. Néha felemelkedik, 
lába ujjainak hegyén áll, vagy kiterjeszti kezeit, mint a 
pap, Dominus Vobiscumkor; ajkai megmozdulnak, egész 
alakja átszellemül valóságos ideális szépséggé. Ha ekkor 
sebhelyeire tekintünk, és a minden osztályú látogatók so-
rára, kik szótlanul, telve megindulással és bámulattal nézik 
a látványt, akkor oly jelenetnek vagyunk tanúi, melyről el 
kell mondani, hogy csak Isten lehet szerzője. 

De mi történik az elragadtatás e perczeiben Louizá-
val ? A tisztán külső megfigyelés is azt mutatja már, hogy 
a lélek ez állapotban nagy tevékenységet fejt ki. L. emlék-
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szik azokra, miket látott. Mindjárt az első ekstázis után Niels 
plébános kérdezte tőle: tudod-e leányom, mit láttál ? Azt 
hiszem igen, feleié L., ki ugyan szorgosan iparkodik eltit-
kolni azt, mi közte és Isten között történik, és csak az egy-
ház parancsára szól egyszerűen, alázattal, szabatosan. Az 
ekstázis kezdetén L. hirtelen a világosság egy tengerébe 
merül, és azután Krisztus szenvedésének jelenetei terülnek 
el szemei előtt. Látja Üdvözítőnket, leirja személyét, ruhá-
ját , sebeit, környezetét ; fájdalmait lélekben vele együtt érzi, 
kinoztatására felkiált, és a halál félelme oly mértékben jő 
reá, hogy az exstázis vége felé még a haldoklónak hörgéseit 
és egész állapotát ismerjük fel rajta. 

Semmiféle zaj, és az orvosok által ismert semmiféle 
izgató szer nem képes őt természetes életének körébe vissza-
vonni, de az egyházi tekintélynek egyetlen szavára az ek-
stázis félbeszakittatilc. Az orvosok e tekintetben mindent 
megkísértettek, de eredmény nélkül. A tournayi püspök 
Lefebvre tudorra ruházza a hatalmat, csak ezen egy szót : 
,Louiza' ejti ki, és a leány kibontakozik elragadtatásából. 
Más alkalommal a püspök visszavonja meghatalmazását, és 
a tudor hiában hivja Louizát. Hasonló történt sok más sze-
mélylyel az egyházi és világi rendből. Dr. Schwan is sze-
mélyesen meggyőződést szerzett a dologról a püspök jelen-
létében. 

Louiza csakis franczia nyelven beszél s csakis ezt érti. 
Történt azonban sokszor, hogy elragadtatása állapotában 
mindenféle idegen nyelven imádkoztak előtte, mire ő nyájas 
arczkifejezéssel az imádkozók felé terjesztő ki karjait, ha 
pedig ugyanezen idegen nyelveken más profán dolgokat 
hangoztattak, a legkisebb részvéte sem mutatkozott. 

Lateau Louiza, mint emiitettük ekstázisában érzékei-
nek használatát egészen elveszti Lefebvre tudor egy tollal 
az orrnak és füleknek legizgékonyabb helyeit érinté, ismé-
telten tűvel szurkálta kezeit és arczát, de egy tagja sem 
mozdult meg, mintha csak holt testen történtek volna a kí-
sérletek. Végre oly eszközökhez nyúltak, melyeknek hatása 
absolutnak ismertetik. Lefebvre oly electricus folyamat bo-
csátott Louizára, minőt a legerősebb ember sem viselhet el 
hat másodpercznél tovább, és pedig hagyta működni karjára 
hetven másodperczig, de minden siker nélkül, mintha csak 
kövei lett volna dolga. Ismételték ez experimentumot a test 
külömböző részein, de hasztalan, Louiza érzéketlen maradt. 
A vizsgálatra meghivott, vagy önkényt jelentkezett szak-
tudósok összehasonlitást tettek erre nézve is a legkülönfé-
lébb, és eddig ismert ideges női bajokkal, betegségekkel, 
melyekben talán némi analógiák, hasonló tünetek előfordul-
nak : hysteriával, magnetismussal, álomlátással, az úgyne-
vezett nervosus álommal, de mindezek és Louiza ekstáti-
kus állapota között roppant különbséget találtak, és itt is a 
természet ismert törvényei nem szolgáltattak megfejtést. 

(Folyt, köv.) 

Adjunk életjelt magunkról. 
(Vége.) 

Igy alkottattak a katholikus hitélet, a katholikus ne-
velés érdekeit mélyen sértő törvények, nyolcz millió katho-
likus nevében ! 

Es e nyolcz millió katholikus megbizásából is ? Lá t -
szatra igen ! 

Mert midőn emiitett törvények, mint javaslatok fe-
küdtek a törvényhozás házának asztalán, a katholikusok 
alig adtak életjelt, legalább oly erélylyel nem nyilatkozott 
az, mely a törvényhozást e javaslatok visszavetésére birta 
volna. Es e javaslatok, melyek ellen egy hatalmas közvéle-
mény hangja nem emelkedett, mint olyanok, melyek az álta-
lános közérzület kifejezései, a törvény erejére emeltettek. 

Így alkottatott az iskolai viszonyokat szabályozó köz-
oktatási törvény, melynek a katholikus nevelésre nézve sé-
relmes hatását ismerjük. 

E törvénynek a közérzületet, a közvéleményt meg-
nyugtató módositását óhajtjuk már évek óta; nyilatkozatra 
is hivtuk fel érdektársainkat lapunk és a ,M. AS 1872-dik 
évi aug. számaiban. Indítványoztuk, hogy „lépjen fel Ma-
gyarország katholikus közönsége a papsággal élén, mint egy 
ember, és az országgyűléshez benyújtandó petitióban kérje 
a közoktatási törvény oly módositását, mely a kath. közvé-
leményt megnyugtassa". 

Azt hittük, hogy ha a katholikusok által olvasott la-
pokban az indokolt felhívást közöljük, a nagy közvélemény 
nyilatkozni fog és a kath. elvekhez híven kivánni fogja ez 
elveknek tiszteletbentartását. 

A közvélemény nem nyilatkozott, nem kivánt semmit. 
Fáj t , hogy a nagy közvélemény, midőn nyilatkozatra 

hivtuk fel, hallgatással felelt.— Dereméltünk egy jövőben. 
Lapunk egyik legközelebbi számában csak érintve volt 

a közös iskolai törvény és a kath. közvélemény, mely ennek 
módositását kivánja. 

A „Hon" a gúnyos megvetés bizonyos nemével tagadta 
egy ily közvélemény létezését. 

És az előzmények után oka van a „Hon"-nak egy 
kath. közvélemény létezését tagadni. 

Nekünk pedig ugyancsak az előzmények után nincs 
bizonyitékunk arra, hogy e felfogás alaptalan. 

Tehát nincs kath. közvélemény ? ! 
Adjunk életjelt magunkról. 
Czáfoljuk meg ez állítást. 
Nyilatkozzék a közvélemény sürüen és hangosan a ka-

tholikusokat elvhűtlenségről gyanúsító e vádra, — nyilat-
kozzék a sajtó terén ugy, mint a társadalmi életben. 

A kath. közvélemény életképességének bebizonyítását 
most már sürgetőleg kivánja a közös iskolák kérdése. Indít-
ványunk a következőkben összpontosul. 

* 
* * 

Miután a közös iskola a józan nevelés alapelveit fel-
forgatja, amennyiben az ember rendeltetésszerű fejlődésének 
útját állja; miután a közös iskola a tanitó méltóságát mé-
lyen sérti, amennyiben a közösiskolai tanítónak az iskolában 
keble minden nemesebb érzelmét meg kell tagadnia, mely 
érzelmekkel vallása igazságait ápolja ; miután a közös iskola 
sérti a hitközségnek, a családnak azon jogát, hogy a gyer-
mekeknek hitelveikkel megegyező oktatás adassék, és sérti 
a gyermekeknek a keresztségben szerzett azon jogát, hogy 
egyházok szellemében neveltessenek ; miután a közös iskola 
az állam érdekébe is ütközik, amennyiben az az állam éle-
tére nézve veszélyes, jellemtelen embert nevel; inditványoz-

25* 
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zuk : szerkesztessék egy a közös iskolák beszüntetése czél-
jából a törvényhozáshoz intézendő kérvény, melyhez egy-
házmegyénkint az egyházmegyék összes kerületeiben a lel-
kész és tanitó urak hozzájárulásukat nyilvánítsák. 

A kérvény valamely kath. tanügyi lapban közöltetnék. 
A főt. lelkész és tanitó urakat pedig sürgősen kérjük, 

hogy ez ügyet mielőbb megbeszélés tárgyává tenni szivesek 
legyenek. Dr. Zafféry Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márcz. 26. A s z.-I s t v á n-t á r s. k ö z g y ű l é -

s é t m e g n y i t ó b í b o r n o k i b e s z é d j e l e n t ő s é g e . 
Katholikus gyűlések természetüknél fogva, bármily szeré-
nyeknek tűnjenek is fel máskép külsőleg ; mindig nagy je-
lentőséggel birnak. Az elv, melyet képviselnek, az eszme, 
melynek létök kifejezést kölcsönöz, önmagokban nagy hord-
erejűek, mert a változékonyság, ingatagság niveauján fe-
lülemelkedve a változhatlan örök igazságra irányozzák az 
elméket. S ezért minden katholikus gyűlés önmagában véve 
egyúttal protestatio is, az elme minden szándékos, vagy 
gyengeségből eredt aberratiói ellen. Kétszeresen növelik azon-
ban a katholikus gyűlések jelentőségét, és igy még hatható-
sabb súlyt kölcsönöznek a természetszerűleg belőlök kifolyó 
protestatiónak azon szellemdus, az örök elveket ragyogó fé-
nyökben és erejökben hirdető beszédek, melyek ott tartatni 
szoktak és melyek épen ezért, mert az örök igazság forrá-
sából meritvék, kétélű fegyverként jár ják át a keblet, hatá-
sukat sohasem tévesztik. 

Megszoktuk már, hogy a sz.-István-társulat közgyű-
lésén a társulat fővédnöki székéből elhangzó, hasonló beszé-
dekben delectáljuk évenkint lelkünket és erősitsük a küzde-
lemben netalán meggyengült erőnket; ezt, mondjuk meg-
szoktuk s ha a társulat biboros fővédnöke főpásztori gondjai 
és aggodalmai között az enyhülés forrását találja a sz.-Ist-
ván-társulatban, ugy mi az egyház szeretetét a haza szere-
tetével egyesitő beszédében ez évben is üditő forrást talál-
tunk, mely erösit a szellemi harczokban, világitó tornyot 
mely sugaraival az uralkodó tévelyek Scyllája és Charybdise 
között feltünteti az egyedül helyes utat, melyen a keresz-
tény, mondjuk katholikus, elvek hajótörésének minden ve-
szélye nélkül a biztos révpartra mind magunk eljuthatunk, 
mind a keresztény társadalmat elvezethetjük. 

E szempontból fogjuk fel mi a sz.-István-társulat ez 
évi közgyűlését megnyitó beszédet; ezért mondjuk ezt nagy 
jelentőségűnek és nagy horderejűnek. Nem phrazisok, hanem 
elvek, nem nézetek, hanem igazságok, nem határozatlanul 
tévedező eszmék, hanem korunk nagy szellemi harczában biz-
tosan tájékoztató elvek, ezek ismertető jelei eme beszédnek, 
melyet elolvasva azonnal biboros szerzőjére ismerünk. Ha 
általánosságban akarunk felőle szólni, ugy nem jellemezhet-
jük máskép, mint oly beszédnek, mely ugyan kapcsolatosan a 
sz.-István-társulat czéljaival, de ezért irányadóul mondatott 
mind a katholikusok, mind pedig azok részére, kik hivatva 
lenni vélik magokat küldetés nélkül is az egyház ügyeit in-
tézni ; részleteiben pedig visszautasítása az az egyház ellen 
intéztetni szokott vádaknak és rendreutasitása azoknak, kik 
e vádak terjesztésében keresik nagy nevöket. 

A liberalismus és vele az úgynevezett jogállam nap-
jainkban fennen hirdetik a lelkismeret szabadságát, de a 
tapasztalat azt tanitja, hogy a lelkismeret egyenjogúságából 
a katholikusok mégis ki vannak zárva. A liberalismus terro-
rismusa e tekintetben odáig hatott, hogy sokan, bár bensőleg 
megtartották hitöket, külsőleg nyilvánosságra hozni azt 
nem merik. E kettős irányban vannak intézve a megnyitó 
beszéd lelkes szavai, midőn egyrészt kinyilatkoztatják, hogy 
a társulatban katholikus férfiak, a katholikus lelkismeret 
szabadságának és meggyőződésének jogaival felruházva mű-
ködnek a haza javára és felszólítják a bátortalanokat, hogy 
nyiltan a világ előtt is vallják be katholikus hitöket; más-
részt pedig határozottan visszautasítják azon vádat, mintha 
a katholikusok bárkit is zavarni akarnának jogaiban. Tilta-
kozás ez a liberalismus erőszakoskodása ellen a katholikus 
lelkismeret felett, bátorítás ismét a katholikus lelkismeret 
részére, s ha a sz.-István-társulat „jel és kigöngyölitett 
zászló", ugy e bíbornoki szavak még inkább nemesen lelke-
sítő jel és kigöngyölitett zászló, melynek vezetése alatt az el-
nyomott katholikus lelkismeret szabadsága érdekében mi is 
szavunkat emeljük, az elnyomatás ellen batran tiltakozzunk. 
Az apostoli bátorságú tiltakozó szavakat illő, hogy kövessék 
a hívek tiltakozó szavai. 

De a liberalismus nem éri be azzal, hogy a kath. lel-
kismeret szabadságát elfojtsa, ezenfelül gyűlöletessé is 
akarja tenni a katholicismust, hogy saját czélját, a keresz-
ténység megsemmisítését azok kezeivel hajthassa végre, 
kiknek a kereszténység mindenük. Ezért tagadja meg tőle 
minden érdemet a nemzet irányában, ezért állítja, hogy a 
katholicismus ellensége minden felvilágosodásnak, müveit-
ségnek, haladásnak. Rövidségében is nagyszerű, a mit a bí-
bornoki beszéd a liberalismus ez állítása ellen is sujtólag és 
tönkre tevőleg válaszol : „hálátlannak lenni, — ugy mond 
— nem erény, a történet lapjait tépdelni nem tudomány, a 
létalapokat félrelökni nem haladás" és ismét : „azon intézet, 
mely egykor a pogány classikusokat az emberiségnek meg-
mentette, mely a tudományos egyetemeket létrehozta, az 
egyes nemzetek fiai között nemzeti classikus irókat nevelt, 
ez intézet, a liath. egyház az egyes nemzetek érdekeit hát-
térbe szorítani nem szokta" stb. E szavak eléggé feltüntetik 
előttünk, hogy a liberalismus megvetendő, mert hálátlan; 
tudatlan, mert a történet lapjait csak tépdeli ; a haladásnak 
ellensége, mert annak alapját, a vallást félrelöki. Buzditólag 
hatnak e szavak mindnyájunkra és felhívnak a liberalis-
mus elleni harezra, minden téren, kérlelhetlenül, az egyezke-
dés minden lehetőségének kizárásával. A becsület, a tudo-
mány és a valódi haladás nevében vannak e szavak hozzánk, 
katholikusokhoz intézve, és ki az, aki ellentmondana vagy 
ki a kigöngyölitett zászló alá sorakozni vonakodnék ? 

Az egyház tanai- és szervezetének megváltoztatásával 
napjainkban tőbb helyen kísérletet tesznek az államférfiak-
nak gúnyolt kontárpolitikusok. Ideát alkotnak magoknak az 
egyházról, ehez rendszert készitenek, melybe az egyházat 
be akarják erőszakolni. Többféle a név, melyre e rendszert 
elkeresztelték, nálunk kitalálták az ,amerikai rendszer' el-
nevezését, ebbe kell beerőszakolni honi liberálisaink szerint 
az egyházat, történjék bár, hogy egyes tanai a szerkezetbe 
be nem férnek, vagy az egyház isteni szervezete csorbát 
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szenvedjen. „Az egyház lényegén — mondja a megnyitó be-
széd — tekintve annak akár tanát, akár szerkezetét, egy pon-
tot feladni annyi, mint tőle elpártolni, mint azt tönkre tenni. 
A keresztény hitet és életrendet csak elfogadni lehet, terem-
teni, újból szervezni nem lehet." Ki az a katholikus, kinek 
e szavak után az ,amerikai rendszerhez' még kedve van ? 
Ki fogja még ezután is állithatni, hogy az alpapság és püs-
pökei között szakadás van az ,amerikai rendszer' elitélésére 
nézve ? Nincs-e ezen szavakban elitélve minden kísérlet, 
mely az egyház tanait érinteni, szervezetét másképen, mint 
az Isten fia által meg van szabva, alkotni akarná ? 

De miért elemezzük bővebben e magvas és a keresz-
tény szempont magaslatáról a liberalismust minden törekvé-
seivel együtt elitélő beszédet ? Örökbecsű és nagyhorderejű 
jelentőségét épen azon gyümölcsök fogják feltüntetni, melyek 
hatásának ereje alatt a kath. keblekben kihajtanak és a 
kellő pillanatban napvilágra jönnek. Véssük azért szivünk-
be mindnyájan szavait, tartsuk szemünk előtt minden tet-
teinkben, és a liberalismus feletti Ítéleteinkben, kövessük 
mint irányadónkat azon szellemi nagy harczban, melynek 
hullámai hazánk határait mossák és közel a jövő, hogy ná-
lunk is feltorlódjanak. Adná Isten, hogy az idő tőlünk elma-
radjon, hogy valamint mi, ugy azok is megértenék a bibor-
noki szavak jelentőségét, kiktől részben függ, hogy a vallási 
küzdelem a haza békéjét meg ne zavarja. & 

Buda. W e n i n g e r a t y á n a k b ö j t i p r e d i k á -
c z i ó i. (Folyt. IV, márcz. 13.) Megható, lélekemelő gondo-
lat ez : Isten kezének vagyok alkotmánya, lelkem Isten ha-
sonlatosságára teremtetett. Ezen lélekemelő gondolatot el 
akarja fojtani mibennünk a ,Kulturkampf1 s az abban fekvő 
vigasztól megfosztani. De ha nem vagyunk több egy tökéle-
tesebben szervezett állatnál, akkor rendeltetésünk e földön 
sem lehet egyéb, mint hogy — élvezzünk. 

Igaz-e ez ? Igaz-e, hogy rendeltetésünk e földön egye-
dül csak abban áll, hogy élvezzünk ? Nem igaz ! Rendelte-
tésünk ellenkezőleg az, hogy Istent mindinkább jobban 
megismerjük, őt szeressük s neki szolgáljunk. Aki ezt nem 
teszi, arról épannyi joggal azt mondhatjuk, hogy nemis em-
ber, mint amennyi joggal egy családapáról, ki kötelességeit 
mint ilyen elhanyagolja, egy katonáról, ki teendőit elmu-
lasztja, egy ügyvédről, ki feleivel nem is törődik, azt mond-
juk : ez nem családapa, ez nem katona, ez nem ügyvéd 

Itteni rendeltetésünk a túlvilágra vonatkozik, s hogy 
ily túlvilág létezik, azt mindenkinek saját lelkismerete sok-
féleképen súgja. Pályánkat tehát e földön csak részben fu t -
juk meg, nagyobb része még csak a halál után következik. 
„Nem igaz", mondja a Kulturkampf*, „a halállal vége van 
mindennek" ; s sokan, fájdalom, igen sokan hisznek neki, 
még a müveitek közt is ! . . . Talán e hazug tanitók feddhet-
len életmódja imponál nekik ? . . . nem igen látjuk, hogy fe-
lette tiszta életet élnének. Talán tudományuk ? . . . de sokkal 
bölcsebbek, mint ők nagy tudósok voltak, s nagy szentek. 
Talán érveik döntők ? . . . Dehogy ! hanem minden ügyessé-
gök abban áll, hogy épen a lélek halhatatlansága mellett 
bizonyító, döntő érveket — elhallgatják ! 

Felhozván a lélek halhatatlansága mellett szóló szent-
írási helyeket, szónok ekként folytatja: Ha lelkünk nem 
halhatatlan, váljon miért halt meg Krisztus ? mitől váltott 

meg halála által ? . . . A haláltól, a különféle bajok és beteg-
ségektől, a szegénységtől nem váltott, nem szabadított meg. 
Miért halt meg tehát ? . . . Mert lelkünk halhatatlan, melyet 
megváltani kellett, a ki tehát a lélek halhatatlanságát 
tagadja, Krisztus kínszenvedését megfosztja minden be-
csétől. (Folyt, köv.) 

Bakomat, márcz. hóban. H o g y a n k e l e t k e z t e k 
a p a p i t i l t a k o z á s o k D e á k P. e g y h á z p o l i t i k a i 
p r o g r a m m j a e l l e n ? (Vége.)Tehát a mlgos. püspöki kart 
oly gyáva vezérférfiakból állónak tartja a liberalismus, mint 
voltak egyes politikai szerepvivök az u. n. magyar függet-
lenségi harcz korában, kik ettek, ittak, kártyáztak, pezs-
gőztek, dőzsöltek : mig künn fiatal, járatlan vezérek az 
ország nagy kárára csata után csatát vesztettek ? Vagy e 
tisztességes kar nem merne a liberális szemtelenkedésekkel 
szembe szállni ? Nem a legmegrovandóbb gyávaság volna-e 
ez ? Avagy már oly harczban, minő a liberalismus harcza az 
igazság ellen, nem a vezéreknek kell jó példával menniök elő? 
Nem ragyog-e már előttök a német püspöki kar dicséretes 
ébersége s lelkesítő példája? Gyáván adnák-e ők fel a tért, 
melyet az isteni Gondviselés számukra kijelölt ? Ezer és 
millió lelkek üdvével, kiket a beteges korszellem megtáma-
dott, ők mit sem törődnének ? Avagy Judásokká lettek 
volna már, kik egy kis, hamar foszló liberális tömjényillatért 
eladják az egész Krisztusi nyájat ? Avagy nem őket itélné-e 
el, ha igy járnának el, az egész világ, hogy félénk, bátortalan 
vezérek, kik a közlegénységet titokban ösztökélik harczra, 
nehogy palástjok tüzet kapjon ? . . . Uraim az ellentáborban ! 
szíveskedjenek gondolkodni is, mikor írni akarnak ! Meg-
gondolatlanul nagy vádat mondottak ki, melyet nem érdem-
lett s nem érdemel meg a nrn. magyar püspöki kar. 

Sión őrei vigyázzatok ! 
Létünk első eleme, szabadságunk van e liberális tor-

zsalkodó fenekedés, kurjongatás által megtámadva s erősen 
veszélyeztetve. A szabadság az ember életének elmaradhat-
lan járuléka. „Vedd el szabadságomat, de öld meg testemet 
is" — ezt mondja minden szabadságkedvelő. A mai korban 
tehát vigasztalóbb rabszolgának, mint Európában katholi-
kusnak születni. És ezek declamálnak szabadságról ! ! 

Az antichristianismus, judaismus, nazarenismus, paga-
nismus számára törvényezikkelyek alapján virit ki a sza-
badság fá ja ; de a katholicismus e virág illatját nem élvez-
heti, e fa árnyéka alatt nem pihenhet meg. Dicső fa ! majd 
eljő az idő, hogy nem lesz harmat, nem lesz forrás, nem lesz 
viz, hanem csak köny, mely gyökereidet öntözeudi ! 

A ma megtelepedett s hazai viszonyainkkal végkép 
ismeretlen, külföldi jövevénynek van joga intézményeinket, 
bármilynemü eljárásainkat birálat alá venni, sőt legszen-
tebb, mert vallásunkhoz tartozó ügyeinkből nyilvánosan 
gúnyt űzni ; de a vérrel áztatott hazával együtt nyolczszá-
zadon keresztül kitartóan küzdött katholikus papságnak 
birka módra kell tűrnie ; bármily badar nézetek s kívánal-
makkal álljanak is elő egyesek, kik mint honatyák drága 
pénzen tartatják magokat, — az ország szivében. Ez a XIX. 
század szabadsága ? . . Nevetséges és sajnálatra méltó ! 

Sión őrei vigyázzatok ! 
A farkasok báránybőrbe öltözködve szépelegnek és 

természetöknél fogva ordítoznak körülöttetek. Bőrökről ne-
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hezen, csak hangjáról ismeritek meg őket. A szyrének vagy 
Scylla- vagy Charibdisbe vezetnek. 

Vezérekre van most szükségünk ; mert a pokol fekete 
örvényéből sáskaseregkint tolulnak fel a harczosok, élükön 
az enyészet angyalával, hogy felperzseljék az igazság, az 
Isten országát a földön. 

Az alpapság, melynek hithüsége s hazaszeretete örök 
napkint ragyog, minden felsőbb utasitás nélkül, önmeggyő-
ződésből, bátor kezekkel rámutatott a villámokat rejtő vész-
terhes felhőkre, melyek a liberalismus és csemetéinek mű-
helyéből szállnak fel : ti legyetek a villámhárítók ! 

Sión őrei vigyázzatok ! Vágási. 
Bécs. Ó s z e n t s é g é n e k l e v e l e az o s z t r á k 

p ü s p ö k ö k h e z . (Folyt.) Iamvero ipsi Nobiscum probe in-
telligitis, Dilecti Filii Nostri et Venerabiles Fratres, quam 
gravis violatio huius divinae constitutionis Ecclesiae quam 
intolerabilis subversio iurium Apostolicae Sedis, sacrorum 
Antistitum, ipsiusque populi catholici in earum legum roga-
tione, de quibus apud Austriaca Comitia nunc agitur, conti-
neatur, et palam promulgetur. 

Nam secundum easdem leges Ecclesia Iesu Christi in 
omnibus fere rationibus et actionibus, quae ad regimen fide-
lium spectant, supremo civilis auctoritatis imperio prorsus 
obnoxia et subiecta existimatur atque habetur ; idque in ea 
Motivorum expositione, quae vim et sensum propositarum 
legum explicat, aperte veluti principii loco statuitur. Hinc 
etiam declaratur diserte, G-ubernii civilis esse ex suprema sua 
potestate leges ferre quemadmodum de civilibus, ita etiam de 
ecclesiasticis rebus, utpote quod Ecclesiae advigilari et domi-
nari debeat non secus acaliis quibuscumque eivium societati-
bus privatis mereque humanis intra Imperii fines existentibus. 

Itaque civile Grubernium sibi arrogat tum iudicium ac 
proinde magisterium de constitutione et iuribus Ecclesiae 
catholicae, tum supremum eiusdem regimen, quod partim per 
se ipsum suis legibus suaque actione, partim per ecclesiasti-
cos viros sibi mancipatos exerceat. Quo fit, ut potestati sa-
crae ad regendam Ecclesiam, ad opus ministerii atque ad 
aedificationem Corporis Christi divinitus institutae arbitrium 
et vis subrogetur terreni imperii. Contra huiusmodi sacrorum 
usurpationes pro iure et veritate catholica respondet magnus 
Ambrosius : „Allegatur, imperátori licere omnia, ipsius esse 
universa. Respondeo : noli te gravare ut putes te in ea, quae 
divina sunt, imperiale aliquod ius habere. Noli te extollere, 
sed esto Deo subditus. Scriptum est : quae Dei, Deo ; quae 
Caesaris, Caesari. Ad imperatorem palatia pertinent, ad sa-
cerdotem Ecclesiae." 

Quod vero ad ipsas leges attinet, quibus memorata Mo-
tivorum expositio praefigitur, licet eae speciem aliquam mo-
deratiouis praeseferre fortasse videantur, si cum novissimis 
Borussicis legibus comparentur, re tamen vera eiusdem ra-
tionis et indolis sunt, eamdemque Catholicae Ecclesiae in Au-
striaca ditione parant perniciem. 

Nolumus singula earumdem legum capita sequi : verum 
silentio praeterire nullo modo possumus gravissimam iniu-
riam, qnae ipsa harum legum propositione infertur Nobis 
ipsis et huic Apostolicae Sedi, nec minus vobis, Dilecti Filii 
Nostri et Venerabiles Fratres, ac toto populo Catholico istius 

') S. Ambr. ep., 20, n. 19. 

Imperii. Conventio nimirum inter Nos et serenissimum Im-
peratorem anno 1855. inita, ac ab eodem catholico principe 
solemni sponsione munita totique Imperio instar publicae le-
gis promulgata, nunc Imperii Comitiis declaranda proponi-
tur tamquam omni prorsus ex parte abrogata et irrita idque 
nulla cum hac Apostolica Sede tractatione praegressa, immo 
et iu3tissimis Nostris expostulationibus plane contemptis. 
Haec profecto iis temporibus, quibus fides publica adhuc va-
luit, ne tentari quidem potuissent ; nunc vero in hac trictis-
sima rerum conditione et tentantur et perficiuntur. Contra 
hanc sollemnis pacti conventi violationem coram vobis, Di-
lecti filii Nostri ac Venerabiles Fratres, iterum protestamur ; 
multo vero magis intimo animi Nostri dolore denunciamus 
ac reprobamus iniuriam illam toti Ecclesiae illatam, dum et 
huius Concordatus abrogations et ceterarum connexarum 
legum causa et excusatio audacter refertur ad definitiones 
revelatae doctrinae ab Oecumenico Vaticano Concilio éditas, 
atque haec ipsa catholica dogmata impie appellantur innova-
t ions et commutationes doctrinae fidei et Constitutionis 
Ecclesiae catholicae. a) Equidem si qui sunt in Austriaca di-
tione qui nefariis eiusmodi commentis catholicam fidem ab-
iiciant, earn retinet ac profitetur cum gloriosis Avis suis to-
taque imperali domo augustissimus Princeps, earn retinet ac 
profitetur longe maxima pars populi, cui leges feruntur tali-
bus commentis innixae. (Folyt, köv.) 

Róma, 1874. márcz. 7. A q u i n ó i s z . T a m á s n a k 
h a t s z á z a d o s e m l é k ü n n e p e . (Folytatás.) Az angyali 
tudor iskolája egy nagyszerű templom, melynek épitésénél 
a kinyilatkoztatott igazságok alapján a legmagasabb érte-
lem tanait emelte föl. O az észt és a kinyilatkoztatást egyez-
tette össze. Minthogy Isten a ratio é3 revelatiónak egyként 
kútfeje, beható tekintettel méltányolta az ókor igazságszomju 
bölcsészeit is Plátót és kivált Aristotelest, és igy megszen-
telte a pogány tudományt és az egyház szolgálatára avatta 
fel; ezt jelenti sz. Tamás apotheosisának képe a „Sopra Mi-
nerva" templomban, hol e szent tudós a két pogány bölcsész 
között ábrázoltatik, lába alatt a tévely nyög, körében pe-
dig a tudósok állanak. 

Valamint egy kath. templomnál a tudomány és művé-
szet minden ága munkát lel : ugy sz. Tamás tana syntesise, 
gyupontja az egyetemes ismeretkörnek; kiterjed az egész 
emberre, a társadalomra, melyben mozog és a természetfö-
lötti világrendre, melyben a kegyelem által él. 

Nála a természettan, jog- s államtan, bölcsészet, hittan 
nem egy encyclopaedicus halmazatban ; de egy szerves egész-
ben létezik ; általa irányt nyer és nemesbedett a művészet, 
zene, festészet, melynek épen rendtársai Fra Angelico sat. 
voltak leghivatottabb művelői. Az ő utmutatásán emelke-
dett a költészet, kivált Dante halhatatlan lantja. Sz. Tamás 
nélkül Dante nem létezik, mint a liberális olaszok is bevall-
ják. Möhler méltán mondja : „Der Sänger der Scholastik ist 
Dante, insbesondere der Dichter des Thomismus". Viszont 
Dante is többször hódolattal zeng mestere felül, igy a para-
dicsom XIV-ik énekében : 

Nella mia mente fe' subito caso 
Questo ch' io dico, si come se tacque 
La gloriosa vita di Tommaso. 

2) Motivorum Expos, p. 25. 
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Szerencsések azok, kik műértő szemmel hatják át e 
nagyszerű templom styljét, épitészi rendszerét, egymást át-
ölelő iveit, érveinek rendületlen pilléreit, a csudás megvilá-
gítást, mely a mysteriumok ablakain beömöl; annak azon-
ban, ki e mély bölcseség vizét csak szomjúhozza: annak 
mondom csak a szembeszökőbb részekről lehet zavart fogal-
ma, az csak a könyv külső lapját és ajánló leveleit állit-
hatja elé. 

Szóljanak tehát helyettem sz. Tamásról mások, ime 
IX. Pius szavai : „Eximio et prorsus angelica doctrina ab 
ipso Christo Domino commendata feratur ; et facta testantur 
Ecclesiam in oecumenicis conciliis post illius obitum habitis 
tantum detulisse scriptis eiusdem, ut sententiis inde ductis 
et saepe etiam verbis usa fuerit sive ad elucidanda catholica 
dogmata, sive ad erumpentes errores conter endos". 

Kettőt érthetünk e legilletékesebb bizonyságtételből: 
hogy először sz. Tamás az egyház tanának leghűbb kifeje-
zője, és pedig nem csak azon tekintetnél fogva, mely szerint 
e mély szellem, melyről azt állítják, miszerint a szentek 
közt a legtudósabb és a tudósok közt legszentebb volt — egy 
nagyszerű egészbe hozta a szent Atyák nyomán az istenésze-
tet, innét „vetustatem, soliditatem et constantiam doctrinae 
angelici magistri" ugyancsak IX. Pius pápa hangsúlyozza; 
de főleg mivel azt annyi világossággal, oly szabatossággal 
fejezi ki, miszerint az egyház dogmaticai határozataiban a 
leggyakrabban él az angyali tudor szavaival. 

Másodszor, hogy sz. Tamás az eretnekség leghatalma-
sabb pőrölye, ez ugyan az előbbeniekből is érthető, de mint-
hogy e két pont egymást kölcsönösen megvilágitja, nem lesz 
fölösleges egy-két idézetet ide igtatnom. V-ik sz. Pius sze-
rint : „Omnipotentis Dei Providentia factum est, ut angelici 
Doctoris vi et veritate doctrinae, ex eo tempore, quo coeles-
tibu8 civibus adscriptus fuit, multae, quae deinceps exortae 
sunt haereses confusae et convictae dissiparentur, quod et 
antea saepe et liquido nuperis sacris Tridentini Concilii de-
cretis apparuit". Ezt bizonyítja a düh az ellenkező tábor-
ban, a szabad vélemény hőse (?), Luther, szokott kegyes ir-
modorával sz. Tamást „fous et sentina omnis haereseos, 
errorisque et extinctionis evangelii" czimével illeti. 

Minthogy pedig a jelen kor tévelyei nem egyebek, mint 
a régiek fölmelegitése és uj alakban való föltálalása, — az 
uj majomgenealogiát sem véve ki, melyet Vogt ur e tétellel 
ereszt világgá : „Jobb egy tökéletesített majom, mint egy 
élfajult Ádám" ; — ismét sz. Tamás az eretnekségek meg-
semmisítőjének nevezhető. Váljon nem innét veszik-e eredetü-
ket, ama uton, útfélen hangzó szólamok : ,sötét középkor', 
,meddő scolasticismus',,vériszák iuquisitió' sat. ? Emlékszem 
egy mellbeteg leányra, ki élte végefelé is annyi iszonyattal 
szólott a domonkosokról, — ,az inquisitió eme hóhérairól', 
hogy elámultam; honnét ennyi keserűség egy ifjú leányban ? 
Azután tudtam meg, hogy atyja telivér liberális. 

Végül, hogy sz. Tamás az egyház hitének leghűbb ki-
fejezője, mutatják a tudományos viták is. Igaz ugyan, hogy 
sz. Ágoston (?) szavaként: ,in dubiis libertás' az iskolák vita-
kérdéssé tehetik és tették sz. Tamás tételeit is ; de a tapasz-
talaton okult későbbi tudósok, igy Möhler is a hanyatlást 
az angyali tudortól való eltérésben észlelték, ezt fejezi ki 
VI. Incze is: „nunquam, qui earn tenuerit, inveniatur a veri-

tatis tramite deviasse, et qui earn impugnaverit, semper 
fuerit de veritate suspectus". (Folyt, köv.) 

Páris. 0 s z e n t s é g é n e k l e v e l e V e u i l l o t La -
j o s h o z . Midőn az , Univers1 a mult januárhóban felfüg-
gesztetett, Veuillot Lajos ezt külön levél által ő szentségé-
nek tudomására hozta, melyre ugyanakkor a következő 
választ venni szerencsés volt: 

„Szeretett fiunknak, Veuillot Lajosnak IX. Pius pápa. 
Szeretett fiunk, üdvét s apostoli áldásunkat. Vettük f. hó 
19-érői kelt leveledet, melyben a lapod ellen hozott határo-
zatot jelentéd be Nálunk, miről már a nyilvános lapokból is 
tudomást szereztünk volt. Ezen leveledre nem késedelme-
zünk válaszolni Neked, szeretett fiunknak, hogy^ fiúi kegye-
letedet atyai jó indulattal viszonozzuk". 

„Napjaink, mint tudod, egyik sajnálatra méltó moz-
zanata az, hogy Istennek s anyaszentegyházának ellenségei, 
kik mindenütt, az egész világon találhatók, erőszakos szen-
vedélyeiknek nyomása alatt minden hatalmukat s erejöket 
arra fordítják, mit azonban soha sem fognakjjelérni, hogy az 
egyházat felforgassák ; sőt, hogy ebbeli szándékukat érvé-
nyesíthessék, eléggé gyűlöletes módon még azon bajokat és 
nehézségeket is zsákmányolják ki, melyek a|kath. nemze-
tekre nehezednek, mig egyúttal minden áron azon vannak, 
hogy a szellemek jelenlegi szétágazását sa kedélyeknek súr-
lódásait ápolják s elkeserítsék avégből, hogy uralmukat 
ezáltal megerősítsék". 

„Midőn tehát e társadalmi forrongás közepette erődet s 
iparkodásaidat oly híven a jónak előmozdítására szenteled, 
sohase csudálkozzál, ha helyzeted nehéz. De mig az egy-
háznak legelkeseredettebb ellenségei, azon hiszemben, hogy 
ekként biztos léptekkel haladnak kitűzött czéljok felé, volta-
képen csak nagy sebesen ragadtatnak tova az igazságtalanság 
s veszedelem utján; mig azok, kik folytonosan azon vannak, 
hogy a sötétséget kibékitsék a világossággal ama hizelgő, de 
alaptalan önámitásban ringatóznak, hogy törekvéseiket va-
laha'siker koronázni fogja; — mig ismét mások, kellemet-
len viharoktóli félelmökben a világnak hamis bölcsesége 
előtt eléggé könnyelműen fejet hajtanak, azt remélve, hogy 
ekként az erőszakos vihar általi léterittetés veszélyét kike-
rülniök sikerülend ; — addig Te, szeretett'ffiunk, bátor 
szívvel, bizalomtelten s nyugodtan, egyetemben valamennyi 
jó lélekkel várod az időket és alkalmakat, melyeket az 
Atya önbölcseségében rendelt, mindig ajtatosj könyörgé-
sekkel fordulván annak trónjához, kihez az alázatosak szava 
s a megpróbáltaknak áldozatai biztosan eljutnak". 

„Óhajtjuk, hogy az apostoli áldás, melyet kérelmed 
szerint Reád s munkatársaidra szívesen adunk az Urban, 
számodra a mennyei segélynek jóslata s jó indulatunknak 
záloga legyen". 

„Adtuk Rómában, sz. Péter sirja mellett, 1874. január-
hó 31-én pápaságunknak 28. esztendejében. IX. Pius, pápa". 

Hasonló megtisztelő leirattal a ,Monde' is szerencsél-
tetett, ékesen szóló jeléül azon nagy fontosságnak, melyet 
ő szentsége a jól s tapintatosan vezetett katholikus sajtónak 
tulajdonit, s melynek legújabban is több hasontartalmu le-
iratban kifejezést adott. A kath. sajtónak ezen oly magas 
helyről jövő felbátoritásából azonban ne csak az írók merit-
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senek ösztönt kettőztetett buzgalomra, hogy nehéz hivatá-
suknak fokozott tapintattal eleget tegyenek; hanem a katho-
likus közönség is, melynek számára s javára irnak a kath. 
tollak, s mely sajtójának elhanyagolása által nem az illető 
Íróknak árt, hanem önönmagának, mert társulat, párt, irány-
zat, melynek manap nincs külön sajtója a közéletben nem 
létezik. 

VEGYESEK. 
— Ledochowsky érsek kijelentette, hogy az apr. 15-ére 

szóló idézésnek, a berlini u. n. legfőbb egyházi tvszék elé nem 
fog engedni. — A porosz kormány legujabbi költségvetésé-
ben egy millió tallért jelölt ki arra, hogy ezen összeggel a 
protestáns papság, mely a polgári házasság behozatala által 
jövedelmének tetemes részét elvesztette kárpótoltassék..E 
kárpótlásban azonban csak ,politikailag feddhetlen' papok 
fognak részesülni, ezek Í3 csak évről évre, mely bölcs 
rendszabály előreláthatólag is tetemesen közreműködni fog 
arra, hogy a protestáns papságnak amugyis világhirü po-
litikai jellemszilárdsága még fényesebb világosságban tün-
dököljék. — A bonni fenyitő tvszék elitélte ugyan a ,Deut-
sche Reichszeitung' szerkesztőjét, ki Reinkens,püspököt' álli-
tólag rágalmazta, de az itélet oly alakban fogalmaztatott, 
mely Reinkensre nézve sokkal nagyobb blamage, mint az 
emiitett lapnak összes ellene irányzott czikkei. Igy péld. a 
motívumok közt ezt olvassuk : „Habár Reinkens tanárnak 
magaviselete N. asszonyság irányában, amint ezt a tanuk 
hitelesen ecsetelték, egy katholikus hittanárnak állásával 
semmiképen sem egyeztethető össze, mégis sat." — A trieri 
megyéből jelenleg 54, mond ötvennégy pap van, beleértve a 
püspököt a májusi ,törvények' miatt bebörtönözve. 

— A kölni kath. polgárság márcz. 19-én tömegesen 
tisztelgett az érseknél, fiúi hűségéről s ragaszkodásáról biz-
tosítván a nemsokára Krisztusért börtönbe vetendő érseket. 
Az érsek meghatottan köszöné meg fiai eme kegyeletét, mire 
a több ezerre menő tömeg a pápát éltetve szétoszlott. — 
Westphaliában az ibbenbüreni községnek lakói szintén tes-
tületileg meg akarván jelenni üldözött főpásztoruk, a mün-
steri püspök előtt, a vasúti főigazgatóság az e czélra rendelt 
különvonatot megtagadta, „mert nincs kedve, a szándékolt 
ultramontan demonstratiót előmozditani." Ez nemcsak im-
pertinentia, nem még törvénysértés is, mert a vasút, közle-
kedési akadályok kivételével, köteles külön vonatokat kiál-
lítani, valahányszor rendeltetnek. Panasz esetében azonban 
bizonyos, hogy a biróság Ítélete a vasútnak kedvezne ; mert 
a katholikusok számára nem létezik törvény a protestáns 
államban. — Weitzenmiller ermlandi püspöki titkár szaba-
don bocsáttatott, mert maga Krementz püspök a kivánt fel-
világosításokat adta. — A münsteri püspöktől elzálogolt 
bútorok márcz. 16-án árvereztettek el. Egyetlen egy vevő 
akadt, egy tekintélyes münsteri polgárnak személyében, ki 
a megvett darabokat legott a püspöki lakba visszaküldte. 

— A török kormány rendeletet adott ki, hogy a Thes-
saliában s Bulgariában megindult katholikus mozgalom min-
den áron megakadályoztassék. Ennélfogva a Saloniki püspök, 
ki, mint jelentettük, (1. ,Rel.í 19 sz. 152. 1.) nem régen az 
Unióra tért át, s ki volt megyében ugyancsak az Unió ter-
jesztése körül nagy buzgalmat fejtett ki, dicséretes tevé-
kenysége színhelyéről száműzetett. — A berni terrorismus 
most már a juravidéki katholikusoknak magán-istenitiszte-
lete ellen is fordul, amennyiben legújabban Laufen és Dels-
berg helységekben az arra használt helyiségek hivatalból 
bezárattak. 

— A milanói érsek s a bresciai, bergamói, mantuai, 
paviai, comoi, cremonai, cremai, s lodii püspökök közös fel-

iratot intéztek az olasz királyhoz, melyben azon tvjavaslat 
ellen tiltakoznak, mely szerint a polgári ,házasság'-nak az 
egyházi ténykedés előtti megkötése mondatnék ki kötelező-
nek. A tiltakozás e szavakkal végződik : „Tiszteljük az or-
szágnak igazságos törvényeit, s arra intjük híveinket is, 
hogy azoknak lelkismeretesen engedelmeskedjenek. Ha azon-
ban ezen kötelező polgári házasság tör vény nyé emeltetnék, 
akkor Sire, kijelentjük őszintén, miszerint eljárásunk az 
apostol eme szavaihoz alkalmazkodnék : „Obedire oportet Deo 
magis, quam hominibus".... 

— A berlini ,Ztschr. f. Kapital u. Rente' egyik leg-
ujabbi számában kimutatja, miszerint Európa összes bevé-
teleinek 72 V3 perczentje katonai kiadásokra s adósságok 
törlesztésére, illetőleg kamatok fizetésére fordittatik. Akkor 
aztán értjük, hogy péld. Poroszországban a falusi néptaní-
tóknak átlagos fizetése évenkinti 199 tallér, hogy vagy 400 
iskolában nincs tanitó, s hogy egy-egy tanítóra átlagosan 
70—80 gyermek esik. Hanem azért mégis a porosz nép-
tanitó vert meg minket Sadowanál — természetesen ! hisz 
lutheránus ! ! 

— Ketteler püspök fényes s nagy figyelmet gerjesztett 
czikkét irt a ,Germania*-ba, melyben a liberális sajtónak 
azon ravasz insinuatióját, mintha a német püspökök, midőn 
a maga idején Rómában az infallibilitásnak kimondását 
ellenzék, mindazt, mit a porosz kormány azóta a kath. egy-
ház ellen tett, mint ugyan-e dogmának természetes következ-
ményét előrelátták és kijelentették volna — határozottan s 
döntő érvekkel visszautasítja. 

— A porosz kormány arra figyelmeztette a franczia 
külügyministeriumot, miszerint a frankfurti békekötésnek 5. 
pontja szerint alkudozások inditandók meg aziránt, hogy az 
egyházmegyei határok az országosakkal összhangzatba ho-
zassanak.— A 32 képviselő, kik Bajorországot a német biro-
dalmi tanácsban képviselik, együttes felterjesztést intéztek 
a királyhoz : kegyeskedjék a szövetségtanácsbeli bajor tago-
kat oda utasítani, hogy azon legújabb törvény ellen szavaz-
zanak, mely a kath. papokat polgári jogaiktól megfosztani 
akarja; amennyiben Bajorország nem köteles Poroszországot 
kisegíteni ama kellemetlen hinái-ból, melybe a kath. egy-
házzal kezdett, oknélküli viszálykodásai által jutott. A kér-
déses törvény azonban mégis egyhangúlag fogadtatott el, 
csak a kis Reusz herczegségnek képviselője szavazván ellene. 
A szövetségtanácsnak bajor tagjai tehát ismét egyszer nem 
látták szükségesnek a népnek eléggé hangosan nyilvánított 
óhajával törődni. 

— Dr. Völk, a német birodalmi tanácsnak Bajorország 
részéről tagja, nagy liberális az Ur előtt, s ennélfogva ,buzgó' 
ókatholikus e napokban nagy sürgősen Berlinből haza távira-
tozott Münchenbe, az ókatholikus központi bizottsághoz, s 
azt követelte, hogy citissime ,tömeges' aláírásokkal fedett 
kérvényt meneszszenek Berlinbe, esdve a kötelező polgári 
házasságnak Bajorországban is behozatalát. E telegramm 
következtében egybegyülekezve az ókatholikusoknak vénei 
hoszadalmas tanácskozmányok után abban állapodtak meg, 
hogy ők bizony petitiót nem küldenek ; mert — nincs, a ki 
azt ,tömegesen' aláirná . . . . 

— Norfolk herczeg a londoni katholikus meetingnek 
határozatait gyönyörűen kiállított okmányban megküldte a 
kölni érseknek. — Aargau kantonban Laufenburg Frigyes 
volt kormánytanácsos évekkel ezelőtt 29,000 franknyi ala-
pítványt tett, oly czélból, hogy annak kamatai évenkint a 
római Propagandának fizettessenek ki. A kantoni kormány 
most elhatározta, hogy e kamatok ezentúl más czélokra fog-
nak fordíttatni. ,Jogi' véleményt, mely szerint ez szabad a 
liberális ,tudomány'-nak jellemtelenségénél fogva igen köny-
nyen szerezhetett, amint szerzett is. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor 'saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Havi szemle. 
Végre tehá t meghallottuk, tekintélyes, vagy 

legalább illetékes a jkakról , hogy a német protes-
tant ismusnak jelenlegi diadala, mennyi s miféle 
jótéteményekkel árasztja el a polgárisult világot, 
meghallottuk Moltke tábornok szájából, a német 
birodalmi tanácsnak egyik multliavi ülésében, hogy 
az eddig viselt háborúknak természetes, logikai, 
elodázhatlan következménye — talán az örök béke ? 
dehogy ! ép' ellenkezőleg az, hogy Európának leg-
alább is még ötven esztendeig igy keilend fegyver-
ben állnia, a mint ma ál l ; hogy ezen majd lap-
pangó, ma jd nyi l tan kitörő háborúnak, melyet va-
lamennyi állam s nemzet visel valamennyi ellen, 
még egy félszázadig keilend ta r tan ia , avégből, hogy 
a borussismusnak, azaz, mint annak legfőbb feje 
nem régen nyi l tan kijelenté, a protestantismusnak 
hata lmi állása biztosítva legyen. 

Ezek tehát a berlini, i ránytadó u raknak kilá-
tásai, tervei, sőt ta lán némileg aggályai is ; mert 
hogy ily állandósitott ostromállapot oly nemzedéket 
szülend, melylyel talán már tiz év múlva semmi-
féle, szuronyokra támaszkodó hatalom nem fog 
birni többé, — már csak azért sem, mert e szuro-
nyoknak maholnap eszökbe ju tha tna , hogy majd 
egyszer ők magok határozzák meg, merre fordul-
janak — az bizonyos, s azért attól, hogy a protes-
tantismusnak hata lmát ilymódon sikerülend meg-
erősíteni, sőt megingathat lanná tenni, nem igen 
t a r tunk ; de igenis attól, hogy ezen őrült tervek 
még csak siettetni fogják ama vészes katas t rophát , 
mely felé azon pil lanat óta rohanunk, melyben a 
protestantismus-szülte nihilismus a szellemeken erőt 
venni kezdett. 

Ez tehát az újkori polgárisodás mind ama, 

versben s prózában az émelygésig dicsőitett vívmá-
nyainak összege, végső eredménye, koronája, hogy 
Európának müveit népei még ötven esztendeig, 
mint közép Afr ikának vad törzsei folytonosan fegy-
veres lesben á l l janak egymás ellen, minden percz-
ben készek, hogy egymásra üssenek, egymást öljék, 
kifoszszák, k i i r t s á k . . . . s mindez azért, mert a vé-
letlenül tú lsúlyra vergődött ravaszság, vára t lan 
szerencséje által elvakítva, jónak lá t ja a vi lágnak 
nem engedni többé nyuga lmas perczet, akként lé-
vén meggyőződve, hogy a népeknek legszentebb 
érdekeikhez s történelmi emlékeikhez való jogos ra-
gaszkodása csak vértengerekben foj tható el. 

A pogány ókor megünnepelte a napot, melyen 
J a n u s templomát bezárhat ta ; mert tudta , hogy az 
emberi nemnek nem az rendeltetése, hogy tag ja i 
egymást mint a vadállatok, szünet nélkül üldöz-
zék, s mert a háborút annak tar tá , a mi : leg-
végső eszköznek, mely ál tal bizonyos t a r tha ta t l an 
állapotok rendes medrökbe visszaszorittatnak. A 
,protestáns császárság', mely a keresztény templo-
mokat bezárja, J a n u s templomát tárva nyi tva t a r t j a 
s fenál lhatásának elodázhatlan alapfeltételéül a 
folytonos fegyverköszörülést s kardcsörtetést hir-
deti ; — sőt többet ennél : mert hogy e folytonos 
csörtetés utóvégre unalmassá ne váljék s hatását el 
ne veszítse, szükséges, hogy e kardot időről időre 
egyik másik szomszédunkon végig huzzuk, s ez 
amaz állapot, melyet Moltke nem csak megjósol 
Európának , hanem egyenesen szükségesnek mond. 

Számunkra, úgyszólván bizonyos neme a szo-
morú elégtételnek rejlik abban, hogy ezen, a pogány-
nál is roszabb barbárságnak nyil t hirdetése a ka-
tholicismusnak véres üldözésével nem csak az idő 
szerint, de okozóiban is találkozik, bizonyitékául 
annak, hogy ellenségei egyút ta l minden szabadság-
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nak, minden haladásnak, minden civilisatiónak is 
ellenségei ; — csakugyan felette megtisztelő a ka-
tholikus egyházra nézve, hogy a kik a. népeket a 
rideg militarismus-támogatta zsarnokság igája alá 
hajtani iparkodnak, mindenütt a világon legfélel-
mesb, s azért leggyülöltebb ellenségöket ezen egy-
házban látják, melyet azért mindenütt üldöznek, 
mig a porladozó protestantismussal alig törődnek, 
s a zsidóságot a készségesen tett jó szolgálatokért 
dúsan megfizetik, vagy legalább megengedik, hogy 
bérét a kereszténység bőréből hasitsa ki. 

Szomorú vigasz ez, mondjuk, s mégis nemes, 
lelkesitő öntudat, hogy aki ekként Istene s lelkis-
merete iránt vállalt kötelességeit bátran teljesiti, 
aki ez elkeseredett harczban helyét hiven betölti, 
hogy az egyúttal az igazi szabadság-, az igazi ha-
ladásért is küzd, s ez nem lehet máskép; mert Isten 
ügye mindig azonos az emberi nem legszentebb ér-
dekeivel ! 

De azért , haladnak' Berlinben is, csakhogy ott 
a magok módja szerint. A kizárólagosan csak a ka-
tholikus papok ellen irányzott belebbezési skiutasi-
tási törvénynek elfogadása egy figyelemre méltó 
további lépés azon az uton, melyen VIII . Henrika 
maga idején odáig jutott, hogy katholikus alattva-
lóinak ezreit tűzzel vassal pusztitsa ; mert hisz' 
akkor is az u j suprematialis hatalom egyik legelső 
lépése az volt, hogy a hithű papok ellen dühöng-
jen; mely hatalomról a német császár — eléggé 
különös önbirálatul azt mondja Russelhez irt leve-
lében, hogy ezelőtt 300 esztendővel ugyanazon 
harczot harczolta Róma ellen, melyet ma ö 
azaz a berlini haladásnak s ,Kulturkampf--nak 
czélja az, hogy oda vigye a német nemzetet, ahol 
Anglia ezelőtt háromszáz esztendővel állott, midőn 
uralkodói hohérbárddal irták s máglyákkal s kö-
téllel illustrálták a protestáns intolerantia, annyi 
undok jelenettől hemzsegő történetének legszomo-
rúbb lapjait. 

De VIII . Henrik, Edward és Erzsébet tudták 
mit akarnak ; — mi volt ez, azt I. Jakab árulta el, 
midőn az utóbbi után trónra kerülvén, koronatiója 
napján korlátlan uralkodói hatalma feletti örömé-
ben ekként kiáltá el magát: „Mindent csinálok 
amit akarok, törvényt és evangéliumot !" — ; mert 
az anglikán-protestans egyház, Macaulay szerint 
,akaratnélküli rabszolgája a hatalomnak s a köz-
szabadságnak nyakas ellensége1-; s ki tagadná, 
hogy a XIX. században is találkoznak, kik ha-

sonló eszközökkel hasonló czélok eléréseért küz-
denek ? 

Ha azonban ilyenekről álmodoznának is va-
lahol, alig hiszszük, hogy álmok felette nyugodt 
legyen. Avagy talán sejtelmök sincs azon mélyen 
ható forrongásról, mely a szellemekben, főleg a 
birtoktalan osztályok közt mindinkább nagyobb 
tért hódit ? . . . Vagy talán azt hiszik, hogy ha majd 
proximus ardet Ucalegon feláldozzák a májusi ^ör-
vényeket' s akkor a katholikusok e feletti örömük-
ben hivebbek lesznek s megbízhatóbbak, mint va-
laha ? . . . . 

Különös já ték! Hátha a katholikusok a sajná-
latra méltó gyengeségnek egy pillanatában még 
sem lennének oly tökéletesek, mint a hogy üldözői 
képzelik őket? — vagy ha ez utóbbiak a front-vál-
tozással elkésnének?. . . (Vége köv.) 

I 
A bois d'haine-i stigmatisait Lateau Louiza. 

VI. 

A stigmatizátio óta L. pénteken többé nem volt képes 
enni. A bét más napjain valami csekélyt vett ugyan magá-
hoz, de ezt is nagy nehezen. Lassanként az étvágy egészen 
megszűnt, ugy hogy most — az álom már előbb elhagy-
ván őt, sem nem eszik, sem nem iszik, sem nem alszik. Mind-
ennek daczára jól érzi magát, végzi szokott dolgait, friss, 
egészséges. L. tápláléka ugyan mindig egyszerű s frugalis 
volt. Egy kis kávé, tej, sovány leves, egy szelet vajas ke-
nyér, csekély főzelék, vagy gyümölcs volt eledele, tiszta viz 
itala. Igy élt a stigmatizátióig. Most fokonkint változás ál-
lott be. 1871. márczius 30-án utolszor evett, ugy hogy 
ez jelentékenyen nem esett terhére. Később az ivást is nél-
külözte. Az evés és ivás e lehetetlensége L. anyjának és nő-
véreinek nagy aggodalmakat okozott. Az ebéd, vacsora, 
vagy reggeli idején unszolták az evésre. L. engedett sok-
szor a kívánatnak, de bármi csekélyet vett is magához, 
gyomra nem tűrte meg. Niels arra hitte magát kötelezve, 
hogy az egyházi engedelmességet érvényesítse, és Louiza az 
engedelmességben hiven a halálig, azonnal teljesité a paran-
csot, minek nagy fájdalmak lettek következményei. 1871. 
május elején mindennap kényszeríttetett valamit enni, de 
csakhamar roszullét és hányás következett be. Nevezett hó-
nap végén parancsra majd egy salátalevelet, egy darabka 
burgonyát, vagy egy kanál levest vön, de még e csekélysé-
geket, sőt még vizet sem tarthatott meg gyomrában. Ez igy 
volt juniusban is. Egy pár hónapon át folytatták e kínzáso-
kat, és L. minden lépését szemmel tartották. Végre meggyő-
ződvén arról, hogy semmit sem lehet a dolgon változtatni, 
abbanhagyták a kísérleteket. Miután a leány a legjobb 
egészségnek örvendett, dolgait végezte, derültségéből és ele-
venségéből is semmit sem vesztett, végre az anya is meg-
nyugodott. 

Azon számos próbák közül, melyekre említett jelensé-
gek alkalmat adtak, a következőt akarjuk még felemlíteni. 
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L. mindennap áldozik, és az Oltáriszentségnek kenyér szine 
által semmikép sem terheltetik, mert hisz épen az egyház 
tana szerint nem kenyér az, amit a szentségben veszünk, 
hanem Krisztus teste; a conseerátio által a kenyér lényege 
eltűnik, és csak járulékai maradnak. Azon gondolatra jöttek 
tehát, hogy Louizának nem consecrált ostyát fognak nyúj-
tani. 1871. augustus 12-én a plébános mise után behivatta a 
plébániára, és itt több tanú jelenlétében neki megparancsolta, 
hogy egy oly nagyságú ostyát, minőt a misében használnak, 
egyék. L. engedelmeskedett, mint mindig, de csak nagy 
nehezen birta lenyelni, és arczán nagy fájdalom kifejezése 
mutatkozott ; csakhamar zsebkendője után nyúlt a leány, 
és nyálkás folyadékot adott ki. A tournayi püspöki helynök 
jelenlétében is többször történtek hasonló kísérletek, ki azok 
eredménytelenségét látván, beszüntetésöket megparancsolta. 
Igy tehát Lateau Louiza 1871. márcz. 30-a óta étel és ital 
nélkül él. Tehát ezen oly rendkívüli, és csak földöntúli ha-
talom által eszközölhető tény is hitelesen constatáltatott. I t t 
Isten ujja van ! 

VII. 
Ami egy szentnél fődolog — annak benső lelki élete 

— avval röviden kell végeznünk, mivel épen lehetetlen csak 
némi teljességgel is leirni azt, ami a szivnek szentélyében 
történik. Csak néhány vonást mutathatunk be az olvasónak, 
annál is inkább, minthogy L. egész törekvése oda irányul, 
hogy elrejtse magát, és Istenével egyedül éljen. A szülei ház 
magányában a gyermek a szokásos imákat tanulta ; a va-
sárnapi katechezis és az isteni tisztelet az anyai oktatást ki-
egészítették. Észrevették hamar, hogy L. mindig a legna-
gyobb áhítattal végezte a reggeli és esti imát, és hogy mun-
kaközben is imádkozni szokott. Ugy vonzatott Istenhez, 
mint gyermek anyjához. Már mint gyermek az elhunyt lel-
kek üdveérti fohászokat is szerette. Ártatlan imája szerzett 
atyjának is kiszabadulást, kit a lángokból az égbe szállani 
látott. Ajtatosságának legkiválóbb tárgyát Urunk Jézus 
Krisztus kínszenvedése képezi. Jóval első áldozása előtt ér-
tette az efeletti elmélkedést, noha annak módját senkitől sem 
tanulta. Jézus és Mária legszentebb neveit kora ifjúságától 
fogva aj kain hordotta. E leány — mondá róla egy gyermek-
kori játszótársa — mindig túláradó szeretettel viseltetett 
anyja, testvérei és más emberek iránt, kik hozzá közeledtek. 
Szerette egyébiránt a magányt, a csendet, korán felül okos-
nak, értelmesnek mutatkozott, gyakran járt misére, kereszt-
úti ájtatosságra, és az olvasót naponkint elmondta. 

Tizenegy éves korában (1861) először áldozott. 1866-ig 
minden két hétben, azután hetenkint járt a communióhoz. 
Végre 1868 óta mindennap. Ezen évben szent Ferencz har-
madrendének noviciatusát végezte, és april 24-én, stigmati-
zátiója napján tette le a fogadalmakat. Louiza természete min-
dig a benső életre hajlott, de stigmatizátiója óta még foko-
zódni látjuk a lelki magábatérést. Istenneli egyesülése nehéz 
napi munkája közben is napról napra szilárdult. Semmi sem 
képes őt szórakoztatni, imádkozva és dolgozva ritka módon 
egyesíti Márta és Mária foglalkozásait. Amit a házban és 
azonkívül tennie kell, jól végzi, mindenki dicséri pontossá-
gát, és mégis lelke Istennél van. Nem ritkán arra késztetik, 
hogy szórakozzék. O engedelmeskedik, de Isten erővel 
vonzza őt magához, mint a mágnes a vasat. Mennél közelebb 

jő a péntek, annál inkább fokozódik az önmagába zárkózás. 
Arcza akkor oly szép, oly égi, hogy angyalt vélünk láthatni, 
és némileg gyaníthatjuk, mily magasztossá tesz az Istenneli 
szövetség. 

Nagyban mutatta a megszégyenülést, mióta az embe-
rek kikérdezésére és vizsgálatra sereglettek. Engedelmes-
ségből ugyan felelt a kérdésekre, de szivének nagy fájdal-
mára esett, hogy ő mások, különösen magasrangu személyek 
figyelmének tárgya. Ismételten mondotta a malinesi érsek-
nek és a tournayi püspöknek, segitsék őt abban, hogy elvo-
nulhasson. Egy izben megjelent a tournayi papnövelde igaz-
gatója, Hallez kanonok, hogy őt kikérdezze. Micsoda ama 
világosság — mondá — mely az ekstázis kezdetén mutat-
kozik ? Louiza : „Én akkor Isten jelenlétének oly nagy ér-
zetétől vagyok áthatva, hogy nem tudom, hová legyek ; oly 
nagynak látom őt, és oly kicsinynek magam, hogy nem tu-
dom, hová rejtőzzem. A világosság e nagy tengerének meg-
jelenése után a világosság egy második árja jelentkezik a 
kínszenvedés scenáival. Ezen világosság által — mondja 
Louiza — Isten nekem megmutatja Jézus szenvedéseit, hogy 
engem, amint vélem, bátorítson, miszerint saját és mások 
bűneiért vezekeljek, és felebarátaimat jobban szeressem." 

Más alkalommal Seraphin atya a passionisták szerze-
téből kérdezte őt, mi legyen természete ama nagy világosság-
nak. Louiza: „Nem oly világosság az, mely a test szemeit 
érinti, hanem a lélekre hat mint a villám ; oly világosság, 
melynek vége be nem látható, és mely nekem Isten nagy-
ságát és az én semmiségemet mutatja." Később mondá : „Ha 
az ekstázis kezdődik, más világban találom magamat, nem 
mondhatok mást, mint hogy ugyanazon világosság, mely a 
földi dolgoktól elválaszt, Istennel minden megszakítás nél-
kül egyesit, és ekkor nekem teljesen lehetetlen Tőle elfor-
dulni és más valamivel foglalkozni. Ebből magyarázható 
meg ama fájdalom, melyet érez, ha elüljárói parancsára 
kényszeríttetik az ekstázist félbeszakítani. Egy hittudós, a 
bizottmánynak egyik tagja, talán százszor is hívta ugyan-
azon elragadtatás állapotában, minek roppant elgyengülés 
lett következménye. A fentebb említett passionista atya, 
Seraphin azt kérdezte tőle, ha váljon félelmet érez-e, midőn 
ama világosság jelenkezik. Igen — feleié Louiza — némi 
félelmet érzek, de ez csak egy perczig tart, és azután ismét 
nyugodt a lélek. Arról kérdeztetvén, miként látja a kínszen-
vedés jeleneteit, azt válaszolta, hogy azok gyorsabban és 
világosabban állanak eléje, mintha testi szemeivel látná. 
Azon kérdésre, ha váljon Jézus szól-e hozzája, ezelőtt azt 
mondotta, hogy Urunk rá sem tekint. De egy idő óta vál-
tozás állott be, mert az Üdvözítő most gyakran irányozza 
rá tekintetét, sőt szól is hozzá. E szavak benyomása Loui-
zára nagy, de azokról csak a tournayi püspök bír tudomás-
sal, ki közzétételöket eddig nem tartotta opportunusnak. 

Egy eseményről e helyen meg akarunk emlékezni, 
figyelemre méltó volta miatt. A vizsgáló bizottság tagjai egy 
izben azt hangoztatták előtte, hogy állapota daemoniacus, és 
hogy az ördög játékszere. A mindig engedelmes Louiza meg 
akart hajolni, de nem volt képes, benső megismerése ellen-
kezőt tanúsított. A lélek e küzdelmében — 1869. augusztus 
havában, épen midőn a bizottmány részérőli e lesújtó mega-
láztatást heroicus módon elviselte, megjelent neki az Üdvö-

26* 
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zitő, és könyörteljesen rá pillantván, ezt mondá: „Gyermekem 
mért engeded bátorságodat lankadni?" Erre visszatért nyu-
galma, és a félelem, hogy talán mégis az ördög játékot űz 
vele, végkép eltűnt. (Vége köv.) 

Szent-István-Társulat. 
Lapunk 23-dik száma egész terjedelmében közlötte 

ama gazdag tartalmú s nagyhatású elnöki beszédet, mely-
lyel a bibornok-herczeg-primás ö eminentiája a Szent-Ist-
ván-Társulat XXII. nagygyűlését f. hó 19-én ünnepélyesen 
megnyitotta, s mely nmélt. gr. Cziráky János indítványa 
folytán, jegyzőkönyvbe vétetni határoztatott. Folytatjuk 
tudósításunkat a nagygyűlés tárgyairól, melyek között első 
volt a fiúi hódolat kifejezése Pápa ő szentsége iránt, mely-
nek tolmácsolására bibornok-herczeg-primá3 ő eminentiája 
kéretett föl. 

Ezután az alelnök, Tárkányi Béla tartott emlékbeszé-
det b. eml. kis-apponyi Bartakovics Béla, egri érsek fölött, 
részletezvén az ő irodalmi nagy érdemeit, melyek által mind 
a „Maecenas" nevet méltán kivivta, mind a Szent-István-
Társulatnak legnagyobb jótevője volt, mely ezáltal is akarta 
kifejezni háláját a nagy főpap és hazafi iránt. 

Az egy hét előtt tartott választmányi ülés óta harmincé 
uj tag lépett a Szent-István-Társulatba ; névszerint, alapi-
tók lettek: dr. Schlauch Lőrincz, szatmári püspök két ala-
pitványnyal (a szatmári növendékpapok irodalmi társulata, 
és a legkitűnőbb szatmári uj misés pap részére), Császka 
György, esztergomi kanonok s k. kinev. szepesi püspök. 
Báró Wenkheim Frigyes Békés-Csabán. Vodjaner Albert, 
kir. tanácsos Budapesten. Vinkler József, 1. sz. prépost-
kanonok Nagyváradon. Dr. Argay István, orvos Győrött. 
Rendes tagokká lettek : Villecz Ágoston, cz. kanonok s 
lyceumi tanár Egerben. Végh Pál, egri káptalani karsegéd. 
A minoriták és szent-ferencziek rendházai Egerben. Tarnay 
János, Kobza Lajos, Martonffy László ügyvédek. Lipcsey 
Péter, hevesm. árvaszéki elnök. Sajósy Alajos, festesz. Sza-
lay László, Mátékovics Mór, Suttágh János, Barchetti Adolf, 
Kudlik Ignácz, Nánássy Ferencz, Ringelhann Imre, Tár-
kányi Sándor, Sir Lajos, Generál Rudolf, Gáhy Nándor — 
valamennyien Egerben. Szentmariay Dénes, pleb. Uj-Ven-
csellőn. Alt Sándor, egyházfi Endrődön. Hajnal József, To-
tola Lajos, pesti közp. növ. papok. 

Következett az igazgató jelentése, részletezvén a tár-
sulat mult évi kiadványait ; és pedig tagilletményül adattak 
a „Házi könyvtár" XI., XII., XIII. és XIV. füzetei, Franki 
Vilmostól „A magyar nemzet történetének III. korszaka". 
Gróf Lázár Kálmántól „A szabad természetből* vett képek 
és rajzok. Társulati évköny és „Hunyadi János", élet- és 
korrajz Pór Antaltól. Továbbá az „Encyclopaedia" XI. kö-
tete s a „Társulati Naptár". Ezekhez véve az iskolai- és 
imakönyveket a mult évi kiadványok összes száma 517,800 
példányt teszen. 

A titkár által előterjesztett üzletforgalom szerint a mult 
évben eladatott 334,891 példány könyv, 31,454 példány 
szentkép, ezekért a bevétel 52,003 ft. 85 kr. volt. 

Egyik feladata lévén a társulatnak szegény iskolák, 
intézetek stb. részére ajándékkal is kedveskedni, e czim alatt 

a mult évben 6640 példány osztatott ki. — A tagok száma 
egy év alatt 15 alapitó s 364 uj taggal szaporodott. 

A. pénztárnok kimutatása szerint 1873. évben bevétel 
volt 74,502 ft. 10 kr., kiadás 72,157 ft. 21 kr., maradvány 
2344 ft. 89 kr. — 1874-ik évre előirányozva lőn bevételül 
79,734 ft. 89 kr., kiadásul 76,952 ft. 7 kr., s igy többletül 
számittatik 2782 ft. 82 kr. 

A czélszerübb kezelés és biztosabb ellenőrzés tekinte-
téből a számvevőség és ügynökség uj szervezése iránt kikül-
dött bizottságnak, a választmány által jóváhagyott javas-
lata megerősíttetvén, számvevőül megválasztatott Fuchs Ró-
bert igazgatósági tisztviselő, ügynökségre előléptetett Ax-
mann Gábor eddigi alügynök. 

Az igazgató választmány eddigi tagjai meghagyatván, 
s a jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság neveztetvén, a bibor-
nok-herczeg-primás áldását adá a nagygyűlésre, mely ő 
eminentiáját lelkes éljenzésével kisérvén, eloszlott. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márcz. 26. A f o r r a d a l m i p á r t ö r ö m-

n a p j a . A forradalom koronás fejedelme, a ,piemonti' király 
e napokban töltötte be uralkodásának 25-ik évét, a dics-
hymnusok természetesen épen ugy nem hiányoznak forra-
dalmi hazai sajtónktól azusurpator részére, mint nem hiány-
zanak azok az összes európai forradalmi sajtó részéről, egy 
hang vonul végig, a katholikus sajtót kivéve, pedig ez vajmi 
kevés, az összes liberális orgánumokon és ez Viktor Emanuel 
dicsőitése, mint ki a forradalom élére állva, részint hitszegés, 
részint erőszak által megfosztotta uralkodó fejedelmi testvé-
reit trónjaiktól, megrabolta az egyházat. 

E tárgy az indok, mely mozgásba hozta nálunk is a 
venalis tollakat, melyek mindenért lelkesednek a mi forra-
dalmi, kivált, ha még hozzá a forradalom csapásai az egy-
ház ellen intézve vaunak. Pedig Európára és hazánkra nézve 
is ez igen veszélyes. Ha a tény, hogy az egykori ,piemonti' 
király elrablott birtokok árán lett ,olasz' királylyá, elszige-
telt lenne olyannyira, hogy viszhangot nem keltene és nem 
ünnepeltetnék a ,hős', ki a jogtapodás alapján lett, nagygyá', 
még nem lenne oly veszélyes, mert arról tanúskodnék, hogy 
a szellemek még nincsenek inficiálva a forradalmi mételylyel ; 
de a vész épen abban rejlik, hogy az örömujjongás a szelle-
mek teljes corruptiójára mutat, legalább azon szellemek cor-
ruptiójára, melyek napjainkban az irodalmi vezérszerepet 
játszszák. De szólhatnának-e ugy, ahogy szólanak, ha bizto-
sak nem lennének, hogy szavaik ezrek kebelében visszhangra 
találnak ? ha nem bátorittatnának azon öntudattól, hogy sza-
vaik nemcsak megütközéssel nem, hanem inkább örömtelje-
sen fogadtatnak. 

Igen a forradalmi sajtónak sikerült a lassankint és 
csaknem észrevétlenül nyújtott mérget megkedveltetni ol-
vasó közönségével olyannyira, hogy ma már nem is kedves 
többé, ami a lázadással nem rokonszenvez és csak is ez az, 
mi babérokat szerez az újságírónak, annál fényesebbeket, mi-
nél sophisticusabb az okoskodás, mely méltónak tünteti fel 
még a rablót is dicsőítésre. E forradalmi szellemnek lehet 
tehát tulajdonitani, hogy az örök jog és igazság fiagrans 
megsértőjének dicsőitése az olvasók részéről kellő visszauta-
sításban nem részesül. A forradalom mindenütt a jog és 
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igazság felforgatásával, lábbal tapodásával kezdődik és in-
auguráltatik, a 19. században e jog és igazság elleni me-
rényletek annyira mindennapiakká váltak, a legfőbb és legal-
sóbb körökben annyira általánosakká lettek, hogy az Isten 
hetedik parancsolatja iránti érzék már csaknem kiveszett a 
társadalomból és e tekintetben is bátran elmondhatjuk, 
hogy társadalmunk állapota folytonos forradalmi izgatottság 
azért ; mert a jog és igazság lábbal tapodtatik. 

S ha kérdezzük, hogy e felforgató szellem tovaterje-
dése, mi véget fog eredményezni ? ha kérdezzük, hogy a for-
radalom eszméje sikerének magasztalása egy fejedelem sze-
mélyében, minő sorsot készit elő a müveit világrészre ? ugy 
a történelemtől más választ nem nyerünk, mint utalást a 
mult századi franczia forradalom borzadalmas eseményeire, 
sőt még ennél is iszonyúbbakra, mert azóta a forradalom 
szellemének uralma csaknem százéves lett, befolyása na-
gyobb, hatalmi eszközei erősebbek, uralmának határa ter-
jedtebb és ami ellenállhatna törekvésének, a keresztény szel-
lem mind szűkebb határok közé szorittatik sokszor épen 
azok által, kiknek érdekében lenne e szellem uralmának 
a népekre minél több befolyást biztosítani, mert a forra-
dalmi törekvések éle trónjaik felforgatása ellen is van 
irányozva. 

Ha a jövőbe egy pillantást vetünk, ugy valóban csak 
fájdalommal szemlélhetjük a romokat, melyeket a forra-
dalmi szellem a 19. század keresztény civilizátióján össze fog 
halmozni, ha csak nem akad egy Nagy Károly, ki a rom-
boló szellemnek gátot vessen, ki nem csak a kicsinyeknél, 
hanem a nagyoknál is képes legyen megbőszülni minden 
forradalmi törekvést. Ez idő hiszszük, hogy el fog jönni, 
de hogy eljöhessen, mindenekelőtt a katholikus sajtó első 
és legfőbb feladata, hogy a liberális sajtó örömzaja között se 
felejtkezzék meg kötelességéről, hogy maga nevén nevezze a 
bünt még akkor, ha azt koronás fő követné is el. A forrada-
lom forradalom, a rablás rablás marad mindörökké, még ha 
fejedelem követi is el, sőt ha van valami külömbség rablás 
és rablás közt, ez csak annyiban áll, hogy a bün súlya ter-
hesebb a fejedelemre ; igen a kath. sajtónak tiltakozni kell 
a törvénytelen birtoklás ellen az örömzaj közt is, fen kell 
tartani az örök jog és igazság eszméjét a keblekben ; magasz-
tos hivatását csak igy töltheti be a társadalom jólétére, an-
nak jövö regenerálhatására és a forradalmi szellem szám-
űzésére. A mai romboló szellemmel szemben az elnyomott 
kath. sajtónak csak egy, de nemes feladata van : fentartani, 
hangoztatni a társadalomban a jog és igazság eszméjét, a 
többire nézve pedig, vosmet rebus servate secundis. + 

Felsö-Tökés, (kassai egyházmegye) márcziushóban. 
P r i m i t i a. E hó 8-kán püspökatyánk, kit a hü fiak benső 
tisztelete, hódolata környez, s kit nem csak tisztelni és sze-
retni, de pásztorszavát hü nyáj ként követni is tanultunk, 
népe jó kivánatai közt névünnepét ülte Kassán; az általa fel-
szentelt növendékpapok egyike pedig F.-Tőkésen primitiá-
zott. — Mi szép, midőn egy ifjú, szive nemesebb vonzalmát 
követve, azon pályára lép, melyet a Gondviselés számára 
kijelölt, hogy sokak üdvét, boldogságát eszközölje. Ily ma-
gas, ily fönséges a papi pálya, melyre több évi tanulás s 
végre komoly megfontolás után lépett megyénk szép remé-
nyű fia, t. Pernyik A. örvendve az Urban, ki őt, eme tővise3 

bár — de fényes pályára, a pályák legnemesbbikére a sok 
ezer közül meghívta, felsegítette s áldozata zsengéjét a 
f.-tőkési templomban, hol növendékkorában ministrálgatott, 
bemutatni szerencséltette ; ki felemelte a szegényt a porból 
és oly magasra helyezte ! 

Nagy nap volt ez rá s környezőire nézve ; kik közt 
első sorban háziurunkat, főt. Hámorszky Mihály, cz. kano-
nok-esperes ur ő nagyságát kell kiemelnem, ki az uj misés-
papot, mint rokonát testvérileg fogadta, vendégszerető lakát, 
templomát, mindenek felett pedig jó szivét előtte föltárta 
nemcsak, hanem fényes asztalt is rendezett az ünnep tiszte-
letére, melyre közelről és távolról többeket meghívott. Itt 
volt édes anyja, ki ez örömnapon, búval és örömmel telt 
keblére szoríthatta papfiát, s anyai csókjaival halmozhatta 
el özvegységének egyedüli támaszát, itt voltak paptársai, 
primitiájának környezői, segédkezői, kik őt, mint neo-pres-
bytert, a templom szentélyébe ma először vezették, itt volt 
a nap hőse szónoka, nt. Hallcóczy János, jászó-ujfalusi lel-
kész, kinek mézes ajka, kenetteljes beszédje meghatólag 
oktatott, buzditott, az ünnep fényét emelte, emlékét mara-
dandóvá tette, — itt voltak a koszorusnők, Neuwirth Anna 
és Czizi Irma úrhölgyek, zempléni lakosok, a háziúr roko-
nai, örök ifjuságunk eme jelképei, kik az oltár vőlegényét 
felbokrétázták, mennyegzöi repkényt illesztve az áldozat 
kelyhére s virágcsokrot tűzve a mi karjainkra is, — itt vol-
tak a többi rokonok, kebelbarátok, jó szomszédok, kiket az 
ifjú áldozár fölszentelt kezeivel ma először megáldott, az 
egek áldását mindnyájunkra lekönyörögve. — Hallgassa 
meg Isíen buzgó imáját, teljesitse legjobb kivánatát ; öreg-
bitse benne a malasztot, melyet a kezek feltevése által nyert ; 
óvja meg a világ tévtanai, csábos kísérletei ellen. „Singu-
lari enim — hogy püspökünk ő mlga szavaival éljek —• 
attentione et cireumspeetione opus est, ut saeerdos, inter mun-
danas aevi nostri varietates illibutus ülaesusque persistât, 
neque a novatoribus — qui sententias propugnant prurientes 
aurihus — ad devia perducatur. Plurimum itaque adhaere 
sanae doctrinae, qua in Seminarii aedibus imbutus es, sacra-
tioribusque disciplinis mentem animumque per colere non ces-
ses ; insuper vero te ipsum omnium exhibe bonorum morum 
exemplum, ut neque invidia inimici contrarium quid in actibus 
tuis detegere valeat". — Adjon neki Isten erőt, kitürést, k i -
tartást állása terheinek elviselésében. Az Urnák szent szol-
gálatába szegődött ; maradjon hü, halálig hü állásához, elvei-
hez, miket a szent tanokból meritett. Tótajku nép közé me-
nend káplánnak, a regényes felvidékre, Ternyére ; ott fogja 
először az Urnák szőlőjét kapálgatni. — Habár kissé rögös 
lesz a talaj, nehéz a kezdet, de jövőjét tekintve, hasznos. 
Elsajátítván a tót szót, nem lesz egy nyelvre szoritva, hanem 
kedvére válogathat idővel a magyar és tót javadalmak közt. 
És ki tudja, kedves bácsijának az egyház terén szerzett 
bokros érdemeit tekintve, nem léptetik-e elö a jó öreg urat 
maholnap reális promotióval a stallumba ; ki tudja nem 
leend-e F.-Tökésen utódja? — és akkor váljon nem lesz-e a 
tótnyelv hasznára, melytől annyira fél, idegenkedik mostan. 
Az ókor egyik látnoka is vonakodott Ninivébe menni pré-
dikálni; nem lehet a Gondviselés útját állani anélkül, hogy 
valaki Jónás próféta sorsára ne jusson . . . Kivánjuk, hogy 
az ifjú lelkészt az Úristen diszes papi állásában, czélja ren-
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deltetése felé vezérelje, nem különben édes bácsiját, ki ritka 
fénynyel ünnepelte meg becses uriházánál lelki mennyegző-
jét, az ég Ura sokáig tartsa meg ! ! Emlékvirág. 

Bécs. O s z e n t s é g é n e k l e v e l e az o s z t r á k 
p ü s p ö k ö k b e z . (Folyt.) Ita Nobis insciis et invitis re-
scissa conventione solemni quam cum serenissimo imperatore 
celebravimus, ut animarum saluti simul et civilis reipublicae 
commodo prospiceretur nova quaedam forma iuris obtenditur, 
et nova facultas civili Gubernio vindicatur, ut marte pro-
prio de spiritualibus et ecclesiasticis negotiis quidquid vi-
sum fuerit, constituât atque decernat. 

Id eo valet, ut iis, quae modo rogantur legibus invio-
labilis Ecclesiae libertás in animarum curatione, in regimine 
fidelium, in religiosa institutione populi et cleri ipsius, in vita 
ad evangelicam perfectionem exigeuda, in administratione et 
proprietateipsa bonorum importunis nexibus implicetur atque 
praepediatur ; perversio inducatur catholicae disciplinae, fo-
veatur ab Ecclesia defectio, sectarumque coalitio et conspi-
ratio contra veram Christi fidem legum praesidio com-
muniatur. 

Magna profecto Nobis copia memorandi foret, quid et 
quantum malorum si leges huiusmodi perferantur metuen-
dum sit ; at vere prudentiam vestram, Dilecti Filii Nostri et 
Yenerabiles Fratres, id neque fallere nec praeterire potest. 
Scilicet officia fere omnia et bénéficia ecclesiastica, imo et 
exercitium pastoralium munerum ita civili potestati fient 
obnoxia, ut sacri Antistites, si novis iuribus (quod absit) 
acquiescerent, regimen dioecesium, pro quo districte ratio-
nem Deo sunt reddituri, non amplius iuxta saluberrima 
Ecclesiae praescripta retinere, sed ad nutum et arbitrium 
eorum qui reipublicae praefuerint, tractare et moderari co-
gerentur. Quid porro ex iis rogationibus expectandum erit, 
quae de agnitione religiosorum ordinum inscribuntur? Earum 
sane noxia vis et mens inimica tam aperta est, ut nemo non 
intelligat, eas ad corruptionem et perniciem religiosarum 
familiarum excogitatas esse et comparatas. Temporalium de-
nique bonorum iactura, quae imminet, tanta est, ut a ma-
nifesta publicatione et direptione vix différât. Eabona siqui-
dem post infensas leges probatas, civile Gubernium in potes-
tatem suam erit redacturum, sibique ius et fas esse ducet ea 
dividere, conferre et vectigalibus impositis sic extenuare, ut 
misera, quae dabitur possessio et usus, non ad Ecclesiae dé-
çus, sed ad eius ludibrium et ad velamentum iniustitiae re-
licta haud immerito existimetur. 

Quum hae sint leges de quibus in publicis Austriaci 
imperii comitiis disceptatur, et iis, quae demonstravimus, 
principiis nitantur, perspecta vobis plane sunt, Dilecti Filii 
Nostri et Venerabiles Fratres, praesentia pericula quae gre-
gibus vigilantiae vestrae concreditis, impendunt. Unitas 
namque et pax Ecclesiae in discrimen vocatur, illudque agi-
tur ut ei libertás adimatur, quam S. Thomas Cantuariensis 
scienter dixit : „animam esse Ecclesiae, sine qua nec viget 
nec valet adversus eos qui quaerunt haereditate sanctua-
rium Dei possidere." x) Quam sententiam iam antea defen-
sor alter eiusdem libertatis invictus, S. Anselmus verbis 
hisce explicaverat : „Nihil magis diligit Deus in hoc mundo 
quam libertatem Ecclesiae suae ; qui ei volunt non tam pro-

') S. Thom. Cantuar. ep. 75, ad Episc. Angliae. 

desse quam dominari, procul dubio Deo probantur adversari : 
liberam vult esse Deussponsam suam, non ancillam." 2) Qua-
propter pastoralem sollicitudinem vestram et zelum quo fla-
gratis pro domo Dei, magis magisque excitamus et incendi-
mus, ut periculum quod instat, contendatis amovere. Magnos 
sumite animos, quibus dignum virtute vestra certamen obea-
tis. Certum namque Nobis est, nihil vos fore animis neque 
virtute minores iis Venerabilibus Fratribus, qui alibi inter 
vexationes acerbissimas pro hac ipsa libertate Ecclesiae 
opprobriis et tribulationibus spectaculum facti, non modo ra-
piuam bonorum suorum cum gaudio suscipiunt, sed etiam in 
vinculis certamen sustinent passionum. 3) (Vége köv.) 

Bornaj, 1874. márcz. 7. A q u i n ó i sz. T a m á s n a k 
h a t s z á z a d o s e m l é k ü n n e p e . (Folytatás.) 2-or. Szent 
Tamás élete egy utmutatás a mennyei bölcseségre. 

Kérdés, hogyan tett szert oly rövid életidő alatt szá-
zadok munkájával erő tudománykincsre ? A felelet tán 
ama rendkívüli szellemi erő, melyet kortársai annyira csu-
dáltak ? Okvetlen, hogy e Sámson-munkára az emberi mér-
téken felüli erő igényeltetett ; de ez még nem elég. Szó sincs 
róla, mondják némelyek, hogy csak amaz éj és napot vivó 
munka tehette ezt, melylyel e szent munkálkodott, elfeled-
kezve a testről, ugy hogy Fra Reginaidnak kellett az evésre 
is intenie, hogy IX. Lajos ebédjénél is elfeledve ételt, jelenle-
vőket, a király kérdéseit, felkiáltana őrömében, midőn egy 
érvet fölfedezett : modo conclusum est contra Manichaeos, és 
hogy teljesen rá illett az apostol ama szava : „Vivo ego, iam 
non ego, vivit vero in me Christus". Ámde a lángész és leg-
kitartóbb munka-szenvedély sem elegendő még az Isten tu-
dományára. Még ez nem minden. Nagy tudorunk angyali 
élet nélkül nem juthatott volna e magaslatra. Igen, életszent-
sége, és kivált illetetten tiszta lelkülete képesítek rá. Beati 
mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. 

Ha a rendezetlen szivhajlam, ha a bün szenvedélye el-
vakit a földiekben : annál inkább áll ez a természet fölötti 
rend ismeretében ! Animalis homo non percipit ea, quae sunt 
spiritus. Pedig mi van inkább napirenden, mint hogy a lapok-
ban ily kiadású emberkék disserálnak a vallásról, erkölcs-
ről, reformról sat. : az igaz, hogy el is hajigálják aztán a 
sulykot jó messzire. 

Lex Domini immaculata, convertens animas, kell, hogy 
a lélek el legyen rá készítve, hogy hozzá hangoltassék, hogy 
igy megérthesse a hit szavát : innét észlelhetni, hogy jámbor, 
egyszerű emberek, p. o. egy sz. Labre Benedek — oly ma-
gasan gondolkodtak, mig az ellenkezőt sem ritkán szemlél-
hetni. Tessék megfejteni ! Ugy vélem, nem tévedek, ha azt 
felelem, miszerint az életmód adhat erre kielégitő választ. 
Mi az erényes élet ? mint a gyakorlati igazságok tana ; és 
mi az igazság ? mint az Isten ismerete, Istené, ki A és £2. 

S váljon ki jut az Isten ismeretére legmagasabban ? 
Quis ascendet in montem Domini ? Innocens manibus et mundo 
corde. Mióta Ádám az érzékiség által vélt ehetni a jó és go-
nosz tudás fajáról : azóta a lázadt testi vágyak megfékezése, 
a szelleminek mindinkább biztosított működése szükséges a 
transcendentalis igazságoknak felfogására és az Urnák —• 
qui inaccessibilem lucem inhabitat — tisztább felismerésére. 
Hol történik pedig ez inkább, mint amaz angyali élet, a 

2) S. Anselm. Epist. 9. ad Balduinum regem. 3) Heb., 10, 32. seq. 
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szűz tisztaság által. Nem vállalkozom ennek bővebb bevita-
tására. Ott a sz. irás, higyjünk annak, mely szerint a bárány-
nak a szüzek zengenek, legmagasabb éneket, melyre mások 
nem képesek ; ott az egyháztörténet, győződjünk meg abból, 
hogy egy sz. Teréz, siennai sz. Katalin és annyian oly nagy-
szerű ismeret- és hatáskörrel birtak. Ezen az uton jutott ama 
magaslatra az angyali tudor is. Minuisti eum paulo minus ab 
angelis, gloria et honore coronasti eum. 

Ki az Isten ? kérdé már gyermekkorában Tamás. De 
hogy a féleletet felfoghassa, ifjú korában kellett egy iszonyú 
tűzpróbán általmenni. Vannak pillanatok az életben, nehe-
zebbek a halálnál. Ezek egyike várt az ifjú Tamás grófra 
Torre secea várában. — „Különös őrült fiu ez, mondá egyik 
bátyja, erővel barát akar lenni". „Nem ismeri még a vilá-
got, nagyon gyerek még ő kerne", feleié a másik. „No de 
majd módját ejtjük annak, hogy beleunjon a kínzásba"'. — 
Este van, Tamás szobájában a kandalló világa vett halo-
vány fényt, egyszer csak fölpattan az ajtó és egy csábitó 
Eva belép, egy sima kigyó ; a lánglelkü olasz ifjú lát, hall 
és fölismeri a bűnt, és megtagadva magában az embert, égő 
hasábbal üzi el a csábitót, mint egy cherub. Ekkor nyiltak 
föl előtte a titkos bölcseség kapcsai, midőn is az üszökkel 
keresztet jegyezvén a falon, leborult és imájában, elragad-
tatásában angyali tudor kezdett lenni ; ima, böjt, önmegta-
gadás, osztatlan sziv voltak angyalszárnyai ; önmaga vállá 
be hü Fra Reginaidójának, hogy amit tud, nem annyira 
tanulmány és fáradság által szerzé, de isteni adományként 
nyeré. Angyal volt erényében, angyal lön ismereteiben. 

Elsajátítom az ,Unita Cattolicá'-ból Nicolasnak egy 
szép idézetét : „Saint Thomas elevait sa grande Somme, sa 
Somme contre les gentils, sa petite Somme, ses questions, ses 
traités de toute sorte, ou le génie humain semble avoir pris 
les ailes des Anges pour plonger dans les mistérieuses pro-
fondeurs des choses divines et humaines et en rapporter des 
clartés immortelles". / 

Ámde az evangeliumi tiz szűz példázatából azt ért-
hetni, hogy az öt közülök nem volt okos, hogyan hát, e ma-
gas erény sem elegendő a mennyei bölcseségre? Magában 
nem. Mi hiával voltak ők ? A szeretetével : castitas sine cha-
ritate — mint egy egri püspök arczképe alatt áll — lampas 
sine oleo. Szeretet nélkül nagyot nem tehetni, a szeretet buz-
galma nélkül minden egyéb csengő érez, — mint az apostol 
mondja — és csengő czimbalom, az az hitványság. Hogy sz. 
Tamás oly angyali életet élt, és oly magas tudománynyal 
birt, annak gyökere ama szeretetben, ama lángoló buzga-
lomban fekszik, melylyel az oltáriszentségben jelenlevő Jé-
zus iránt égett. Es ez a 3-ik tanulság. (Folyt, köv.) 

Köln. N a g y k a t h o l i k u s t ü n t e t é s n e k vol-
tunk a császár születése napján szemtanúi, oly nagyszerű 
tüntetésnek, hogy a ,Köln. Volksztg.' joggal azt mondhatta, 
miszerint Köln katholikus városa aligha látott valaha dicsőbb 
napot márczius 21 -énéi, melyen a hivő nép félreérthetlenül 
tudtára adta az illetőknek, miszerint főpásztoraival egynek 
érzi magát, miszerint azoknak zaklattatását saját maga el-
len irányzott üldözésnek tekinti s végre, hogy el van hatá-
rozva a katholikus emberhez illő passiv ellentállásban, a 
hitérti martyriumban a legvégsőig menni inkább, semhogy 
az uralkodó szabadkőműves protestantismusnak elismerné 

azon képzelt s erőszakkal érvényesíttetni szándékolt jo-
gát, elhatározni, mit szabadjon a katholikus egyháznak ta-
ni tania, s ennélfogva mit a kath. embernek hinnie, mit nem. 

A kegyeletes tüntetéseknek természetes s egyedüli 
központja az érsek volt. Midőn a császár születése napjának 
alkalmából mondott nagymise után a székesegyháznak fő-
kapuján kilépett, ezerhangu ,Eljen'-kiáltással fogadtatott, 
mely meg nem szűnt, mindaddig, mig csak a kocsi el nem 
tűnt. Otthon már Mühlheim, Kalk, Deutz, Eschweiler, Stol-
berg s több más városból érkezett küldöttségek várták a 
főpapot, ki a hozzá intézett szónoklatokra megható módon 
felelt. Mindkét részről gondosan kerültetett minden szó, me-
lyet a szemfüles rendőri kémek kizsákmányolhattak volna. 

Délután 4 órakor az érsek szokása szerint a böjti pre-
dikácziót tartotta. Azon meggyőződésben, hogy áz talán az 
utolsó, melyet szeretett főpásztoruk ajkairól hallani fognak 
a hivek soha nem látott számmal gyülekeztek. A tágas egy-
ház minden zugában telt meg 3 a jelenvoltak száma a tizeze-
ret jóval felülhaladta. Midőn az érsek a predikáczio után a 
templomot elhagyta, hasonló lelkesedéssel fogadtatott, mint 
reggel, sőt a beláthatlan tömeg oly sűrűen lepte el a székés-
egyház előtti tért, hogy lehetetlen volt a kocsit elővezetni, 
hanem az érsek gyalog kénytelenült hazamenni, valóságos 
diadalmenetben ; mert a nép szent énekek elzengése mellett 
nyomban követte főpásztorát, oly tekintélyesen nyugodt 
magatartással, hol a leselkedő rendőrségnek a legkisebb 
ürügy sem szolgáltatott közbelépésre. Pedig csakugyan meg 
voltak rakva az utczák mindenféle rendőrséggel, sőt az ér-
sek házát is megszállotta, oly nagy a félelem kormányi kö-
rökben, s talán az óhaj is, hogy egy kis vigyázatlanság a 
katholikusok részéről ürügyet szolgáltasson rájok ütni. 

Haza érkezve az érsek Neuss, Bonn, Elberfeld, Bar-
men, Solingen, Ronsdorf, Düsseldorf, Essen s más városok-
nak küldöttségeit fogadta, melyek közül nem egy 500—600 
emberből állott. Az ezekhez egyenkint intézett főpásztori 
szózatában az érsek ismételten hangsúlyozta, miszerint e 
nehéz időkben a katholikus honpolgárnak egyik főköteles-
sége arra ügyelni, nehogy fellépése által a világi hatóságnak 
okot adjon arra, hogy ellene hivatalosan eljárhasson. Ezalatt 
a népség az érseki lak előtt állván egyházi énekek elének -
lésével töltötte az időt. Legnagyobb lelkesedéssel az ily kez-
detű ének : „ Wir sind im wahren Christenthum" hangozta-
tott el, mely hitvallói lelkesedés az éneknek eme versénél : 
„Für diese Wahrheit gibt der Christ sein Blut und Leben 
dar," tetőpontra hágott. 

Midőn este 7 órakor a beállott sötétség további kül-
döttségeknek fogadását lehetlenné tette, s a kint álló nép 
főpásztorát még egyszer látni kivánta, akkor az érsek, ki-
lépvén az erkélyre, főpásztori áldását adta rá, melynek vé-
tele után a hivek nyugodt magatartással szétoszoltak. A 
protestáns államnak rendőrsége nagy prédát várt e napon, 
de csalódott ; — a nap nagy volt ugyan, de a katholiku-
sokra nézve, emléke s hatása elenyészhetlen lesz. 

IRODALOM. 
= Örömmel jelentjük a következő munkának megje-

lenését, mely legújabban Sebők László barátunknak jelesül 
ismert tollából folyt: „Kis Világi. A gyermekkor minden 
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életkörülményéhez s felfogási képességéhez mért eredeti ver-
secskék gyűjteménye. Irta Sebők László. Kiadja az érseki 
lyceumi könyvnyomda Egerben. 

E diszes kiállitásu és hat csinos képpel ellátott 15 Ív-
nyi mü egy valódi gyermek-encyclopaediát képez, mely a 
gyermekvilág eddigi irodalma terén a maga nemében egyet-
len. A mü majd kétszáz költeményt tartalmaz, s alig gondol-
ható oly tárgy, mely az öt osztály valamelyikében a gyer-
mek felfogási képességéhez mérten ismertetve ne lenne, a 
könnyüded menetű s többnyire választékos rimü versecs-
kékben. — Mig az imaszerüek valláskülönbség nélkül ad-
nak szivélyes szavakat a honfi vagy árva ajkaira, s rövid, 
velős jelmondatokban fejezik ki az erkölcs- és illamtan főbb 
elveit : a jó gyermek törvénykönyve a gyermeket ébredése 
első pillanatától kezdve az alvásig minden felmerülhető kö-
rülmény közt vezeti. Az ismeretterjesztők naptól a tenger 
mélyéig, mesterségektől a gőzösök, táviró, villám ismerte-
téseig magába foglal minden tudományágat, s különösen a 
suly-, idő-, hossz-, higmérték és pénzérték ismertetése igen 
alkalmas a gyermek gyakorlati életvilágához. A névnapi, 
újévi, vizsga előtti s utáni mintegy 30 üdvözlet a legkisebb 
kor négy rövid sorba foglalt kivánatától fokonként emelke-
dik ; mig a vegyesek lehető változatossággal összeállítva 
tárják föl az ártatlan szivek előtt kedves tárgyakat. Általá-
ban az egész müvet élénkség, igen könnyű világos nyelve-
zet, s legtöbb versecskében eredeti költői gondolat és jel-
lemző gyöngédség lengi át, s annyi meglepő uj kép, annyi 
érzés van, kivált a honfias rész darabjaiban, minden túlzás, 
vagy erőtetett pathosz nélkül, hogy a szigorúbb itészet előtt 
is megállhatnak. 

Mint az előszó mondja : „E teljesen eredeti versekből 
fűzött müvecske bármily iskolákban használható, sőt a na-
gyobbkoru gyermekek is találhatnak benne bőven maguk-
nak valót. Bármennyire igyekeztem könnyen érthetővé tenni 
a fölvett nehéz tárgyakat, — szól a szerző — önkényt érte-
tik, hogy magyarázatra még mindig szükség leszen, sat. 
tanitók és nevelők teendője leszen fölhasználni azt, amivel a 
jóakarat nem fényleni, hanem használni akart". — A szép 
kiállitásu müvet az egri érs. lyceumi nyomda adja ki. Egy 
kötött példány ára 1 frt. Finom velin papiroson, vászonba 
kötve 1 frt. 50 kr. Finom velin papiroson disz vászonkötés 
2 frt. — Húsvéti, bérmálási, népnapi, vizsgái s alkalmi 
ajándék gyanánt igen alkalmas. Megrendelhető Egerben a 
lyceumi könyvnyomdánál. 

H i v a t a l o s . 

Vallás és közoktatási magyar ministerem elő-
terjesztésére, Császka György, esztergomi kanonokot 
és érsek-primási irodaigazgatót szepesi püspökké 
kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1874. évi febr. hó 27-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Ő szentségének a ,Monde'-hoz intézett dicsérő le-

vele márcz. 16-áról kelt, s az emiitett lapnak azon megbíz-
hatóságát emeli ki, mely ama lelkismeretességnek gyü-
mölcse, melylyel mindig csak a legtisztább kutforrásokat 
használni, s tudósításaiban mindig csak az igazság érdekét 

szem előtt tartani szokta. A lapnak pályája, mondja a 
breve, épezért felette nehéz ; ,mert először nem mindig 
könnyű a tudatlanság vagy x-osz akaratszülte számos ha-
zugság mellett az igazságot felismerni, s mert épen e tiszta 
igazság nem csak ellenségeinek nem tetszik, hanem még 
azoknak sem, kik már régen elitélt tévelyek káros hatása 
alatt állván azt képzelik magoknak, hogy az igaság érde-
kében harczolnak, holott voltaképenők tagadják s támadják 
meg azt. Hogy ez utóbbiak alatt az u. n. liberális katholiku-
sok értetnek, tán nem is szorult bővebb bevitatásra. 

— Mennyire nincs oka s kedve Reinkens ,püspöknek' 
azon pyrrhusi győzelemmel dicsekedni, melyet a bonni 
,Deutsche Reichsztg' felett nagy keservesen aratott, mutatja 
azon körülmény, hogy ugyané lapnak azon száma, mely a 
pernek lefolyását a gyorsírói jegyzetek közlése által ecse-
telte, elkoboztatott, ámbár nincs törvény, mely az ilyféle 
közlést megtiltaná. A közönség ennélfogva a biróságnak 
ezen önkénykedő eljárását azzal magyarázza, miszerint leg-
felsőbb helyen nem szivesen veszik, hogy a ,tiszteletre méltó 
püspök ur', kivel újévkor oly kenetteljes leveleket váltot-
tunk, valamivel előbb Wiesbadenben beteg volt, sat.sat. 

— A ,Prot. Egyh. s 1. Lap1 13. száma megfelel lapunk 
22-dik számában hozzáintézett azon kérdésünkre: miben 
álljon az a critérium, mely szerint a collega felismeri, mikor 
hiszszük azt, amit irunk s mikor nem — s e criteriumot a 
következőkben találja : 

1-ör abban, hogy mi az infallibilitást valljuk. „Nem 
is emlitve az infallibilitást — mondja — melynek a ,Religio'' 
oly hü harczosa, bár aligha hisz belőle többet mint mi" — 
t. i. a ,P. E. s I. L.' 

No már, ha ez nem circulus vitiosus s petitio principii, 
akkor nincs fogalmunk ezekről. A ,P. E. s 1. L.' régebbi, 
ránk nézve sértő állítását ennek ismétlése, sőt a sértésnek 
fokozása által véli bebizonyíthatni ; pedig arról van szó, 
kérem szépen : hogy tessék bebizonyítani, miszerint mi va-
lamit azok közül nem hiszünk, amiket irtunk. Az önöknek 
ebbeli állítása talán csak nem döntő bizonyíték? Mert bár-
mennyi tisztelettel viseltessünk is személyeik s egyébkénti 
tudományuk iránt, annyit még sem engedhetünk meg, hogy 
vesénket s szivünket megvizsgálták legyen vagy ha 
igen, akkor szemökbe mondjuk, miszerint igen roszul vizs-
gálták, mert különben azt láthatták volna, hogy mi e hit— 
czikkeiyt csakugyan ugy hiszszük s valljuk, egész terjedel-
mében s minden corolláriumaival, amint azt az egy, szent 
római katholikus anyaszentegyház hinnünk előnkbe adja, 
mely hitünket készek vagyunk bármikor is vallani s gya-
korlatilag érvényesiteni is. 

Már most a mi állításunkkal szemben, kik talán ma-
gunk legjobban tudjuk, mit hiszszünk s mit nem, s kiket 
ezen állitásra ezidőszerint semmiféle mellékérdek nem bir — 
mit a ,P. E. s I. L.' is belátni méltóztatik — ezzel szemben 
a t. laptárs, hogy mondhatja azt: „Te ezt nem hiszed" —? 
Mi jogositja fel önöket arra, hogy minket amúgy röviden 
hazugoknak mondjanak? S nem méltóztatnak-e belátni, hogy 
ezen sértéssel semmit sem bizonyítottak, hanem még mindig 
azon a ponton állanak, amelyen ismét is csak ezt a kérdést 
intézhetjük önökhez : „melyik az a critérium, amelyből 
megismerik, hogy mi az infallibilitást nem hiszszük ?" 

Meg vagyunk győződve, hogy a ,P. E. s I. L.' irói 
szivök mélyében bámulják azon hidegvérüséget, melylyel 
indokolatlan sértegetéseiket fogadjuk ; — nem mintha ilye-
tén hidegvérüség s keresztény felebaráti szeretet-sugallta 
türelem nálunk a ritkaságok közé tartoznának, hanem mivel 
az efféle erények az ő körükben legfeljebb mint fehér hollók 
szerepelnek. (Majd folytatjuk.) 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor 'saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Megjelenik e jap heten-
kint kétszer : 

azerdan és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

küldéssel 5 f t . 
Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendök. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Sándor utcza 13 
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zendők. 

Pesten, april 4. 27. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — A bois d'haine-i„stigmatizált Lateau Louiza. — Egyházi tudósítások: Pest. Egy pium desi-
derium. Tiszavidék. Meminisse iuvabit ! Bécs. O szentségének levele az osztrák püspökökhez. Bécs. Kath. gyűlés. Bóma. 

Aquinói sz. Tamásnak hatszázados emlékünnepe. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Lassan lassan felénk is közeledik a bismarckis-
mus ; a páholy mindinkább fokozódó dühvel kö-
szörüli a kést, melylyel ná lunk is a katholicismust 
megölni — legalább megkísérteni fogja. A la j thán-
tuli püspöki kar e perczben már elfogadta a kinál t 
csatát , s meg vagyunk győzó'dve, hogy ezen tisz-
teletre méltó testület, mely tagjai közt három bibor-
nokot , az E g y h á z n a k eme született vértanúit szám-
lálja, jól fogta fel szenta tyánk épen ez ügyben hoz-
zájok intézett levelének eme szavait : „Certum nam-
que Nobis est, nihil vos fore animis neque virtute 
minores iis Venerabilibus Fra t r ibus , qui alibi inter 
vexationes acerbissimas pro hac ipsa libertate Ec-
clesiae opprobriis et t r ibulat ionibus spectaculum 
facti, non modo rap inam bonorum suoruni cum 
gaudio suscipiunt, sed etiam in vinculis certamen 
sustinent passionum". 

Ezzel az ut s i rány ki van jelölve az osztrák 
püspökök előtt, melyen porosz testvéreik példáján 
lelkesülve haladniok kell ; ezzel ki van jelölve az 
állás, melyet elfoglalniok keilend azon ádáz küz-
delemben, melyet a fékvesztett, szabadon bocsátott 
páholy rá jok eró'szakol ; mig azok, kik ellen e go-
nosz üzelmek éle u tol jára is s voltaképen i rányul , 
— tét lenül nézik. 

,CeUum Nobis est', mondja ő szentsége; mert 
a tyai lag bátorító szózatát oly férfiakhoz intézi, 
kiknek kötelességérzete minden kétségen felett áll. 
Mert a mit a porosz püspökök tesznek, ugyan a r ra 
készülnek az osztrák főpapok, s ugyanazt teendik 
az apostolok utódjai mindenütt , bárhol támadtas-
sék meg az Egyház . Mindenütt azt l á t juk s lá tand-
juk , hogy nem az Egyház vezérei azok, kik a su r . 
lodásokat előidézik ; sőt azt is tapaszta l juk, hogy 

épen ők azok, kik az engedékenységben a lehető leg-
meszebb ha tá r ig mennek, mindaddig, hol az eszé-
lyes ildom végződnék, s kezdődnék — a kötelesség-
feledés, a gyávaság , az árulás . E pontig e l ju tva 
rendületlenül megállanak, s a jog, az igazság, a lel-
kismeret- s vallásszabadság védelmében eleshetnek 
ugyan, de gyáván nem ad ják meg magokat soha! 

Az osztrák püspökök máris porosz hivata l tár-
saik mellé sorakoztak, s ha a harcz még nagyobb 
arányokat venne fel, meg vagyunk győződve, hogy 
a csatárláncz is tovább fűződnék. Az Egyház bá t ran 
riezhet a jövő elé ; mert büszkén tekinthet távo-
labbi, úgymin t legközelebbi múl t já ra . Mikor volt 
még kebelén belül is a szellemek egymásra csatta-
nása hevesebb, mint épen e legközelebbi múl tban i 
de a nézetek e szentbuzgalmu összetűzése képes 
vala-e a testvéri összetartást, mi t öbb : az Egyház -
nak egységét szétrobbantani ? Nem ! Mikor volt 
csábítóbb az inger a római sziklátóli elszakadásra, 
mikor helyeztet tek ki lá tásba nagyobb ju ta lmak a 
gyengék, gyávák s árulók, nagyobb büntetések az 
erősek, bá t rak s szilárdjellemii férfiak számára ? S 
váljon mindez, képes volt-e figyelemre méltó ered-
ményt előidézni ? Nem ! Soha dicsőbb fénykörben 
nem ragyogot t a kathol ikus püspöki kar, mint nap-
jainkban. Az egész földgömbön elterjedve nem ta-
lálkozott közte egy sem, bármi ly nemzetiségű v a g y 
szertartású lett legyen is, kire az Anyaszentegy-
háznak sa jná la t ta l kellene, mint elvesztett fiára 
tekintenie, s a kik kevéssel ezelőtt a ravasz diplo-
maták hizelgő szólamainak győzedelmesen ellent-
állottak, azok ma, midőn a tegnapi hizelgők s ál-
bará tok durván fenyegető ellenségekké lettek, ép-
oly bá t ran á l lanak velők szemben, komoly követ-
kezetességgel hangozta tván e férfias szót : „Non te 
terremus, qui nec timemus". 
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Tertull iannak e szava — ad Scap. 4 — a maiak-
hoz sokban hasonló körülmények közt mondatott , 
s röviden s találólag jelzi azon érzelmeket, melyek-
nek vezérhangját mi nekünk is az üldöztetés kor-
szakának megujultával követnünk keilend. Rendü-
letlen hűség a ki rá ly és a haza iránt ; de époly 
rendületlen hűség Isten, a királyok királya s az egy 
szent római katholikus anyaszentegyház iránt is,— 
ezek lelkesiték vértanúságot szenvedő őseinket, fel-
bátorí t ják már is küzdő testvéreinket a jelenkor-
ban, s megerősitenének minket is, lia a közelebbi 
vngy távoli jövő hasonló küzdelmeket rejtene mé-
hében számunkra. 

A kereszténységnek üldözői nagyjában min-
denütt ugyanazon rendszer szerint, ugyanazon esz-
közökkel ,dolgoznak'. Főfegyverök, melyet a ke-
resztény igazság s annak felkent bajnoka, a kath. 
egyház elleni szomorú harczukban használnak, az 
igazságnak elferditése, a rágalom ; mert tudják, 
hogy ez ellen csakis igy lehet eredménynyel küzdeni. 
Csak egyben ,haladnak a korszellemmel' : a támadási 
pontoknak megválasztásában ; amennyiben a ke-
resztény tannak majd eme, majd ama pontját hami-
sítván meg, mindig arról gondoskodnak, hogy ezen 
ekként elferdített tant az egyes korszakok uralkodó 
eszméi-, nézetei- s érdekeivel összeütközésbe hoz-
hassák s ezáltal gyűlöletessé tehessék. Igy lesz az 
Egyház majd minden derült világnézletnek ellen-
ségévé, mely tulszigoru, mindenben a rideg ascesis 
szellemét lehelő erkölcstana által a természet leg-
ár ta t lanabb követeléseit is elnyomja mibennünk ; 
majd ismét a tudomány s mindenképeni szellemi 
haladásnak akadálya ő, majd a polgári szabadság-
nak, majd az állami rendnek ellensége, felforgatója. 

Főleg oly időkben, minők a mostaniak, midőn 
az absolut államomnipotentia bálványa előtt térdet 
s fejet haj tani nem csak divat, de hasznos is; akkor 
szokta a liberalismus leghangosabban s legtolako-
dóbban arról vádolni a kath. egyházat, hogy az 
államnak, a nemzeteknek, ellensége. I gy tőn a po-
gány Róma az első keresztényekkel ; mert nem 
akarván az állam bálványainak áldozni, csak az 
egy igaz Isten, a menny s földnek Ura előtt hajtot-
tak térdet ; igy tőn velők annak daczára, hogy a 
többiben, megadván a császárnak ami a császáré, 
polgári kötelességeiket mindenben pontosan s leik-
ismeretesen teljesitették. Igy tesz a liberalismus ma 
is a kath. egyházzal, s ezzel ismét egyszer oly kor-
szak kezdődött, melyben a katholikus polgár kény-
telen számot vetni magával, hogy mindkét rend-

beli, az Egyház s az állam iránt tartozó kötelessé-
geire nézve tiszta, határozott fogalmat szerezzen 
magának, minek következménye az leszen, hogy 
mindkettőt teljesithetni fogja anélkül, hogy egyik 
a másikat háttérbe szorítsa, egyik a másikat el-
nyomja, vagy legalább csorbát ejtsen ra j ta . 

Tiszta fogalmat szerezzen magának, mondtuk, az 
az : ne tartsa kötelességnek, a mi nem az, sőt a mi 
hitének, egyházának, a keresztségben tett fogadal-
mainak megtagadása, elárulása, s ennél fogva ne-
héz bün lenne; — ne higyen ama mindenféle szó-
zatnak, melyekkel a ravaszság, hazug értelemben 
használt jelszók hangoztatása mellett vagy ártat-
lan, közömbös dolognak, vagy igen előnyösnek, 
sőt még épen magára az Egyházra nézve szüksé-
gesnek hirdetni szokta azt, mit tennie, tűrnie, meg-
engednie vétek lenne ; — ne ijedjen meg ama nagy-
hangú, szenvedélyes fenyegetésektől s erőszakosko-
dásoktól, melyekkel ,kötelességeket1 rónak rá, mik 
nem azok, s viszont oly ténykedésektől t i l t ják el, 
melyekre nem csak joga van, de amelyeknek végre-
haj tása egyenesen vallási kötelességei közé tarto-
zik. Legyen meggyőződve a katholikus polgár, 
hogy hite soha sem volt, nem is lesz, nem is lehet a 
józan állami rendnek ellensége vagy akadálya ; sőt 
hogy ellenkezőleg, az őkis kátéja az, „mely az egyé-
neket erkölcsösitette, a családi tűzhelyeket szente-
sitette, Európát művelte, s az ö tiz parancsolatjával a 
kormányzási szabályokat sugalmazta" ; mert, mint nem 
régen ihletett a jkakról ha l lo t tuk: „Az egyháznak 
örök elve: jó hiveket s jó polgárokat nevelni ; mikor 
ezt elérte, a jó polgári s állami rend azonnal s önmagától 
meglett 

A kath. hit- s erkölcstan tehát egyúttal az 
igazi hazafiságnak legtökéletesebb rendszere is. 
Avagy nevezzen meg nekünk valaki akár csak 
egyetlenegy czikkelyt is a keresztény-katholikus 
hit- s erkölcstanból, mely az államok boldogságát, 
békéjét s belrendjét zavarná, mely szemben egy 
józan s igazságos hatalommal a polgári kötelessé-
geknek pontos s szigorúan lelkismeretes teljesítését 
megnehezítené vagy épen lehetlenné tenné! Nincs 
olyanl Sőt ellenkezőleg: a katholikus hit- s erkölcs-
tannak egyes czikkelyei kivétel nélkül olyanok, 
hogy épen azon államok lennének a legboldogab-
bak, melyekben azok a legszabadabban, legáltalá-
nosabban s legtökéletesben gyakorol ta tnának, mig 
viszont minden keresztény elvvel, melynek érvé-
nyesítése igazságtalan erőszak által meggátoltatik, 
minden keresztény eszmével, mely elnyomatik, a 
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közerkölcsösségnek s következőleg az állami rendnek egy-
egy oszlopa bukik ; mert igazi erkölcsösség vallásosság nél-
kül époly képzelhetetlen, mint aminő lehetetlen a keresztény 
vallás helyébe más valamit tenni, mi azt pótolhatná. 

Nem igaz tehát, hogy választanunk kellene : vagy ka-
tholikusoknak lennünk, vagy jó hazafiaknak. E kettő azonos, 
s meg vagyunk győződve, hogy csak akkor lehetünk ezek, 
ha nem akadályoznak abban, hogy legyünk azok ; jól tud-
juk, hogy az Egyház mindig hivőket s mindig hü alattva-
lókat nevel, „akik a polgári rend ellen csak akkor lázadnak 
fel, miután megtanittattak fellázadni édes anyjok, az Egyház 
ellen" ; — jól tudjuk, hogy csak álnok fogás, midőn Egyhá-
zunkat állitólag az állam biztonságának érdekében rabbi-
lincsbe verni akarják. Azért bárhonnan s bármely ürügy 
alatt érjen is minket a támadás, nyugodt, öntudatos bátor-
sággal keljünk jogaink védelmére, minden igazolatlan, zsar-
noki követeléssel szemben Tertullian szavát hangoztatva: 
„Non te terremus, qui nee timemus 

A bois d'haine-i stigmatizált Lateau Louiza. 
VIII. 

Hennegau egy polgárnagyja Niels plébános úrhoz e 
szavakat intézte: „Csak egyet szeretnék tudni, azt, ha váljon 
Louiza csakugyaii kivánta-e valaha e szenvedést. Niels biz-
tosította őt arról, hogy ez imigy van. Gyermeksége óta meg-
szokván a szenvedést, L. ezt az ég ajándékának és malaszt-
jának tekinti. O könyörög szenvedésért, és ha ez rája nehe-
zedik, soha sem bánja meg kérését ; nagylelküleg elfogadja 
azt, és úgyszólván átöleli a keresztet és bánatot. Ez valóban 
teljes értékű bizonyítéka nagy lelkének. Pater Seraphin egy 
alkalommal kérdezte őt, mily különös malasztokat kért éle-
tében Istentől. „Főkérelmem a múltban, mondá, az volt, 
hogy szenvedjek, jelenleg pedig abban rejlik, hogy Isten 
akaratja teljesüljön rajtam, ha kétszer annyit kellene is 
szenvednem". Folignói Angela egy izben a boldogságos Szüzet 
arra kérte, eszközölné ki számára a malasztot mindig felis-
merhetni, ha váljon bizonyos rendkivüli dolgok csalódást 
nem tartalmaznak-e. Meg is nyerte ez ajándékot, Jézus 
Krisztus megjelent neki, és mondá : „Én neked oly bizo-
nyosságu jelet fogok adni, melyet az ördög nem utánozhat; 
és e jel ama benső égő vágy, hozzám való szeretetből megve-
tést és nyomorúságot tűrni, hogy te époly örömmel viseljed 
a megvettetést, mint mások örvendenek a kitüntetésnek." 
Louiza tehát a szenvedés utjain haladott. Fölösleges ismé-
telnünk, mit vérzéseiről és más dolgokról eddig emiitettünk. 
Dr. Gonne a stigmatizátio kezdetén kinyilatkoztatta, hogy 
a leány vérét mind elvesztendi, és őrültté leend, ha nem si-
kerül hetenkinti vérzését és elragadtatása állapotát meg-
szüntetni, midőn majd tizenkét órán át érzéketlen. Azóta öt 
éven át ismétlődnék e szenvedések, és L. sem őrültté, sem 
ideggyengévé nem lön ; szombattól csütörtökig dolgozik 
varrógépén, a kertben és a háznál, és azonfelül még a falu-
beli betegeket és ápolja, a haldoklókat vigasztalja. És mily 
türelemmel viseli kimondhatlan fájdalmait! Soha panasz 
ajkaira nem jő, és külsejéről senki sem gyanítaná, hogy e 
lélek telve fájdalommal. Testi szenvedései különösen kar-
jaiban pénteken oly nagyok, mintha összes csontjai széttö-

retnének, és idegeit mind ki akarnák húzni. Még nagyobbak 
a benső szenvedések. Sokszor a bánat egész tengere árasztja 
el keblét. Széken ülve a fájdalom képét nyújtja, mintha az 
Üdvözítőt látnók halálküzdelmeiben a keresztfán. Fentebb 
emiitettük már , hogy az egyháznak bizonyos ünnepein 
Louiza szenvedései fokozódnak. 1871-i nagyhéten kimond-
hatlanul sokat szenvedett. Szemei, szokásától eltérőleg, foly-
tonos mozgásban, egy nagyon kinzott léleknek képét nyúj-
tották. O valóságos Ecce homo volt ekkor. Ujjai hegyeivel 
ruháján ide oda tapogatódzott, mint ezt a haldoklóknál lát-
juk. Némelykor lehajolt, hogy valami után nyúljon, amit 
senki sem látott ; majd ismét felkelt és reszketve járt körül. 
Niels ur kérdezte tőle, ha váljon valami személyét illető 
gondja van-e. Nem, válaszolá. Talán azt kérted, hogy jelen 
fájdalmid enyhüljenek ? Ellenkezőleg — mondá sok meg-
szakításokkal és mintegy szótagolva — Isten szent akarata. 
Hisz te azért is szoktál imádkozni, folytatá a plébános, 
hogy másokért szenvedhess. Louiza : „Én mindennap imád-
kozom ezé r t . . . . felajánlom szenvedéseimet a szent atyáért." 
Néhány nappal e vértanusággal felérő szenvedések után a 
lapok hírét hozták amaz iszonyú bűnöknek, melyek Pá -
risban és Rómában azon a héten elkövettettek. 

IX. 
Befejezésül adjunk e képhez még egy vonást. Louiza 

viszonyát értem az Oltáriszentséghez. Az elragadtatás és a 
communio — állítja Louiza, ki mint tudjuk semmit sem 
eszik — a testi erőnek is kutforrásává lesz nála. „Az ekstá-
zisban — mondja — mintegy elvész az ember Istenben, a 
communióban bírja Őt; az elragadtatás perczeiben Isten 
mintegy templomává lesz a léleknek, a communióban a lélek 
Istennek templomává; az ekstázis főleg a szeretetet szüli, a 
communio ezenkívül a léleknek erőt ád, oly nagyot, hogy 
az áthat a testre is, ugy hogy egyidőre annak fájdalmait 
sem érzük, sőt a testet magát sem." Azon napokon, midőn 
L. nem áldozik, láthatólag gyengébb, mint egyébkor, amit 
ugy kísérlettek meg, hogy néhányszor megtagadták tőle az 
Ur testét. Sienai Katalin, limai Róza épen ugy mint Louiza 
évekeu át minden táplálék nélkül, egyedül az oltári szent-
séggel éltek. De mindaz semmi ebez képest, ami a választott 
lelkek bensejében történik, és ki nem fejezhető. A nyelv 
megtagadja szolgálatát, és csak azt mondhatjuk, amit az 
egyház tanít, hogy ama legbensőbb megismerés a szentek 
osztályrésze. 

Fejezzük be a tudósítást egy eseménynyel, mely 1872. 
márczius havában történt. Louizának az ekstázisban két-
szeri communiójáról volt szó. Pater Seraphin a püspöktől 
felhatalmazást nyert egy rendkivüli próba tételére. Mind-
két esetben L. nem értesíttetett arról, hogy az ekstázisban 
meg fog áldoztatni. Séraphin atya nem hozott magával csen-
getyüt, hanem egész csendben jött L. lakására. Oly csende-
sen mondotta el az imákat, hogy a mellette álló Niels sem 
hallott egy szót is. A plébános már azelőtt a szomszéd szo-
bában egy nem consecrált ostyát tett le. Röviddel erre Se-
raphin a szentséggel átlépte a ház küszöbét, és azon percz-
ben L. örömtől reszketve térdre borult. A páter az asztalra 
tette le a nem consecrált ostyát és evvel belépett L. szobá-
jába, de L. meg sem mozdult, midőn azt feléje tartotta. Visz-
szament tehát Seraphin s elhozta az Ur testét, és ime alig lé-
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pett be, L. kimondhatlan örömtől sugárzó arczczal és mint-
egy átszellemülten mosolyogván, véres karjait és kezeit az 
áldozár felé kiterjeszté, mintha magának akarta volna nyúj-
tani Urunkat. Mialatt a pap csendesen mondotta az imákat, 
Louizának emiitett örömteljes, mennyei állapota növekedett 
és midőn a „Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat 
animam tuam in vitám aeternam" szavakat mondja, L. szá-
ját szerényen megnyitja, veszi a szentséget, és mozdulatla-
nul térdel egy időn át az imádásba elmerülve. Csodálatos 
átalakulás történt ez alkalommal L. bensejében, de ez még 
L. lelki vezetőinek titka, kik szent kötelességet vannak hi-
vatva teljesiteni. 

Ez Lateau Louiza. Angyal az emberek között. Köz-
tünk és mégis más világban él. A contemplatio mily roppant 
nagy fokára léphetett már ! Es mind e kitüntetések mellett 
mily szerénység, és mily alázat ! Ha azt kérdezik töle, mivel 
szerezhetnek neki örömöt : imát kér ; és ha valamely áldo-
zár azt igéri neki, hogy misézni fog érette, hálája nagyobb 
egy koldusénál, kinek fejedelemséget igémének. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 3. E g y p i u m d e s i d e r i u m , azaz, 

hogy létezik biz' ilyen több is, de mivel épen ez egy, alább 
megemlitendőnek adott legközelebb kifejezést a puritán kál-
vinismusáról hirhedt ,Honl, azért mi is jelenleg csak ez egy-
ről fogunk emlitést tenni. Nevezett lap emlitést tevén t. i. 
a Sz.-István-Társulat kiadványairól, liberális protestáns 
idegeit igen sértve érezte azon katholikus szellem által, mely 
e kiadványokon végig vonul és azt óhajtja, hogy a Sz.-Ist-
ván-Társulat mondjon le az ultramontanismus vezetéséről és 
szükkeblüleg né szolgáljon egy felekezet érdekének, mint 
ezt különösen Magyarország történelmének kiadásában teszi; 
jobb lenne, ha kiadványaiban oly tárgyakkal foglalkoznék, 
melyek felekezeti szempontokon kivül esnék. 

Biz' ez igazán nagy baj, t. ,Hone, hogy a Sz.-István-
Társulat mindez ideig nem volt képes oly magaslatra emel-
kedni, honnan a felekezeti szempontokon kivül eső tárgya-
kat is megláthatta volna, minő p. o. valami jó telivér sza-
badkőműves természettudományi munka lenne ; de hát mit 
tehet arról a társulat, hogy a világon létező összes tudo-
mányt épen a ,Hone-féle felekezetnélküli tudósok annyira 
meghamisitották, annyira majd a protestantismus szolgála-
tába szegődtették, majd ismét a teljes hitetlenségnek ter-
jesztésére eszközül használják, hogy ő mint katholikus tár-
sulat oda van utalva, miszerint kiadványaiban felvilágosítsa a 
közvéleményt mindazon csalások, elferditések, rágalmazá-
sok, meghamisítások felől, melyeket a liberális hazugság a 
katholikusok és a katholicismus ellen elkövetett ? 

Ha van tér, melyen a liberális hazugság büntetlenül 
üzi gyalázatos hamisításait a katholicismus ellen, ugy ez bi-
zonyára a történelem ; mi sem lehet ennél fogva főbb fel-
adata valamely kath. társulatnak, mint e téren az okmá-
nyokkal bebizonyítható igazságot, mely egyszersmind a rá-
galmazott katholicismusnak elégtételül szolgál, felderíteni. 
A Sz.-István-Társulat által kiadott „Magyar nemzet tör-
ténete", mely ellen leginkább agyarkodik a ,Hon' csak ne-
mes kötelességet teljesít tehát, midőn feltüntetve a törté-

nelmi igazságot, a magyar clerus hazafiúi szeretetéről, nem-
különben a pápáknak áldozatkész s jótékony befolyásáról ha-
zánkra, és igy a katholicismusnak, a magyar nemzet körül 
szerzett érdemeiről magasztalólag emlékezik, midőn tisztázva 
mindazon téves nézeteket, melyekkel az igazságnak róvására 
a katholicismus elleni gyűlöletből mind ifjuságunk feje meg-
tömetik, mind felnőtt férfiak tudományosnak nevezett fércz-
müvekben, épen ugy mint lapjainkban, tévútra vezettetnek. 

Egyébiránt, hogy a ,Kon'-nak a Sz.-István-Társulat 
kiadványainak szelleme nem tetszik, avval mi legkeveseb-
bet sem törődünk, sőt tudva és ismerve a katholicismus el-
leni s z í v ó s gyűlöletét, azt nagyon is felfogjuk. De itt má3 
kérdés forog szőnyegen és nem a ,Hon' tetszése, vagy nem 
tetszése, gyűlölete vagy szeretete. Az itt a kérdés : igaz-e az, 
ami p. o. a magyar nemzet történelmében meg van irva, 
vagy sem ? Igaz-e, amit Fraknói ur mond, „hogy általáno-
san elismert tény, hogy a hazai kath. egyháznak és papság-
nak irányzata és szelleme mindenkor nemzeti volt," vagy 
sem ? igaz-e vagy sem, hogy a pápák egész sora a nemzet-
nek, a török elleni háborúban százezereket küldöttek ara-
nyokban, hogy a külföldi fejedelmeket a nemzet segedel-
mére számtalanszor és pedig gyakran sikerrel ösztönözték ? 
Igaz-e vagy sem ? ez a kérdés. Ha igaz, ugy mit tusakodik 
a ,Kon' az igazság ellen ? ha nem igaz, ugy czáfolja meg 
hiteles, de hiteles okmányokkal és akkor már nem óhajtás, 
de követelés alakjában léphet a Sz.-István-Társulat elé, 
hogy eddig követett útjáról letérjen, mi erre ezennel felha-
talmazzuk, de eddig mig az megtörténik, a ,Hon' kegye3 
engedelméből a Sz.-István-Társulat folytatni fogja eddigi 
irányát és mi az ö nevében fájdalommal tudatjuk, hogy most 
az egyszer nem felelhet meg a ,Hon1 óhajának. 

Valóban mi sem lenne óhajtandóbb, — már t. i. a li-
berális szédelgéseknek minél nagyobb fokban üzhetésére, 
mint ha a Sz.-István-Társulat eddigi irányával felhagyna, 
nem tudjuk, hogy ez esetben mikép tekintene le rá sz. párt-
fogója, de hisz' az a mesék országába tartozik. Ellenkezőleg, 
ha van katholikus részről óhajtandó a sz.-István-Társulatra 
nézve, az csak azon egyben központosulhat : bárcsak műkö-
dését a jelen irányban még nagyobb fokban érvényesíthetné, 
hogy kiadványai talán épen az európai napirenden levő kér-
dések fejtegetésével is foglalkoznának. Ez épen oly szük-
séges lenne, amint sikeresen csakis a társulat által volna 
előmozdítható. Tagadhatlan ugyanis, hogy a felületesség, a 
tájékozhatlanságazon nagyhorderejű kérdésekben, melyek az 
európai társadalmat folytonosan izgalomban tartják, sehol 
sem oly nagy, mint épen hazánkban ; de másrészt az is igaz, 
hogy csak is a Sz.-István-Társulat lenne képes tagjainak 
számánál fogva e kérdések felfogására nézve az elméknek 
helyes irányt nyújtani; mert hatezer példányban valamely 
müvet kiadni, melyről feltehető, hogy legalább is tizenkét-
ezer ember fogná olvasni, csakis egy társulat, nem pedig 
egyes ember képes. 

Ekkor hallanánk még csak czifrábbnál czifrább óha-
jokat a liberalismus részéről, de ettől meg nem ijedünk; — 
ezért lelkünkből kivánjuk, hogy ily óhaj hallására mielőbb 
alkalmunk legyen. A 

Tiszavidék, márczius végén. M e m i n i s s e i u v a -
b i t ! Mig egyrészről az ephemer sajtó ix-odalmának terén a 
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„confessionlos" irók a múltkori közleményünkben jelzett 
modorban — huszár-tempóval — izgatják a közönséget : 
más oldalról a „keresztyén" vallásfelekezetek egyházainak 
körében is, Zsedényi- Vay-féle stylban, a „tolerantiát" jel-
lemző szellemben és szóval alarmirozzák a közvéleményt. 

Ennek igazolása, bebizonyithatása czéljából, legyen 
elég mutatványul Pápai Imre esperest urnák, az alsó sza-
bolcs- hajdukerületi ref. egyházmegye 1873. évi nov. 19-én 
Hajdu-Böszörményben tartott közgyűlését megnyitó, üd-
vözlő beszédéből a következőket idéznem : 

„Lehetne-e csak egy pillantás és figyelem nélkül hagy-
nunk azt az irányzatot, mely most már határozottan fejti ki 
körvonalait, sőt Európának néhány országában zajos hul-
lámokat vetett ; és épen nálunk is kezd egyes felvetődő 
árnyalatokban mutatkozni ?" 

„Azt az irányzatot értem, mely abban adta jelét, ujabb 
szervezkedéssel történt föllépésének, hogy az emberi szel-
lem eddigi legdrágább és legszentebb vívmányait, kérlelhe-
tetlenül és feltétlenül elitélte vala". 

„Ez az irányzat tökéletes ellentéte, soha nem érint-
kezhető ellenpólusa azon irányzatnak, amelyért mi lelke-
sülünk és a mely által mi vezettetünk". 

„Nekünk egyik legfőbb s eleitől fogva szigorú követ-
kezetességgel vallott alapelvünk : az egyén jogosultságának 
életerőre és érvényre juttatása a társadalmi fokozat min-
den lehető pontjain. Az az irányzat pedig, nem ismer egyént, 
nem ismer társadalmat, nem ismer hazát, nem ismer nem-
zetet, csak egy központot ismer, mely ridegen elébe irja a 
mindenütt egyformán vezetett, egyöntetű, gépies működést". 

Nemde : a Toldi J . et comp, czég raktárából kölcsön-
zött eszmék, phrasisok forgalombahozatalát közvetitő diplo-
maticus ügynökösködés ez ? Hanem hát e modern kútfőknek 
hitelt és keletet, magoknak pedig tekintélyt és népszerű-
séget igy biztosithatnak leginkább a gyakorlati élet ünne-
pelt szereplői ! 

„Látni való tehát" — folytatja tovább a nevezett, — 
„hogy a legelső sorban mi állunk ezen irányzatnak útjában" 

„Épen azért a mi hivatásunk, feladatunk : minden 
lehető pontot, minden tőlünk kitelhető buzgósággal és mun-
kássággal elfoglalni, s egyenként leküzdeni minden észlel-
hető mozdulatait. Nem uj harcz az, mely e részben ránk 
várakozik. Egyidejű a mi protestáns egyházunk életével. 
Mi hivatkozva a lelki világ törvényeire és követeléseire; 
hivatkozva az emberiség végczéljaira s eddigi vívmányaira ; 
hivatkozva háromszáz éves multunknak mindezek érdeké-
ben tett szolgálataira nyugodtan, teljes hittel és bizalommal 
emelhetjük ajkainkra: 

„Az ügy, melyért fegyverkezénk — 
Te szent ügyed, nem a miénk. 
Azért Uram ! légy gyámolunk, 
Kik benned bizva harczolunk !" 

Szándékkal reproducáltam czikkem keretében e rimes 
zsoltárt, mert ekként rehabilitálni kivántam és véltem a nt. 
urat, miszerint szónoklataiban nem csak oly müvekből (!?!) 
miként föntebb emiitők, hanem más olvasmányaiból is — jó-
lehet költemények azok — alkalmaz figura kedvéért szemel-
vényeket ; de még, sőt még inkább azért is, mivel esetlege-
sen, az általa, épen ama verssel keltett hangulat lelküle-

tünkre, érzületünkre sem téveszté jó hatását, amennyiben 
nem ugyan poétája, ihlettel s kenettel működött képzelődé-
seire, — hanem a megváltó kinyilatkoztatásának örök igéire 
állapított erős meggyőződésünk fölényével — sine ita et stu-
dio — nyilatkozhatunk vonatkozással applicatiójára ! 

Bécs. O s z e n t s é g é n e k l e v e l e az o s z t r á k 
p ü s p ö k ö k h e z . (Vége.) Ceterum non in viribus nostris 
sed in virtute Dei spes omnis posita est ; Dei namque causa 
agitur, qui oraculo nunquatn defecturo nos ita praemonuit et 
erexit : In mundo pressuram habebitis, sed confidite, ego vici 
mundum. *) Nos itaque, qui pro munere Nostro Apostolico 
in hoc bello tam vario et atroci contra Ecclesiam indicto, 
divina gratia infirmitatem Nostram roborante, duces consti-
tué sumus ea vobis renunciamus ac spondemus, quae S. Mar-
tyr Cantuariensis verbis olim expressit huic aetati et periculo 
apprime congruentibus ; „Causa quam contra nos exercent 
inimici Ecclesiae, inter ipsos et Deum est, quia nos nihil aliud 
ab eis quaerimus, nisi quod Ecclesiae suae aeterno testa-
mento pro ea in suscepta carne immortalis reliquit Deus. In 
fide ergo et charitate Christi exurgatis Nobiscum in auxi-
lium Ecclesiae, et auctoritate et prudentia vobis collata occur-
rite hominibus, quibus nullorum successuum copia sufficit, si 
Ecclesia Dei gaudet libertate. Confidimus in vobis abundan-
tius, praesertim in causa Dei. De Nobis autem pro certo te-
nete, quia satius ducimus mortem incurrere temporalem, 
quam miserae servitutis angustias perpetuare. Nam huius 
controversiae exitus trahetur ad consequentiam temporum 
futurorum, ut Ecclesia aut perpetuis, quod absit, aerumnis 
lugeat, aut perenni gaudeat libertate." 2) 

Quam autem vobis interea adnitendum sit, ut quae in-
stant pericula, auctoritate, prudentia et studiis vestris prae-
caveatis, nihil utilius atque opportunius fore intelligitis, 
quam ut collatis consiliis disquiratis ac deliberetis quaenam 
rationes viaeque aptiores suppetant, quo certius atque effica-
cius propositum finem assequamini. Dum Ecclesiae iura im-
petuntur, vestrum est ut ascendentes ex adverso murum 
opponatis pro domo Israel ; solidius vero propugnaculum erit 
et defensio validior, quo magis concors et in unum conspi-
rans singulorum opera et conatus erit ; et quo diligentius 
praevisa et constituta fuerit agendi ratio pro varia necessi-
tate rerum quae forte ceciderint, adhibenda. Quare vosetiam 
atque etiam hortamur ut quamprimum conveniatis in unum 
et communicatis consiliis normám constituatis certam omni-
busque probatam, qua pro officii vestri ratione propulsetis 
unanimes mala ingruentia, et Ecclesiae libertatem fortiter 
tueamini. Haec ideo vo3 a Nobis moneri par erat, ne officio 
Nostro in tanta rei gravitate deesse videremur. Nam persua-
sum Nobis est, vos etiam citra hortationes Nostras haec ultro 
fuisse effecturos. Alioquin nondum spem omnem abiecimus 
fore ut eas quae protenduntur calamitates, alio tramite Deus 
avertat. Nos enim movet ad bene sperandum pietas et religio 
Carissimi in Christo Filii Nostri Francisci Io3ephi Impera-
toris et Regis, quem Nos novis litteris hodierna die ad ipsum 
datis enixe obsecravimus, ne unquam committere velit, ut in 
amplissima ditione sua inhonestae servituti tradatur Eccle-
sia, et catholici cives eius imperio subiecti in summas angu-
stias adducantur. 

5)13746, 33. ' ) S. Thorn. Cant., ep. 38. 
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Quoniam vero multi adversus Eccleaiam connituntur et 
mora quaevis plena semper periculo est, vos minime oportet 
desides conquiescere. Praesit Deus consiliis vestris, et potenti 
praesidio suo vos adiuvet, ut quae ad decus Nominis eius et 
animarum salutem maxime pertinent constituere et perficere 
feliciteivyaleatis. In auspicium autem caelestis huius praesi-
dii et praecipuae benevolentiae Nostrae testimonium Aposto-
licam Benedictionem vobis uuiversis et singulis, Dileeti Fi -
lii Nostri etjVenerabiles Fratres, nec non clero et fidelibus 
vigilantiae vestrae commissis peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die VII. Mártii anno 
Domini MDCCCLXXIV. Pontifieatus Nostri vicesimoctavo. 

Pius PP. IX. 
Bécs. K a t h . g y ű l é s . Bécsi tudósításainkkal némi-

leg elmaradtunk, amennyiben ő szentségének leiratát is, 
helyszűke miatt ,Bécs1 alatt adnunk kellett. Igy a m. hó 
19-én végbement fényes katb. gyűlést sem említhettük meg, 
ámbár legott, baráti kézből szives tudósítást vettünk a hely 
színéről, melyből utólagosan annyit említünk, hogy a gyűlést 
az alsó-ausztriai kath. népegylet nevében annak elnöke, dr. 
Harant birodalmi képviselő hivta össze, mig ugyanez egylet 
alelnökének Pergen grófnak érdeme, hogy a gyűlés oly fé-
nyesen sikerült. Pergen Antal gróf régebben Rómában az 
osztrák-magyar nagykövetségnél szolgált mint követségi 
tanácsos. Későbben, mert a híres ,alaptörvények'-re való 
esküt letenni vonakodott Beust egyszerűen elbocsátani akarta 
őt ; a gróf azonban arra hivatkozván, hogy kinevezési ok-
mányát nem Beusttől, hanem ő felségétől kapta, a felséghez 
felebbezte az ügyet, minek következtében rendelkezési álla-
potba helyeztetett. Széles összeköttetéseinél fogva a bécsi 
föuri köröknek virágát mozgásba hoznia sikerült. Ott voltak 
a gyűlésen Metternich herczeg, volt párisi követünk és neje, 
Schwarzenberg hg s neje, Salm, Lobkowitz, Paar s Liechten-
stein herczegek, Clam, Thun, Falkenhayn, Deym, Eszter-
házy, Zichy, Hunyady, Ápponyi, Larisch, Boucquoi, Her-
berstein, Kinsky, Montecuccoli, Pallavicini, Nosticz, d'Aver-
nas, Coudenhove, St. Julien grófok, Stillfried, Hammer-
stein, Meysenbug bárók, sőt még a cseh helytartónak, Kol-
ler bárónak testvére is, többnyire nejeikkel s leányaikkal. 
A zene-egylet fényes diszterme zsúfolásig tölt meg. A bécsi 
katholikus polgárságon kivül Ausztria-Magyarországnak 
majdnem minden nemzete volt, többnyire igen számos kül-
döttségek által képviselve. 

A gyűlés jelentőségét még azon körülmény is nevelte, 
hogy az olmützi érsek s a linczi, brixeni, gráczi, marburgi s 
parenzói püspökök is jelen voltak, úgyszintén a birodalmi 
képviselők jobb centrumának clubbja majdnem teljes szám-
mal. A szónok teljes értelmében népgyűlés volt ez, melyen a 
nemesség, a papság, a polgári, munkás s földműves osztály 
egyformán képviselve voltak. (Folytatjuk.) 

Róma, 1874. márcz. 7. A q u i n ó i sz. T a m á s n a k 
h a t s z á z a d o s e m l é k ü n n e p e . (Folytatás.) Az oltári-
szentséget angyalok kenyerének, választottak gabonájának, 
szüzeket nevelő bornak, az Ur csudája emlékezetének, hitünk 
titkának sat. áldjuk. Ime mindezt, az egész litániát sz. Ta-
más életében a gyakorlat betűiből olvashatjuk, ki az oltári-
szentség kiváló heroldja, legmagasabb éneklője. Ki mivel e 
csudálatos kenyérből, a kegyelmek kutforrásából táplálko-

zott : annyi csudát tett mint a canonizáló pápa mondá, ahány 
fejesetet irt. 

Sz. Tamás apostol ujjaival érinté az Ur megnyitott 
oldalát és hitt. Aquinói sz. Tamás hittévei járult az oltári-
szentségben jelenlevőhöz és lángolón szeretett. Ha sz. Tamás 
apostolnak kedélye, mint egy sz. Atya mondá, ami kételke-
désünket gyógyítja meg: ugy Aquino szentének szeretete 
buzgalmunkat gyújtja föl. Quia vidisti me Thoma ! — mondá 
az Ur az apostolnak — credidisti : beati qui non viderunt, 
et crediderunt. Az angyali tudorhoz pedig, ki „Adoro te de-
vote latens Dei tas !" hymnusában igy énekel: Plagas, sicut 
Thomas, non intueor, — Deum tamen meum te confiteor ! — 
Fac me tibi semper magis credere — In te spem habere, te 
diligere ! — ekként szólott : Bene scripsisti de me Thoma ! 
Ha t. olvasóm eljutsz Nápolyba, el ne mulaszd megnézni a 
S. Domenico egyházban ama feszület képét, melyről az a j -
tatos hit e szavakat származtatja. Oly jól esik ott elmondani 
sz. Tamás hymnusait és ha tán nehéz hitű vagy is az ily cso-
dák elfogadásában, meg kell mégis győződnéd ama szavak 
igazságáról : Bene scripsisti de me Thoma ! ha csak eme soha 
felül nem múlható négy sort olvasod : Se nascens dedit so-
cium — Convescens in edulium — Se moriens in pretium, 
— Se regnans dat in praemium ! 

Ime ez a kulcs aquinói sz. Tamás életéhez ! ki mivel 
lángoló áhítatában egyegy cherubhoz, s élettisztaságban 
egy angyalhoz hasonlított, képessé lőn rendkivüli értelme, 
és törhetetlen munkája által ama csodás bölcselemre eljutni, 
melylyel a hit, a tiszta élet s az Oltáriszentség ábitatának 
kiváló mestere. 

E ragyogó tanulságu élet, kiknek szól inkább, mint a 
szerzeteseknek és nekünk világi papoknak. Hittudományt 
mindenekelőtt az egyháziaknak ! — úgymond sz. Tamás 
példája, — ki tanulmányozta a pogány bölcsészeket, de tá -
vol attól, hogy szelleme elvilágiasodott volna, sőt inkább a 
profán tudományt szentelte a hit szolgálatára. Nem puszta 
tudással győzünk, de igenis okszerű hittel. Victoria, quae 
vincit muudum, haec est fides nostra. — Tiszta feddhetlen 
életre szólit továbbá sz. Tamás példája. Ez a papság nim-
busa, ez által lesz ünnepeltté, csodaszerüvé ; a megjelenés-
nek minden apparatusa hiu ezenkívül. Ha a pogány rómaiak 
a Vestaszüzeket tisztelték ; ugy ennek birtokában mulhatla-
nul kivívjuk ma is a tiszteletet, tiszteletet hitünknek, állá-
sunknak, személyünknek. 

Végül növekvő bnzgalmat ajánl nekünk sz. Tamás az 
Oltáriszentség iránt. Ez t. i. erőnk kútforrása, de egyszers-
mind veszedelmünké, aszerint amint azt használjuk ; ismét 
irta sz. Pál a korinthusiaknak : Ideo inter vos multi infirmi 
et imbecilles, et dormiunt multi. Oh bár a Jézus sz. szivének 7 » 
áhitatát — mely hithideg korunk orvosságáuhbizonyult be 
— bár mondom — oly buzgalommal terjesztenők, mint azt 
franczia és olasz paptestvéreink terjesztik ! 

Sz. Tamás szelleme szól e hármas tanulság által az 
iskoláknak, az egyetemeknek, a sajtónak, a tudománynak. 
Ki tagadhatná, hogy a természettudományok nagyszerű 
vivmányokat tettek ; ámde a bölcsészetnek, mely egyedül 
van hivatva a conglomerált tudományanyagot rendbe hozni 
— igen a bölcsészetnek elhanyagolásával, és a hittannak, 
az istenészetnek nyilt megtagadásával ; és ez nem szülhet 
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egyebet, mint kételyt, tagadást, zavart, sülyedést. A vegy-
tan már is a gondolat, a lélek vegyelemeit keresi, s a ma-
jom-geneologiát ki ne ismerné ? Fölismerték a veszélyt az 
olasz bölcsészek és orvosok, kik e hatszázados ünnep alkal-
mából Milesi de Vilmonore Sándor felhívására sz. Tamás 
pártfogása alatt egy akadémiát alapitottak, melyben a hit 
és tudományt óhajtják összhangba hozni, kik a tagadás, a 
tudós kételyek meddő útját elhagyva, az angyali tudor el-
hagyott ösvényén akarnak haladni. Bár az egyetemek más-
hol is ezt tennék ! A tudományt, ki kell szabadítani ! Es ki 
volna erre inkább hivatva, mint sz. Tamás? eme központ, 
eme tudomány-fejedelem ! „Széjjel nézett s nem lelte honját 
a hazában" mondá egy költőnk ; ezt mondhatjuk az egy-
házról is. 0 alapította az egyetemeket, és ma ott ő ellene 
tanítanak, és száműzik onnan a hitet a hálátlan verebek. 
Nálunk is ki alapitá a pécsi, pozsonyi, budai, nagyszombati, 
pesti egyetemet ? és ma fedélen kivül maradtunk. De vala-
mint a belgák, angolok, németek nem szűnnek meg buzogni, 
mig katholikus egyetemeik lesznek, ugy bízzunk Istenben 
és sz. Tamás esedezésében, hogy ez üdvös visszahatás, e 
hithű mozgalom egy uj kath. egyetemet fog teremteni nálunk 
is. Csak dologra ! 

Sz. Tamás szelleme az államoknak is szól : hitet, cul-
turt az országnak, Istent a világnak, rendet, erkölcsöt, a tár-
sadalomnak ! Nincs, nem lehet a társadalmi égető kérdések-
nek ott más megoldása, mint a lázadás, mint a petroleum ; 
hol a hit és erkölcs száműzetik. Hogy e gyászos uton mi is 
oly igen haladunk, hogy Uj-Pesten szinte felszállt a bi-
róházára a párisi „piros kakas", az kemény okulásra szol-
gálhat, az egy mély örvényt nyit fel előttünk. Az erkölcs 
alapjai vannak megingatva hazánkban is, és ki erkölcstelen, 
az már hitetlennek van felavatva, és ki hitetlen, annak nincs 
Istene, nincs hazája, csak érdeke. Videant comules ! Sz. Ta-
más, ki tanaid- és példáddal ama honszerető domonkost, Ju-
liánt és társait, nagy útra lelkesitéd felkeresni pogány ma-
gyar testvéreinket, ki sz. Margitot növelted szellemeddel, 
esedezzél ami szegény hazánkért is ! Imádkozzál nagy szent 
szép, de ma gyászos hazádért is, Olaszországért, melynek 
liberalizáló fiai hatszázados ünnepeden nem akartak felő-
led tudomást sem venni ! Napfényes hazája a szenteknek, 
Olaszország ! vedd észre, hogy : Durum est tibi contra sti-
mulum calcitrare ! 

Et vidi alium angelum — mondja a titkos jelenetek 
irója — fortém, amictum nube et iris in capite ejus, et fa-
cies ejus erat ut sol, et pedes eius tamquam columnae ignis : 
et habebat in manu sua libellum apertum, et posuit pe-
dem suum dextrum super mare, sinistrum autem super 
terram : et clamavit voce magna, quemadmodum cum leo 
rugi t . . . Váljon nem az angyali tudor képe-e ez ? Oh sz. 
Tamás szólj s kiálts, hogy csendüljenek meg füleink, és 
hogy megtérjünk ! Bartalos Gy. 

IRODALOM. 
= Beküldetett hozzánk: Megrendelési iv ily czimü 

műre : ,A központi papnövelde magyar cgyházirodalmi iskolá-
jának története1. Irta : Séda Ernő, esztergommegyei növen-
dékpap a közp. papnöveldében, kiadja a m. e. i. iskola. 

A jelzett mű három részre oszlik, mint az előttünk 
fekvő megrendelési iv mondja. Az I. rész a magyar társa-
ságot tárgyalja, melynek eredete első nyomaiban Dayka 
Gábor idejéig vihető föl ; a II. rész a magyar gyakorló iskola 
(1831—1848), végül a III. a magyar egyházirodalmi iskola 
(1850—1874) történetét foglalja magában. 

Bőven tárgyalja szerző itt az iskola szervezetét ; jel-
lemzi a beléletet, bonczkés alá veszi az iskola prózai, költé-
szeti, kritikai, nyelvészeti és szónoklati működését ; kimu-
tatja, mily hatást idézett elő az iskola saját körén kivül 
idönkinti kiadványai- s egyéb hasonló hazai társulatokhoz 
való viszonyával ; hangsúlyozza az iskola kebelében minden 
időben kiválólag kifejezést nyert nemzeti jelleget ; kimu-
tatja azon tényezőket, melyek jótékouyan folytak be az 
iskola szellemi művelődésére, köztük hazánk főpapjainak és 
számos irodalmi jeleseinek élénk, figyelmes érdekeltségét, a 
könyv- és pénztár állapotát ; végül rövid szemlét tart az 
iskola kebeléből kikerült, irodalommal foglalkozó egyének 
fölött. — A műhöz „Függelékül" az iskola gazdag készletü 
levéltárából hazánk egyes főpapjaitól s irodalmi jeleseitől — 
mint a m. tud. akadémia, gróf Széchenyi István, Horvát 
István, Fejér György, Horváth Mihály stb., a külföldiek 
közül gr. Montalembert — az iskola történetére vonatkozó, 
60 levélből álló, kis okmánytár van illesztve ; ugyanitt talál-
hatók az összes rendes tagok névsora az iskola alapittatásá-
tól máig, továbbá az ezévi részvényesek és gyűjtők nevei ; 
végül az egész müvet az iskola összes tisztviselőinek s kiad-
ványainak táblázatos kimutatása zárja be. — A körülbelül 
19—21 ivre terjedő, igen diszes kiállítású mű, melynek ára 
meleg pártolás reményében 1 ft. 50 krra szabatott, ez évi 
ápril közepén fog megjelenni s a tisztelt megrendelőknek 
utánvéttel megküldetni. 10 megrendelt példány után tiszte-
letpéldány jár. Az iskola részvényes tagjai e kiadványt 
részvényilletékeik fejében külön előfizetési dij nélkül kapják. 

Azon jól kiérdemelt elismerés, melyet pesti növendék-
papságunk magyar egyházirodalmi iskolájának eddigi mű-
ködése az egész hazában talál, s azon őszinte kegyelet, mely-
lyel pályatársaink egyik tetemes része ezen iskola, mint iro-
dalmi szárnypróbálgatásainknak első tanuja s színhelye iránt 
viseltetik, szinte feljogosítja szerzőt s a kiadótársulatot azon 
kellemes várakozásra, hogy ezen, általános magyar iroda-
lom-történeti tekintetekben is felette fontos s érdekes munka 
lelkes pártolásban részesülni, s valamint az öregebbeknek 
kedves emlékek gazdag tárházául, ugy a fiatal nemzedék-
nek hasznos buzdításul szolgáland. 

Reméljük, hogy a széptörekvésü szerző nem épen kön-
nyű feladatának a tárgyhoz méltóan megfelelt legyen, mely 
reményben munkáját nem csak szívesen hirdetjük, hanem 
magunk is nagy érdekeltséggel várjuk. Szerk. 

VEGYESEK. 
— Ftdő Császka György ur, legújabban kinevezett sze-

pesi püspök ő mlga, mint a ,M. P.'-ban olvssuk, Nyitra me-
gyének egy szerény községében, Nyitra-Zerdahelyen szüle-
tett, 1826. év decz. havának 4-én, mely község a jelenlegi-
vel már a második püspököt adta a hazának. Mert Zerdahelyi 
Gábor, egykori beszterczei püspök szintén Nyitra-Zerdahe-
lyen látott napvilágot. Császka György Nyitrán, Tatán és 
Esztergomban befejezvén a Gymnasiumot, a vasszorgalmu-

és tehetséges ifjút Kopácsy prímás az esztergomi egyház-
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megye papnövendékei közé felvette. A theologiai tanulmá-
nyok végzésére Bécsbe, a Pázmánféle intézetbe küldetett, 
honnét 1850-ben visszatérvén pappá szentelteti, s rögtön a 
Scitovszky primás által alapitott, s akkor nem csekély hir-
nek örvendett nagyszombati convictusba küldetett, előbb 
praefectusnak s csakhamar a mennyiség- és bölcsészettan 
tanárának. 1863-ban szentszéki jegyző lett, három év 
múlva pedig az érseki helynökség titkári állomását nyerte 
el. Ezen időtől kezdve máig ezen munkás férfiú élete 
a tudomány és egyházkormányzat nehéz pályáján futott 
le. Scitovszky primás ismerve Csúszka jeles tulajdonait, tu-
dományos képességét, oldala mellé vette őt 1864-ben és a 
primási iroda igazgatójává nevezte ki, mely minőségben a 
nevezett főpap halála után sede vacante, az érseki megye 
cancellárja lett. Simor János primássá neveztetvén ki, az 
egyházkormányzatban oly jártas férfiura bizta a primási 
irodának továbbra való igazgatását, mely hivatalát Császka 
lelkismeretes pontossággal s tapintattal vezette egész a mai 
napig. A szegények iránt adakozó, a szerencsétlenek iránt 
résztvevő, mindenki iránt jó szive s hazafias gondolkozása 
által Esztergom megyében nevét tiszteltté, s emlékét ked-
vessé tette. 

— Jótékony végrendelkezések. A nem rég elhunyt ki-
rályhágontuli főpap, Keserű Mózes, jótékony adományai 
által is szép emléket emelt magának. Összes vagyonát 
ugyanis, mely tizenhat—tizenhétezerre rug, egyházi, isko-
lai és nemzeti czélokra hagyományozta. A végrendelet főbb 
tételei ezek : A gyulafehérvári káptalanra vagyona negyed-
része száll ; két negyedét családi alapítványul a székelyud-
varhelyi róm.-kath. főgymnasiumnak rendelte. Ezenkívül az 
erdélyi muzeum, tud. akadémiáról, ugy szintén a kolozs-
vári szegényekről sem feledkezett meg s vagyonához képest 
mindeniket jelentékenyebb összegekben részesítette. Terje-
delmes s gazdag könyvtárát pedig a gyulafehérvári püspöki 
Batthyányi-intézetnek hagyományozta. Végre a rokonok az 
elhunyt vagyonának huszadrészét fogják örökölni. Krancz 
Lipót, szombathelyi nagyprépost pedig 48,000 frtot hagyott 
szegény tanulók stipediuinaira. Azonkívül több kath. inté-
zetről is megemlékezett. (M. A.) 

— A konstantinápolyi örmény község javainak felosz-
tására kiküldött bizottság márczius 22-kén tartotta első, 
alakitó gyűlését. A katholikusok kijelentették, hogy csak 
félhivatalosan vesznek részt a gyűlésben s előre is tiltakoz-
nak a javak felosztása ellen, mint a melyek egyedül a Ró-
mával egyesült községet illetik. A többi tagok azt állítot-
ták, hogy a javak a schismaticusokéi, mint a kiknek köz-
sége a kormány által elismerve van, mely községtől a ,has-
sounisták' elváltak. Látszik, hogy ezek a konstantinápolyi 
urak is halottak már valamit ama hires ókatholikus elmé-
letről, mely szerint a véghetlen nagy többség a törpe nyo-
morú kisebbségtől ,szakadt el.' — A ,Missions CathS leg-
ujabbi száma azt jelenti, egy tongkingi, jan. 19-éről kelt 
tudósításában, hogy ott 84 keresztény ház felgyújtatott s 
több mint 300 keresztény, köztök 3 benszülött pap is meg-
öletett. — A franczia közoktatásügyi minister körrendeletet 
bocsátott az összes iskolai hatóságokhoz, melyben arra uta-
sítja azokat, hogy a tanítókat szigorúan ellenőrizzék, nehogy 
az iskola politikailag s erkölcsileg rosz eszmék terjesztésére 
szolgáljon. — Melchers, kölni érsek márczius 31-én estve 
börtönbe hurczoltatott. A nép nyugodtan viselte magát. Most 
már a paderborni püspökre kerül a sor. Nevezetes, hogy a 
hivatalos távíró egy szóval sem merte az egészet említeni. 

— A ,Memorare o piissima' kezdetű imádságra vonat-
kozólag Rohner atya O. S. B. Einsiedelnből azt jegyzi meg 
a ,Lit. Handweiser' ezidei 3-dik számában, (1. a 20 sz. 
160. 1.) hogy az némelyek által tiszteletreméltó Bemard 

Kolosnak tulajdoníttatik. Ezen a ,szegény pap' melléknévü, 
a szentség hírében állott férfi 1641-iki márcz. 23-án halt 
meg Párisban. Bizonyost azonban e tekintetben e második 
beküldő sem tud mondani. 

— Francziaországban a legújabb népszámlálás szerint 
van 35,387,703 katholikus, 580,757 protestáns és 40,439 
zsidó. Az államilag el nem ismert cultusokhoz tartozik 371 
egyén, mig 81,951 kijelentette részint, hogy ,hitfelekezet-
nélküli', részint, hogy nem tudja, mely valláshoz tartozik. 
Látszik mennyivel műveltebbek vagyunk mi pestiek, mint 
azok a vad francziák, kiknek egész birodalmában sem lakik 
annyi zsidó, mint a mi diszes városunkban, melynek czime-
réből kár volt a heraldicusokuak a foghagymát kifelejteni. 

— Victor Emanuelnek 25 éves ,jubilaeuma' igen silá-
nyul ütött ki. Az ,Augsb. Alig.' római zsidója lamentál, 
mig maga a ,Liberia1 is azt mondja, hogy az egész igen sze-
rény' volt. — Herczog ölteni ókath. ,lelkész' Svajczban né-
hány szabadelvű protestáns hittudós segitségével ókatholikus 
hittani kart akart megalapítani a berni református egye-
temnél. Anton Alajos hallomás szerint a Morális tanszékét 
venné át. — Nem régen valamelyik juravidéki községben 
éjjel egy zsandárt fogtak meg a parasztok, épen, midőn a 
plébániaiak ablakait bezúzta; — igy szokott a kormány 
ürügyet szerezni, hogy a katholikusokra ,az állami lelkészek 
nyugtalanítása miatt' protestáns katonaságot küldhessen. 

— Múltkor jelzett támadásait a ,P. E. s L. J.' nem sok-
kal szerencsésebben ekként folytatja : „Ugyanazon számban 
egész áhítatos képekkel beszél (a ,Rel.1) a stigmatizált La-
teau Louiza életeseményeiről, s több számon keresztül tartó 
fejtegetéseinek a czélja az, hogy kimutassa, miszerint a ne-
vezett nő 1868. april 24-én ,Urunk Jézus Krisztus sebhe-
lyeit (stigmata) viselte testén', mert hát Isten az ő válasz-
tottjainak testein, — eddigelé már vagy hatvan esetben — 
csudálatos módon szokott egyszülött fiának szent sebeihez 
hasonló sebeket támasztani" — s aztán hozzá teszi : „Hi-
szi ezt ön ?" 

De furcsa kérdés ! Hiszik-e a ,P. E. s I. L.' szerkesz-
tőségében, hogy létezik egy város, melynek neve,Budapest' ? 

Eltagadni a tényeket, vagy addig ferditeni rajtok, mig 
valahogyan az jön ki látszólagosan, a mire ,rendszerünk' 
érdekében épen szükségünk van, nem a katholikus tudo-
mánynak sajátsága s szokása. 

A harmadik critérium a ,P. E. S I. L.' szerint az, 
hogy lapunk 22. számában (176 1.) dr. Schön-nek Lutherról 
irt essayjét ,értóes'-nek mondtuk. Ez nem lehet a mi meg-
győződésünk ; mert különben, hogy magyaráznók Luther 
fellépésének, ugy a hogy ,eredményes' voltát ? 

Már csak engedje meg a t. collega, hogy azt mi hatá-
rozzuk meg, hogy mit találjunk érdekesnek s mit ne ! S ha 
más okunk nem volna is, mint amelyet philippikája végén 
sejteni látszik, midőn ezt mondja : „azért a ,Rel.1 szerint ér-
dekes a mondott füzet mert szidja a reformatio egyik hősét" 
— akkor hát ez is csak ok ! . . . . 

Egyébiránt jól tudjuk, hogy Luthernek többféle rög-
eszméi egymaga nem lettek volna elegendők a protestáns 
felekezetek egyikének megalapítására, mire még Kálvinnak 
tagadhatlanul nagyobb theologiai műveltsége sem lett volna 
képes az akkori fejedelmek azon részének istápolása nélkül, 
ki a ,reformatio'-ban hathatós eszközt láttak absolut hatal-
muk megalapítására s üres zsebök az egyházi javak elrab-
lása általi megtöltésére. E nélkül bizony Luther hiában kín-
lódott volna a satyriasisban s Kálvin hiában égette volna 
Servet-et, ebben igaza van a ,P. E. s I. L.'-nak. 

Az erdélyiek is megindultak ellenünk, mely szives fá -
radozásért majd a jövő számban szándékozunk őket kifizetni. 
Ma már nincs hely. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor 'saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Isteni Üdvözítőnk dicsőséges feltámadása után 
a bold, szűz Máriának jelent meg legelőször. 

Emerich Anna Katalin (meghalt 1824. febr. 
9-kén 1. Schmöger ,Das Leben der gottsel. A. C. 
Emerich1. Freiburg. 1870. I I , 890.), az Isten ihlette 
dülmeni ágoston-rendü apácza elmélkedéseiben, me-
lyeket az ő „zarándok" - a (igy nevezi magát naplói-
ban Brentano Kelemen) leirt és közzétett, a követ-
kezendő nevezetes közleményt találjuk (Das bittere 
Leiden unseres Herrn Jesu Christi. München, 1842. 
377. és köv. 1.) Urunk feltámadásáról: „Azon pil-
lanatban, midőn az angyal a sirhoz közelednék és a 
föld ottan megrendülne, a feltámadott Ura t láttam 
anyjának a kálváriahegyen megjelenni. O rendkí-
vül szép, komoly és ragyogó volt, bő köpeny gya-
nánt tagjai köré vetett öltönye járás közben egyik 
végével a levegőben játszadozva utána lebegett, és 
mint füst a verőfényben kékfehéren csillogott. Sebei 
fénylők és oly nagyok voltak, hogy a kezén levőbe 
egy u j j is férhetett. "A sebszélek hasonlitának az 
egyenlő háromszög három vonalához, melyek egy 
kör középpontjában találkoznak. A tenyérből suga-
rak löveltek az uj jak felé. Az ősatyák lelkei megha-
joltak Jézus anyja előtt, kihez az Ur valamit a vi-
szonlátásról szólt, megmutatta neki sebeit, és midőn 
ez lábait csókolandó leborult, ő viszont kezénél 
fogva felemelte őt és el tűnt". 

A nagy részletesség és szemlélhetőség, mely-
lyel Emerich K. Krisztus és Máriának a feltáma-
dás utáni viszonlátása kedves jelenetét elbeszéli, az 
u j keresztény festészet vezéreire, Rómában a mély-
elméjü Flatz G.-re, Bécsben a kitűnő Führich J.-ra, 
és Düsseldorfban a nagyra törekvő Müller A-ra 
annál nagyobb hatással volt e mystikus kútfőhöz 
fordulni, (mi azon kérdést, váljon bold. Emerich 

A. K. története XIV. Benedek pápának az állítóla-
gos kinyilatkoztatás valódisága és szabatosságá-
ról felállított elveinek megfelel-e, nem szellőztet-
jük. Erről a „Leben unseres Herrn und Heilandes 
Jesu Christi nach den Gesichten der gottsel. A. C. 
Emerich", Regensburg 1858. I , 9. és köv. ki-
adója bővebben értekezik) ; minthogy ezen ábrázo-
lat már a középkorban (péld. weydeni Rogier-nek, 
a xanteni székesegyház hires kazuláján a XII . szá-
zadból) különféle műremekeken értékesítette magát. 
Minthogy azonban nem czélunk adatokat szolgál-
tatni a mtísymbolika- és képirászathoz, hanem a 
Márialogiálioz ; tehát a bold, szent Szűz tisztelete, és 
az ő tisztelőinek lelki hasznára annak bizonyításá-
hoz fogunk : hogy ezen vélemény sem a sz. írással, 
sem a hagyománynyal nem ellenkezik, sőt hogy 
lelkiismeretes és beható méltatás mellett szilárd ér-
veken és hiteles kezeseken is alapul. (Nördlingen-
ben 1871. Becknél megjelent „documenta ad illu-
strandum Concilium Vaticanum" Append. I . egy 
állítólagos „concio P. R. Kenrich AEppi S. Ludo-
vici in Cone. Vat. habenda sednon habita"-t tartal-
maznak, melyben ezen jámbor vélemény megtá-
madtatik. Nagyon igaz, hogy „nemini quantumvis 
docto et sancto in citando fidendum", és hogy a 
legtanácsosabb „cum copia fieret auctores citatos 
adeundi" a forrást magát megtekinteni, és ez áll 
vonatkozólag az emiitett beszédnek vélt szerző-
jéről is.) 

I . 
E jámbor vélemény felől hallgassunk meg min-

denek előtt egy férfiút, kit a Mária-tisztelet iránti 
tulbuzgalmat illetőleg, mint gyanútlant és illetékest 
ismer el e kérdésben még az ellenség is. Ez pedig 
nem más, mint az ő theologikus szabadelvüsége 
miatt általánosan ismert bécsi exegeta Jahn J. az ő 
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hirhedt értekezésében : „Was tha t Jesus während 
der 40 Tage von seiner Auferstehung bis zu seiner 
glorreichen Auffahrt ?" (Nachträge zu seinen theol. 
Werken. Ttib. 1821. 12. és köv. lap.) Miután J a h n 
előrebocsátotta volna, hogy az isteni Üdvözítő a 
szenvedés miatt „sokat volt kénytelen külső ido-
mából veszteni, és az ő egész a lak ja , még szava is 
megváltozott" ; és ezért nehezen volt felismerhető, 
megkísérti igazolását azon aj ta tos véleménynek, 
hogy Krisztus hétfőn az ő szűz Any jának megje-
lent. „Mégis alig képzelhető — mondja J a h n — 
hogy Jézus feltámadása után Anyjának , Máriának, 
kiről még kimondhat lan fá jdalmai közt a kereszten 
is oly gyengédeden szorgoskodott (János 19, 26. és 
köv.), meg ne jelent volna. J a h n begyőzi továbbá, 
hogy ezen tény János , XII , 12 XI , 56. X I I I , 42. helye 
fölötti helyes elmélkedésen alapszik. Azon ellenve-
tést, hogy a sz. evangélisták e lá togatást fel nem em-
iitik, következőképen erőtleniti : „mert Jézus feltá-
madását illetőleg más bizonyságtételére nem szo-
ru l tak , hanem annak közvetlen és sokkal megbíz-
hatóbb tanúi ők magok voltak és leendettek is, 
mint ezt Jézus személyesen elrendelte. (Luk. 24, 48. 
Apóst. csel. 1, 8. Márk 16, 14. J á n . 20, 20.) 

Győzelemre biztosan számitó lelkesedés kisérte 
az ellenfélt Márk 16, 9. verse: „Feltámadván pedig 
reggel a hét első napján meg jelenék először Mária Mag-
dolnánáli;ft magyarázásakor. E helynek „először" 
szava megakasztja a Máriának te t t kinyilatkozta-
ta tás elfogadását. A nehézség azonban, mely ennek 
elismerését gátol ja , kielégitőleg eloszlatható, mihelyt 
a feltámadás történetét és az erről szóló evangé-
liumi tudósitásokat behatóbban vizsgáljuk. Az U r 
fe l támadását begyőző szentirás oly közleményeket 
tar ta lmaz az általa bizonyított események felől, 
melyek alkalmasak az e fölötti hitet megalapítani. 
Az apostolok önmagokat hozzák fel tanukul és 
biztositnak minket arról, hogy a fel támadottat 
lá t ták , hal lot ták, érintették, sőt hogy szemeik előtt 
étkezett is volna. Az ő sajá t tapasztalataikon nyugvó 
tanúskodásuk sokkal fontosabb, mint mind azon 
mások nyi la tkozata , kik Jézust fel támadása után 
lá t ták . Nevezetesen az ő fiát gyengéden szerető 
anyának bizonyságtétele nem lett volna alkalmas 
a fel támadás tényét mindenki szeme előtt a meggyő-
ződés azon fokára emelni, amint ezen hal la t lan ese-
mény azt megkívánta. Hisz isméti megelevenedésé-
nek csudája kezdetben még magoknak a taní tvá-
nyoknak is Aîjçoç yvvaiMxiv nőfecsegés volt ! 

Ha ezzel a szempont, melyről a fe l támadot t 

megjelenéséről szóló evangeliumi tudósitásokat te-
k in tenünk kell, megállapit tatott , ugy ezentúl a Mag-
dolna-, vagy mint a régiek nevezni szokták : az apo-
stola apostolormi-nak történt k inyi la tkozta tás szö-
vegében előforduló „először" értelmének megmagya-
rázásával foglalkozhatunk. Szemlélődésünknek nem 
szándoka igazolásunkra e kérdést vizsgálni : hogy 
miért mutatta magát az Ur először az asszonyoknak, és 
miért nem jelent meg mindenek előtt tan i tványai 
körében ? Mi figyelemmel themánkra szorítkozunk, 
azon megjegyzésre, hogy sz. Márk „először"-je az 
U r azon megjelenéseinek sorára vonatkozik, mely 
bizonyitó eszközül szolgálna feltámadása valódisá-
gáról. Aki ezen körülményt megfigyeli, azon bizo-
nyí ték bir tokában is van, hogy az evangelista 
.először11-]ého\ származott kifogás — a feltámadott 
Krisztusnak any jáva l i többször felemiitett találko-
zása ellen — alaptalan. 

Nagyon helyes megjegyzést tesz e fölött Aberle. 
„Die Berichte der Evangelien über die Auferstehung 
Jesu . Tübingen, Quartalschrif t 1870. 76. l a p j á n " : 
„E szerint Márknak abbeli adatá t , hogy Mária-
Magdolna első mél ta t ta to t t a fel támadott megjelené-
sére, nem is fogjuk anny i r a hangsúlyozni , mintha 
ez ál ta lában feltétlenül az első megjelenés lett volna. 
Minden nehézség nélkül elfogadható, hogy az U r 
fel támadása után Any jának jelent meg először, ds 
liogy Mária-Magdolna csak azok közt részesült az 
első megjelenésben, kik az Úrhoz családi viszony 
ál tal kötve nem vol tak , és ezen szempontnál fogva 
alkalmasokká váltak tanukul felhozatni". 

Nagy jelentőségű azon modor, melylyel loyo-
lai sz. Ignácz e f ö l ö t t kifejezte magá t : „Pr imum 
apparuit Dominus Matri suae, postquam resurrexe-
rit , cum dicat Scriptura, quod apparuit multis. Li-
cet enim nominatim illám non exprimât ; id nobis 
relinquit tarnen pro certo, tamquam intellectum ha-
bentibus, ne alioqui iure audiamus i l lud: Adhuc et 
vos sine intellectu est is?" (Mysteria Vitae D. N. J . 
C. Exercit ia spir. ed. Ratisb. 1855. 373. lap.) Kérdi 
t ehá t : „még ti is értelem nélkül vagy tok-e?" E né-
h á n y szóval erős alapot szolgáltat hosszabb theolo-
gikus bizonyitgatásra a hires sz. gyakorlatok atyja. 
Sz. Ignáoz az Apóst, cselekedete 1, 3. és sz. Pá lnak 
a Kor. I. lev. 15, 6-ból következteti, hogy azon 
többszörös megjelenések közt, melyek a fel támadás 
utáni 40 nap a la t t tör téntek, az első Máriát, Jézus 
any já t örvendeztette meg, és hozzáteszi: a ki ezt 
fel nem fogja, arra alkalmazható Kr isz tusnak Má-
ténál (15,16.) található e megrovása : „Még ti is érte-
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lem nélkül vagytok-e?" Mi tanulékony tan i tványi 
akarunk Jézus társasága ki tűnő alapitójának lenni 
és a húsvét i „Regina coeli" Antifónából szemlélő-
désünk helyességére egy érvet levonni. Ezen dics-
ének szerint Máriának, az egek ki rá lynéjának min-
denki előtt a legnagyobb örömmel kellett betöltet-
nie az U r feltámadása miatt, mert hisz senki nem 
érzett Krisztus szenvedése és halála fölött oly ag-
godalmat és fájdalmat , mint ő. Az evangélisták tu-
dósításaiban némi nyomra ta lá lunk, hogy Mária 
lelke örvendezett volna. Örömmel volt ő telve Er -
zsébet látogatásakor, kinek üdvözlését az örvende-
tes „Magnificat" követte. Midőn Mária ezen dalt 
énekelte, az isteni magzatot szive alatt hordozva, 
hogy ne örvendett vo lna? Gyönyörben úszott szép 
lelke, midőn a szent éjkor Jézust , az isteni kisdedet 
maga előtt fekve először lá tha tá és szülöttét imád-
ha tá . Kéjörömben volt Mária a kánai menyegzőn, 
midőn isteni Fia az ő kérésére első csudáját mü-
veiné. Csak örömöt érezhetett akkor is, midőn Jé-
zust vándorlásaiban követheté; midőn megszámlál-
hat lan sokaságát lá tha tá azoknak, kik az összes 
vidékről seregeltek, hogy Krisztust hal lhassák ; 
midőn értésére esett azok iránti kegytel jes vise-

• lete, kik nyomorban voltak. Legnagyobb örömöt 
érzett azonban mégis akkor , midőn ezerszerte bol-
dogabban, mint az összes ószövetségi szentek együt-
tesen, a húsvét i verőfény első sugaránál , a küzde-
lem és szomor után, először lá tha tá a feltámadott-
nak arczát . „Zengjen szózatod füleimben, mert a te 
szavad édes és az orczád ékes!" (Énekek éneke 2, 
14.) szólt kétségtelenül Krisztushoz. „Lát tá tok-e , 
kit az én lelkem szeret?" (Én. én. 3, 3.) I g y kér-
dezte minden bizonynyal Mária azon jámbor asszo-
nyokat , kik még szürkület előtt siettek az Üdvö-
zitő sirja látogatására. Az apostolnak a korinthu-
siakhoz irt I I . levele 1, 5. szerint, valamint bőven 
részesült a bold. Szűz Krisztus szenvedésében, ugy 
bőséges volt vigasztalása is Krisztus által . — Az 
annyiszor ismételt Alleluja, melylyel az egyház hús-
véti Ant i fónájában az egek királynéját üdvözli, az 
egész világ örömujongásának kinyomata : hogy a 
feltámadott Jézus a n y j á n a k legnagyobb fá jda lmát 
a legnagyobb örömmel ju ta lmazta . Végre ne felejt-
sük sz. J ános 21, 25. megjegyzését fontolóra venni, 
mely szerint Krisztus sokat müveit feltámadása 
után, mik egyenkint fel nincsenek jegyezve, azon-
ban egy részét a hagyomány megőrizte. Hogyha 
pedig az egyházi hagyomány okmányai t vizsgál-
juk, azonnal meggyőződünk arról, hogy nem a 

XI I . században élő Rupert, deutzi apát , volt az első, 
ki ezen véleményt felállitotta ; hanem hogy e hit-
nek nyomára már az első századokban ta lá lunk. 

(Vége köv.) 

Ő FŐMAGASSÁGrÁNAK 
MAGYARORSZÁG BIBŰRNOK-HERCZEG-PRIMÁSÁNAK 

BÖJTI KÖRLEVELE. 
Sacris his Quadragesimae, id vero est, Poenitentiae 

diebus, quando non tantum inobedientiae humanae, quae 
in Paradiso coepit, factam in Ara Crucis expiationem 
devotis mentibus recolimus, sed etiam, si tarnen saluber-
rimis S. Matris Ecclesiae intentionibus conformiter agere 
velimus, propriarum inobedientiarum maculas ieiunii au-
steritate, et fertiliori bonorum operum copia detergere 
adnitimur, ac proinde quando vias mandatorum Dei, fide-
liori, quam adusque praestitimus, alacritate et ingredi et 
ambulare volumus, congruum esse arbitror, ut Vos VV. FF. 
et FF. ad considerandam Obedientiae virtutem invitem, 
immo ut illám una Vobiscum ipse quoque considerem, animo 
reputans illa Psaltis Regii : ') „nisi quod lex tua meditatio 
mea est, tunc forte periissem in humilitate mea," sed motus 
imprimis exemplo Christi Domini, „qui cum esset Filius Dei, 
didicit ex iis, quae passus est, obedientiam, et consummatus, 
factus est omnibus obtemperantibus sibi causa salutis aeter-
nae,"2) ad quod immitandum exemplum unumquemque no-
strum his gravissimis verbis excitât Doctor Gentium 3) : 
„Hoc enim, inquit, sentite in vobis, quod et in Christo Jesu, 

qui hurniliavit semetipsum factus obediens usque 
ad mortem, mortem autem Crucis : propter quod et Deus 
exaltavit ilium et donavit illi nomen, quod est super omne 
nomen," et addit S. Paulus : 4) „Itaque charissimi mei, (si-
cut semper obedistis) non ut in praesentia mei tautum, sed 
multo magis nunc in absentia mea cum metu et tremore ve-
stram salutem operamini." Dicit ergo S. Paulus : is debet in 
Vobis esse sensus et affectus humilitatis, caritatis et obedien-
tiae, qui fuit in Christo Jesu. Christiani estis, Christi disci— 
puli et sectatores estis : Christum itaque etiam in obedientiae 
virtute imitemini, quicunque, quantique sitis. Non nescio vel 
ipsum vocabulum obedientiae nostro imprimis tempore exo-
sum esse, exosum etiam fieri magistrum, qui virtutem illam 
svadét obligationemque illam sectandi demonstrat. Sed oc-
currit Salvianus Massiliensis, explicans causam, ob quam 
virtutes, officiaque hominum palatui arridere non soleant, 
nec reticens, hoc non obstante de iis loquendum, praecipien-
dumque esse. „Totum, inquit ille5), durum est, quidquid im-
peratur invitis. Pene omnis sermo divinus habet aemulos 
suos. Quot genera praeceptorum sunt, tot adversariorum. Si 
largitatem esse in hominibus iubet Dominus, avarus irasci-
tur ; si parsimoniam exigit, prodigus execratur : sermones 
sacros improbi hostes suos esse ducunt : horrent raptores, 
quidquid de iustitia scribitur : horrent superbi, quiquid de 
humilitate mandatur : adversantur impudici, ubi castitas im-
peratur. Aut nihil ergo dicendum est ; aut quidquid dictum 
fuerit, cuique supradictorum hominum displicebit. Mavult 
quilibet improbus execrari legem, quam emendare mentem; 
mavult praecepta odisse, quam vitia. Inter haec quid agant, 
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quibus loquendi a Christo officia mandantur ? Deo displicent, 
si tacent ; hominibus, si loquuntur. Sed ut Judaeis Apostoli 
responderunt, expedit magis Deo obedire, quam hominibus. 
Do tarnen consilium omnibus, quibus gravis et onerosa est 
lex Dei, si accipere non recusant, quemadmodum placere eis 
possunt, quae Deus praecipit. Cuncti enim, qui oder unt man-
datum sacrum, causam odii in se ipsis habent. Omne fasti-
dium non in praeceptis est legis, sed in moribus suis. Lex 
quippe bona est, sed more3 mali. Ac per hoc mutant homines 
propositum affectum suum. Si enim mores suos probabiles 
esse fecerint, nihil eis ex eo, quod lex bona praecipit, displi-
cebit. Quando enim bonus quis esse coeperit, non potest non 
diligere legem Dei : quia hoc intra se habet lex Dei, quod 
sancti homines in moribus." 

„In regno nati sumus, Deo parere libertás est," dixit 
Christiane Seneca paganus, nos autem eodem plane sensu 
dicimus : „Deo servire regnare est, Deo subiici, exaltari." 
„Liber est aestimandus, qui nulli turpitudini servit" inquit 
Tullius, S. Augustinus autem : „Quem, ait, 6) delectat vera 
libertás, ab amore rerum mutabilium liber esse appetat, et 
quem regnare delectat, uni omnium regnatori Deo subiectus 
sit." Hoc sane proprium propria voluntas habet, cum divi-
nae legi fuerit refractaria, ut quo magis sibi servit, eo am-
plius crudelioribus vinculis internectatur. Quid enim magis 
servilius, quam sub vitiorum gemere Servitute ? quid turpius, 
quam terrenis sese cupiditatibus dedere hominem, cui „os 
sublime dédit, coelumque tueri iussit, et erectos ad sidera 
tollere vultus", atque cuius dignitatem Vates Regius sic de-
scribit : 7) „Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria et 
honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manuum 
tuarum ! Omnia subiecisti sub pedibus eius, oves et boves 
universas, insuper et pecora campi, volucres coeli et pisces 
maris." Nonne, ergo, Deo subiecta erit anima nostra 8), Deo 
inquam, qui coelorum incorruptos orbes, siderum inaequales 
cursus, elementorum alternas vices, omnes denique res super-
nás infernasque temperát, gubernat, moderatur, „attingens a 
fine usque ad finem fortiter, et disponens omnia suaviter." 9) 
Quocunque oculos, animum, fidemque convertamus, animata 
et inanimata, immortalia et peritura, coelestia et terrena, 
divina pariter et humana clamant clare ac loquuntur, sub-
iectione eius omnia perfici, qui summa perfectio est, eiusque 
influxu et motione beari, qui omnibus non praeest solum, 
sed interest, imo inest, dicente Apostolo : „In ipso enim vi-
vimus, et movemur, et sumus." 10) Dei ergo mandato ultro 
obsequamur, necesse est. Ilium sequamur, cui frustra recu-
samus obedire ; quia aut sequimur, aut trahimur ; sequimur 
volentes ; trahimur rebelles. „Quia, ut S. Augustinus obser-
vât, n ) nemo superat legem Omnipotentis Creatoris: non si-
nitur anima non reddere debitum. Aut enim reddit bene 
utendo, quod accepit ; aut reddit amittendo, quo bene uti 
noluit. Itaque si non reddit faciendo iustitiam, reddit pa-
tiendo miseriam." In duobus itaque scimus nos omnia consti-
tuta esse et ordinata : in maiestate Dei et in subiectione ho-
minis. Illius est impérium, huius est obedientiae obsequium. 
Deus aeternus est, aeterna est etiam eius summa maiestas ; 
homo quoque semper manet creatura Dei, subditus Deo ; di-
vinum igitur iam in ordine naturae constitutum decretum 
est, ut Deus imperet, et homo obtemperet ; ut Deus adoretur 

et homo subiiciatur. „Deus de coelo paravit sedem suam, et 
regnum eius omnibus dominabitur." 12) „Mundi unus est 
rector, qui universa, quaecunque sunt, verbo iubet, ratione 
dispensât, virtute consummat" inquit S. Cyprianus. 13) 

Utquid necesse fuit primo homini, qui donis naturali-
bus, et natura altioribus tam abundanter fuit ornatus, in pa-
radiso legem dare ? Necesse fuit legem dare, quia necessa-
rium fuit conditionem subiectionis homini etiam sancto, in-
nocenti patefacere, et ut homo earn opere obedientiae decla-
raret, sortis suae Dominum Deum Auctorem agnosceret, ado-
raret, profiteretur. „Certe non potuit Deus, inquit S. Am-
brosius, M) perfectius demonstrare, quantum sit bonum obe-
dientia, nisi cum prohibuit ab ea re, quae non erat mala. 
Sola ibi obedientia tenet palmam, sola ibi inobedientia obtinet 
poenam." Si primo homini iusto et sancto, quem peccati fo-
mes non ussit, quem rebellis affectus non turbavit, lex etiam 
positiva data est, quanto magis opus erat, ut peccato secun-
dum corpus et animam deterior factus homo regatur, guber-
netur, in conditione subiectionis perseveranter teneatur. 
Celsa enim destinatio, ad quam homo iustus a Deo voeatus 
est, e misericordia Dei peccatori quoque mansit assequenda. 

Conditi, et in sanctitate ac iustitia originaria consti-
tuti hominis vita debuit esse obedientia, numquid ad imagi-
nem primae felicis conditionis reparandus homo aliter inve-
niet vitam, quam si se ad manus sapientissimi et sanctissimi 
Dei consignaverit ? Iustum iustitia regit, peccatorem non 
debebit misericordia ad assequendam, quam amisit, iustitiam 
ducere ? Homo aberravit, reduci debet, poteritne reduci, si 
se duci detrectaverit ? Quorsum ceciderit, ipse homo novit, 
sed quorsum, quomodo, quibus viribus elevandus sit, solus 
Deus novit, qui dum irascitur, misericordiae recordatur. 15) 
Perfectae consignationis ad manus Dei affectu exclamavit 
Psaltes : „Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen se-
mitis meis." 16) Hoc intendit Moyses, dum in solemni gra-
vium circumstantiarum conditione ad populum haec direxit 
verba : 17) „Ego propono in conspectu vestro hodie benedi-
ctionem et maledictionem. Benedictionem, si obediveritis 
mandatis Dei vestri, maledictionem, si non audiveritis." 
Consiliis misericordiae divinae congruenter dixit pius qui-
dam orans : „fac mecum, sicut vis, nam scio, quod amator 
sis." Notum etiam est célébré S- Augustini dictum : „iube 
Domine, quod vis, et da, quod iubes." (Folyt, köv.) 

!) Ps. 118, 92. 2) Hebr. 5, 8. 9. 3) Phil. 2, 5. 8. 9. *) lb. v. 12. 
5) Adv. Avarit. lib. 6) 1. de ver. Relig. ') Ps. 8. 8) Ps. 61, 1. ») Sap. 8, 1. 
>°) Act. 17, 28. ") de lib. arb. 1. 3. 12) Psal. 102, 19. 13) de idol, vanit 
14) Sup. psalm. 15) cf. Habac. 3, 2. '«) psal. 118, 104. ») Deut. 11. 26. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aprilö. M e g t é r é s - e v a g y e l ő f i z e t ő - f o -

g á s ? Egyik liberális lap, a ,Reform* visszapillantást vetve 
ama vallási küzdelemre, mely Németországban javában foly 
és szerinte is ,a vérrel és vassal összeforrasztott birodalmat 
megrendíti', nem különben ama vallási viszályra, melyet 
,egy eszélytelen liberalismus Ausztriában felidézni sietett', 
melyre nézve a ,Reform,1 szintén azon véleményben van, 
hogy bátran elmaradhatott volna, mindebből azon hasznos 
tanulságot vonja ki, hogy őrizkedjünk hazánkban is megin-
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ditani a vallási viszályt, az állam és egyház közti küzdel-
met. Nálunk, — úgymond — hol annyi a felekezet, e küz-
delemnek bonyodalmai még sokkal nagyobbak mint egye-
bütt. Gyöngék vagyunk mi arra, hogy oktalanul szaporít-
suk a belvillongást. Legyünk és maradjunk türelmesek a 
vallási dolgokban. Ugyan, ki mondhatja, hogy nem marad-
hat meg Magyarországon a más hitűek vagy papok miatt ? 

Márczius 30-ról, tehát épen az évnegyedes előfizetés utol-
sóelőtti napjától levén keltezve a czikk, nem tudjuk, mennyi 
befolyással volt végszavaira az előfizető-fogás, mennyire 
nem, és igy nem tudhatjuk másrészt azt sem, az előfizetők 
fogása mellett, vezette-e az irót nemesebb indok is, mely a 
jövőre nézve biztos kilátásba helyezné a megtérést azon 
egyedül helyes irány felé, mely az ország lakosságának 
többségét, a katholikusokat kielégíteni képes lenne. Mind szt 
nem tudjuk ; de tudjuk azt, hogy a katholikusok hétévi foly-
tonos keseritése, a katholicismus elnyomására rendszeresen 
ugyancsak hét év óta irányzott törekvés után, végre valahára 
itt volna az idő, hogy lapjaink, ugy mint a kormány a tör-
vényhozótestülettel együtt belássák, hogy a katholicismus 
ellen eddig követett irány fokozatos folytatásával az orszá-
got nem erősiteni, hanem gyengíteni, végül tönkre tenni fog-
ják ; — itt volna az idő, hogy mint a ,Reform? magát kife-
jezi ; az esztelen liberalismus karjaiból magokat kiszakít-
sák, hogy a katholikusok végül megnyugtassanak. 

Igenis, mi a katholikusok kedélyének megnyugtatá-
sát követeljük és pedig oly értelemben, mely minden kétsé-
get kizárjon a felől, hogy a katholikusok vallási ügyeikben 
épen ugy, mint birtokaikban háboríttatni nem fognak. De 
e czélra egy chamaeleon természetű lap, sőt az összes liberális 
lapirodalomnak egyszerű nyilatkozata sem elegendő. Sza-
vakban, Ígéretekben nem szűkölködtünk eddig sem, ami 
megnyugtatásunkra mindez a semminél is kevesebb, és ro-
szabb mint semmi igéret ; nekünk kézzelfogható tények 
kellenek épen ugy, mint kézzelfogható tények idézték elő 
és idézik ma is nyugtalanságunkat De melyek e kézzel-
fogható tények ? 

Hogy a vallási viszály nálunk is az ajtó előtt áll és 
csak intésre vár, hogy beléphessen, hogy a küzdelem egy-
ház és állam közt részben már is létezik, — e bűnnek súlya 
részben tagadhatatlanul a liberális sajtó vállait nyomja, 
megnyugtatásunkra tehát e tekintetben okvetetlenül szük-
séges — nem a sajtó hallgatása, nem egyszerű lemondás az 
irányunkban elfoglalt ellenséges álláspontról, habár a fel-
zaklatott kedélyek nyugalmára ez is sokban közreműköd-
nék; — de mindez nem elég, a sajtónak positive kell be-
szélni azon szabadkőműves irány ellen, melynek egyházi 
téren eddig hathatós szószólója volt, tenni kell, nem egyszer 
és a kétes értelem eloszlatására, nem is az előfizetések előes-
téjén, hanem minden alkalommal épen ugy, mint eddig min-
den alkalmat megragadt, hogy az egyháznak árthasson. Ez 
előjele lesz annak, hogy a sajtó kezd megtérni, és mi kez-
dünk iránta bizalommal viseltetni ; mig ez nem történik, 
mig a czikkek tartalmát és szellemét az előfizetési időszak 
közel- vagy távolléte határozza meg, addig engedjék meg 
nekünk is, hogy kételkedjünk őszinte megtérésük felől, és 
ezentúl is hangosan tényekben nyilatkozó megnyugtatást kö-
veteljünk. 

E nyugalom azonban nem fog beállani mindaddig is, 
igy fenn kell tartani a kath. lelkismeret éberségét, fokozni a 
kath. ügy melletti lelkesedést, a többi közt mindaddig, mig 
csak fenn fog állani az egyház és állam közti viszony rende-
zésére (?) kiküldött 27-es bizottság, mig csak fenn fog tar -
tatni az e bizottsággal összefűzött eszmék sorozata ,az egy-
ház szabadságáról' Bismarck modorában és placetummal, 
polgári házasság és olyforma autonómiával, melyben az állam 
meg fogja határozni, ,hogy az minő ne legyen' stb. ; mig csak 
létezni fog közösiskola, mig fentartatik a hithagyást, a ve-
gyes házassági perek elintézését rendező törvény, szóval mig 
az egyház égbekiáltó sérelmével hozott törvények érvény-
ben lesznek, addig a kath. lelkismeretek nyugalmáról szó 
sem lehet. 

Az általános szempontból felemiitett küzdelem mellett 
a szabadkőműves szellem ellen, e részletes pontok azok kü-
lönösen, melyek megváltoztatása érdekében mulhatlanul kö-
telessége a sajtónak hatni, ha azt akarja, hogy a katholikus 
kedélyek valóban megnyugodjanak.Lépjen e térre a ,Reform 1 , 
hivja fel e czélra laptársait, ha idézett nyilatkozata csak-
ugyan őszinte és komoly. Ha nem április elsejének közeledte 
sajtolta ki belőle a czáfolhatlan igazságot, ugy joggal meg-
várhatjuk, hogy egy lépéssel tovább fog menni, hogy nem 
marad meg ez általánosságok terén, hanem részletekbe bo-
csátkozva törekedni fog odahatni, hogy ne csak a küszöbön 
álló vallási viszály fel ne üsse fejét hazánkban, hanem az 
eddig keserűséget és közfelháborodást okozott sérelmes tör-
vények is azon az uton, melyen hozattak, a kath. lelkismeret 
nyugalmával megegyezőleg változtassanak meg, mert azt 
jól tudhatja a ,Reform' hogy az üdvös haladásnak nem csak 
a nyilt viszály, hanem a bensőkben forrongó elégedetlenség 
is útját szokta állni. Ha e lépésre magát a,Reform' rászánja, 
ugy biztositjuk, hogy a jövő évnegyedes előfizetés alkalmá-
val hathatósan fogjuk támogatni sorainkban, addig pedig 
olvasóinknak talányul azt adjuk fel, fejtsék meg: meg fog-
juk-e Írhatni ez igért ajánló-levelet? — $ 

Tiszavidék3 márczius végén. Me m i n i s s é i u v a -
b i t ! (Vége.) Nem akarom, nem is fogom azért jelenben e 
hatásra számított pápai allocutiónak közhely gyanánt is-
mert egyes passusait, a történelmi tények adataival részle-
tesen taglalva czáfolgatni ; hiszen olvasóink anélkül is tud-
hatják, tudják : hogy hát az „egyén" emancipatióját régen, 
nagyon régen kivívta a „társadalom" átalakításával a ka-
tholicismus, midőn a reformátor még mindig „késett az éji 
homályban" ; és hogy valamint az „egyénért", ugy a „tár-
sadalomért", „hazáért", „nemzetért", mint szintén „az em-
beriség végczéljáért", — a központhozi szellemi viszonya 
daczára, — a hit, remény és szeretet egységében, sokkal 
több, sokkal nagyobb szolgálatokat tett, áldozatokat hozott 
másfélezredévet haladó élete folytában egyházunk, semhogy 
az oly hangsúlyozással hivatolt háromszázados mult emlé-
keinek örökségében, a dicsőség érdemeit és diadalát mono-
polizálniok lehetne az „atyafiaknak" ! 

„A lelki világ törvényeire s követeléseire" irányult 
áhitatos tekinteteit, kegyes pillantásait sem szándékozom bí-
rálgatni, vitiálni, noha tényleg inkább a világ lelke törvé-
nyeinek, követeléseinek volua feltüntethető, mondható azon 
irányzat, melyet követve, melyben haladva az „eadem mu-
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tata resurgo" jelszó mellett proteuszkodó korszellemmel 
végelemzésben csak azért kaczérkodnak, alkudoznak, egyez-
kednek és frigyesülnek, miszerint „ellen-polust" képezhes-
senek, az emberiség az 1789, azaz a forradalom vívmányainak 
biztosithatása végett, miért természetesen hagyományos 
kegyelettel lelkesülnek ! 

Mellőzöm tehát ezeket ; mindazonáltal egész általános-
ságban megjegyzendőknek találom : 

Hogy — amidőn a ntiszt. ur a „szabad vizsgálódás" 
czime és védve alatt, elvben oly specialis felfogás, nézet és 
vélemény enthusiastája, ugyanakkor egyszersmind ez ex 
offo annyira védett álláspont következményével ellentétben 
— in praxi, velünk szemben, tanuk exclusiv jogosultságá-
nak, csalhatatlanságának fanaticusa ; a ki e — nem tudom, 
szerencés avagy szerencsétlen „csillag" alatt divó — logica 
érvényesítésével, talán még az egyház és állam közötti dif-
ferentiák gordiusi csomóját is, az evangéliumnak és alkot-
mánynak, a stat pro ratione voluntas §§-ai alapján oldaná 
meg, persze Isten dicsőségére ! 

Továbbá, hogy „a világosság (!) igazság (!) és szere-
tet (!) országának", — melynek eszményképe, mintaállama 
bizonyára Borussia, — a caesaropapismus rendszerével sza-
badelvüskedő polgárait, a Bismarck-programm megvalósu-
lását eszközlendő, idő- és alkalomszerű lehet a palásttal 
leplezett mozgalmakra izgatni; hanem szegény hazánkra, 
szegény nemzetünkre nézve, kivált a mostani válságos hely-
zetben, — valóban végzetes vállalat, — mondhatni, — bű-
nös és átkos merénylet „az egyes felvetődő árnyalatok" ki-
sérteteiről ábrándozni, rémeiről mesélni, hogy a béke, az 
óhajtandó és fentartandó béke áldásainak élvezetét zavaró 
ellenségeink előnyére, javára, — az előítélet s elfogultság 
fokozta féltékenységében, a legfélelmesebbet : önmagát in-
gerelje pro aris et focis — küzdeni ! 

Végül miután „ex uno disce omnes !" ez is tényleg il-
lustrálja a részvétnek, érdeknek, czélzatoknak, űzelmeknek 
ama solidaritását, melynélfogva az állami mindenhatóság, 
kül- és belföldi ,Gründerei1, a véd- és dacz-szövetségre 
mindig kész protestantismus czégje alatt s közreműködése 
mellett mesterkélt furfanggal készitik elő s általánosítják a 
missiójukhoz hü Hohenzollerek a rájok erőszakolt (! ?) világ-
uralmi vagy más kifejezéssel : a culturharczot : itt volna az 
ideje illusióinktól megválni s nekünk is a védelemre immár 
sorakozni, tömörülni. A szenvedőlegesség dissolut helyzeté-
ből egyszer valahára kilépni, s az önkormányzat életképes 
szervezetében jogainkat, érdekeinket, magunkat érvényesí-
teni készt, kötelez, kényszerit minden ; nehogy a tevékeny 
antikatholikus propaganda túlsúlyba, előtérbe jutva, több-
ségük mellett is előbb utóbb elnyomjon. Igen, mert habár 
végszükség esetében „non possumus"-sal igazolhatnék is a 
függetlenségi, szabadsági igény óvástételét, tiltakozását, 
azonban nem menthetnők ki a késedelem s mulasztás miatti 
felelősséget, hibáit és vétkeit az utókor előtt ! F. B. 

Bécs. K a t h . g y ű l é s . (Folyt.) Beszédeket tartottak 
németül: mindakét Liechtenstein hg., Weiss-Starkenfels báró, 
Pergen gróf, Marosy s Bausenwein urak Pozsonyból, dr. 
Oelz, vorarlbergi bir. tan. képv. s Aumayr ur Bécsből. Wurm 
plébános Morvaországból a maga anyanyelvén, Barbao gróf 
Laibachból vendül, Paulinowitsch kanonok Dalmatiából hor-

vátul s Valussi goricziai bir. tan. képv. olaszul. A szónokok 
a legkülönbfélébb szempontokból fejtegették a felekezet-
közi' tvjavaslatokat, s mindnyájan abban egyeztek meg, 
hogy szűkebb hazájok katholikusai e javaslatokat határo-
zottan elvetik. Az egyes beszédek jellemzésére kiemeljük, 
miszerint Liechtenstein Albert hg. a választási törvényt is 
érintette, mely, mint igen helyesen megjegyzé, azt eredmé-
nyezte, hogy a népnek többsége, a katholikusok, mostani 
képviselő testületeinkben csak egy csekély kisebbség által 
képviseltetnek ; mely viszonyok tevék lehetségessé, hogy ily 
népnek ily törvények akasztassanak nyakába. Testvére, 
Liechtenstein Alajos hg. maró sarkasmussal ecsetelte azon 
nemzetgazdászati ,lendületet', melyet a liberalismus mind-
addig adott az országnak, mig az egész egy nagyszerű 
,Krach'-bau lyukadt ki, melyet most az egyházüldözés által 
elfedni szeretnének. Megjegyzendő, hogy a ,Grazer Volks-
blatt' ezen beszédnek közzététele miatt lefoglaltatott. 

A beszédek után egyhangú lelkesedéssel két resolutio 
mondatott ki. Az első Poroszország s Svajcz püspökeit, pap-
ságát s világi hiveit üdvözli, azon bátor állhatatosságért, 
melyet a vallásért vivott küzdelmeikben tanúsítanak, s kö-
szönetet mond az angol katholikusoknak, mivel meetingjeik-
ben oly férfiasan felszólalni bátorkodtak. A második reso-
lutio fogadalomképen mondja ki, hogy a gyűlés tagjai, bármi 
történjék is, hiven s tántorithatlanul ragaszkodnak a szent-
atyához s a püspökökhez. A gyűlés 4—7 óráig tartott. Üd-
vözlő táviratok Angol-, Bajor-, Porosz- s Olaszországból, 
Svajcz- s Belgiumból jöttek. Nevezetes, hogy Olaszország-
nak majdnem minden városából érkezett egy telegram. Ma-
gyarországból is — egy, Sopronból. Az itteni liberálisok 
leginkább az olasz táviratokért haragudtak. 

Ezen nagy feltűnést okozott gyűlés után jött az osz-
trák püspököknek nyilatkozata a ,hitfelekezeti' tvjavasla-
tokkal szemben. Mielőtt annak tiszteletteljes birálatába bo-
csátkoznám, szabadjon az egész okiratnak eszmemenetét rö-
viden jeleznem. 

A hitélet, mondják főpapjaink, csak a szabadság ae-
gise alatt virágozhatik fel ; a kényszer kiöli, elfojtja. A 
hitélet terén az ember a legszabadabb s a legkötöttebb egy-
szersmind. A vallási meggyőződés a képzelhető legönállóbb 
valami ; az ember csak annyiban érzi magát szabadnak a 
mennyiben vallásos. A szabadság eme legbensőbb szenté-
lyéig nem hat semmiféle zsarnoki kéz. Minden egyéb javai-
nak elkobzását nyugodtan nézheti a halandó, de ha vallását 
támadják meg, akkor még a leghidegvérübb is szent haragra 
gyul, s késznek nyilatkozik hitét vérével is megpecsételni. 
„Valamely kis országnak kormánya az, mely e napokban 
ama nagy igazságnak adott kifejezést, mely az állam s egy-
egyház közti viszonyra nézve döntő. Larisch minister az, ki 
az anhalti képviselőházban kijelenté, miszerint az állam csak 
a földi viszonyokra köteles hatni, nem pedig azokra, me-
lyeknek czélpontjai a jövőben feküsznek." Ne keveredjék 
az állam az egyház belügyeibe, valamint az egyház is min-
dig tartózkodik attól, nehogy zavarólag az állam hatáskö-
rébe átcsapjon, s autonómiáját megsértse vagy megbénítsa. 
Sőt az egyháznak áldó, megszentelő hatása az államra is 
terjed ki, melynek törvénye s igazságszolgáltatása csak a 
vallástól nyeri végleges sanctióját. Ezért az államnak ön-
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érdekében fekszik, hogy az egyház tekintélyét támogassa. 
„Nem régen volt, hogy igen liberális eljárásnak tartatott, 
az államnak az egyháztóli elválasztását sürgetni. De azok, 
kik ezt az egyház iránti ellenszenvből tették, most egyszerre 
megváltoztatták nézeteiket ; mert azt vették észre, hogy az 
ekként keletkezendő viszony nagyon is előnyös lenne az 
egyházra nézve. Az úgynevezett jogállamnak emberei t. i. 
midőn az egyházról van szó, sohasem a jogot,' de mindig 
csak saját pártjok hasznát tartják szem előtt. A naponta 
változó vélemények s nézetek áramlata nem érinti az egy-
házat, mely igen jól tudja, hogy vannak körülmények s ál-
lapotok, melyek közt az egyháznak olyatén elválasztása az 
államtól, minőt Amerikában látunk, jogos kivánatoknak ké-
pezheti anyagát, mindazonáltal nem az elválasztottság, ha-
nem az együttes közrehatás azon állapot, mely Isten szán-
déklatainak legjobban megfelel, amiért is az egyház, hogy 
minden viszálynak elejét vegye a keresztény fejedelmeknek 
messzeterjedő befolyást engedett a keresztény nép elöljárói-
nak s tanítóinak megválasztására." De az állami absolutis-
mus állami intézetté akarja az egyházat tenni, miáltal azt 
mutatja, hogy rendeltetéséről nincs helyes fogalma. „Épen 
leglényegesebb jogai az egyháznak azok, melyeket az állam 
nem is adhat neki, amiért is az egyház csak elismerést ki-
ván, egyebet semmit." Végre kijelenti a püspöki kar, misze-
rint nincs azon helyzetben az államnak legfőbb hatalmát 
más téren, mint épen csak saját hatáskörén belül elismerni, 
minélfogva sohasem adandja beleegyezését olyasmire, mi az 
egyház javát veszélyeztetné. (Folytatjuk.) 

Svnjcz. L i b e r a l i s n y i l a t k o z a t az ó k a t h o -
l i k u s o k r ó 1. Dubs, szövetségi tanácsos, protestáns, s mint 
ilyen nem épen barátja a katholikusoknak, sőt azoknak 
egyike, kik a maga idején nagy reményeket kötöttek az 
ókatholicismushoz, legújabban ezeket irja az ,Eidgenossen-
schaft' czimü lapban : 

„Feltűnő az a stagnatio, mely legújabban az ókatholi-
cismusnak terén észlelhető. Huzamosb idő óta semmitsem hal-
lani róla, s ugylátszik, mintha terjeszkedő ereje végképen 
ellankadt volna. Ha ez igy van, akkor e körülményt onnan 
magyarázzuk, hogy az egész ókatholicismus már természe-
ténél fogva inkább politikai, mint vallási mozzanat volt. 
Mint az egyház kebelében a hierarchia túlkapásai ellen1) 
keletkezett ellenzék figyelemreméltó volt, mint fegyver a 
kormányok kezeiben jelentőségét legott végképen elvesz-
tette. Joggal azt mondhatjuk : a kormányok támogatása ölte 
meg. S nem csak megölte, hanem örök időkre is szégyenbé-
lyeget sütött rá, mert immár felelőssé tétetik mindama erő-
szakért, mindama gyűlöletes dőreségekért, melyeket a kor-
mányok, állítólag az ő védelmére a másik katholikus vallás-
ért elkövettek". 

„A vallási téren elkövetett ezen erőszak épen ellenke-
zőjét eredményezte annak, mi voltaképeni czélját képezte 
volna. A kath. hierarchia a tévmentességi dogma által igen 
ferde helyzetbe jutott s még a legjobbak közül is sokakat 
elidegenített magától2). Nehéz volt ezek után az elvesztett 
rokonszenvet visszaszerezni. De a mire e tekintetben saját 
erejéből képtelen leendett, azt ellenségeinek ügyetlensége 

*) és 2) Megjegyzendő, hogy Dubs, mint fentebb mondók, protes-
táns, mit egyes későbbi nyilatkozatoknál is figyelembe venni kérünk. Szlc. 

hozta létre. Az ellene megindított üldözések következtében 
a kath. egyház ma erősebb s tömörebb mint valaha, s ezért 
teljes joggal köszönetet mondhat — üldözőinek. Azon tör-
ténelmi tapasztalat, hogy a szenvedő egyház a legerősebb, 
ismét egyszer fényes módon érvényesült". 

„A mik a Jurában történtek, sokkal több hasznot hoz-
tak a katholikusoknak, mint amennyi kárt nekik az u j al-
kotmánynak bármelyik szakasza tehetné. Néhány év múlva 
szégyenszemmel fogunk azon kísérletekre visszatekinteni, 
melyeket egy kormány tőn avégből, hogy szabad polgárokat, 
hivatalos uton foszsza meg vallásuktól, s mást helyezzen az 
eltörültnek helyébe. E dolognak csak ez az egy jó oldala 
lehet, ha okulva a történteken a teljes vallásszabadságot 
mondjuk ki s alkotmányilag megtiltjuk az államnak, vallási 
dolgokba beavatkozni." 

IRODALOM. 
= Beküldetett : Megrendelési felhívás ily czimü re-

gényre: ,Családi Boszu' vagy : az 1873-iki földrengés Ca-
labriában, irta Zetter Károly. Fordította : A Csanádi növen-
dékpapság magyar gyakorló-iskolája. 

A szerző e müvével valóban a hivatott irók sorában 
foglal helyet ; merész képzelete, költői képekben kifogyha-
tatlan találékonysága, a tárgy szerencsés felosztása, a jellem-
festések tökélye, a szenvedélyek hü ecsetelése által oly ér-
dekes s erkölcsnemesitő könyvet nyújt kezünkbe, miszerint 
lehetetlen azt letennünk addig, mig annak végső lapjára 
nem jutottunk ; mig remegő szivünk meg nem győződött 
arról, mint őrködik az isteni Gondviselés s mint deriti fel 
mosolyával a borongó eget azok felett, kikért olvasás köz-
ben nem egyszer visszafojtott lélekzettel ejtettünk forró 
könnyeket. 

A 18—20 nyolezad ivre terjedő müára 1 frt. Tíz pél-
dány után tiszteletpéldány jár. Az előfizétési pénzek és meg-
rendelések legkésőbb f. é. május végéig ily czim alatt : A 
csanádi növendékpapság magyar gyakorló-iskolájának Te-
mesvárott — papnevelde — küldendők be. 

= Előfizetési felhívás Jungmann József ily czimü 
munkájára: ,A Szépség és a Szépművészet' a sokratesi és ke-
resztény bölcsészet nézetei szerint lényegében előadva. For-
dították a győri nagyobb papnövelde Sz.-Imre-Egyleté-
nek tagjai. 

A mü diszes kiállításban 34—35 ívnyi tartalommal 
jul. hó végén jelenik meg. — Előfizetési á r : 1 frt. 80 kr. 
(Bolti ára 2 frt. 50 kr.) Tiz példány után tiszteletpéldány 
jár. Az egylet jelenti egyúttal, hogy miután Schüch Ignácz 
által a lefordított „Lelkipásztorkodás kézikönyvé'-nek n . 
kötete majdnem teljesen elfogyott, ha tömegesebben jelent-
keznének megrendelők, kész ujabb átnézett kiadást ren-
dezni. Az előfizetési iveket legalább april végére kéri az 
egylet beküldetni. • 

Jelentés. Többeknek. Értésemre esett, hogy „A 
kath. iskolakérdés tekintettel korunk- és hazánkra" czimü 
pályamunkámra nézve, melyet a pesti m. k. tudomány-
egyetem hittani kara a Horváthféle alapítványból megjutal-
mazott, több helyütt azon óhaj nyilváníttatott, hogy nem 
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volna-e az intentiókra is megszerezhető ? — egész készség-
gel kijelentem, hogy azon czélból, miszerint az ily korszerű 
kérdéssel foglalkozó munka minél szélesb körben ismertes-
sék, nevezett munkát pályatársaim két miséért ,ad inten-
tionem dantis' póstai uton tőlem bérmentve megnyerhetik. 
Utols. pósta Himesház, Mohács mellett." Szebényben, 1874, 
márcz. 26-án. Haragó József plébános. 

VEGYESEK. 
— De asservatione et distributione ss. Ole-

ovum. Dub. Sacerdotes curam animarum exercentes pro sua 
commoditate apud se in domibus suis retinent sanctum oleum 
infirmorum. Quaeritur, an attenta consuetudine haue praxim 
licite retinere valeant ? S. R. C. resp. Negatíve, et servetur 
Rituale Romanum, excepto tamen casu magnae distantiae 
ab ecclesia, quo in casu servetur etiam domi rubrica quoad 
honestam et decentem tutamque custodians. S. R. C. 16. 
Dec. 1826. 

Dub. Au decani distributionem ss. oleorum differre 
possint usque post dominicam in Albis ? 

Resp. Negative, S. R. C. 16. Dec. 1826. 
Dub. An pastores recte retineant sacra olea in domibus 

suis usque in Dominicam receptionem eorum subsequentem ? 
Resp. Negative et servetur Rituale Romanum, excepto 

casu magnae distantiae ab ecclesia. S. R. C. 16. Dec. 1826. 
— Lapunk 24-dik számában ugyané helyen okadatolt 

csudálkozásunkat fejeztük ki némely liberális lapnak azon 
állítása felett, hogy pápa ő szentségének császárunk s kirá-
lyunk ő felségéhez a lajthántuli legujabbi felekezetközi 
tvjavaslatok ügyében intézett magánlevele, legfelsőbb hely-
ről Andrásy grófnak adatott volna ki, természetesen semmi 
más czélból, mint hogy arra feleljen ; — ugyanerre nézve 
most a pozsonyi ,Recht' magasállásu, teljes hitelességre igényt 
tartó forrás alapján e. c. 76 számában azt állitja, hogy ő 
felségének válaszlevele már elkészült, olyképen, hogy ezt ő 
felsége maga fogalmazta s sajátkezüleg le is irta. Abban, 
hogy ő szentségének magánlevele Andrásy grófnak adatott 
volna ki, egy szó sem igaz. Ő felségének válaszlevele köz-
vetlenül ő szentségének kezeibe adatott át, nem a római nagy-
követség utján. Tartalmára vonatkozólag a ,Recht1 tudósítója 
azt mondja, hogy az ő szentségére ,legnagyobbrészt' meg-
nyugtató s vigasztaló hatást gyakorland. — A tudósító előre 
is kijelenti, hogy állításait minden félhivatalos dementi elle-
nében is fentartja. Hasonló tudósítást a ,Journ. de FI.' is 
hozott. 

— A hullák elégetése körüli agitatio most Svajczba 
tette át székhelyét. Mi legyen ezen oktalan űzelmeknek 
voltaképeni czélja, legvilágosabban megmondja a 3t.-galleni 
, Volksblatt' : „A hullák elégetése arra kényszeritendi az em-
bereket, hogy azon képzelődést, mintha a halál után is még 
megmaradna valami az emberből, alaposan módosítják ma-
gokban, látván, hogy az egész emberből csak egy maroknyi 
hamu marad. Igaz, hogy az eltemetett ember is elenyészik, 
de ezt nem látjuk saját szemeinkkel, amiért az illusio sza-
badon működhetik mellette". Szóval az egész hulla-égetési 
komédiának czélja a lélek halhatatlansága iránti hitnek alá-
ásása. — Hetven orosz-lengyel, egyesült-kath. pap mert egy 
a czárhoz intézett együttes beadványban azon erőszak ellen 
felszólalni, melylyel híveik a schismára átkényszerittetnek. 
Ennek következtében 47 közülök Sziléziába küldetett, 23 
pedig egyszerűen száműzetett, kik Gallicziába vándoroltak 
ki. — Bécsben a tavali,Krach'-nak utóhatásai oly mérvek-
ben mutatkoznak, melyek kiterjedésre nézve magával az 
első katastrofával is vetélkednek : ennélfogva, miután a 

a Griskra-companiának nem sikerült a költségvetési tárgya-
lások alkalmával az innsbrucki jezsuita-facultást eltörülni, 
most oly önálló tvjavaslatot hoztak inditványba, melynek 
értelmében a jezsuiták és a ,rokon' szerzetek Ausztriából 
egészen kitiltatnának. Ezzel aztán a nyárspolgárnak figyelme 
leköttetik. 

— A német birodalmi tanács e napokban, a sajtótör-
vény felett tanácskozván, többi közt a következő szakaszt is 
fogadta el : „Valamely időszaki nyomtatványnak szerkesz-
tője köteles, egy abban közölt ténynek helyreigazítását az 
abban érdekelt hatóság vagy magányszemélynek kívána-
tára, minden megtoldás vagy kihagyás nélkül felvenni, ha 
a beküldő helyreigazítását alájegyzi, s abban semmi sem 
fordul elő, mi a köztörvény szempontjából büntetésre méltó. 
A helyreigazításnak tényleges adatokra kell támaszkodnia, 
s a mennyire lehet a helyreigazítandó közlésnek terjedel-
mére szorítkoznia". S valamivel alább azt határozza a ker-
déses szakasz, hogy minden helyreigazítás a legközelebbi 
számba, azon a helyen, s ugyanazon betűkkel teendő közé, 
melyekkel a helyreigazítandó közlés nyomatva volt. 

Ezen szabályzat, jól felhasználva s következetesen 
alkalmazva igen nehezzé teendi a zsidó s egyéb liberális 
,irók'-nak, napnap mellett a legtiszteségesebb embereket 
sárba rántani ; akkor pedig nem egy irodalmi existentia 
szűnnék meg, ha többé nem lehetend széltében rágalmazni, 
hazudni, ferdíteni, s a tiz esztendőben talán egyszer előfor-
dulandó helyreigazítást valahol hátul a lap legalsó végén, 
olvashatlan kis írással eldugni. Szintén csuda, hogy a német 
liberálisok e szakaszt elfogadták, mert ezzel csak a magok 
embereinek üzletét szorították meg. 

— Párisban elhatároztatott, hogy a nyilvános ker-
tekből minden meztelen szobor eltávolittassék. A ,Monde' 
azt is követeli, hogy a kormány tartózkodjék az oly ,müvé-
szek'-nek támogatásától, kik ilyeneket készítenek. 

— Tehát megindultak ellenünk az erdélyiek is. Az 
ottani ,Prot. Közlöny' azon lopott sodarban akadván fenn, 
melynek érdekes1) históriáját lapunk 23-dik számában el-
mondtuk, a következő megjegyzést fűzi hozzá, melynek 
fogalmazása azt mutatja, hogy a Királyhágón tul is már 
valaha Luther Márton polémiái irályának hírét hallhatták ; 
„Tartózkodunk minden kommentártúl (sic) e nyomorult, e 
piszkos váddal szemben — mondja a ,Közlöny1 a sodar-
lopás alkalmából — mely egy az emberi természetből önkint 
kifejlődött intézményt (a sodar-lopást ? . . ) ugy akar nép-
szerűtlenné tenni, hogy egyszersmind a protestáns egyház 
szemei közé vágja a legnagyobb arczátlanságot. Ilyenek az 
ultramontánok : „ex uno, disce omnes". 

Látja a szíves olvasó, hogy ez nem épen uri módon 
van mondva ; no de ez az ,Erdélyi Protestáns Közlöny' dolga. 
Minden ember ugy ir, a hogy magához s társadalmi állásá-
hoz legillőbbnek tartja. Jeles az egészben az, hogy az ember 
voltaképen nem is tudja, váljon, az érdemes czipész-pár 
iránti rokonszenven kivül, mi az, mi a nem kevésbbé érde-
mes ,Közlöny'-1 oly freneticus dühbe hozta. Talán azon álli-
tásunk, hogy a protestáns ,egyház' nagyon könnyen meg-
barátkozik a polgári házassággal ? . . Talán tagadni tetszik 
ezt ? — Ugyan ne tessék magát blamirozni ! 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 394 frt. 94 kr. s 140 frank aranyban. 
Khál József, bozsoki pl eb. szentséges atyánknak fiúi 

kegyeletből piros tojásul 1 db. cs. k. ar. 

') Bocsánatot kérünk a pesti ,P. E. s I. Z.'-tól, hogy e szót ismét 
használni mertük. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor 'saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Tartalom. Isteni Üdvözítőnk dicsőséges feltámadása után a bold, szűz Máriának jelent meg legelőször. — Ő főmagassá-
gának böjti körlevele. — Egybázi tudósítások : Pest. A feltámadás csudaszere. Alvidék. Hová jutottunk ? Bécs. A püspökök 
közös felirata. Bóma.V. Emanuel a Quirinál- s a Vaticánban.Paris. Dupanloup püspöknek körlevele sat.—Irodalom. Vegyesek. 

Isteni Üdvözítőnk dicsőséges feltámadása után 
a bold, szűz Máriának jelent meg legelőször. 

I I . 
Kathol ikus elv szerint minden egyházi tannak 

ál ta lános forrása azon kinyi latkoztatási tudat, me-
lyet a Szentlélek az egyházban a hamisítástól meg-
őrizve ta r t . A miből következik, hogy a hagyomá-
nyos elemek, az egyháznak folytonos öntudata , a 
sz. irást anyagi tekintetben kiegészítheti, és tanú-
s í tha t ja a mi ebben épen nem, vagy csak közvetve 
s jelezve tan i t ta t ik . Azonban korántsem oly nehéz 
a szóbeli hagyományokat ki tudni , mihelyt okmá-
nyai t , és ezek közt első helyen az egyházatyák és 
irók i ra tai t segitségül veszszük. Mindenekelőtt talá-
lunk mi itten oly nyilatkozatokra, melyek az előre-
bocsátott megfontolásokkal a legjobban összeille-
nek. Bizonyára a legrégibb tanúbizonyság sz. Am-
órws-nál ta lá lha tó : „Vidít ergo, — mondja«ő, (De 
Virgini tate I I I , 14.) — Maria resurrectionem Do-
mini, et prima vidít et credidit". „Eundem, — igy 
nyilatkozik sz. Epifán, (Haer. L X X X V I . conf. 25.) 
Maria cum in carne splendidissime resurrexisset, ac 
postremo discipuli omnes adoraverun t" . U g y a n ez 
található niszszai sz. Gergely-né\ (In Christi resurr . 
Orat . I I . ) és még hozzáadja : „quoniam nec a pas-
sione quidetn abfuit , sed stabat iuxta crucem, ut 
Ioannes memoriae prodidit, quam etiam decebat ea, 
quae ad gaudium pertinebant, annunt iare , ut quae 
radix gaudii esset ac praeclare audivisset illud : A ve 
grat ia plena Dominus tecum". Sedulius, (Op. Pasch. 
V, 362. Casaubon, Baronius bibornok harapós kri-
t ikusa megjegyzi [Exerc. XVI. n. 118. ed. Lond. 
1614.:] Asserit hoc Baronius, ex veteri ut ait tradi-
tione. Neque ego sane velim contra tendere. Scio 
Sedulium poetam id olim dixisse post alios ; azon-

ban a 601. lapon ellenkező nézetre jön, mi egy 
annyira konok angl ikanusnál épen nem feltűnő.) a 
keresztény költő igy énekel : „Quae cum clarifico 
semper sit nomine mater, semper virgo manet. Huius 
se visibus adstans luce palam Dominus prius obtu-
lit, u t bona mater grandia divulgans miracula, quae 
fui t olim advenientis iter, haec sit redeuntis et in-
dex". György, nikomediai metropolita, ki Phot ius 
idejében virágzott , e felől igy nyilatkozik : „pai-
erai ut oeconomiae arcano aspectu quoque ac clari-
tate Fili i eam deliciari contingeret. Tanquam enim 
matr i ac ei cui crédita essent oeconomiae mysteria, 
soli etiam Dominus ostendit resurrectionis miracula, 
nedűm excellentius supra apostolos ac foeminas un-
guenta ferentes, verum etiam supra quam angelica 
ac intellectualis institutio habeat. Sic igitur nul lo 
medio, primae illi clara lux ac laetitia resurrectionis 
adfuls i t" . (Sermo in immac. Virg. sep. Malou-nál, 
Pietas Mariana. Lov. 1847. 351. lap.) — A valószí-
nűleg a VII . században élő szerzője a Xqiotoç núoxwv, 

szenvedő Krisztus t ragoediájának, következő mó-
don i r ja le a fe l támadás u tán az ő isteni a n y j á n a k 
megjelenő Üdvözí tő t : „Salve tu optime Fil i , rex 
omnium rerum, qui u l t imum hostem tua v i r tu te 
ever t i s t i . . . 0 splendor ineffabilis solis radii, quam 
iucunda nunc illuxit aurora . O inerrabilis splendor 
radiorum fulgoris, o gaudium universi mundi, o 
exsultatio maxima. Quomodo quis dicat, quomodo 
verbis nunc annuntiet animi mei iubilationes ?" (V, 
2095. seq. ed. Oper. S. Gregorii Naz. Migne IV. 
301. et seq.) — Eadmer, sz. Anzelm egyik taní tvá-
nya Üdvözítőnk any j a kitűnősége és erényei feletti 
értekezésében ide nyilatkozik : „Si aliquis quaerit, 
cur Evangelistae non référant ipsum piissimum 
Dominum a morte resurgentem, huic suae dulcissi-
mae matri , ut eius dolores mitigaret primo ac prae-

29 
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cipuo apparuisse? d i c imus . . . taiita esse scitur au-
ctoritas narrat ionis evangelicae, ut nihil in ea su-
perfluum reper ia tur ; itaque si matr i Domini ipse 
filius eius ab inferno resurgens scriberetur, sicut 
alii cuilibet apparaisse, eamque de sua resurrectione 
docuisse, quis non tale scriptum superfluum duce-
ret ? Reginam videlicet Coeli coaequaret illi vei illi, 
quibus apparui t viro aut mulieri. (Cap. 6. inter Op. 
S. Anselmi ed. Ben.) — A szerafi doctornál is olvas-
h a t j u k : „orante ac lachrimas dulciter emittente 
(Maria), ecce subito Dominus Iesus venit in vesti-
bus albissimis, vul tu sereno, speciosus, gloriosus et 
gaudens, et dixit : ego sum, resurrexi et adhuc tecum 
sum". (Bonaventura, med. Vitae Christi c. 87.) — 
SiMrd, cremonai püspök elmondja nekünk, hogy a 
római egyház „prima die Paschae apud Beatam 
Virginem célébrât stationem, quasi praeponens Ie-
rusalem id est Virginem quae vidit pacem prae aliis 
in principio laetitiae suae ; quocirca, sicut prima die 
ad S. Mariam praescribitur, sie ad eius honorem 
in dominicalibus processionibus prima statio depu-
ta tu r , ut eam laudibus extollentes, et ad eius ora-
torium festinantes cum sponsa videàmus". (Mitra-
lis, 1. 6. de resurr. Dom. Trombell i ál tal közölt bo-
lognai kézirat után. Mariae S. Vita 4, 251.) — Ru-
pert, deutzi (Tui t ium, Deutz Köln mellett) apát a 
benedekiek azon szokását, a körmenetek alkalmá-
val a bold. Szűz tiszteletére ta r tani az első' állo-
mást, igy igazolja : „Quid pulchrius, quam congra-
tulari Virgini super resurrectione Unigenit i iam non 
morituri , in cuius passione gladius animam eius 
pertransivit ? Perpendere gestit Christ iana devotio, 
quantus torrens gaudii repente inundans, locumque 
vulneris replens, animam eius ferro doloris confos-
sam inebriavit, cum redivivus Filius, illi ante omnes 
fortasse mortales, materno Virginem non defrau-
dans honore, victoriam suam annunt iavi t , et dulcia 
carnis suae vulnera, quam illa veram de carne sua 
carnem conceptam peperit, deosculanda praebuit". 
(De divinis officiis, 1. VII , 25.) Kallistus Nicefor, 
egyháztörténész is ezen nézethez szegődik, (Eccles. 
Hist . I , 33.) ugy hogy Feuardent F., szent I rén müvei-
nek tudós magyarázója alapos joggal á l l i tha t j a : 
„Non inficiatur Irenaeus, eumdem SanctissimaeMa-
tri suae Virgini Mariae prius et privatim manife-
stum se fecisse ; quum id ex Veterum traditione se-
quentium saeculorum Pa t r ibus persuasissimum fu-
eri t" . (Lib. V. Iren. c. 31. annot.) 

Az u j a b b kor kath. theologusainak n a g y része 
is nem különben többé vagy kevesbbé beható figyel-

met és szorgalmat fordit e jámbor vélemény begyő-
zésére. I g y temesvári Pelbárt, az ünnepelt í'erencz-
rendü szónok, ki a már ismertekhez még egy kü-
lönös okot csatol : „nec angelorum testimonium 
quaerebat, nec ivit cum mulieribus ad videndum ; 
non autem posset se continere, quin ad sepulchrum 
curreret audita Filii resurrectione, nisi omnia sciret 
secundum primo factam sibi appari t ionem". (Pome-
r ium Sermonum de Tempore. Hagnaw. 1516. Do-
minica Pasee Serm. II .) Mellette harczolnak : Bold. 
Canisius Péter (De Maria Virgine V, 1.), Salmeron 
Alfonz (Comm. in Evang . Hist. XI . de Resurr. t r . 
41.), Osorius János (Cone, in die Resurr . Dni.), Sua-
rez F. (Comm. ac disp. in I I I . P. d. Thomae 49 ,1 . ) , 
toledói Ferencz (In sacros. Joan . Evang. comm. ad 
20.), Pires (Comm. in s. Jesu Chr . Ev.), Maldonat J . 
(Comm. in Matth. 28, 16.), Cornelius a Lapide ( In 
Matth. 28,10.), mindnyájan Jézus-társaságából. — 
Epen igy védelmezték e véleményt : Baronius bibor-
nok (Annal. Eccl. ad A. C. 34, 174.), Torniellius 
(Annal. S. ad a. m. 4081. n. 30.), Salianus (Annal. 
Eccles.), Silveira (Comm. in text. Evang.). Leonardus 
a S. Martino (Exam. Script, in qu. Ev.), Wouters 
(Dilucid. sel. S. S. 9.), Didacus a S. Antonio (Enchi-
ridion Scripturist .) , Weitenauer (S. q Chr. E v a n g . 
s. Lit .) , Sandini (Hist. fam. s. de Chr. X V I , r.), J. N. 
Paquot (Not. ad Molani Hist, imag.), C. Trombelli 
(Loc. s. c.), XIV. Benedek pápa (De Festis D. N. J . C.) 

Napja inkban sem hiányoznak egyes tudósok, 
kik e tiszteletre méltó ős véleményt képviselik. A 
már fentebb emiitett Jahn és Aberle exegetákon ki-
vül még megnevezendők: Reischl (Die geistliche 
Rose.*Regensburg 1859. XI.), Grou (Vita interiore 
di Gesù e di Maria.), Intay Vazul (Jézus és Mária 
élete), Dankó (Hist. Rev. Div. Novi Testam.) és má-
sok, kiknek irataival jelenleg nem rendelkezünk. 

* * 

Ezek szerint tehát a többször emiitett felte-
vést, hogy a Fel támadot t a bold. Szűznek megje-
lent volna, az ujitás szemrehányása, melyet egykor 
jBsímsésmajmolója, Serry ellene felhoztak, épen nem 
érheti. Mindketten szükségtelen szorgalmat hasz-
ná l tak az a j ta tos vélemény megtámadása-, rendi-
tése-és semmisithetésére. Es mégsem sikerült nekik. 
Ellenvetésüket Sandini és Trombelli fényesen és tü-
zetesen megezáfolták, és a mennyei Anya őszinte 
tisztelőinek n a g y része előnyösbnek t a r t j a sz. I g n . 
példáját követve azokhoz számitatni magát , kiket 
az U r szigorú korholása, hogy ők is belátás né lkü-
liek volnának, nem ér. 
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Ö FŐMAGASSÁGÁNAK 
MAGYARORSZÁG BIBORNOK-HERCZEG-PRIMÁSÁNAK 

BÖJTI KÖRLEVELE. 
(Folytatás.) 

Profecto ingruens per peccatum corruptio necessitatem 
legis, et nostrae erga Deum subiectionis, multum auxit, quia 
solus Deus potuit naturam hominis peccato corruptam, repa-
rare, solus delere culpam, remittere poenam, pondus rebel-
lantis affectus pondere gratiae suae vincere ; prout enim S. 
Augustinus ait : ') „Vendere se (homines) potuerunt, sed re-
dimere non potuerunt. Venit Redemptor, et dedit pretium ; 
fudit sanguinem suum, emit orbem ter rar um." 

An enim Deus homini finem natura altiorem praefixe-
rit, homo per se ipsum nosse non potuit. Sed edoctus etiam 
de celsis circa se Dei consiliis, modum, quo fine hoc potire-
tur, ex se ignoravit. Quemadmodum igitur solus Deus tam 
sublimem homini finem praestituere potuit : ita solus Deus 
hominem necessariis ad illum finem mediis instruere, addu-
cereque potuit. Pari modo, utrum Deus hominem lapsum 
rursum erigere, eoque, unde excidit, reducere velit ? hanc 
misericordissimam Dei voluntatem homo iterum nonnisi a 

• Deo edoctus scire potuit. Sciens se reduci, modum, quo re-
ducatur, perinde a Deo docere debuit; edoctus autem de his, 
ut redire velit, ac valeat, adiutorio Dei opus habuit ac ha-
bet, cui ipsum cooperari oportuit ac oportet. En fides collu-
strat consilia Dei, quae ipsa subiectionem et obedientiam ho-
minis requirit, ac iccirco „obedientia fidei," „Apostolatus ad 
obediendum fidei in omnibus gentibus", „captivitas omnis 
intellectus in obsequium Christi" est, et tamquam talis in 
SS. Litteris sistitur. l ) Haec ipsa fides in verbum Dei, et 
propter Dei verbum ab Apostolo proponitur, ut initium hu-
manae salutis, fundamentum et radix iustificationis, sine qua 
impossibile est placere Deo. 3) Quod de fide, hoc de spe, hoc 
de caritate, hoc de omnibus bonis, de tota iustitia vitae hu-
manae valet, quae ut fini supernaturali congruat, ipsa debet 
esse altior natura, sive talis, qualem solis humanis viribus 
assequi non valemus, quam a Deo exorare debemus, iuxta 
illud : „da nobis fidei et spei et caritatis augmentum, et ut 
mereamur assequi, quod promittis. fac nos amare, quod 
praecipis."4) Deus, in misericordia dives, ad procurandam 
salutem nostram omnia praeparat, adiuvat, perficit ; quod a 
nobis requiritur, ut consilia Dei effectum sortiantur, est 
subiectio, obedientia, pia voluntas, quae non est pia, nisi 
simul Cooperationen! nostram in se complectatur. 

Subiectio suscipit ad Ecclesiam, subiectio, obedientia 
conservât in Ecclesia, eadem etiam perficit ita, ut tanto sit 
perfectior Christianus, quanto perfectior est in obedien-
tia. „Deus superbis resistit, maiestatem dominationis suae 
contra rebelles, quasi ad singulare certamen descendens, 
tuetur, qui erecto collo et pingui cervice contra Deum 
ourrere dicuntur" ;5) circa eosdem de Deo ait S. Augu-
stinus, 6) quod „calcet capita superborum in isto saeculo." 
Deus superbis resistit, quia isti conditioni hominis et chri-
stiani resistunt, ideoque docente S. Gregorio M. 7) „con-
tra naturam est superbire," sed humilibus dat gratiam. 
Sicut superbia initium omnis peccati8) „caput, atque causa 

omnium delictorum" : 9) ita humilitas, subiectio, obedientia 
„sola via ad Deum,"10) „unica via ad sublimitatem perfe-
ctionis.11) Quid foecundius obedientia, quippequae adomnem 
virtutem animis implantandam opportunissima, ad placan-
dum Deum acceptissima est hostia, dicente S. Gregorio M.12) 
„Obedientia est, quae menti caeteras virtutes inserit, inser-
tasque custodit. Melior est obedientia, quam victima. Obe-
dientia victimis iure praeponitur, quia per victimas aliéna 
caro, per obedientiam vero voluntas propria maetatur." Hu-
militatem obedientiam esse, docuit S. Paulus de divino Sal-
vatore dicens : „humiliavit semetipsum factus obediens."13) 
Qui ut nobilitatem necessitatemque virtutis obedientiae, 
hancque vitae christianae fundamentum esse ostenderet, 110-
luit novae legis dare praeceptum, nisi praemisisset exem-
plum : „coepit enim facere et docere;"14) prius fecit, dein 
docuit, seseque sicut omnium reliquarum virtutum : ita obe-
dientiae quoque perfectissimum exemplar praebuit. „Meus 
inquit, cibus est, ut faciam voluntatem eius, qui misit me, 
ut perficiam opus eius."15) „Descendi de coelo, ait porro, 16) 
non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem eius, qui 
misit me," „sicut dedit mihi Pater mandatum, sic facio,"17) 
et „ego quae placita sunt ei (Patri) facio semper."18) Ipsam 
atrocissimam mortem, qua nos redemit, oppetiit ex obedi-
entia erga mandatum Patris coelestis, dicit enim19): „Pro-
pterea me diligit Pater ; quia ego pono animam meam, ut 
iterum sumam earn. Nemo tollit eam a me: sed ego ponoeam 
a meipso, et potestatem habeo ponendi eam : et potestatem 
habeo iterum sumendi eam : hoc mandatum accepi a Pâtre 
meo." Quod primus homo per inobedientiam perdidit, hoc 
Christus per obedientiam restituit, dicente S. Paulo20) : „Si-
cut per inobedientiam unius hominis peccatores constituti sunt 
multi : ita per unius obedientiam iusti constituentur multi." 

Omnis itaque culpa ablata, omnis salus hominibus ob-
lata est per obedientiam Christi Salvatoris; omnis salus per 
obedientiam uniuscuiusque obtinetur, quia Deus salutem 
offert cum tali conditione, quam sanctitati suae, naturae hu-
manae, et fini ultimo, hominibus praefixo, congruentem esse 
novit. Humiliter obediens donis coelestibus collatis exalta-
tur, ad ordinem natura sublimiorem elevatur, efficitur, ut S. 
Petrus Ap. loquitur21) „divinae naturae consors ;" dum e 
contrario refractarius, renitens, resistens e dignitate etiam 
conditionis naturalis excidit. Homo igitur aut finem, quem 
Deus praefixit, et tali modo, quem Deus stabilivit, asseque-
tur, aut vero ad extremam sua culpa delabetur miseriam. 
Etenim Deus non tantum bonus et misei'icors est, sed iustus 
etiam vindex malorum, et remunerator bonorum, qui non 
irridetur, qui impune nunquam contemnitur. Haec altissima 
fidei Veritas, quam in Catechismo inter prima elementa fidei 
explicamus, et cuius explicita notitia ad salutem irremissibi-
liter est necessaria, exhibet nobis tam Dei supremum domi-
nium, quam nostrum subiectionis et obedientiae erga man-
data Dei indispensabile officium. 

Suprema virtus, quam Spiritus Sanctus in cordibus 
diffundit, Caritas est, quia nos cum Deo nostro ultimo fine 
perfectissime unit, faciendo, ut Deum possideamu3, quemad-
modum homo viator potest, et Deus totum hominem possi-
deat. Hanc caritatem obedientes dumtaxat habent, quemad-
modum Salvator dixit :22) „Qui habet mandata mea, et ser-

29* 
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vat illa, ille est, qui diligit me," et iterum ;23) „Si praecepta 
mea servaveritis, manebitis in dilectioae mea." Et S. Joannes 
Evangélista, Apostolus caritatis, fidelis praeco veritatis 
aperte edieit scribens :24) „Haee est Caritas Dei, ut mandata 
eius custodiamus," et iterum :25) «Qui servat verbum eius, 
vere in hoc Caritas Dei perfecta est, et in hoc scimus, quo-
niam in ipso sumus." 

Haec Caritas est finis praecepti26) „plenitudo legis"27) 
„vinculum perfectionis"28) ac ideo „Magister bonus sic com-
mendavit dilectionem, quasi sola praecipienda esset."29) Ideo 
autem praecipitur, ut nos ad finem ducat, et ad obtinendum 
finem aptos efficiat ; aptus ad finem suum, perfectus dicitur, 
„finis disciplinae nostrae perfectio est,"30) „christianum dum 
dico, perfectum dico."31) In Paradiso Protoparentibus no-
stris sola Maiestas divina, unus Deus, unus Dominus, ceu 
sortis humanae gubernátor ac rector apparuit ; at vero ut S. 
Leo M. loquitur,32) „statim ut nos diabolica maliguitas ve-
neno suae mortificavit invidiae, Deus omnipotens et clemens 

praeparata renovandis mortalibus suae pietatis reme-
dia inter ipsa mundi primordia praesignavit ; denuntians 
serpenti futurum semen mulieris, quod noxii capitis elatio-
nem sua virtute contereret ; Christum scilicet in came ven-
turum Deum, hominemque significans, qui natus ex Virgine 
violatorem humanae propaginis incorrupta nativitate damna-
ret." Quod Deo sit cura de homine, quodve gubernet mun-
dum, quem condidit, nisi atheus quis sit, negare nequit : 
quod Jesus Christus Salvator mundi constitutus sit rex, et 
iudex vivorum et mortuorum, qui Christianus est, credere et 
profiteri debet. Damnata est, et ultimo per définitionem S. Va-
ticani Concilii est damnata illa deistarum sententia, qua Deus 
mundi conditor esse non negatur, sed eiusdem etiam rector 
et providentissimus gubernátor esse negatur. Sane facilius 
est supponere, quod Deus nihil condiderit, quam quod, post-
quam condidisset, res creatas non curet, sed suae sorti relin-
quat. „Quis operarius negligit operis sui curam ? Quis dese-
rat, aut destituât, quod ipse condendum putavit ? Si iniuria 
est regere, nonne inaior iniuria est fecisse ? cum aliquid non 
fecisse, nulla iniuria sit, non curare, quod fecerit, summa 
inclementia" inquit S. Ambrosius.33) Si doceretur, quod si-
dera coelestia, mineras et plantas, animantiaque sibi relique-
rit ; postquam ilia cursum suum inviolabiliter prosequantur, 
haec autem evolutionis suae normam ex instinctus necessitate 
sequantur, nec nisi interveniente Deo, virium suarum pro-
ventum negent, adhuc hoc sensu tolerari posset doctrina; 
sed ut hominem, qui libertate arbitrii sui praeditus, a fine 
suo aberrare potest, prorsus deserat, sapientiae et sanctitati 
divinae et naturae humanae adversatur. Recte, quia expe-
rientia teste, tanta est arbitrii humani licentia, ut reiectis 
salutaribus, pestifera quaeque quaerere possit ; illi certe est 
lex necessaria, qua mala a bonis secerneret, ne sibi incaute 
perniciem accersat ; cumque dubitari nequeat, quiu Deus vo-
luei'it hominis abs se creati perfectionem, quae sita est in 
recto suae libertatis usu : dicendum est, voluisse Deum, adeo-
que praecepisse actiones rectae rationi consentaneas. Quam 
Dei providentiam S. Augustinus, loquens de Adamo, expres-
sit his verbis :34) „Sic eum Deus munerans libero arbitrio, 
ut tamen regeret imperio, terreret exitio." Deus autor domi-
nator omnium, per se mundum regit, nec eget alieno adiutorio 

ad regendum, qui non eguit ad faciendum."35) „Universa, 
quae condidit Deus, Providentia tuetur atque gubernat."86) 

>) enarr. in Ps. 95. 2) Rom. 1, 5. 16, 26 Gal. 3, 2. II. Cor. 10, 5. 
3) Rom. c. 4. Gal. c. 3. Hebr. c. 11. 4) Orat. Eccl. Dnica 13. post Pentec. 
5) S. Greg. M. 1. 11. Mor. c. 10. «) Enarr. in ps. 103. ') 1. Mor 21. c. 15, 
8) Eccl 10, 15. 9) S. Aug. Enarr. in ps. 18. >°) S. Bern. serm. 2. in Cap. 
iei " ) idem serm. 2. de asc. Dom. >2) 1. Mor. 35. 13) Phil. 2, 8. l6) Act. 1. 
1. 15) Joan. 4, 34. 16) ib 6, 38. ") ib. 14, 31. >8) ib, 8, 29. I9) Joan. 10, 17. 
18. 20) Rom, 5. 19. 2I) cf 2. Petr. 1. 22) Joan. 14, 21. 23) ib. 15, 10. 24) 1. 
ep. 5, 3. ") ib. 2, 5. 26) 1. Tim. 1, 5, " ) Rom. 13, 10. Coloss. 3, 14. 
29) S. August. Tract. 87. in Ev. Joan. n. 1. 3°) S. Ambros. de inter. Dav. 
c. 7. 3l) idem Expos, in ps. 118. serm. 12. 32) Serm. 22. in Nativ. Dom. 2. 
33) de Offîc. min. 1. 17. «) Enchirid. C. 25. 35) S. Gregor. Mor. 1. 34. c. 70. 
36) Cone. Vatic. 1. c. (Folyt köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 10. A f e l t á m a d á s c s u d a s z e r e . A 

kereszténység hittitkainak emlékünnepei közül évről évre 
egy sem mulhatik el anélkül, hogy jobbra balra, kis és nagy 
Írástudók, majd ügyesebben, majd ügyetlenebbül, de minden-
esetre a legvégső malitiával s politikai czélokból, vissza ne él-
jenek az ez ünnepekkel szoros összefüggésben levő magasztos 
eszmékkel. Karácsony, húsvét, pünkösd mindig kedvező 
alkalmat s anyagot szolgáltatnak az illető írástudóknak egy-
egy kéthasábos czikkre, melynél a kiindulási pontot mindig 
valamely, az ünneppel összekötött eszmére vonatkozó, de 
utánozhatlanul badarnál badarabb, esztelennél esztelenebb 
elmélkedés képezi, ezután jön egy kis jó (?) tanács, végül a 
tanács alkalmazása a hazára, minek következménye termé-
szetesen más nem lehet mint az, hogy a haza felvirul és 
evvel a czikk be van fejezve, ami pedig a fő : az illető czik-
kezö mindezért nyugodt lélekkel teszi zsebébe a honoráriu-
mot, azt gondolva : mára megmentettem — a hazát. 

Nagy csuda lett volna, ha folyó 1874-ik év húsvétjára 
az ilyen csudabogarok kimaradtak volna. Azonban vigaszta-
lódjunk, a liberalismus gazdagon termi gyümölcseit, és mint 
máskor, ugy ez évben is feltálalta azt borzalmára mindazok-
nak, kik a józan ész mellett még a keresztény hitre is a d -
nak valamit. A nemzet anyagi és erkölcsi ,Krach'- ja ké -
pezte ez évben az elmélkedés tárgyát húsvét napján; a 
czikkirók mindannyian nagynál nagyobb ,eszmékkel' szol-
gáltak, melyek tudvalevőleg csak ugy gomba-módra terem-
nek minden egyes krachos ujságiró zagyvalékos fejében, a 
legszükségesebbről azonban, mi a nemzetnek csakugyan 
visszaadná életerejét — mélyen hallgatnak ; — hiszen mi is 
emlékeztethetné őket magasztos valamire, talán életmódjok ? 
talán környezetük ? talán tanulmányaik ? 

A nemzeti feltámadásnak, hogy mi is igy nevezzük 
felemelkedését az erkölcsi és anyagi sülyedésböl, megvan 
bizonyára a maga csudaszere. Feltámadhat az, csak hogy e 
csudaszer nem a liberalismus gyógyszertárából kerül ki. 
Ugyan ki tudná összeszámítani mindazon gyógyszert, me-
lyet a liberalismus mindeddig a nemzetek részére irt, me-
lyektől csalhatlan feltámadásukat feltételezte ? A nemzetek, 
fájdalom à mienk is, bevették a gyógyszert, de ez az előbbi-
nél még halálthozóbb lett, a ,nagy eszmék' a ,nagyszabású, 
rendszabályok, mintha csak gőzerővel készittettek volna, oly 
gyorsan követték egymást, de el is temették a nemzeteket, 
és a liberalismus ,nagy eszméi' befolyása mellett az anyagi 
jólét s az erkölcsi tiszta öntudat is temetkeztek sirba, honnan 
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ugyancsak nem lesz feltámadás, mig a nemzetek gyógyszer 
helyett mérget vesznek a liberalismus gyógyszertárából, 
pedig ez mást nem is nyújthat. A liberalismus hazugságból, 
becstelenségböl született, avval táplálkozik, és csakis azt 
képes nyújtani mindazoknak, kik hozzá fordulnak segítség-
ért. Ily eszközök mellett, hogy fogja a liberalismus helyre-
üthetni az elkövetett csalásokat, helyreállítani az erkölcsi 
tisztaságot ? Ki hallotta azt, hogy a csalás rendszerében a 
csalás, a becstelenség rendszerében a becstelenség ellen 
gyógyszer található fel ? Ki hallotta azt, hogy ily rendszer 
mellett anyagilag és erkölcsileg elbukott nemzet ismét fel-
emelkedhessék, feltámadhasson ? Numquid coliigunt de spi-
nis uvas, aut de tribulis ficus ? 

Feltámadás ! feltámadás ! Ki ne óhajtaná, hogy a 
nemes magyar nemzet ismét uj életre támadjon! Az Üdvözitö 
feltámadását nem egy nemzet, hanem az egész világ feltá-
madása követte, a magyar nemzet csak egy kis pont e nagy 
világban, ő feltámadhat ismét, de csak azon gyógyszer elfo-
gadása mellett, melyet egykor az egész világ elfogadott. Az 
Üdvözítő feltámadásának tényével az isteni eszmék egész 
sorozata áll összeköttetésben ; ez eszmék elfogadása feltá-
masztotta a világot a kereszténységben; a pogányság hazug-
sága, elvtelensége, erkölcstelensége ezen eszmék befogadá-
sának ereje által lettek száműzve a nemzetek szivéből, 
államférfiak ez eszmék hatalmától uralva nem a nemzetek 
anyagi kifosztásán és saját meggazdagodásukon, saját pél-
dájukkal, törvényeik- és rendeleteikkel nem a nemzetek 
elerkölcstelenitésén, nem a hittől való megfosztáson, nem 
azon működtek, hogy megtanitsák őket, mikép kell minden 
jogot és igazságot lábbal tapodni, hanem azon voltak, hogy 
anyagi ugy mint erkölcsi jólétöket emeljék, és ez eszmék 
valóságos csudaszei-ként fel is támasztották a nemzeteket. 

Ha írástudóinknak a nemzet feltámadása olyannyira 
szivükön fekszik, ugy hirdessék a kereszténység hamisí-
tatlan eszméit minden téren, mert az Üdvözítő feltámadásá-
ról csak megemlékezni, és pedig oly modorban, amint ők azt 
teszik, higyjék el, soha sem fogja feltámasztani e nemzetet. 
Ez a szó feltámadás1 épen olyan mint a többi, hatása épen 
olyan mint a többié, de a vele összekötött eszmék gyakorlati 
alkalmazása mélyen belenyúl az ember lelkébe és azt esz-
közli, hogy az átalakuljon, s átalakulása a magányos és 
nyilvános életben egyaránt oly irányban nyilatkozzék, hogy 
nem csak félni ne lehessen semmi anyagi és erkölcsi sülye-
déstől, hanem attól még a sülyedt is felemelkedik. Mig idáig 
nem emelkednek fel írástudóink, bármely, még oly üdvös és 
gyakorlati tanácsaik is nem egyebek lesznek, mint haszta-
lan levegő-verdesés, mire kár az időt és tentât vesztegetni. 
Csak a kereszténység tanitmányának őszinte, és minden 
utógondolat nélküli elfogadása, ennek a magán ugy mint 
nyilvános életben uralma, ez az egyedüli gyógyszer, mely 
még képes bennünket felemelni, azért mi ezt, mint már több 
századon keresztül kipróbált és csalhatatlan sikerű gyógy-
szert hathatósan ajánljuk a nemzet figyelmébe. 

Alvidék, márczius végén. H o v á j u t o t t u n k ? So-
kan, sokszor és sokféleképen feleltek már e kérdésre kath. 
lapjainkban, mióta az ál-liberalismus köpenye alá bujt er-
kölcsrontó szabadkőműves korszellem édes hazánkban is 
honossá lett, s hogy én ezt újra felvetem, s arra adandó fe-

leletemben részemről is akarok ezúttal egy pár adattal szol-
gálni ama mély örvény megvilágítására, melybe az említett 
idő óta a falusi nép is sülyedett, azt szíveskedjék a t. olvasó 
annak tulajdonítani, hogy e kérdésre mindaddig, mig a re-
mélt kedvező visszahatás ideje el nem érkezend tulajdonkép 
soha elegendőkép meg nem felelhetünk ; mert itt érvényesül 
a látnók szava : „Clama, ne cesses !" (Iz. 58.) Azt hinné az 
ember, hogy inkább vagy csupán a városokban, hol a leg-
tarkább s legellentétesebb elemek szokták a szélrózsa min-
den irányából összegyülemleni, terjedhet el s uralkodhatik a 
hitetlenség, romlottság s erkölcstelenség a maga ijesztő 
nagyságában minden undok kinövésekkel együtt ; de ha 
manap, habár csak felületesen is, megfigyeljük a falusi nép 
valláserkölcsi állapotát, szomorúan tapasztaljuk és be kell 
vallanunk, hogy vallás-erkölcs dolgában már a falu népe 
sem igen áll különben a városinál. Es e szomorú valóság 
miben lelje magyarázatát, hol keressük annak forrását ? 
Egyebütt nem, mint csak ott, hogy a szabadosság szelleme, 
mely minden bűnnek tág kaput nyit, hazánk földjére is á t -
szivárgott. Az időpontot pedig, mióta e végzetes átszivárgás 
ténynyé vált, bátran jelezhetjük igy: Anno Domini 1867. 
Mióta az alkotmányosság hazánkban visszaállott, s a sza-
badkőműves országgyűlés faragni kezdte liberális (!) törvé-
nyeit, egyszerre mintha valami pusztító Sirocco járta volna 
végig a vallásosság illatozó virányait, kihalt a hit nemesitő 
szelleme, eltűnt az erkölcsök fénye, s hitközöny, hitbeli tu-
datlanság, s ezek folytán szilajság, bárdolatlanság s erkölcsi 
romlottság fészkelte be magát a keblekben. Mióta csak az 
alkotmányosság aerája hazánkban ujx-a felvirult, és minden 
positiv vallásból kivetkőzött honatyáink üdvtelen müködé-
söket megkezdették, rohamosan indult az ország anyagi s 
erkölcsi jólléte egyaránt a végromlás beláthatlan mély örvé-
nye felé, és manap már annyira jutottunk, hogy immár kö-
rülbelül csak egy lépés választ el az enyészet és pusztulás-
tól. Persze az illetők, kik ebben a főbünösök, t. i. bölcs hon-
atyáink, vagy azért mivel idealisták, vagy mivel tájékozatla-
nok s erkölcsileg vakok, ezt belátni nem akarják, s ha be is 
látják, a baj okát nem önmagokban s üdvtelen munkájúk-
ban keresik, hanem épen ott, hol azt legkevésbbé kellene ke-
resniök, — a kath. egyházban. No de ,a farkas és a bárány' 
meséje amily régi, époly igaz, s csak az a baj, mely az ille-
tőket megbélyegzi, hogy a benne rejlő igazság épen a 19-ik 
században lép fel gyakorlatilag legtöbbször a legkirívóbb 
alakban, holott e század hazugul kürtölt jelszava : „Szabad-
ság, egyenlőség, testvériség !" 

Hová jutott már falusi népünk is vallás-erkölcsi te-
kintetben ? 

Még azelőtt vagy 10 évvel egészen máskép állott falusi 
népünk vallásos s erkölcsös életét tekintve. Ünnep- s vasár-
napokon az Isten háza megtelt aggok-, féi'fiak-, ifjakkal s 
gyermekekkel egyaránt ugy, hogy a különben elég tág he-
lyiség olykor szűknek bizonyult valamennyiük befogadá-
sára, s a vallásos élet nyilvánulatai mindennapiak voltak. 
Es most, mióta a szabadkőműves alkotmányosság szele min-
denüvé elhatott ? Száraz számokkal kifejezve az arányt : az 
asszonyok ötödrésze, a férfiak tizedrésze, a fiatalok ötvened-
része s a gyermekeknek vagy századrésze látogatja az Isten 
házát. Még a nagyböjti időben sem nyilvánul élénkebben a 
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vallásos érzület s a nagyböjti szónok megtagadással s fárad-
sággal elkészített hatásos szónoklatát egykét őszbe borult 
agg férfiú s valamivel több jámbor nőszemély hallgatja meg. 
Es ez, jól megjegyzendő, mert magam tapasztaltam, ab anno 
1867 van igy. Megengedem, hogy van egykét esetleges ritka 
kivétel, de épen a kivételek erősitik meg a szabályt. Főkép 
ki tagadná ezt alvidékünk gazdag német községeit illetőleg, 
ha szerencséje vagy szerencsétlensége épen közéjök vitte őt? 
A nagyvárosok lakosságát e tekintetben nem lehet a falusi 
néppel egy színvonalra helyezni ; mert a városi nép, ha nem 
is áhítatból, de legalább kíváncsiság és szórakozásból jár 
el a nevezetesb — s igy a nagyböjti — szónoklatok meg-
hallgatására, mig a régebben jámborhitü vidéki népről 
áll a lesújtó közmondás: „corruptiooptimi pessima", s amily 
buzgók voltak annakelőtte valláserkölcsös érzületök nyil-
vánításában , époly nyakasok most annak megtagadá-
sában. (Folyt, köv.) 

Bécs. A p ü s p ö k ö k k ö z ö s f e l i r a t a elég figye-
lemre méltó, hogy annak tartalmára vonatkozólag, melyet 
múltkori levelemben jeleztem, ma még néhány észrevételt te-
gyek. Mint minden nagyobb horderejű okmánynyal történni 
szokott, ugy ez is a legellentétesebb bírálatokkal találkozott, 
aszerint, hogy az illető bírálat ellenséges, vagy baráti, ügy-
rokoni tollból származott. Ne csudálkozzanak s még kevesbbé 
kételkedjenek, ha azt mondom, hogy liberális lapjaink a püs-
pöki feliratot ugy fogták fel, mint a mely szép szavakkal 
teljes alávetést fejez ki az ausztriai Falknak tervei s szán-
déklatai iránt. Ez részben tévedés, részben ráfogás, mely 
azon alapszik, illetőleg azon körülményt zsákmányolja ki, 
hogy a püspöki nyilatkozat, összehasonlítva ő szentsége leira-
tával a fenálló szomorú viszonyokat sokban enyhébb kifeje-
zésekkel ecseteli, mint ez a dolog természeténél fogva más-
ként nem is történhetett ; mindazonáltal a püspököknek 
gyengébb kifejezései korállapotainkat nem kevésbbé hatá-
rozottan kárhoztatják, mint ő szentségének erélyes szavai, 
csakhogy az intelemnek más az irálya, mint a felterjesztés-, 
figyelmeztetés-, illetőleg tiltakozásé lenni szokott. 

Igy m ' g ő szentsége a fenforgó tvjavaslatokról azt 
mondja, hogy azok „az egyháznak Isten alapitotta szerve-
zetnek súlyos megsértése" — „az isteni törvényeknek, az 
apostoli szentszék s a katholikus nép jogainak el nem tűr-
hető felforgatása'" ; addig a püspökök is azt hangoztatják, 
hogy e törvények „az egyházi hitélet legbensőbb lényegét is 
veszélyeztetik". S a szerzetesrendek ellen irányzott tvjavas-
latra vonatkozólag azt mondja a püspöki nyilatkozat, hogy 
az „a bizalmatlanság, az önkény s az erőszak bélyegét kivá-
lólag hordja homlokán". Megjegyzendő meg az is, hogy azon 
egyháznagyok, kik egyszersmind a felsőháznak tagjai is hatá-
rozottan kijelentették, miszerint az ezen tvjavaslatok feletti, 
netalán meginditandó tárgyalásokban nem veendenek részt, 
sőt hogy azon három püspök, kik az előkészitő bizottságnak 
tagjai voltak, onnan már ki is léptek. Azok is csalatkoztak, 
kik egyes főpapoknak a püspöki értekezletektőli távolmara-
dásukból azon reményt meritették, hogy a püspöki kar közt 
valami ,szakadás'-féle támadt ; — csalatkoztak mondom, 
mert péld. dr. Gollmayer, a görzi érsek már külön levelet is 
irt érsekünk ő emjához, melyben az emiitett értekezletek 
minden határozataihoz való feltétlen csatlakozását kijelenti. 

Ha tehát liberális lapjaink néhány napig ugy tetették 
magokat, mintha a püspöki nyilatkozat felett azért igen na-
gyon örülnének, mert azt semmi egyéb, mint a pápai leiratnak 
,meghazudtolása', vagy legalább a meghazudtolással felérő 
elgyengitése, akkor a kérdéses két okiratot vagy nem értik 
vagy irányzatosan félremagyarázzák. Felvilágosíthatta volna 
őket a püspököknek ama kijelentése, hogy soha olyasmihez 
beleegyezésüket nem adandják, mi az egyháznak javával 
ellenkeznék ; — egyebet pedig a pápa sem akar, s liberális 
lapjaink, midőn ekét nyilatkozatot addig forgatják, mig azo-
kat látszólagosan egymással szembe állithatják, szokásuk sze-
rint füllentenek, rágalmaznak, tévútra vezetik közönségöket. 

Figyelemre méltó azon hatás, melyet a pápai leirat az 
itteni parlamentaris s kormányi körökre tett. Addig gőzerővel 
hajtották a kérdéses tvjavaslatokat, most egyszerre általá-
nos pangás, mély csend állott be ; az előbbi lázas sietés va-
lóságos cunctatori politikának engedett helyt. Az urak háza 
még nem tárgyalta, sőt az alsóház még fel sem küldte vala-
mennyit. April 20-ára a delegatiók vannak egybehiva, az-
után pedig jön a május, az évnek legszebb hónapja s vele a 
fürdőidény s igy nem épen lehetetlen, hogy e javaslatok az 
egész nyáron át nyugosznak. Addig tehát legyünk türelem-
mel, s készüljünk — csak félannyi erél.ylyel legalább a vé-
delemre, mint a mennyivel ellenségeink rendesen a táma-
dásra készülni szoktak. W. 

Róma. V i c t o r E m a n u e l J u b i l a e u m a' a 
Q u i r i n á l b a n s a V a t i c á n b a n . Mig Viktor Emanuel 
márczius 23-án ,jubilaeumát' ülte a Quirinálban, addig a 
Vaticán egy sokkal nemesebb, lélekemelőbb ünnepélynek 
színhelye volt. „Ugyanazon órában, midőn a páholy kül-
dönczei eléggé gyér számmal lopództak fel a Quirinál 
felé" — írják nekünk Rómából — mig népünk gunysza-
vakkal kisérte a mai Rómának buzurro-képviselőit, kik 
mint forradalmi ,senatus' terpeszkedtek a kocsikban, addig 
az ősrégi főnemesség majd teljes számmal s a polgári osz-
tálynak szine s java a Vaticán felé vevé útját, hol a consis-
toriumi terem, a loggiák s folyosók, de még Damasus udvara 
is már délelőtt tömve voltak látogatókkal. Kevéssel 12 óra 
után ő szentsége, tiz bibornok s számos főpap által kisérve 
belépett a consistoriumok termébe, s trónján ülve fogadta a 
jelenlevők hódolatát. Don Mario Chigi, campagnanói her-
czeg olvasta az üdvözlő feliratot. „„Mig máshol a hivatalos 
ünnepélyességek folynak — mondá — mi a Vaticán felé 
veszszük utunkat, hogy változatlan szeretetünknek adóját 
rójjuk le szentséged előtt. Hűségünkben Szentséged trónja 
iránt soha sem fogunk ingadozni, époly kevéssé, mint hi-
tünkben, mely ellenkezőleg mindinkább megerősbül. Bár-
mily ravasz s bármily terjedelmes legyen is a jelenlegi ül-
dözés, mégis csak átvonuló vihar ez, melynek elmulta után 
a nap szebben fog sütni, mint valaha. Istennek Ígéretei ; 
mindannak silány kimenetele, mit a pogány, byzanti s né-
met császárok, mit egyéb irigy, dicsvágyó vagy gyenge fe-
jedelmek az egyház ellen megkísértettek, most is arról ke-
zeskedik, hogy a jelenlegi üldöztetés is szerencsés véget 
érend, mely reményben megígérjük s fogadjuk, hogy mint 
szerető, hűséges gyermekek soha el nem válunk a keresz-
ténység közös atyjától."" 

A szentatya megható beszédben felelt, megköszönte ró-



mai hü fiainak ragaszkodását s a jobb jövő mindinkábbi 
közeledtével vigasztalta őket. A consistoriumok terméből ő 
szentsége a loggiákba sietett, melyekben a polgári s mun-
kásosztály küldöttségeit fogadta. 

Pár is. D u p a n l o u p p ü s p ö k n e k k ö r l e v e l e a 
j ó s l a t o k e l l e n sat. Az orleansi püspök ezeideiböjti kör-
levelében igen erélyesen azon visszaélés ellen szólalt fel, 
melyet hazánkban, főleg a legutóbbi háború óta holmi jós-
latokkal, a tiszta hitnek s a jó erkölcsöknek igen nagy k á -
rára űznek. Igy például fellép valami ,tudós' s ugy találja, 
hog)» Dániel könyvében napjaink története Íratott meg, 
minélfogva Bismarcknak, sőt egész Németországnak vesztét 
a legközelebbi napokra határozottan megjósolja. Egy kiszol-
gált községtanácsi irnok fogja magát,,felfedez' valahol soha 
nem létezett régi kutyabőröket s azokon soha nem mondott 
titokteljes jóslatokat, melyek szerint február 17-kén nagy 
csudának s rémséges eseménynek kell vala véghez mennie. 
Február 17-e jött ugyan, el is múlt, de a csuda s az esemény 
elmaradt, mit Írnokunk, jobb ügyhez méltó tántorithatlan-
sággal akként magyaráz, hogy az évszám iránt nincsenek 
egészen határozott adatai ; meglehet, hogy a csuda s az ese-
mény esztendőre vagy még későbben menendenek végbe — ! 
Egy harmadik a sokat nyakgatott Nostradamus nyomán 
megírja Chambord gróf, mint V. Henrik uralkodásának tör-
ténetét. Ezen uralkodás 12 esztendeig fog tartani, s egyike 
lesz a legdicsőségesebbeknek, melyeket a világ valaha lá -
tott. Francziaország alatta ismét a polgárisult világnak leg-
első nagyhatalma lesz, a pápa pedig egész birtokát nyerendi 
vissza. — Egy magát katholikusnak állító lapocskában 
valaki egészen komolyan elmondja, miszerint valakivel be-
szélt, a ki azt mesélte neki, mikép egyik barátjától azt 
hallotta, hogy e napokban találkozott valakivel, kinek egyik 
ismerőse azt állította, miszerint valamelyik rokona — az 
Antichristust látta, ki jelenleg 17 éves — s igy tovább, 
mondhatjuk ; in infinitum. 

Ezen visszaélések s a hiszékenyek ilyetén eltévesztése 
ellen szólal fel a tudós főpapnak erélyes hangon fogalmazott 
körlevele, arra figyelmeztetvén a biveket, hogy az ez ügy-
beni itélethozás az egyházat illeti, melynek keblében az 
igazi, isteni bölcseség párosul az eszélylyel, az ildommal s a 
legszebb tapintattal, mik nélkül e téren egy lépést sem 
tehetni, a botlás veszélye nélkül. 

Az algieri érsek egy keresztény araboktól lakott falut 
alapitott, melyek neve Saint-Cyprien du Thiget. Az uj tele-
pitvényesek majdnem egytől egyig az érseknek köszönik 
nem csak szellemi, de testi éltöket is, amennyiben legna-
gyobbrészt azon elhagyatott árvákból kerültek ki, melyeket 
az érsek az 1866/7 nagy éhség alkalmával magához foga-
dott s azóta neveltetett, vagy valamely mesterségre, vagy a 
földmüvelésre oktattatván őket. Egy második ilyféle falu-
nak megalapittatása már folyamatban van. Vagy 20-an az 
akkor felszedett gyermekek közül a papi pályára léptek, s 
nagy reményekre jogosítanak. Igy küzd, de diadalmaskodik 
is az Egyház, pásztorainak áldozatkészsége s szentihletü 
buzgalma folytán. Igy mozditja elő a civilisatiót, teszi bol-
doggá a népeket, müveit emberekké a félvadakat. 

Egy orosz tábornokból lett karthausi barát szentelte-
tett fel nem régen pappá, Grenoble városában, az ottani 

püspök által. A világban Nicolai báró volt neve, mint orosz 
tábornok soká előkelő szolgálatokat tett a Kaukazusban. A 
czár a kért végleges elbocsátás helyett határtalan szabadsá-
got s nyugdijt engedélyezett neki. Tudvalevő, hogy a Gre-
noble mellett fekvő La Chartreuse czimü kolostorban számos 
oly férfi él visszanultan, kik a világban mint hivatalnokok, 
diplomaták, irók, tudósok előkelő helyet foglaltak el s most 
ott a „vanitas vanitatum" felett elmélkednek. 

IRODALOM. 
= Mai számunkhoz mellékelve t. olvasóink Buzárovits 

Gusztáv könyv-, zene- s műkereskedőnek ,Irodalmi Értesí-
tőjét' veszik, mely az annak kiadásában megjelent ,Magyar 
feliratú szentképek1-nek kimeritő árjegyzékét hozza. 

Mint tavai (1. ,RelS 1873, II , 32. sz.)ugy most is szives 
kötelességünknek tartjuk, ezen valóban sikerült vállalatot t. 
olvasóink becses figyelmébe, s pedig a legmelegebben a ján-
lani. Buzárovits ur ezen szerencsés eszmének valósítása ál-
tal kettős érdemet szerzett magának : képei csinos sőt szép 
kiállítása által kath. népünk müizlésének nemesítése, — 
magyar feliratai által pedig hazai nyelvünknek e téreni is 
érvényesítése körül, mely dicséretes törekvéseiért azt hisz-
szük, hogy a magyar kath. közönségnek széles pártfogolása 
— azt szeretnők mondani : kötelességszerüleg jutalmazandja 
a tevékeny vállalkozót. 

VEGYESEK. 
— A bécsi bibornok-érsek megyéje területén egyházi 

tanfelügyelőket nevezett ki, kiknek kötelessége a vallások-
tatásnak állapota s a hitoktatók tevékenysége felett őrködni. 
Ezen egyházi felügyelők müködésöket márczius végén meg-
kezdték. 

— A ,polgári házasságra', illetőleg a házasságok állami 
lajstromozására vonatkozólag Moufang kanonok a ném. bir. 
tanács m. h. 26-án tartott ülésében azt indítványozta, hogy 
a kérdéses szakasz ekként fogalmaztassák : „A német biro-
dalom területén minden házasság, hogy polgári következ-
ményeire nézve érvényesnek elismertessék, a házasfelek 
által s pedig személyesen a polgári állomány-jegyzékek-
nek vezetőjénél jelentendő be. A házasságnak a polgári ál-
lomány jegyzékébe való bevezetése ezen bejelentés alapján 
történik." — Indítványa okadatolásában a tudós kanonok 
többi közt következőképen nyilatkozik: „A kik a házassági 
frigyet pusztán csak mint polgári szerződést fogják fel, 
azok szentségi jellegét tagadják, s épezáltal erőszakot kö-
vetnek el a német nép lelkismeretén, mely a házasság ezen 
szentségi jellegéről határozottan meggyőződve van. Erje be 
az állam azzal, hogy azt mondja: ,Csak a nálam bejelentett 
házasságot védelmezem s támogatom polgári jogaiban' — 
elég ez. De a házassági frigynek megkötése mentnek, sza-
badnak kell lenni minden állami beavatkozástól, mert az 
ellenkező égető sérelme az egyén lelkismeretszabadságának." 

— Ugyanakkor dr. Schmid bajor képviselő, ki szin-
tén a polgári házasság ellen beszelt, a következő helyet 
olvasta fel dr. Schulténak, a jelenlegi ,híres' ókatholi-
kusnak házasságjogi kézikönyvéből : A polgári házasság 
behozatala „a vallásosság mély hanyatlásának igen szo-
morú jele; mert ,vallásosság' anélkül, hogy az ember va-
lamely határozott felekezethez tartozzék, nem képzelhető. 
Az ilyen házasságokat tehát az apostoli szentszék a leg-
teljesebb joggal elveti; behozataluk pedig nagy erkölcsi 
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keket ,nevelt' a ezeknek szüleivel fizettette meg saját eltar-
tási s a protestáns iskolának fentartási költségeit . . nem-
de rettentő , okosság' ez ? ! S ilyesvalamit nem helyeselni, 
nemde a legvastagabb ultramontán fanatismus ? 

Pedig dr. Soedel intézete más valaminek eshetett ál-
dozatul s nem annyira az ultramontanismusnak ; mert akkor 
nagyobb lárma lenne Israelben, holott most csak nagyon 
csendesen az mondatik nekünk, hogy ezen intézet legújab-
ban a horvát kultus s iskola-osztály rendeletére elnyoma-
tott, mert ott unionista szellemben folyt a tanitás, mert nagy 
gonddal tanították a magyar nyelvet, s mert Horvátország-
nak nem kell olyan iskola, amely nem magyarfalókká s 
protestansgyülölökké (aha !) képezi növendékeit Mind-
ezek miatt az intézet ellen agitatio keletkezett, melynek 
élén — hogy hát az ultramontanismus is belevonassék, — 
Mihajlovics érsek ő excja állott, a zágrábi protestánsok pe-
dig „ez eset által igen sértve érzik magokat, és attól tarta-
nak, hogy újra itt van az idő, mikor üldöztetni fognak." 

Szegény protestánsok ! Háromszáz s néhány esztendő 
óta mindenütt üldöztetnek, hol nem lévén többségben, tűzzel 
s vassal nem pusztíthatják a pápistákat, templomaikat ki 
nem foszthatják, le nem rombolhatják vagy legalább be nem 
zárhatják, hol iskoláikat el nem közösíthetik, őket magokat 
pedig minden hivatalból ki nem zárhatják. Mindig kivált-
ságos jó hazafiak lévén e szegény protestánsok — kivéve 
ott, a hol mint péld. Német-, Franczia-, Magyar-s Lengyel-
országban a hazát a külellenségnek, majd ennek, majd annak 
árulták el — mindig ezért is üldöztetnek, valamint ma is 
ama bizonyos posthumus, soha csatát nem látott honvédek-
hez ők szolgáltatják a legnagyobb contingenst. Sajnáljuk 
őket, leginkább pedig dr. Soedelt, ha gyanúnk alapos (— mire 
nézve egy kis felvilágosítást igen szívesen vennénk), hogy 
nem sikerült neki a zágrábi protestáns propaganda s egyéb 
mellékes czéloknak költségeit ,per mops' a horvát katholi-
kusok zsebeiből fedeztetni. . . . 

hanyatlás lenne." Dr. Schulte, a ki ma a polgári házasság 
mellett lelkesül, szintén ott ült a házban, s midőn minden 
szem rája irányulna, felele — semmit sem mondván. 

— Pelplinben m. h. 25-én a culmi püspöknek elzálo-
golt ingóságai árvereztettek el ezrek meg ezrek jelenlétében. 
Vevő Jakowszki földbirtokos volt, ki a megvett tárgyakat 
legott a püspöknek rendelkezése alá bocsátá vissza, mig a 
nép azokat felkoszorúzva diadalmenetben visszavitte a püs-
pöki lakba. Egy egyházi ének eléneklése s a szentatyának s 
a püspöknek éltetése után a nép csendesen eloszlott. — A 
paderborni püspök e napokban 40000 aláírással födött fel-
iratot kapott hiveitől. M. h. 25-én egy 6000 tagból álló tö-
meges küldetés tisztelgett nála, melynek vezérszónoka báró 
Schorlemer-Overhagen volt. Beszédjére adott válaszában a 
püspök többi közt ezeket mondta: „Szivem vérzik, ha mind-
azon , gyönyörűen virágzó, egyházi kegyeletes intézmé-
nyekre tekintek, melyeket a hü katholikus népnek áldozat-
készsége emelt s melyek most napjaink nehéz csapásai alatt 
összeroskadnak ; szivem vérzik, ha azt kérdem magamtól : 
mi lesz talán már néhány rövid esztendő múlva az én hű me-
gyémből, a mennyei virágkert eme szép részéből, mivé lesz 
a lelkészi tevékenyesség, ki fogja a haldoklókat ellátni a 
végszentségekkel, mikép fog a keresztény ifjúság nevel-
tetni?, . . . Végre megköszönve hü fiainak ragaszkodását, 
egy ,Eljen'-nel a szentatyára fejezé be beszédét. 

— A franczia fenyitő törvényszékek elolthatlan vá-
gyat éreznek keblökben azon egyes ,állami lelkészek' után, 
kiket a svajczi kormányok a szegény katholikusok nyakára 
hoztak. Igy legújabban ismét Genfben Riss,állami káplán 
urat' ki kelle szolgáltatni a franczia hatóságoknak. — A 
epauvillersi kath. plébános ellen néhány ókatholikus gyilkos 
merényletet kísérlett meg. Courvoisier plébános, ki a Villers 
nevü franczia faluból, hova a száműzetés következtében 
menekült volt, átjött községébe, hogy egy haldoklót a vég-
szentségekkel ellássa, befogatott, s két napig tömlöczben 
tartatott ! 

— Mégis csak okos emberek ezek az atyafiak ! Ime, 
mit olvasunk a ,Proí. Zap'-nak'14. számában: „A zágrábi 
egyesült réf. s ev. egyház derék papja, dr. Soedel, mint volt 
honvéd, a magyar uniópárt híve. A Horvátországban (Sla-
voniát nem számitjuk oda) egyetlen kicsiny prot. egyház-
község ezen kitűnő lelkészét nem tudja ugy fizetni, hogy 
ebből családjával tisztességesen megélhessen, minek folytán 
Soedel egy magánintézetet nyitott, melyben 8 év óta a leg-
jelesebb tanerőket alkalmazván, a legelőkelőbb családok 
gyermekei adattak e nevelő intézetbe. A szegény prot. lako-
sok gyermekei mindig ingyen taníttattak" . . . 

Mily ártatlan kinézésű kis história ez ; sőt mily lélek-
emelő olvasmány azon derék pap s kitűnő lelkészről, ki a 
„honvédek," Magyarországban kiirthatlan, akarom mondani 
halhatatlan fajából (mily hazafiatlan kifejezés !) származva, 
miután saját községe őt még annyira sem tudja honorálni, 
hogy ott megélhessen (— „je n'en vois pas la nécessité" — 
mondá egyszer egy franczia minister hasonló esetben vala-
kinek) mégis képes a legjelesebb tanerők alkalmazása mellett 
magánintézetet nyitni, melyben a legelőkelőbb családok sarjai 
,neveltetnek', a szegény protestáns lakosok gyermekei pedig 
ingyen okta t ta tnak. . . . 

Hogy van ez ? 
A volt honvéd s jelenlegi derék s kitűnő lelkész aligha 

protestáns gyermekekkel tudta intézetét benépesíteni ; mert 
protestánsai oly szegények, hogy még őt sem tudják fizetni, 
annál kevésbbé tehát képesek intézetét azon helyzetbe hozni, 
hogy ott a ,legjelesebb' erőket alkalmazhassa. Következik 
ebből, hogy protestáns létére alighanem katholikus gyerme-

— Még egy kis idézet az ,Erdélyi Protestáns Közlöny'-
bői, nótákkal s jegyzetekkel: „A Szent-István-Társulat — 
mondja a derék lap — nem rég tartotta meg Pesten ez évi 
közgyűlését, melyből érdekesnek1) tartjuk kiemelni, hogy a 
100 aranynyal jutalmazandó katholikus geographia megírá-
sával Orthvay Tivadar bízatott meg ; a pénztárnok jelentése 
szerint: 517,800 példány könyv nyomatott, melyből elkölt 
334,000 példány és 34,000 szentkép. Minő buzgóság a vak-
ság terjesztésében !a) Katholikus geographia és szentkép ! De 
nem ezek a fontosak ; hanem az, hogy a gyűlésen Simor ő 
eminencziája tartotta az elnöki beszédet, melyben hangsú-
lyozta mindazokat, melyek felől rég felvilágosítottak már 
az encyklikák és syllabusok ; 3) legfelebb a felől nyertünk 
szilárd meggyőződést, hogy Magyarország pápája egy haj-
szállal sem különbözik a római pápától. Hát e felől volt-e 
valaki kétségben ?"4) 

') Mit mond ehhez a ,P.E.sI.L.' ? A ,Közlöny' érdekesnek találja 
a Sz.-István-Társulat működését ! Szabad-e ez neki ? hiszi-e ezt ? ? 

2) Ez aztán a sublimis álláspont! A tiszta evangyéliomnak igazság-
szeretete párosulva ama hires protestáns türelemmel ! 

3) No lám, hogy Kálvin fiai is felvilágosítást szereznek a pápai 
encyclicák s Syllabusottól ! Ezt akarjuk! Deo gratias ! 

Csak egy aggodalmunk van : A ,Közlöny' többféle Syllabusokról 
beszél. Ezáltal igazolva látjuk ama régebbi sejtelmünket, hogy protestáns 
atyánkfiai közt holmi hamis álsyllabusok is foroghatnak közkézen. De 
azért ők mégis hozzá szólnak a dologhoz, mintha, Isten tudja, hogy tud-
nának hozzá. Talán ez a ,szabad vizsgálódás'? 

4) Hát ugylátszik maga az ,Erd. Prot. Közlönymert azt mondja, 
hogy csak most nyert e felöl szilárd meggyőződést, amit nálunk már az 
iskolás gyermek is tud, hogy minden római katholikus, legyen az bibor-
nok, püspök, pap vagy világi, ugyanazt hiszi, amit a római pápa, egy haj -
szállal sem többet, sem kevesebbet. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor 'saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, april 15. S O I. Félév, 1874. 
Tartalom. Az újkori állambölcselet. — Ó fömagasságának böjti körlevele. — A liberalismus és a zsidóuralom. — Egy-
házi tudósitások: Pest. Andrássy gróf bukásának előjele. Alvidék. Hová jutottunk ? Róma. Ő szentségének nagyszombat-

napi kihallgatása. Brasilia. Viszályok az egyház s állam közt. — Vegyesek. 

Az ujkori állambölcselet. 
Midőn ezelőtt vagy három1) hónappal erkölcs-

t an i t anu lmányaimnak első sorozatát ezen czim 
ala t t beküldtem : ,A keresztény ember mint állampol-
gár-2) azon barát i utasítást vettem t. szerkesztő úr -
tól, hogy dolgozatomat több, 3 — 4 czikkből álló 
részre oszszam, melyek, egymással egységes egészet 
képezve, mégis annyira különválaszthatók legye-
nek egymástól, hogy kisebb, nagyobb időközökben 
adathassanak anélkül, hogy a filum helyreáll í tása 
végett egy rövidke recapitulatiónál egyébre szük-
ség legyen. 

Ez értelemben iparkodtam fentebb jelzett első 
czikksorozatomban az á l lamnak eredetét s rendel-
tetését, először is a dolog természetéből ki indulva 
fejtegetni, mihez szükséges kiegészitésül aztán az 
államelméletnek óclassicus pogány s keresztény fel-
fogás szerinti ecsetelését csatoltam. Ma egy lépés-
sel tovább megyek, s akkori tárgyfelosztásom sze-
r in t (42. sz. 331. 1.) az ujabbkori állambölcseletnek 
elméleteit tárgyalandom, amennyiben ezek legna-

' gyobbrészt ellentétben a keresztény elmélettel ke-
letkeztek, képződtek s ma, fájdalom, igen széles 
körökben uralkodnak. 

Több izben volt már, eddigi fejtegetéseinkben 
is a lka lmunk, azt látni, hogy az egyének sokasá-
gából álló ,Társadalom' sokban legkezdetlegesebb 
alkatrészének : az egyénnek tula jdonai t , rosz s jó 
szokásait b i r ja s érvényesiti ; hogy szükségletei sok-
ban, természetesen öregbített mérvekben az egyén 
szükségleteinek felelnek meg, hogy ha ladásának 
nem kevésbbé mint hanya t lásának esélyei nem rit-
kán az egyéni élet egyes mozzanataira emlékeztetik 

») most már ,hat' (,Szerk.) T) L.,Religio' 1873, II, 39, 
40, 41, 42. 

a gondos figyelőt. Ragad juk meg ez utóbbi gondo-
latot : a társadalomnak, az államoknak haladása s 
hanyat lása az ő esélyeiben nem r i tkán az egyéni élet 
egyes mozzanataira emlékeztet, — s egy futólagos 
szempillantás a világtörténelemre azt mutat ja , hogy 
e tétel igaz. Valamint az egyén nem egy csapással, 
hanem csak saját gonosz természete elleni hosza-
dftlmas, fáradságos, számtalan vereségek u tán mind-
annyiszor meguj i tandó harcz, nehéz küzdelem u tán 
a művelt s a szónak teljes értelmében jó keresztények 
sorába küzdi fel magát ; mert t ud juk , hogy — 
Máté, XI , 12 — „mennyeknek országa erőszakot 
szenved, s az erőszakosok ragad ják el azt", s mind-
ezek mellett a tökéletesség s szentség mégis va jmi 
r i tkák a halandók közt, — u g y az államok, az 
összes társadalom is csak nagyon lassan halad, s 
haladtak mindenkor a keresztény tökély üdvös, de 
rögös pá lyá ján . Sőt azt merjük állítani, hogy a tár -
sadalomnak tökéletes átkeresztényitése, ha szabad 
ily szót képeznem; — azaz annak kieszközlése, 
hogy a keresztény eszmének jótékony, termékeny, 
isteni erejű kovásza az egész társadalmat, minden 
egyes mozzanataiban, részleteiben s rétegeiben á t -
meg áthassa, mindig csak eszményi jó, eszményi czél 
maradand, melynek a mennyire lehet megközelí-
tése az Egyház feladata, oly feladata, melynek meg-
oldása körül fáradozni fog ugyan a világ végéig, 
anélkül azonban, hogy az valaha tökéletesen sike-
rülne; mert hát a régi, bűnös Ádám, a természet-
szerinti ember, a ,fomes peccati ' m indnyá junkban 
él, s élni fog a világ végéig. 

I g y l á t juk , hogy az ó- s középkor vá lpont ján 
álló római pogány állam a keresztény eszme befo-
lyásának keletkezését s elhatalmasodását minden 
telhető erővel s eszközzel ellenzé. Ez igy t a r to t t 
egészen a 4-dik századig, mely idő a la t t keresztény 
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államról természetesen szó sem lehetett. Következ-
tek a byzant i császárok, kiknek neve már magában 
véve egy egész külön, roszhirü mondhatnók gyű-
löletes államrendszert jelez. Ezek, mint alaki tekin-
tetekben jeles törvénykönyveik s a történelem ta-
núsí t ja , sokféleképen iparkodtak az állami, társa-
dalmi rendet a kereszténység szabályaihoz alkal-
mazni ; de túlmenve, tu l ragadta tva a kellő határon 
gyak ran annyi sérelmes átcsapást engedtek meg 
magoknak az egyházi joghatóság körébe, a h á n y 
törvényt hoztak, mi annál gyakrabban történt, va-
lahányszor — mit nem ri tkán tevének — nem a 
katholikus igazságot, hanem az eretnek tévelyt vá-
laszták ,pártfogolásuk' t á rgyáu l . 

Igazán s teljesen kereszténynyé az állam úgy-
szólván csak a Krisz tus U r u n k születése utáni 
800-dik esztendőnek karácson napján lőn, midőn 
I I I . Leo pápa Nagy-Káro ly t sz. Péter templomá-
ban római-német császárrá koronázta. Ekkor nyil t 
meg az Egyház előtt oly széles, de egyszersmind 
oly ha ladatos tér is, minővel addig talán még nem 
is bir t . Mert mig addig az isteni Igének magvát 
többnyire csak romokfedte ta la jba vethette, mig 
addig többnyire csak magokat úgyszólván túlél t , 
elagott s ezért életunt népekkel találkozott ; addig 
a germán népekben erős, életrevaló, fiatal taní tvá-
nyokat nyer t , kik az egyedül üdvözítő vallást az 
i f júkor egész hevével karol ták fel, a gyermekded 
sziv egész bensőségével vevék magokba. De innen 
magokra a germán fajokra is ama soha eléggé meg 
nem becsülhető előny háramlott , hogy fiatalságuk 
korát az Egyház gondos vezetése mellett élhették 
át, s hogy államképző legelső kísérleteiket az Egy-
háznak jótékony befolyása termékenyi té , segité 
sikerre. 

Nagy-Káro lynak u j birodalma, mint a régi ró-
mainak keresztény alakbani megújí tása, vagy — 
mint akkor szerették mondani : folytatása, hiven 
előképéhez világbirodalmi lendületet vőn, azon kü-
lönbséggel, hogy szorosan ka rö l tve já r t az Egyház-
zal s a pápasággal , s hogy ennélfogva eleinte mind-
akettőnek hata lmas — nem védnökét, hanem védő-
jét képezte. Nem csudálkozliatunk tehát, ha az 
E g y h á z ilyetén keresztény ál lamnak szives készség-
gel s egyre növekvő bőkezűséggel számos jogokat 
s előjogokat, szabadalmakat s kivál tságokat a ján-
dékozott azon a közös téren, mely mindkettőjök 
közt elterült , annál is inkább, minthogy püspö-
kei által magára a kormányza t ra igen szélesmérvti, 
bár jótékony befolyást gyakorolt . De e kölcsönös 

engedékenység a viszály csiráját is hordá méhében, 
melynek legott kifakadnia kellett, mihelyt az eddig 
szövetséges feleknek egyike; ez esetben az állam, 
még a lehetőnél is többet kivánt , s a fenálló bará t -
ságos viszonynak keletkezési történetét elfeledve, a 
gyengédséget gyengeségnek vette, azt gondolván, 
hogy a másik fél, a mit szívességből tett , köteles 
engedelmességből kénytelen tenni s ebből azt követ-
keztetvén, nagy tévesen, hogy a kit idáig paran-
csolt (?) azt még további lépésekre is szorí that ja , 
kényszeritheti. A polgári hatóságoknak egyházi 
ügyekre, kivált az egyházi kinevezésekre gyakorol t 
befolyása csakhamar oda vit te a dolgot, hogy maga 
az egyházi hivatal s annak szellemi érvényesithe-
tése is az á l lamhatalom befolyása s rendelkezése 
alat t állónak képzeltetett, vagy legalább félre nem 
ismerhető szándékossággal ál l í t ta tot t , minek további 
sajnos következménye az lőn, hogy az egyházi élet-
nek nem egy mozzanata fá jdalmas elvilágiasitásnak 
esett áldozatul, s még nagyobb károk tör ténnek 
vala, hahogy a VII . Gergelytől egészen VI I I . Bo-
nifáczig terjedő, egetrázó, dicsőséges küzdelmek az 
Egyháznak szabadságát vissza nem hódit ják. 

A 13-dik század végén s a 14-diknek kezdetén 
megindul a nemzeti á l lamoknak képződése. A ne-
messég mellett s u tán a mindinkább nagyobb vi-
rágzásnak induló polgári osztály is vőn hathatós 
részt ebben. Mig a politikai szabadságért, vagy 
legalább, az akkori kor felfogása szerint, rendi ön-
kormányzatér t küzdő nép magát az uralkodóktól 
függetleníteni iparkodott, addig ez utóbbiak, részint 
eme törekvések elleni küzdelmök áradata ál tal elra-
gadtatva, részint hogy ott potolják helyre, amit itt 
feladni kénytelenültek, részint hogy absolutisticus 
terveiktől elforditsák a népek figyelmét, az egyhá-
zat kezdték legigázni, mire Szép-Fülöp Franczia-
országban a példát s első lendületet adta. 

I g y jöt t a .reformatio'. (Folyt köv.) 

Ö FÖMA&ASSÁGÁIÍ AK 

MAGYARORSZÁG BIBORNOK-HERCZEG-PRIMÁSÁNAK 

BÖJTI KÖRLEVELE. 
(Folytatás.) 

Legis moderamine hominem a Deo gubernari ipsi quo-
que Geutilium sapientiores agnoverunt ac professi sunt. 
Unum suffecerit audire Tullium : „Hanc, ait l) video Sapien-
tissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis 
excogitatam, nec scitum aliquod es3e populorum, sed aeter-
num quiddam, quod universum mundum regeret imperandi 
prohibendique sapientia. Ita principem legem illam et ulti-
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mam, mentem esse dicebant, omnia ratione cogentis et ve-
tantis Dei : ex qua iila lex, quam Dil humano generi dede-
runt, reete est laudata, est enim ratio mensque Sapientis ad 
iubendum et deterrendum idonea. — Nec si regnante Tar -
quinio, nulla erat Romae scripta lex de stupris, idciro non 
contra illarn legem sempiternam Sextus Tarquinius vim Lu-
cretiae, Tricipitini filiae, attulit. Erat enim ratio profecta a 
rerum natura, et ad recte faciendum impellens et a delicto 
avocans : quae non tunc denique incipit lex esse, cum scripta 
est, sed tum cum orta est : orta autem est simul cum mente 
divina. Quamobrem lex vera atque princeps, apta ad iuben-
dum et ad vetandum, ratio est ipsa summi Iovis." Et alio 
loco : 2) „quod si populorum iussis, si principum de cretisiura 
constituerentur ; ius esset latrocinari ; ius adulterare, ius te-
stamenta falsa supponere, si baec suifragiis aut scitis multi-
tudinis probantur . . . Quid quod multa perniciose, multa pe-
stifere sciscuntur in populis, quae non magis legis nomen at-
tingunt, quam si latrones aliqua consensu suo sanxerint ? . . . 
Ergo est lex iustorum iniustorumque distinctio ad illam anti-
quissimam, et rerum omnium principem expressa naturam, 
ad quam leges hominum diriguntur, quae supplicio improbos 
afficiunt, defendunt ac tuentur bonos.. . Sit igitur hoc a 
principio persvasum civibus dominos esse rerum omnium ac 
moderatores Deos, eaque quae geruntur, eorum geri vi, ditione 
ac numine." — De hac porro lege alibi disserens idem Tullius 
ait :8) „Huic legi nec obrogari fas est, nec derogari ex hac 
aliquid licet, neque tota abrogari potest. Nec vero aut per 
senatum, aut per populum solvi hac lege possumus. Neque 
est quaerendus explanator, aut interpres eius alter. Nec erit 
alia lex Romae, alia Athenis ; alia nunc, alia posthac. Sed 
omnes gentes, et omni tempore, una lex et sempiterna et im-
mutabilis continebit ; unusque erit communis quasi magister 
et imperátor omnium Deus. Ille legis huius inventor, disce-
ptator, lator. Cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam 
hominis aspernabitur. Hoc ipso luet maxi mas poenas, etiamsi 
caetera supplicia, quae putantur, effugerit." Hactenus Cicero, 
cuius haec ipsa dicta legens ac expendens Lactantius, homi-
nis sapientia raptus exclamat :4) „Quis, sacramentum Dei 
sciens, tam significanter enarrare legem Dei possit, quam 
homo longe a veritatis notitia remotus expressit.") 

Quod autem Iesus Christus Salvator mundi, sit etiam Rex, 
nemo, qui Christianus est, inficias ire potest. Regiae namque 
Christi dignitati Sacrae Scripturae apertissime suffragantur. 
Iam in Vaticiniis Prophetarum futurus Messias velut rex si-
stitur, immo Rex appellatur. „Ego autem constitutus sum 
Rex ab eo super Sion montem sanctum eius." Item : „Postula 
a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam, et possessionem 
tuam terminos terrae" canit Vates Regius.5) Et iterum: 
„Deus iudicium tuum regi da, et iustitiam tuam filio regis".6) 
„Exulta satis filia Sion, iubila filia Jerusalem, ecce Rex tuu3 
veniet tibi Iustus et Salvator," praedixit Zacharias.7) „Ecce 
dies veniunt, dicit Dominus, et suscitabo David germen iu-
stum et regnabit Rex, et sapiens erit" praedicavit de Messia 
Jeremias.8) Angelus etiam eius incarnationem annuncians 
Virgini Matri, Regem deciarat : „Regnabit, inquit, 9) in 
domo Jacob in aeternum, et regni eius non erit finis." Eum, 
vix natum, iam velut Regem annunciant Magi, ab Herode 
Rege quaerentes : „ubi est, qui natus est Rex Iudaeorum ? "10) 

Regem se ipse quoque professus est, tam cum dixit : „Omnia 
mihi tradita sunt a Patre meo,"11) et iterum : „Data est mihi 
omnis potestas in coelo et in terra"12) quam cum Regis no-
men aperte sibi vindicavit. Ubi namque de extremo iudicio 
agit, ac de sententia, abs se pronuncianda, se Regem esse 
significat: „Tunc dicet Rex his, qui a dextris eius erunt."13) 
Et quando accusatus stetit coram Pilato, ad quaestionem 
huius : „Ergo rex es tu ? Respondit : Tu dicis, quia Rex sum 
ego." ,4) Regem universorum esse Christum docuerunt etiam 
Apostoli; sic S. Paulus ad Ephesios scribens:15) „Omnia, in-
quit, subiecit Pater sub pedibus eius, et ipsum dedit super 
omnem Ecclesiam." Et S. Joannes, in Pathmos insula reve-
lationes ab ipso Domino accipiens, vidit Verbum Dei, i. e. 
Jesum Christum, ad dexteram Patris sedentem, fidelem et 
veracem, qui cum iustitia iudicat et pugnat, tamquam regem 
potentissimum, cum exercitu magno venire, ut percutiat gen-
tes, regatque eas — — et cum haec retulisset Apostolus, 
addit: „Et habet in vestimento, et in femore suo scriptum : 
Rex Regum, et Dominus dominantium." Eandem Christi 
Domini dignitatem agnoscit et praedicat in catholica sua epi-
stola S. Judas Ap., quando eum solum Dominatorem et Do-
minum nostrum appellat.16) „Sceptrum maiestatis Dei in ter-
ris Dominus noster Jesus Christus", seribit S. Clemens Ro-
manus.17) „Nos quidem dominium habemus super homines, 
honore nobis aequales, dominium autem Domini nostri Jesu 
Christi non est eiusmodi, sed primum factor, deinde Domi-
nus, primum fecit nutu Patris omnia, deinde his, quae fecit, 
dominatur", inquit S. Cyrillus Jeros.18) S. Athanasius vero 
regiam Christi potestatem inde dérivât, quod sit iudex vivo-
rum et mortuorum ; esse autem ilium iudicem vivorum et 
mortuorum, hancque veritatem iussu ipsius Christi praedi-
candam esse, testatur S. Petrus Ap.19) S. Athanasius inquam 
hinc derivans regiam Christi potestatem coram Imperatore 
edixit :20) „Est autem ille, qui iudicat omnem terram, verus 
universorum Rex et Dominus noster Jesus Christus filius 
Dei". Rex utique, quia etiam Deus, quia Creator et Omni-
potens. Sed Christus Dominus etiam qua Verbum Dei incar-
natum, qua etiam in una divina persona homo Rex est. Sane 
solummodo qua homo dicere potuit „data est mihi omnis po-
testas", „dedisti ei potestatem omnis carnis", quod de se ad 
Patrem orans Salvator asserit,21) ceu Deus enim nihil datum 
accipere potuit, cum habuerit omnia cum Patre communia, 
iuxta illud „et mea omnia tua sunt, et tua mea sunt"22) 
quemadmodum expressit S. Athanasius dicens :23) „Cum homo 
factus est, viventium et mortuorum dominus est declaratus, 
eum dominum et Christum fecit Pater, idest fecit, ut domi-
naretur et regnaret." Et Theodoretus :24) „Nostrum autem 
Caput est, non quantum est Deus, sed quantum est homo; 
corpus enim eius dicimur, oportet autem caput esse eiusdem 
generis cum corpore." Hinc Jesus Christus, verus Deus ab 
aeterno, verus etiam homo in persona divina, propterea quia 
est filius hominis, est Rex regum constitutus a Patre, potesta-
tem habens super omnem potestatem, quae est etiam in terra. 
„Data est mihi, dicit ipse, omnis potestas in coelo et in terra", 
„solus Dominator, Dominus dominantium." Dictis concinit 
Catechismus Concilii Tridentini docens: „Sed Christum,non 
solum ut Deus, verum ut homo ac nostrae naturae particep3 
est, regem etiam agnoscimus, de quo angelus testatus est : 

30* 
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regnabit in domo Jacob in aeternum, et regni eius non erit 
finis.«25) 

Christus Rex summám, cui omnia subdita sunt, pote-
statem specialius in suo regno exercet, de quo edixit : „re-
gnum meum non est de hoc mundo".26) Non ait : regnum 
meum non est hic ; sed non est hinc. Sicut de huius sui regni 
civibus dixit : „de mundo non estis, sicut et ego non sum de 
mundo"27), quamvis eos vellet esse in mundo, propter quod 
de illis dixit ad Patrem : „non rogo, ut tollas eos de mundo, 
sed ut serves eos a malo"28). Hic enim, seu in mundo est et 
erit regnum eius usque in finem saeculi, habens inter secom-
mixta zizania usque ad messem, quando messores venient, 
idest angeli, et „colligent de regno eius omnia scandala"29) ; 
quod utique non fieret, si regnum eius non esset hic, sive non 
esset in hoc mundo. 

Regnum igitur Christi in terris est, hic inchoatur, in 
coelo perficitur. Ac regis quidem officia admirabili Providen-
tia sua praestat Ecclesiae. Ipse earn regit, ipse ab hostium 
impetu et insidiis tuetur; ipse ei leges praescribit; non solum 
sanetitatem et iustitiam largitur, verum etiam ad perseve-
randum facultatem et vires praebet. Rex idem est Sacerdo3, 
et ad utramque funetionem a Deo unetus. „Rex pugnavit pro 
nobis ; Sacerdos obtulit se pro nobis" inquit S. Augustinus30). 
Quamvis autem huius regni finibus tarn boni quam mali 
contineantur, atque adeo omnes homines ad illud pertineant, 
ii tarnen prae caeteris regiam eius bonitatem et beneficentiam 
experiuntur, qui eius legibus et maudatis parent, atque his 
conformiter integram atque iuuocentem vitam agunt. „Quid 
est enim eius Regnum, nisi credentes in eum" ? ait idem S. 
Augustinus31). A Christo dieimur Christiani, idest uneti, per 
doctrinam illius illuminati, per sacerdotium et sacrificium a 
peccatis expiati, per regiam potestatem contra tentationes 
invicti. Nostris consulit utilitatibus, non suis, cum bonorum 
nostrorum non egeat : nobis dominatur, ut nos ad aeternam 
felicitatem perducat : totum se nobis impendit, „pertransit 
benefaciendo et sanando omnes",32) legem immaculatam con-
vertentem animas tradit, adiutoria praebet ad illam implen-
dam efficacissima ; illam implet, qui coelestem illum Regem 
amat. Nullum aliud tributum exigit, nisi amoris. Facilem 
omnibus ad se praebet aditum : omnes invitât, omnes absque 
personarum et conditionum discrimine complectitur ; fovet, 
et tuetur ; „omnibus aequalis, omnibus Rex" inquit Tertul-
lianus. Totus nobis datus, totus nostros expensus in usus, nos 
fratres suos vocare dignatur, ad mensam suam admittit, in 
consortium regni sui vocat, imo nos Deo regnum et sacerdo-
tes facit33). 

Si autem Christus Deus est et Rex noster, cuius nos 
imperio et dominationi perpetuo addiximus, addiximus autem 
iam in Baptismi Sacramento, illi fideliter servire et obedire 
nos oportet. Absit, ut ipsius offendendo Maiestatem factis di-
camus, sin minus verbis: „nolumus hunc regnare super nos".34) 
Rex omnis terrae Deus, sit rex cordis et voluntatis nostrae. 
Nihil in nobis eius imperio reluctetur ; ne tumultuentur cupi-
ditates, sed obtemperent principi pacis. Regnum Dei sit intra 
nos non ad tempus, sed in sempiternum. Non simus similes 
Iudaeis, qui regem Christum recusaverunt, et regem Caesa-
rem elegerunt. Quam in rem ait S. Augustinus 35) : „Est qui-
dem et Caesar rex homo hominibus ad humana, sed alius 

Rex est ad divina ; alius Rex ad vitam temporalem, alius ad 
aeternam; rex terrenussub Regecoelesti, Rex coelestissuper 
omnia. Non ergo illi, quia dixerunt, se habere regem Caesa-
rem, peccaverunt, sed quia Regem Christum habere nolue-
í'unt. Et modo multi Christum Regem in coelo sedentem et 
ubique regnantem habere nolunt." 

») Lib. de Legib. c. 4. 2) lb. lib. 1. c. 15. 3) Libr. 3. de Republ. 
4) Divin. l a s t . 6, 8. 5) Ps. 2, 6. 8. 6) Ps. 71, 1. Zach. 9, 9. 8) Jer . 23, 5 . 
9) Luc. 1, 32. 33. 10) Matth. 2, 2. " ) Ib. 11, 27. >2) Ib. 28, 18. I3) Ib. 25, 
34. " ) Joan. 18, 37. 15) Ephes. 1. 22. ") ep. c. 4. '<) ep. 11. 46. l s) Catech. 
10. I9) cf Act. 10, 42. 2°) Apol. 11. 2. - ' ) Joan. 17, 2.22) ib. v. 10.23) Orat, 
2. 24) ad 1. Cor. 25) de sec. Symb. art. c. 2. 26) Joan. 18, 36. " ) Ib. 17, 
16. Ib . v. 15. 29) Matth. 13, 41. •'<") Enarr. in Ps. 149. si) Tract. 115 in 
Joan. 32) Act 10, 38. 33) Apoc. 1, 6. 34) Luc. 19. :li) Enarr. in Ps. 55. 

(Folyt, köv.) 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

Eddigi czikkeinkben *) jobbadán a zsidóságnak je l -
lemzésével foglalkoztunk, melynek egyik kiváló mozzana-
tául azt emeltük ki, hogy a zsidó soha sem lehet, nem is 
lesz a keresztény társadalomnak őszinte barát ja s tagja. I n -
nen származik nemzedékről nemzedékre örökségképen á t -
származó ama lázas, szenvedélyes törekvése a társadalmat 
elkeresztényteleniteni, mely legújabban az u. n. emancipa-
tiónak fonák felfogása 3 ferde irányban való kivitele által 
végleges kielégítését nyerte. 

Az emaneipatio, ugy amint az nálunk végrehajtatott, 
nem az, amit az emberek alatta értenek ; nem egyenjogosi-
tása az a nemkeresztény elemnek a kere3zténynyel, hanem 
ennek fölé helyzése ; mert mig a kereszténység szavát el-
némittatja az államban, addig a ,hitfelekezetnélküliség' 
alatt azt értik nálunk, hogy mennél távolabb álljon valami 
a keresztény eszmétől, annál figyelemre méltóbb ; — pedig 
van-e, mi a kereszténységtől távolabb állana, mint a mai, 
vallásilag hitetlen, társadalmilag pedig a Talmud elbutító s 
egyúttal fanatizáló befolyása alatt álló zsidónép? 

Innen van, hogy a ,hitfelekezetnélküli' államnak leg-
tolakodóbb előharezosa mindenütt a zsidó, kinek leleményes-
sége, pénze s páholybeli összeköttetései által mindenütt sike-
rült egész hoszu sorát az oktalan vagy jellemtelen kereszté-
nyeknek felbérelni, hogy számára s a keresztény nép kárára 
kikaparják a gesztenyét a forró parázsból. 

Eszünk ágában sincs tagadni azt, hogy a zsidó nép 
közt voltak s vannak is minden időben becsületes s müveit 
emberek, mig másrészt van elég keresztény, ki bármely fe-
lekezetnek nagyon is szégyenére válik. De nem egyénekről, 
hanem az összletröl, az egész fajnak, felekezetnek közös szel-
lemi irányáról van itt szó, melyet tekintetbe kell vennünk, 
hahogy a kereszténységnek a zsidósághozi viszonyát s meg-
fordítva szemügyre venni, s ebből társadalmi állására vo-
natkozólag bizonyos következtetéseket vonni akarunk. 

A kereszténység általános felebaráti szeretetet paran-
csol, nem tekintve a felebarátnak sem nemzetiségét, sem 
vallását. A zsidó ellenben saját népét még ma is Istennek 
választott népének tartván, ezen idejét rég mult korlát által 

') melyeket tárgyhalmaz miatt fájdalom kissé soká is folytatás 
nélkül hagynunk kellett. Szerk. 
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meg ma is merőben elválasztatik a világ többi népeitől, me-
lyeket mint nem választottakat erkölcsileg magánál sokkal 
alantabb állóknak képzel. Már ebből is következik, bogy a 
zsidó egészen más szemmel néz a keresztényre, mint a ke-
resztény őrá. De még sokkal nagyobb horderejű ama másik 
körülmény, hogy a keresztény kinyilatkoztatás a zsidó ki -
nyilatkoztatást magában foglalja, s hogy e viszony már az 
elemi vallástanítás által is mélyen bevésetik a keresztény 
gyermek szivébe, mely ideje korán hozzá szokik, kiváló 
tisztelettel tekinteni, az ószövetségi történetekre, s vallásos 
kegyelettel viseltetni irántok. Ezek után bevezettetvén a 
gyermek az uj szövetségbe ott is ugy találja, hogy anyaszent-
egyháza a zsidók közt keletkezett, maga Krisztus Urunk 
emberisége szerint, úgyszintén az apostolok, az első hivek, 
az első vértanú zsidók voltak, mi mind nemcsak megaka-
dályozza, nehogy a keresztény gyermek szivében apriori 
már bizonyos megvetés vagy harag fogamzzék meg a zsidó 
iránt, hanem ellenkezőleg épen azt okozza, hogy a zsidóság 
a vallásos érdekeltség tárgyává váljék előtte. 

Épen ellenkezőleg tesz a zsidó vallástan. Ez a keresz-
ténységben nem csak nem rokon elemet, hanem inkább eret-
nekséget, ellenséget lát ; Krisztust egyenesen istenkáromló-
nak tar t ja és mondja ; mert Istennek hirdette magát. Ekként 
a zsidó épen azon isteni személyt, mely vallásunk központja 
gyűlöli leginkább, s ha a zsidó ,vallás'-tan mást sem tenne, 
minthogy a gyermek szivében ezen eszméket kelti s apolja, 
eleget tett volna arra, hogy már a gyermek szivét s kiirt-
hatlan utálattal töltse el minden iránt, ami csak a legtávo-
labbról is Krisztusra s a kereszténységre emlékeztet. Egye-
nesen csuda lenne, ha az ekként nevelt zsidó mást érezhetne 
a keresztény iránt, mint gyü'öletet s megvetést. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 14. A n d r á s s y g r ó f b u k á s á n a k 

e l ő j e l e . Sem diplomatiai titkokba, sem a szabadkőműves-
ség fensőbb regióinak terveibe nem vagyunk ugyan beavatva, 
de azokból, amik eddig szabadkőművesi rendeletekre tör-
téntek, nagyon könnyen következtethetünk Andrássy gróf 
sorsára, ha a legújabb pápai encyclikáx-a adott válasza vala-
miképen nem találna tetszeni a páholy főfő embereinek. Ez 
alatt a ,valamiképp alatt pedig természetesen nem is azt ért-
jük , hogy a külügyministeri válasz a pápai encyclikával 
szemben a megfelelő igazságos, jogos alapra támaszkodott, 
hanem egyszerűen csak azt, hogy ha már jónak látta a kül-
ügyministerium a hozzá nem intézett encyclikára válaszolni, 
hogy a kereszténység közös atyjával, a pápával szemben az 
illő tiszteletet megtartotta legyen ; mert tudnivaló dolog, 
hogy a páholy gyűlölete a sz. szék iránt sokkal nagyobb, 
hogysem vele szemben az illemnek legkezdetlegesebb ele-
meit is el nem mulasztaná, mint azt azon aljas elnevezések 
mutatják, melyekkel a szabadkőművesek által vezetett sajtó 
bérenczei a sz. széket büntetlenül iLethetik. 

Pedig minden jel oda mutat, hogy a megvesztegetés 
által minden titokhoz hozzá férő páholy főembereinek a kül-
ügyminister válasza visszatetszik, és igy a gróf ur kegy-
vesztett a jelenben uralkodó pokoli hatalom szemeiben. A 
szabadkőművesség zsoldján élősködő bérencz tollak már azért 

is megtámadták a gróf urat, mert válaszolt a pápa encycli-
ká já ra ; félnek, hogy e tény által, mint magát egyik kifejezi, 
a pápa daczára annak, hogy államait elvesztette, európai 
hatalomnak ismertetik el ; pedig a pápa, mint mondja, nem 
hatalom. Nekünk e helyen, mint az a dolog természetéből 
önkényt foly, nem feladatunk a gróf ur figyelmét e táma-
dásra felhívni, előttünk főmomentummal az bir, hogy a sza-
badkőművesség dölyfében odáig jutott, hogy a pápát már 
nem is tekinti többé hatalomnak és bo3zuját kész éreztetni 
mindazokkal, kik egyidőre tultevén magokat e szabályon, 
nem tekintik a pápát ugy, mint ki minden számításon kivül 
esik. I r t légyen tehát a külügy-minister ur bármit is a sz. 
széknek, már az, hogy irt bűn a páholy szemében, mert a 
pápa előtte nem hatalom. 

Hogy a páholy szeretné, és amennyiben tőle függ min-
dent meg is tesz, hogy a pápa ne tekintessék hatalomnak, azt 
elhiszszük, naponkint tapasztaljuk, többiben pedig azt 
mondhatjuk, hogy ez kifejezi ugyan a páholy óhaját, de 
nem a valóságot. Nem más az, mint haszontalan szemfény-
vesztés, dőre esztelenség : a pápát ignorálni ma épen ugy 
nem lehet, mint nem lehetett akkor, mielőtt még birtokai el-
raboltattak volna ; tekintélyt, befolyást a pápának ezelőtt 
sem birtokának úgyis csekély volta, hanem azon körülmény 
kölcsönzött, hogy mint kétszáz millió hivőből álló vallási 
társulatnak feje, minden szava ugyanennyi lelket érint és 
ezért ő ma nem kisebb hatalom, mint volt kifosztatása 
előtt. Hatalom ő ma is, melylyel számolni kell a diplomatiá-
nak, akár akar, akár nem és ha külszinre a jelen pillanat-
ban ugy tűnnék is fel, hogy a pápa megszűnt hatalom lenni, 
a közel jövő csalhatatlanul fogja igazolni a hivők azon ren-
dületlen meggyőződését, hogy a pápa épen akkor volt leg-
hatalmasabb, midőn a hitetlenek előtt leggyengébbnek, sem-
minek tünt fel, midőn minden erőszakkal oda törekedtek, 
hogy a pápát a hatalmak sorából kitöröljék ; — ismételjük, 
hogy ez esztelen törekvés, mert a tulajdonképeni hatalom 
nem a gyutűs fegyvereken, nem Kruppféle ágyukon, hanem a 
lelkek feletti uralmán és ezeknek mindenben kész engedel-
mességén alapszik. Azért adta I. Napoleon is egyik követének 
azon utasítást, hogy a pápával ugy bánjék, mintha három-
százezer fegyveres katona állana háta megett. Különben is, 
ha a pápa csakugyan nem hatalom, miért mozdit meg ellene 
a hitetlenség, hogy ugy mondjuk, eget és földet? nem lehet-
ne-e itt alkalmazni a szentirás e szavait, hogy mentita est 
iniquitas sibi ? nem lehet-e mondani, hogy e meggyőződést, 
benső öntudata ellenére, csak rá akarja erőszakolni önma-
gára s a világra a hitetlen had, különben miért üvöltene igy 
chorusban ? 

A szabadkőműves sajtó Andrássy gróf ur válasza iránti 
nem tetszésének ama másik indokolásban is ad kifejezést, 
hogy e válasz annak vétethetnék elismeréseül, miszerint a 
pápának befolyása van az állami törvényhozásra. Föltéve, 
de meg nem engedve, hogy a pápa az állami törvényhozásra, 
mint tisztán ilyenre tényleg csakugyan befolyást gyako-
rolna, vagy hogy a jelen esetben ilyennek elismeréséről 
lenne szó, bátran elmondhatjuk, hogy ez esetben a világ 
százszor boldogabb lenne, mint most, midőn ugyan a pápa 
nem foly be, de befolynak, fájdalom, oly elemek, melyek 
magok erkölcsileg és anyagilag tönkre levén téve, az állam-
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rak is erkölcsi, ugy mint anyagi tönkretételében leglelkisme-
retlenebbül működnek közre. De nem erről van szó. A pápa 
az állami törvényhozásba nem akar befolyni, hanem tilta-
kozik az állami törvényhozás túlkapásai ellen éa encyclicája 
nem egyéb ezenfelül, mint az egyház jogainak visszaköve-
telése az egyház részére, azon jogoknak, melyeket az állam 
bitorolni akar. Az egyházban nem az állam a törvényhozó és 
ha lehet e kettő közül, egyiknek a másikat jogtalanságról 
vádolni, ugy e vád az utóbbit illeti, mert ő mint állam akar 
egyházi törvényeket alkotni. Ezt mindenki érti, kivéve azo-
kat, kik mint fentebb emiitök, a pápát nem akarják hata-
lomnak elismerni és a katholika egyház felett akarnak ké-
nyük kedvök szerint zsarnokoskodni. Lehet, hogy ez Au-
striában is fog sikerülni egyidőre, haec est potestas tenebra-
rum. Az Ur alszik, de csak alszik és ha felkel a zsarnokos-
kodó söpredéket, mint már annyiszor tette, ismét szét 
fogja verni. + 

Alvidék, márczius végén. H o v á j u t o t t u n k ? 
(Folyt.) De nem akarom e kellemetlen dolgot tovább boly-
gatni, s inkább áttérek egy másik nagy bajra, melynek el-
hárításáról mulhatlanul gondoskodni kell, még pedig, ha a 
vallásos érzületnek még csak egy szikrája él benne, magá-
nak a kormánynak. Ertem a felnőttek oktatását a vallás s er-
kölcstanban. 

A boldogság édes érzetével gondolok vissza ama még 
nem nég mult időre, midőn vasárnapokon a mindkét nembeli 
ifjúság délutáni istenitisztelet előtt a templomban vallás-
tanitásra összegyűlt. A templom zsúfolásig megtelt hallga-
tósággal, s a jelenvoltaknak kellően megmagyai-áztatott a 
kath. vallás s erkölcs tanitmánya. Volt is látszatja és szem-
beszökő eredménye ez üdvös intézkedésnek, mert egyébkor 
is ünnep- s vasárnapokon teli volt az Isten háza hívekkel, 
megtelt a templom a hivek apraja- s nagyjával, a bün s na-
gyobb kihágás pedig oly feltűnő ritkaság volt, hogy az 
esetleg felmerült s napjainkhoz aránylag igen kevés bűnté-
nyek általános megbotránkozást s utálatot keltettek. r r 

Es minek lehetett ezt köszönni ? Epen annak, hogy a vi-
lági törvény támogatta az egyházat ebbeli működésében,ugy hogy 
szükség esetében a politikai hatóság is rendelkezésére állott az 
egyháznak. És most, hogy a vészes korszellem megtestesülése 
s a politikai hatóság támogatásának megszűnte folytán a 
felnőtteknél a vallás tanítása megszűnt ? . . . . A bün az ifjú-
ság közt nyilt homlokkal garázdálkodik, minden nemes ér-
zelem, férfias gondolkodás s ezek iránti fogékonyság kihalt 
az ifjúság kebléből : egész lénye a ledér könnyelműség és 
zabolátlanság kifejezését hordja magán. Csak lézengve jár 
egy kis részök ünnep- s vasárnapokon sz. misét vagy szent-
beszédet hallgatni (melyből ugyan az alapoktatás hiányá-
ban szenvedvén, olykor édeskeveset értenek !), a délutáni 
istenitisztelet alkalmával meg épen hiába keresnők őket az 
Isten házában, hanem a szomszéd nagykorcsmában annál 
számosabban gyűltek már össze s várják türelmetlenül an-
nak végét, ugy hogy az első ember alig tette ki lábát a tem-
lomból, már szól a duda, sip és trombita. 

Vagy, kérdem, talán nem szükséges a felnőtteket a 
vallás- s erkölcstanban tovább képezni ? Elég lenne ebből 
az az egész életre, mit a tanuló ifjúság e tekintetben az is-
kolában magának elsajátított, főkép ha megszivleljük, mily 

nyomorúságosan kevés az, amit Eötvös szerencsétlen iskola* 
törvényének életbeléptetése óta az iskolás gyermekeknél 
vallás-erkölcs tanításában elérni lehet ? ! Még akkor is, ha-
hogy ama végzetes uj törvényt, mely végromlással fenye-
gető átkot hozott a nemzetre, még híréből sem ismernők, s a 
vallás-erkölcs tanítása szabadon virágozhatnék iskoláink-
ban, mellőzhetlenül szükséges lenne a felnőtteket a vallás 3 
erkölcs tanitásában továbbképezni, hogy ezen az öröklétre 
„egyedül szükséges" nálok feledékenységbe ne menjen; 
mert igen röpke a fiatalok emlékező tehetsége, s az életben 
az erény s erkölcsnek annyi mindenféle veszélylyel kell 
megküzdenie, hogy ha csak szüntelenül nem ápoljuk az 
erényt, szakadatlanul szeme elé nem állitjuk annak fenséges 
nemesítő voltát, csakhamar elhidegül iránta, erkölcsileg el-
fajul, s alább siilyed az oktalan állatnál. De igy, vallás-
erkölcsi oktatás nélkül nőnek fel fiatalaink, családi életre 
lépnek, s amit ők magok nem tudtak s nem kedveltek, az-
iránt gyermekeik keblébe sem tudnak szeretetet csepegtetni. 

Oly hézag ez a vallás-erkölcsi nevelés terén, mely egy 
fokon áll az iskolalátogatás idejébén nyerendett vallás-er-
kölcsi oktatás elhanyagolásával, ha nem még rombolóbb ha-
tású, amennyiben általa az a kevés is szélnek bocsáttatik, 
mit a tanuló-ifjuság a kath. vallás tanitmányából magának 
nagynehezen elsajátított. (Folyt, köv.) 

fíóma. Ö s z e n t s é g é n e k n a g y s z o m b a t n a p i 
k i h a l l g a t á s a egyike volt azon fényes katholikus tün-
tetéseknek, minőknek a Vaticán az utóbbi években majd-
nem hetenkint szemtanuja lenni szokott, világos jeléül annak, 
hogy a forradalom erőszakoskodásai nem csak hogy el nem 
nyomták mindeddig a katholikus öntudatot milliók szivé-
ben, hanem épen ellenkezőleg erősítik, öregbítik azt. S ez az, 
mi a jövőre nézve reményeinket táplálja, mi csüggednünk 
nem enged ; mert tudjuk, hogy az isteni Gondviselés a maga 
idején tettkészen találand minket. 

A kik nagyszombat napján ő szentségénél tisztelked-
tek, a kath. világ minden részéből sereglettek össze, hogy a 
kereszténység közös atyjának hódolatukat bemutassák. A 
consistoriumok terme zsúfolásig megtelt a társadalom színét 
javát képező tisztelkedőkkel, s mielőtt ő szentsége belépett 
volna, a világnak majdnem minden civilizált nyelvét lehe-
tett ott hallani : a németet, francziát, spanyolt, olaszt, angolt, 
lengyelt, mig a jelenlevők arczáin nemzetiségi különbség 
nélkül csak egy érzet vala olvasható : a kegyeletteljes lel-
kesedésé egyházunk sokat zaklatott, üldözött fejéért. 

Az üdvözlő feliratot Fürstenberg gróf olvasta, megha-
tott, de férfiasan erélyes hangon. íme szószerinti szövege: 
„Szentséges Atyánk ! A nagy katholikus család különféle 
nemzetiségű képviselői ma összegyülekeztek itt, hogy azon 
változatlan ragaszkodásuknak, csudálkozásuknak s mély 
hálának, melylyel szentséges személyed iránt viseltetnek, 
zálogát lábaidhoz letegyék. Csudáljuk Szentségednek türel-
mét, melylyel a szünetnélküli fosztogatásokat elviseli ; osz-
tozkodunk fájdalmában, melyet az Egyháznak, több ország-
ban épen most folyamatban levő üldöztetése felett érez, sirat-
juk Szentségeddel együtt annyi tiszteletreméltó intézmény-
nek elnyomatását. Ha csak anyagi veszteségekről s szemé-
lyes szenvedésekről lenne szó, meg vagyunk győződve, hogy 
Krisztusnak példája szerint kész volna Szentséged is meg-
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nyugodni abban, hogy ninca az ember Fiának, hova fejét 
lehajtsa; de a Szentségedre mért csapások szellemi jogható-
ságát is sújtják, az Egyház veszélyeztetve van azon királyi 
hatalmában is, mely nem e világról való, s hogy mindeme 
veszélyek ellen győzedelmesen megküzdhessen, az isteni 
Mester emberfeletti erőt lehelt Szentséged keblébe". 

„Dicsőséges uralkodásának egész csudás lefolyása alatt 
az isteni Gondviselés ugy rendelkezett, hogy épen alegékes-
szólóbb ajkak isiegyenek azok, melyek bizonyos, napjaink-
ban igen népszerű tanokat kárhoztassanak, mely tanok, kül-
sejök minden szemfényvesztő csilláma mellett a keresztény 
társadalomnak alapjait ássák alá. Ilyenek az ősi pogánykor 
amaz újból felélesztett eszméi, melyek Isten helyébe a min-
denható államot teszik s ennek zsarnokoskodását az egyház 
felett, még tisztán szellemi ügyekben is ; ilyen a népfelség s 
a nemzetiségnek állitólagosan absolut joga, ilyen az athei-
sticus nevelészeti rendszer, oly társulatnak pártfogása alatt, 
melynek egyedüli czélja, templomokat emelni az anyag-
éi viségnek." 

„Szemben oly nagy veszélylyel, mely előtt a kor-
mányok nagyonis gyakran hallgatva hátráltak, Szentséged 
soha egy perczig sem habozott szavát hallatni s az isteni 
tekintély örökké változatlan elvei alapján felszólalni. Ak-
kor gyakran történt, hogy találkoztak, akik ezt mondák : 
,Kemény beszéd ez, s ki hallgathatja azt ?' — s néhányan 
el is fordultak Szentségedtől." 

„Midőn azonban isteni Mesterünk példáján indulva, 
püspökeinktől azt kérdezte Szentséged : ,Ti is el akartok-e 
menni?' — ezek egyértelmüleg ekként felelének: ,Uram, 
kihez menjünk, az örök élet igéi nálad vannak!', s az egy-
háznagyok eme válasza élénk visszhangot keltett az egész 
világ katholikusaiuál." 

„Krisztus Urunknak legbecsesebb ajándéka az, hogy 
helytartójának személyében a látható egységet tevé anya-
szentegyházának alapjává. Igy kelle szükségképen biztosí-
tani a felbonthatlan hitegységet a hivők közt, kik egyébként 
szülőföldjök földtani határai által egymástól elválasztvák." 

„Igenis szentséges Atyánk, az összes katholikus világ 
hangosan követeli legfőbb tekintélyednek függetlenségét, mi 
pedig állhatatosan egyesitjük imáinkat s törekvéseinket, 
hogy méltókká tegyük magunkat azon áldásra, melyet 
Szentségedtől mély alázattal kérünk." 

Ezen üdvözlő beszédre ö szentsége következőképen fe-
lelt : „Nagy vigasztalásomra szolgál, hogy titeket, ily szép 
füzérré egyesítve magam körül láthatlak. Annyival nagyobb 
vigasztalásomra, ha meggondolom, hogy azon számosaknak 
képezitek hü viszhangját, kik Európa minden egyes részei-
ben igy beszélnek, mint ti, s azon csapások felett szomor-
kodnak, melyeknek súlya alatt Krisztusnak szeplőtelen je -
gyese, az anyaszentegyház sóhajtoz." 

„Mindazonáltal kell, hogy azon nagyszerű szertartá-
sok, melyeket az Egyház a mai napon szemeink előtt végez, 
főleg az Ur kínszenvedésének emléke, isteni Megváltónak 
hozzánk való szeretetének eme legfőbb, rendkivüli titka, én 
rám nézve nem kevésbbé, mint rátok nézve nagy öröm tár -
gyát képezzék. Ime egy ünnepélyes alkalom, melylyel meg 
kell, hogy emlékezzünk arról, hányan vannak, kik közöm-
bös szemmel nézve azon elragadó csudákat, melyeket a Meg-

váltó, isteni küldetésének tartama alatt maga müveit ; meg-
indultak, midőn a megváltás müvének befejezését s az egy-
szülött Fiu lelkét az örökkévaló Atya karjai közé vissza-
térni látnák". 

„E perczbenanap elhalaványult s vastag sötétség födé 
a föld szinét. Tenebrae factae sunt super universam terram. E 
perczben erősödtek meg a jók ebbeli szándékukban a naza-
rethi Jézust követni. De a többiek számára is történt e 
csuda. A gyengék s tévelygők meghatottan nyiták meg sze-
meiket, s a sötétség s homály közepette láttak oly dolgokat, 
minőket a nap ragyogó világánál soha sem láttak. Látván a 
sötétség s homály közepett, felismerték tévelyeiket, melyekbe 
a farisaeusok, a papok s az istentelenek ravaszsága által 
eddig elmélyedve voltak, mig ez utóbbiak a magok részéről 
benne maradtak a gonoszság örvényében. Akkor volt az, 
midőn a gyengék s a tévelygők ekként kiálták el magokat : 
, Vere filius Dei erat iste' — s felbátorodva nyiltan kijelen-
ték, hogy ők a nazarethi Jézusnak tanítványai". 

„E perczben is, kedves Fiaim, a hitetlenség sötétsége 
födi a föld szinét ; sőt itt-ott e sötétség kettősen sűrű ; mert 
a hitetlenség azon homálylyal szövetkezett, mely az Isten s 
annak szolgái elleni gyűlöletből származik. De épen e sötét-
ség az, mi a jóknak buzgalmát éleszti s növeszti ; mert látva, 
hogy az Egyház igazságtalanul üldöztetik, régi erélyöket 
nyerik vissza, s bátor elszántsággal készülnek jogaik védel-
mére s az Isten ellen irányuló törekvéseknek leküzdésére". 

„A püspöki kar s a papság Némethonban, Svajczban, 
sőt mindenütt, szorosan egyesülve az igazi keresztény nép-
pel manap bámulat s csudálkozás tárgya a világ, az angya-
lok előtt nem kevésbbé, mint az emberek előtt ; — mind-
annyi fényes szövétnekek ezek, melyek a népek figyelmét 
magokra vonják s számos keresztényt arra birják, hogy pél-
dájokat kövessék". 

„Oportet et haeneses esse, ut et, qui probati sunt, mani-
festi fiant in vobis, — ezen tévelyek s eretnekségek, melye-
ket bizonyos hatalmas urak a mi napjainkban támogatnak s 
terjesztenek, ezek okozzák, hogy a nemes szivek a nyilvá-
nosság elé lépnek, félelem nélkül daczolva a fenyegetések-
kel, a zaklatásokkal, magával a halállal is. Igy mutatkozik 
a vallás egész fenséges magasztosságában s szépségében, sza-
porítva követői számát, kik mindannyian hü, határozott 
s állhatatos tanitványok. Régi tétel az, hogy a vértanuk 
életuedve termő mag, melyből uj keresztények kelnek. Igy 
lön most is". 

„Egy nagy sokaságnak, melyhez ti is tartoztok, tán-
torithatlansága öregbiti Jézus híveinek s követőinek számát. 
De vigyázzatok Kedveseim : nem szabad a feleúton megál-
lani ! Ezt különösen ajánlom figyelmetekbe, mert a ragadozó 
farkasok egy perczig sem szűnnek meg a hivők után lesel-
kedni, mi közben minden eszköz jó előttök. Csalárd fogások 
segítségével hatolnak be az akolba s ott magasállásu férfiak 
támogatása mellett különféle erőszakot visznek véghez, szóval 
semmit sem mulasztanak el, miáltal kárhozatos czélukat : a 
kereszténység megsemmisítését elérhetni vélik. Mint a sátá-
nak küldöttei bizonyos Sejdnok zsarnoki dölyfére támasz-
kodnak s azt hitetik el magokkal, hogy a fenyegetések, a 
száműzetés, a börtön készitendik el az utat a katholikus hit 
minden nyomának, magában véve lehetetlen eltörlésére". 
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„Ti pedig, bizalmatokat az isteni segélyben helyezvén, 
ne feledjétek el soha, hogy az emberi természet eléggé sze-
rencsétlenül a gyengeségre s a botlásokra hajlik. Emlékezze-
tek meg, hogy egyik kiváló kötelességünket a bátor kitar-
tás képezi, s hogy annak, ki kezét az ekére tette, nem sza-
bad többé hátranéznie". 

„Ellentállani a rosz sajtónak, állhatatosan megma-
radni a tevékenység terén, gondoskodni az ifjúságról, felszó-
lalni minden törvényes uton s módon az Egyház jogai mel-
lett, mely soha sem lesz rabszolganő, mert Isten azt akarja, 
hogy fejedelmi hatalommal birjon, végre p ;dig ég felé emelni 
kezeinket, s le nem bocsátani azokat, mig az ellenség meg-
verve nincsen, mig a nap le nem áldozik a láthatáron ; — 
ime ez kötelességeink rövid foglalatja a mai körülmények közt, 
ezek azon eszközök, melyeknek alkalmazását tanácslom nektek, 
hogy püspökeitek vezetése alatt megérjétek ama napot, me-
lyen a kedélyek ismét lecsillapítva lesznek, s azon viszony-
lagos béke ismét leszált e földre, melyet a száműzetés eme 
völgyében élveznünk lehet, s melyben Krisztus egyházának 
üldözése legalább egy kis ideig megszakittatni, ha végkép 
be nem fejeztetni fog is". 

Ezek után a szokásos áldás következett, melyet a je-
lenlevők térden állva fogadtak, s mely után azon mély meg-
illetődéssel, melylyel ezen egész hathatós beszédet végig 
hallgatták, elhagyák a termét, éltök egyik legünnepélyesebb 
mozzanatának eme feledhetlen színhelyét. . . . 

Brazília. V i s z á l y o k a z e g y h á z és á l l a m 
k ö z t . (Folyt.) Dom Vital, az olindai püspök, kinek befoga-
tását e lapokban már emiitettük (1. a ,Rel.' 24. sz.) február 
24-én állíttatott a rio-de-janeirói legfőbb tvszék elé. Midőn 
az elnök arra szólítaná fel őt, hogy védőt válaszszon magának 
e szavakkal felelt : „Jesus autem tacebat" s ezentúl tényleg 
egy szóval sem felelt hamis vádlóinak hivatalos rágalmaira. 

Mindazonáltal a végtárgyalás napján két védője is 
akadt a fönkelt szellemű, hitválló főpapnak : Mendez et 
Gaes senatorok, mindketten Braziliának legkitűnőbb jogtu-
dósai, ki önkényt vállalkozván a püspök védelmére, hatha-
tós s megczáfolhatlan szónoklataik által kiderítették a püs-
pöknek teljes ártatlanságát, a mennyiben a testvérületek 
elleni eljárása által egyházi joghatóságának határait egy 
lépéssel sem hágta át, minél fogva a tVszék a fenforgó ügy-
ben még illetéktelen is. 

De a szabadkőművesek tanácsában elhatározott dolog 
volt, hogy a püspököt el kell ítélni, amiértis a ,Nagao\ mái-
hetekkel ezelőtt egész biztossággal hirdette, hogy az elitél-
tetni fog. S ugy is lön. A vád- s védbeszédek után heves 
szóvita keletkezett a tvszék tagjai közt, a mennyiben azon 
egyetlenegy tag, mely nem szabadkőműves, Pirapama báró 
hivataltársait minden áron igazságos itélethozására birni 
iparkodott. De hasztalanul, a püspök (— mint a távirati 

' tudósi tások alapján már régebben jelentettük) négy évi kény-
szermunkára Ítéltetett, mely ,Ítéletet' az országnak katholi-
kusai méltó erkölcsi felháborodással fogadtak. 

Rio-de-Janeiro városa most szemtanuja lehet annak, 
hogy egy katholikus püspök, a lánczot maga után húzva 
gyilkosok s tolvajok társaságában seperni fogja a város 
utczáit ; mert, hogy a szabadkőművesség ott, hol a hatalom 
korlátlan birtokában van, semmi galádságtól sem riad visz-
sza, azt már régen tudjuk. Vannak, kik azt hiszik, hogy a 
császár az Ítéletet élethosziglani száműzetéssé fogja átvál-
toztatni, a mennyiben nem látszik politikailag tanácsosnak 
az ország katholikusait, a lakosságnak kilencztizedrészét, a 
végső zsarnokság kifejtése által keseríteni el, midőn az ar-
gentínai köztársasággal való háború az ajtó előtt áll. A csá-
szárnak ezen állitólagos szándékából magyarázzák azt is, 
hogy a kormány kápt. helynöknek választására szólította 

fel az olindai káptalant, mintha a püspöki szék üresen állana. 
Felesleges megjegyeznünk, hogy a káptalan határozottan 
kijelentette, miszerint ilyenekben a világi hatalomtól nem 
fogad el parancsokat. 

Mi lesz ebből ? Alapos lenne-e sokaknak ama sejtelme, 
miszerint a kormánynak szándéka van bizonyos előtte ked-
ves egyéniséget az olindai püspöki székbe erőszakolni ? 

Ily egyéniség lehetne ama Pinto de Campos nevü pap, 
ki legújabban is Penedo báróval Rómában időzvén, azon to-
lakodás által tűnt fel, melylyel a braziliai kormányt a püs-
pökök panaszai ellen védelmezni iparkodott. Köztudomásu 
dolog Braziliában, hogy ezen ur görbe utakon felfelé törek-
szik, mit már 1873-iki julius 15-én bizonyitá, midőn az 
egyházi kérdésre vonatkozó, oly botrányos beszédet tartott 
az alsóházban, hogy egy katholikus lap sem merte azt em-
líteni ; — sőt már 1872-ben, midőn a császárnak európai 
utazása alkalmával egy a legszolgaiabban hízelgő kifejezé-
sekben fogalmazott költeménynyel árasztá el Portugalliát, 
melyben dom Pedrónak ,tiszta keresztény hitéről' is igen 
sokat beszélt, holott tudva van, hogy az a braziliai szabadkő-
műveseknek nagymestere. 

Ime a brazíliai ókatholikusok, kik a berliniek példája 
s utasításai szerint járnak el. Először ,törvényes' ürügyet 
keresnek a katholikus püspökök elűzésére, s azután csalókat 
s hithagyókat tolnak be. Reméljük, hogy itt is ugyanazon 
eredménynyel, mint Németországban, hogy t. i. az üldözés 
csak fényesbbé teendi a katholikusok hithüségét s szorosbra 
füzendi a hitegység kötelékeit ! 

VEGYESEK. 
= Főpapi adakozás. Nmlgu Mihajlovits József zkgrábi 

érsek ur ő exja az ottani Ferencz-József-egyetem alapjára 
30000 frtot adományozott s ez összeget legott folyóvá is tette. 

— A kölni érsek befogatása előtti napon ismeretlen 
kézből egy gyönyörű fehér liliomokból s ibolyákból kötött 
csokrot kapott, e sokat jelentő sorok kíséretében : 
„Dass sich Alles einmal wendet, — Dass des Winters Kält' und Näss' 
Endlich doch der Frühling endet, — Das ist auch ein Maigesetz — !" 
Ugyané napon a sokat üldözött főpásztor azon nagy öröm-
ben is részesült, hogy egyik, dr. Brühl nevü papja, ki aVa-
ticanumnak el nem ismerése miatt felfüggesztve volt, feltét-
len alávetését jelenté be neki. — Dr. Hägens, a clevei fő-
tvszéknek tanácsosa, elbocsáttatását kérte azon okadatolás-
sal, hogy lelkismeretenem engedi meg neki, a májusi törvé-
nyeknek végrehajtására közreműködni. 

— Márczius hó 18-áról k. számunkban jelentettük aa 
,Osservatore Romano' nyomán, hogy Bismarck herczegnek 
leánya egy főúri családból származó, fiatal katholikushoz 
akar nőül menni, sőt hogy kész, e czélból kath. hitre is térni. 
Ezen hir most, különféle regényes toldalékokkal, mint újdo-
natúj dolog járja be a magyar lapokat. Hogy ismét egy lé-
pést tegyünk előre, jelentjük, hogy az illető katholikus Ro-
meo állitólagosan egy Strachwitz gróf, hadnagy a testőri 
gyalogságban. — A bécsi ókatholikusok egy ,Aufruf an die 
Katholiken Oesterreichs' czimü nyilatkozatot bocsátottak ki, 
mely az államügyésznek annyira megtetszett, hogy az egész 
kiadást megszerezte magának. — Mondják, hogy azokhoz, 
kik a bécsi confessionalis törvényeket ellenzék, maga Schmer-
ling lovag is tartozott. — A török kormány nagyon jellem-
telen játékot űz az örmény katholikusokkal. Miután őket 
mint külön község elismerte, most ismét javaiktól akarja 
őket megfosztani, s azokat a szakadárokra ruházni ; sőt 
ellenszegülés esetében erőszakkal is fenyegetődzik, mig az 
örmény nobilitások viszont kijelentik, miszerint semmiről 
sem állhatnak jót. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor 'saját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az újkori állambölcselet. 
(Folytatás.) 

Lá t tuk , miként kezdtek a közép- és ú jkor vál-
pont ján bizonyos absolutisticus törekvések, minők-
kel már a byzant i császárok, s késö'bben a Hohen-
staufok korában is találkoztunk ujolag előtérbe 
lépni Az állami rend ismét egyszer veszélyes lej-
tőre jutot t , s hogy annál sebesebben lezuhanjon, s 
esése annál súlyosabb legyen, arra a ,reformatio' 
mint hata lmas eszköz kinálkozott, mely hoszu sorát 
a lényegileg keresztény alapeszméknek elvetvén, u j 
állami elméleteknek felállítására szolgált induló-
pontul . A ,reformatio' ugyanis a lá tható egyház 
eszméjét tagadta, úgyszintén annak tévmentes tani-
tói h iva ta lá t ,papi rendét s hierarchiáját is; minden 
keresztényre a szentirásbani .szabad vizsgálódás' 
állítólagos jogát erőszakolta rá, sőt minden egyest, 
eo ipso, hogy megkeresztelve van, pappá tett ; de a 
hierarchiára vonatkozólag elejénte a puszta nega-
tióhoz ragaszkodott, mig későbben, erényt csinálva 
a szükségből, minden észszerű ok nélkül a világi 
hatalomra ruházta azt, amit ,summepiscopatus'-nak 
neveztek. Szóval a , reformált ' község vezetés s igaz-
gatás dolgában a tökéletes chaosz képét nyúj to t ta , 
mignem a ,vakesetnek', vagy egyéb a társadalom-
ban létező hatalmi tényezőknek ugy tetszett, valami 
községi szervezetet, a lko tmányt állapítani meg, s a 
ma megállapítot tat holnap ,a kor igényeihez ké-
pest ' átidomitani. 

Az egyházi suprematiánaJc ekként a világi hata-
lomra történt ráruházásával — ha e kifejezést csak 
V I I I . Henrik ta lá l ta is fel, a dolog mégis meg volt, 
ha más elnevezés alat t is, mindenütt , hol a protes-
tantismusnak egyik-másik felekezete uralkodóvá lőn 
— ezen átruházással, mely mellett a tanítói s papi 
hivatal in thesi a község kebelében maradt , tagad-

t a to t t mindaz, mit a kereszténység eladdig a két 
hatalomnak, az egyházinak s ál laminak egymás -
tóli megkülönböztetéséről s amannak ennél magasb 
voltáról tanitott vo l t ; — de ezáltal egyszersmind*' 
oly elvek is elevenittettek fel, melyek a keresztény-
ség előtti, a pogány állameszmében gyökereztek. Mig 
ugyanis a pápának, hogy minden állami hata lom-
tól független legyen, az Egyházi Állam biztosítta-
tott a katholikus nemzetek részéről, addig a protes-
táns fejedelmek megfordítva, épen világi hata lmuk 
révén az u j felekezetek feletti egyházi fönhatóságot 
is magokhoz ragadták , részint a ,reformátorok' 
egyenes sürgetéseire, részint olyképen, hogy vagy 
az u. n. ,territoriális', vagy az ,episcopalis' rend-
szerre hivatkozva, vagy a „cuius regio, illius reli-
gio^-féle protestáns elv a lapján, vagy mint az el-
űzött püspököknek állítólagos jogutódai az egyházi 
ügyeket is kormányozni , igazgatni kezdték. 

L á t j u k ekként, hogy a ,reformatió'-nak egyik 
legelső, legkiválóbb s legvészesebb következménye 
az volt, hogy a szellemet, a lelkismeretet, a vallási 
meggyőződést a világi hatalom rabigája alá haj-
totta s i lymódon a despotismusnak legutálatosabb 
nemét szülé, azt, melyet az anyag gyakorol a szel-
lem felett, oly téren, mely a legszentebb, melynek 
megközelithetlennek kellene lenni mindenha ; — 
azért valahányszor bárhol a világon a keresztény 
lelkismeret kénytelen a rendőrséggel hal lgatag szem-
ben szállni s erőszakot szenvedni, vagy az elvisel-
hetlenekké vált üldözések s zaklatások elől mene-
külni , tud ja meg, hogy ez egyike azon ,jótétemé-
ny ek'-nek, melyeket ,a szellemek felszabadításáért 
küzdő' protestantismus árasztott e szegény világra, 
megsemmisitvén a valódi keresztény civilisatiónak 
ezredéves vivmányait s régen elavult pogány i r ány-
zatokat uj i tván meg s segítvén tú lsú lyra! 
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I g y aztán könnyen felfogható dolog, hogy a 
protestantismus bizonyos tekintetben gyorsan ter-
jedt, midőn egyrészt az egyházi vagyon gazdag 
zsákmánya, másrészt az a kellemes kilátás készté 
az egyes territoriális fejedelmeket annak hathatós, 
az eszközökben épen nem válogató támogatására , 
hogy az u j tan a birodalomnak, császári fönható-
ság alat t álló hűbéreseiből absolut u rakká teendi 
őket, oly absolut, korlát lan ha ta lmi urakká , kik 
alattvalóinak nem csak teste, de lelke felett is, tet-
szésök, önkényök szerint rendelkezhetnek ! 

A ,reformatio' á l ta l tehát csak az abstract 
.állam' nyert , ha az igazságtalan uton bir tokba 
vett , illetéktelen jószágnak élvezetét nyereségnek 
nevezni szabad. De az egyház vesztett, a vallásos 
eszme vesztett, az egyén lelkismereti s polgári sza-
badság tekintetében vesztett, tönkre tétetett, szóval 
— hogy voltaképeni t á rgyunkhoz visszatérjünk — 
a ,reformatió'-nak az állameszmére vonatkozó be-
folyása abban állott, hogy a legkorlát lanabb ön-
kényura lmat létesité s meghonositá. 

Mig tehát az állam addig, mig a világ katho-
likus vala, mint az egyházi jogoknak védője állt 
az Egyház oldala mellett, addig a protestáns állam 
tökéletes jogi fönhatóságot követelt, sőt tettleg gya-
korolt is az u j felekezetekkel szemben s tehette azt 
annál inkább, minthogy ezekben, miután az ősegy-
háztól elszakadtak, nem volt, ki ezen egyházi jog-
hatóságot illetékesen gyakorolhat ta volna. Igy ,nye r -
ték ' a német fejedelmek az 1648-ban kötöt t west-
phaliai béke ál ta l az u. n. ius reformandi-t is, azaz 
kimondatot t , hogy senkit sem fognak megakadá-
lyozni abban, ha államaiban a törvényesen elismert 
három felekezetnek egyikét uralkodóvá teszi, azon 
megszorítással, — melyet azonban a protestánsok 
soha sem tar to t tak meg, hogy az egyes felekezetek-
nek birtoklási viszonyaira nézve az 1624-iki év 
szolgáljon irányadóul. 

Hogy mindez a katholikus nemzetek felett 
uralkodó katholikus fejedelmekre is igen csábitó 
befolyást gyakorolhato t t , az természetes s ennek 
legvilágosabb bizonyítékát Spanyol- s Francziaor-
szágban lá t juk , melyeknek fejedelmei az Egyház-
nak lenyügözésében a lehető legszélsőbb ha tár ig 
mentek. Elég a gallicanismus nevét csak említeni 
is, hogy ebbeli á l l í tásunknak valósága kitűnjék1) . 

') E helyt, quasi aliud agendo, szabad jon egy nagyon 
mindennapivá lett közhelyet is emlitenünk, mely abban áll, 
hogy, főleg protestáns oldalról nagy kedvteléssel szeretnek 
azon zilált politikai állapotra hivatkozni, melyben e két tős-
gyökeres katholikus országot évtizedek, sőt századok óta 

I g y keletkeztek a protestantismus adta lendü-
let folytán az absolut, korlátlan monarchiák, s vala-
mint minden tettleg fenálló rendszer mindenha oly 
, tudósokat ' is ta lál t , kik az erőszakot s igazságta-
lanságot megfelelő honoráriumért §§-ba szedik, ugy 
tör tént i t t is. Az absolutisticus módon kormány-
zott ál lamokban keletkezett az állami absolut ha-
talomnak elmélete, mely folytonos végletek közt 
forogván, a kor lá t lan önkényt vagy egyetlenegy 
urban személyesité, vagy a tömeg-uralomban ezer-
fejűvé tette. 

Ez utóbbi Rousseau rendszere, szerinte a társa-
dalom ősállapota a chaosz s a barbárság, mely 
állapotból az emberek u g y iparkodtak kivergődni, 
hogy a mindnyájoknak közös, legfőbb ha t a lma t 
egy egyénre ruház ták , melyre szerződésre léptek — 
Contract social, 6. fej. — hogy a rendet fentartani , s 
az egyeseknek, valamint az összletnek tu la jdonát 
védelmezni fogja, mely szerződést a feleknek mind-
egyike ugyanazon szabadsággal, amelylyel kötötte 
ismét fel is bonthat . Rousseau, a franczia forrada-
lomnak egyik előkészitője ezzel nem mondott u j a t , 
mert Hobbes már régebben az államot kölcsönös 
biztositó-társulatnak definiálta, melyben a hatóság 
a r ra kötelezi magát , hogy a jogot fentar t ja , a töb-
biek pedig arra , hogy engedelmeskedjenek. 

(Vége köv.) 

Ö F Ö M A & A S S Á G Á I A K 

MAGYARORSZÁG BIBORNOK-HERCZEG-PRIMÁSÁNAK 

BÖJTI KÖRLEVELE. 
(Folytatás.) 

Qui hodie regiam Christi potestatem negant, illum Re-
gem habere noluut, non multi, sed plurimi sunt ; sed quae-
stio contra nos aculeum vertit, an nos etiam regiam Salva-
toris potestatem negabimus, solam, quae in mundo est, agno-
scentes, nec aliud ius admittentesj quam quod huic placuerit 
tribuere potestati ? Jesus Christus vei Rex debet adorari et 
agnosci, vei exemplo lugubri impiorum sperni ; cumqueomni 
legitimae potestati parere obligemur, extendetne se hoc pa-

látjuk, mely politikai ziláltságot érvül szoktak felhozni a 
katholicismusnak államképző ereje ellen; mig másrészt a 
protestáns társadalom — mely alatt minden igazhivő pro-
testáns a bőkezű G-ustáv-Adolf-egylet igéret földjét, a na-
ponkint mindinkább szabadabb s szabadelvűbb culturállam-
má fejlődő Borussiát érti — mig e protestáns társadalom 
állítólag a legtökéletesebb rend s békeség dicsfényében ra-
gyog . . . . De azt nagybölcsen elhallgatják az illetők, hogy 
az európai forradalom minden időben majd a protestantis-
mus szülte rationalismus s absolutismus, majd ujabban a 
szabadkőművesség alakjában különösen működési czélpon-
tul a katholikus országokat választá magának, jól tudván, 
hogy corruptio optimi pessima, s hogy a katholicismussal 
bukik a keresztény civilisatio is. 
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rendi officium usque ad defectionem ad Christo? illane erit 
unica coordinatio inter ordinem naturalem creationis et ordi-
nem supernaturalem redemptionis, ut iste prorsus negetur, 
respuatur ? breviter extendetne se obedientia, potestati civili 
débita usque ad actum, ut opus redemptionis nostrae arbitrio 
humano, ordo supernaturalis ordini naturali, Deus homini 
subiiciatur ? Subiectionem hanc admittere, esset regiam 
Christi potestatem inficiari, esset a Jesu Christo deficere, 
esset negato Deo cum gentilibus Romanis statolatriam pro-
clamare dicentibus : „terrarum Dea, gentium Roma !" 

Est videlicet in mundo alia etiam, nempe civilis pote-
stas, quae praeest societati civium, ut eius commune bonum 
provideat, promoveatque. De hac potestate docet S. Paulus : 
„Omnis inquit1), omnis anima potestatibu3 sublimioribus 
subdita sit : Non est enim potestas nisi a Deo ; quae autem 
sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei 
ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnatio-
nem acquirunt, nam principes non sunt timori boni operis, 
sed mali. Vis autem non timere potestatem ? Bonum fac ; et 
habebis laudem ex ilia : Dei enim Minister est tibi in bonum. 
Si autem malum feceris, time ; non enim sine causa gladium 
portat. Dei enim minister est : vindex in iram ei, qui malum 
agit. Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, 
sed etiam propter conscientiam". Iamque in libro Prover-
biorum dicitur :2) „Per me reges regnant, et legum condito-
res iusta decernunt, per me principes imperant, et potentes 
decernunt iustitiam". In libro autem Sapientiae haec inculcan-
tur :3) „Audite ergo reges, et intelligite; discite iudices finium 
terrae ; quoniam data est a Domino potestas vobis, et virtus 
ab Altissimo, qui interrogábit opera vestra et cogitationes 
scrutabitur : quoniam cum essetis Ministri regni illius, non 
recte iudicastis, nec custodistis legem iustitiae, neque secun-
dum voluntatem Dei ambulastis. Horrende et cito apparebit 
vobis: quoniam iudicium durissimum his, qui praesunt fiet". 

De hac igitur potestate Veritas fidei est: quod sit 
a Deo, quod illi parendum sit, non solum propter iram, 
sed etiam propter conscientiam, quodve Minister huius pote-
statis onere responsionis teneatur coram tribunali divino : 
caetera quaeque circa potestatem civilem, nimirum qui illam, 

•et intra quales limites sive terminos, quali sub forma exer-
ceant, an unus, an'plures et quanto tempore praesint, quo-
modove transmittatur de uno in aliuin, de his Deus nihil 
docuit, Apostoli nihil praeceperunt. Necessitate natunaenata 
est potestas patris in familia : eadem necessitate ac via nata 
est potestas civilis in societate. Deus ipse est auctor ordinis 
naturalis, auctor etiam est omnium, quae ad conservandum 
ordinem naturalem necessaria sunt : et Patris et Principis 
potestas a Deo est in ordine naturae, divina est, eidem obe-
dire debemus, non tantum, ut Principis iram evitemus, sed 
etiam ut conscientiam nostram coram Deo integram a peccato 
custodiamus. „Haec est enim gratia, docet S. Petrus4), si 
propter Dei conscientiam sustinet quis". Quid divinum a 
Deo, quid humánum ab hominibus constitutum sit circa civi-
lem potestatem, clare expressit Ecclesiae Doctor S. Joannes 
Chrysost.5) ita loquens ad populum : „Omnis anima potesta-
tibus sublimioribus subdita sit. Etsi evangelista, etsi aposto-
lus esset, etsi quivis alius : omnis anima subdita sit. Neque 
enim haec subiectio pietatem subvertit. Nec simpliciter dixit : 

obediat, sed subdita sit. Primum autem ius talis constitutio-
nis cum fidelibus rationibus convenit, quod a Deo haec prae-
cepta fuerint. Non est enim potestas, nisi a Deo. Quid dicis ? 
Omnisne princeps a Deo ordinatus est ? Non hoc dico, inquit 
Apostolus. Neque enim de singulis principibus mihi nunc 
sermo est, sed de re ipsa. Nam quod principatus sint, et quod 
alii imperent, alii subiecti sint, divinae esse sapientiae dico. 
Ideo non dixit : non est enim Princeps, nisi a Deo, sed de re 
ipsa loquitur, dicens : non est enim potestas, nisi a Deo, quae 
vero sunt potestates, a Deo ordinatae sunt". 

Aliud est nempe divina potestas, qua regimur, aliud 
autem ius ad exercitium divinae huius potestatis inter homi-
nes. Ius hoc ad gubernationem humánum est, cunctis casibus 
iurium humanorum obnoxium. Est quidem inviolabile, sicut 
quodvis ius proprietatis, lege naturae et Dei defensum : non 
furabex'is : e. s. p., sed acquiritur, aut amittitur, extenditur 
aut coarctatur, vaditque de manu uuius ad manum alterius, 
sicut quaevis iura humana, iuste vel iniuste, industria vel 
coactione, successione vel electione, pacifice, vel violente : 
tantum quod elabente potestate divina e manu unius, non 
elabatur e societate, dumque quis potestatem amittere dici-
tur, révéra non potestatem, sed humánum ius ad exercitium 
supremae potestatis amittat; quod humánum est, mutatur, 
quod divinum, hoc manet, non mutatum perseverat, sicut 
ordo naturae. 

Christus Dei filius, opus nostrae redemptionis perficiens 
in terris non modo coelestes veritates nobis ostendit, ac per 
Apostolos suos orbi universo nunciavit, sed voluit etiam, ut 
credentes una societate coniungerentur, quae est Ecclesia, id 
est regnum Christi in terris, unum quidem, atque unicum, 
sed universale, per totum mundum, omnesque aetates diffu-
sum, in quo potestatem, naturae regni conformem, sive ordi-
nis supernaturalis constituit, quae praeesset rebus sacris, at-
que divinis, eaque curaret, quae pertinent ad sacros ministros, 
Deique cultum ac religionem. 

Civilis potestas, civili societati, eiusque gubernationi 
praeposita, divina est, sed naturali in ordine ; Ecclesiae data 
potestas est in ordine redemptionis, idest supernaturali. Illam 
Deus in necessitate rerum duce et magistra ratione patefecit, 
hanc Dei Filius se constituere ipse palam declaravit. Ilia so-
cietati data, haec personis electis communicata ; elegit enim 
Petrum, suum in mundo Vicarium, elegit etiam Apostolos. 
Prioris formain non determinavit, posterions formám immu-
tabilem sanxit ; ilia quisqui3 eam exerceat, e manu hominum 
a societate accipitur, haec semper, nullo interveniente, sive 
immediate a Christo confertur. Ilia iuste ad minores termi-
nos restringi, aut praescriptione temporis minui potest, haec 
ab illo, cui data est tolji, aut in manu eius coarctari prorsus 
non potest ; ilia nolenti eripitur, haec a volente etiam aegre 
dimittitur. Ilia hominem conservât, ad societatem civilem 
aptum reddit, haec hominem consecrat, et ad coelestem pá-
triám perficit. Ibi specialius Deus Creator, hie Deus Salvator 
dona sua dispensât, illa initium, haec complementum opera-
tionis divinae. Ilia etiam humana potest dici, quia cum ho-
mine nata, humanae vitae casibus subiacet, haec eminenter 
divina, supernaturalis, in mundo fungitur, sed non est de 
mundo, et finis eius est, ut sic transeamus per temporalia, 
ut non amittamus aeterna. — Tam civilis, quam Ecclesiae 
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data potestas summa est in suogenere, et alia ab alia indepen-
dens, atque in eo omnis est posita vera, et accurata utriusque 
distinctio, quod Civilis in res civiles atque in temporalem ho-
minum felicitatem incumbat, altera, sive Ecclesiae data, prae-
sit rebus sacris ac divinis, et euram gerat eorum, quae ad 
aeternam beatitudinem pertinent. 

Sane Christus Dominus Ecclesiam suam sic instituit, 
ut ilia in rebus eius curae et administrationi creditis, nulli 
alteri potestati subiecta esset. In iis, quae ad civilis Reipu-
blicae administrationem pertinent, sese tamquam hominem 
civili potestati subiectum ostendere non recusavit, et ideo, 
quae Caesaris essent, Caesari dare voluit.6) Sed cum de Ec-
clesia rebusque sacris ageretur, unum se omnium dominum, 
et moderatorem declaravit, dicens :7) „Data est mihi omnis 
potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gen-
f i ^ docentes eos servare omnia, quaecunque mandavi 
vobis". Quoad haec non modo a saeculi principibus pendere 
in re ulla noluit, sed iis etiam invitis, ac repugnantibus Ec-
clesiam instituit, eamque per orbem universum, frustra ob-
sistenti'bus Rerumpublicarum Praesidibus propagari iussit. 
Quin etiam Apostolis praedixit fore, ut odio civilium Pote-
statum infensissima quaeque passuri sint, quae autem omnia 
toleranda praescripsit, si vitam aeternam consequi velint. 
„Tradent, inquit, vos in conciliis, et in synagogis suis fla-
gellabunt vos, et ad praesides et reges ducemini propter me 
in testimonium illis, et gentibus. Eritis odio omnibus propter 
nomen meum. Qui autem perseveraverit usque in finem, hic 
sal vus erit"8). Ecclesiae autem suae Christus cum potestate 
praefecit non Tiberium Caesarem, non Romanos Praesides, 
non Herodem, aut Magistratus cuiuscunque gentis. Ne unum 
quidem verbum de his omnibus fecit, sed omnem potestatem 
et auctoritatem tribuit abs se electis Apostolis, hoc est Mis-
sis, quos eo nomine vocare voluit, ut vel per appellationem 
hanc ostenderet, neminem in suo Regno, sive Ecclesia, sine 
missione, abs se procedeute, ecclesiasticam potestatem habere 
posse,9) atque inter hos unum elegit omnium Caput ac Prin-
cipem. Hos replevit Spiritu Sancto, ut recte et sapienter Ec-
clesiam regerent, hos misit in universum mundum, sicut ipse 
missus fuerat a Patre, ut praedicarent Evangelium omni 
Creaturae. His ligandi et solvendi potestatem impertivit. Cum 
autem mori deberent Apostoli, Ecclesiam autem manere 
semper opporteret, iisdem mortuis, alii erant in eorum locum 
substituendi, qui semper mansuram Ecclesiam regerent, ac 
moderarentur. Quare hoc muuus, haec potestas data primo 
Apostolis ist Petro, ab ipso Christo data est eorum suceesso-
nbus Episcopis, et imprimis uni, omnium centro unitatis, 
Petri nempe successori. Cum eorum, quae a Christo Deo in-
stituta, imperataque sunt, quidquam tollere vel alterare ne-
fas sit, suapte patet earn, quae a Christo praescripta fuit, 
Ecclesiae administrationem servandam, ac retinendam esse, 
neque potestatem Ecclesiasticam residere apud alios posse, 
quam apud illos, quibus divinitus ea concessa fuit. Et Apo-
stolos quidem collatam sibi a Christo potestatem independen-
ter a civilibus magistratibus exercuisse, SS. Paginae aper-
tissime testantur. Evangelium in toto orbe annunciaverunt, et 
credentes in coetus coadunaverunt a nemine mortalium petita 
facultate; S. Petrus epistolam suam ad Christianos Ponti, 
Galatiae, Cappadociae, Asiae et Bithyniae, S. Paulus episto-

las suas ad Romanos, Corinthios etc. etc. dimiserunt, quin a 
Caesare, vel eius Administris licentiam seu habuerint, seu 
habere voluerint; controversiam de legalibus in Concilio 
Hierosolymitano deciderunt absque interventione civilis po-
testatis ; S. Paulus Hymenaeum et Alexandrum, nec non in-
cestuosum Corinthium ex Ecclesia eiecit, sive excommunica-
vit, quin Praesidis provinciáé annutu sibi opus esse existi-
maverit, sed neque de excommunicatis illis legimus, quod 
a Pauli sententia ad Praesidem appellaverint. Idem s. Paulus 
Titum Cretensem Episcopum ordinavit, quin illi iniunxerit, 
ut sibi de sie dicto „Exequatur" Gubernii civilis Cretensis 
provideat. Huic suo diseipulo commisit, ut constitueret per 
Civitates presbyteros, qui quales esse debeant, ipsi praescri-
bit. Porro S. Paulus Corinthiis virgam minatur ; et negat se 
parciturum, si venire cogatur, aeeeptam a Christo potesta-
tem ostendit, per quam ulcisci possit omnem inobedientiam ; 
e. s. p. Iam hanc in sacris potestatem ille idem S- Paulus 
exereuit, quem in superioribus vidimus praeeepisse, ut omnis 
anima potestatibus sublimioribus subdita sit, quem porro vi-
dimus omnem potestati civili resistentiam prohibuisse, quia 
qui resistit, Dei ordinationi resistit. Quomodo iam S. Paulus 
potestatem illam in sacris exercere potuisset, si illa ad Ma-
gistratus civiles pertinuisset. Nonne usurpator fuisset, et t i -
mere debuisset, ne e propriis suis verbis, e propria sua do-
ctrina de usurpatione conviucatur ? Ut adeo agendi ratio et 
doctrina S. Pauli independentiam potestatis divinae, a Chri-
sto in Ecclesia institutae, ab omni alia potestate intra suum 
íinem comprobet. (Folyt, köv.) 

') Kom. 13, 1. sq. 2) Prov. 8, 15. 16. 3) Sap. 6, 2, sq. 4) 1. Petr . 2 , 
19. 5) Homil. 23. sup. ep. S. Pauli ad Rom. «) Matth. 22, 21. ') Ib. 28, 
18—20. 8) Ib. 10, 17—22. Cf. Marc. 13. Luc. 21. ») S. August, in Joann. 
Evang. tract. 54. S. Isidor. Origin. 1. 7. 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

Ha a zsidóság a tisztán ótestamentomi álláspontra he-
lyezkednék, ugy természetesen nem lenne sem oka sem 
módja a kereszténység ellen gyűlölettel viseltetnie. Csak-
hogy a mai judaismus ez álláspontot már régen elhagyta » 
el kelle szükségkép hagynia, mihelyt Krisztust Messiásnak 
elismerni vonakodott. Mert a kereszténység keletkezésével 
azon kérdés támadt a zsidó előtt : mily állást foglaljon el e 
vallással szemben? — s e kérdésre az ószövetség a nyakas 
zsidónak nem adott választ, azaz adott olyant, melyet meg-
érteni nem akart, mert abban állott, hogy a nazarethi rab-
bit ismerje el mint az atyáknak igért, régóta várt Messiást 
— legyen kereszténynyé. 

Ezt pedig nem akarta a Krisztus korabeli judaismus 
egyik nagy része, valamint ennek utódja, a mai zsidóság 
még ma sem akarja. Várta tehát még folyvást a Messiást, s 
várta annál forróbban, mennél nyomorultabbá lőn összes tár-
sadalmi, politikai, erkölcsi s anyagi állapota. A Messiás 
utáni ezen, immár alaptalan vágy, számtalan hazug rögesz-
mék s képzelődések nyomása alatt lassan lassan valóságos 
lázzá lön, mely időről időre véres forradalmakban tört ki , 
melyeknek legutolsója a zsidó nemzet állami különállását 
megsemmisité ugyan, de meg nem tudá> törni e nyakas f a j -
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nak nemzeti dölyfét, nem abbeli reményét, bogy ,Messiása' 
kit immár csak politikai bősnek képzelt, mégis csak eljö-
vend valaha, hogy Izrael elnyomott fiait diadalra s mi a 
vad keleti észjárás szerint ezzel azonos : boszura segitse a 
goi felett ! Államiságának romjai közül a zsidó régi nyakas-
ságát vivé magával az idegen nemzetek közé, mely már 
Mózes idejében jellemzé őt, s a szivnek ama durva kemény-
ségét, melyet az evangelium is megró benne. A mi vele Je-
ruzsálem elpusztulásakor történt, abban nem Isten büntető 
kezét, hanem bűnös merényletet látott azon, képzelődése 
szerint jogos igények ellen, melyeket a világuralomra tart, 
amiért maga Isten hoteles ,választott népét' maholnap dia-
dalra segíteni; mert szövetséget kötött Ábrahámmal s annak 
fiaival, mely szövetségről, az uj testamentomnak daczos 
ignorálásával azt hiszi a zsidó, hogy még ma is fennáll. 

A nemzeti közszerencsétlenség által tetemesen öregbített 
eme fanatizált kedélyállapotban késziték későbbi rabbinu-
sai ama gyűjtőmunkát, mely a Talmud elnevezése alatt is-
meretes, s melynek összeállításánál nagyrészt állítólagos 
ősrégi, még Mózesnél is régibb hagyományokra hivatkoz-
tak, ámbár az egész jobbadán semmi egyéb, mint a Thorá-
nak sophisticus magyarázgatása, melynek vezérszellemét a 
zsidó nemzetiségnek istenitése, s mindennek ádáz gyűlölete, 
megvetése, becsmérlése s rágalmazása képezi, a mi nem-
zsidó, főleg ami keresztény, amiért is isteni Megváltónknak 
szent személyéről mindenütt nem csak a leggyülöletesebb, 
de a legnemtelenebb, legalávalóbb, legpiszkosabb kifejezé-
sekkel is szól, valamint egyáltalán gyalázattal s gunynyal 
halmoz el mindent, mi a keresztény előtt tisztelt és szent. 

Képzelhetni ezek után, minő a Talmudnak erkölcstana, 
melynek jellemzésére elég legyen annyit felhozni, hogy e 
szerint mindazon erkölcstani törvények és szabályok, me-
lyek az ószövetségben előfordulnak csak zsidók közt birnak 
érvénynyel, de korántsem a keresztények irányában, kik-
nek ellenkezőleg, épen a Talmud szerinti rendeltetése az, 
hogy a zsidóknak jogtalan szolgái, a zsidó ostora alatt álló 
igás barmok legyenek. A czél mindenütt szentesíti az esz-
közt, azaz minden eszköz jó, helyes s megengedett, mely 
Izrael érdekeit mozditja elő; a ,reservatio mentalis' oly ha-
tártalan alkalmazást talál, hogy oly zsidóval szemben, ki 
erkölcsi meggyőződését a Talmudból meri ti, szó sem lehet 
hitről vagy megbízhatóságról. A papi tekintély semmiféle 
népnél nem látott magasságra erőszakoltatik fel, maga az 
Úristen is tanul a rabbiktól, kiknek mindegyike tévmentes, 
olyannyira, hogy ha a jobbot balnak nyilvánítják s viszont, 
minden zsidónak azt hinnie kell sat. sat. mire néz ve Eohling-
nak jeles müvecskéje ,Der Talmudjude' bárkinek is bőséges 
felvilágosítással szolgálhat, melyből azt láthatja, hogy mind-
az, mit a többnyire zsidó kezekben levő liberális irodalom 
folytonosan a jezsuiták erkölcstanáról hazudik, semmi 
egyéb, mint a Talmudban tettleg meglevő eszméknek a sze-
gény jezsuitákra való rákenése — szóval : a zsidó szemtelen-
ségnek non-plus-ultrája. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pestj april 17. A m e g b o l y g a t o t t d a r á z s f é -

s z e k . Valahára mégis csak hallunk igazságot! addig, addig 
hangoztatták, kürtölték és verték erőszakkal az emberek 

fejébe, hogy a katholicismus ,államveszélyes', mig egyszer 
csak oda lyukadt ki a dolog, hogy a haza becsületét a pro-
testantismus veszélyezteti, és ami a dologban érdekes (bo-
csánat, hogy e szót én is bátorkodom alkalmazni) az azon 
körülmény, hogy a liberalismus kürtöli ugyan a katholicis-
mus államveszélyességét, de nem bizonyítja, kedvencz gyer-
mekének, vagy épen édes anyjának a protestantismusnak 
pedig veszélyességét a haza becsületére nézve nem csak 
állitja, de be is bizonyítja. 

Érdekes kis história ez, azért ide írjuk röviden, amint 
a ,Pesti Napló1-ból az esetet kivonatoljuk. Még Hasner oszt-
rák közoktatásügyérsége alatt történt, hogy néhány hetedik 
osztályú bukott bécsi tanuló egy Bécshez közel fekvő pro-
testáns gymnasiumba jött, és pár hóval később már érett-
ségi bizouyitványnyal ellátva beíratták magokat a bécsi 
egyetemen hallgatóknak, holott különben kitűnő társaik még 
csak a 8-dik osztályt végezték, minek az lett a vége, hogy 
a translajtániai ifjak érettségi bizonyítványa egy ministeri 
rendelettel érvénytelenek nyilatkoztattatik, ha azt valamely 
magyarországi középtanodában nyernék, és e rendelet mai 
napig is érvényben van. 

Ha tekintetbe veszszük, mily kegyeletet tanúsítanak 
lapjaink mindannyiszor valahányszor csak protestánsokról, 
protestáns intézményekről szólanak, akkor elgondolhatjuk, 
m'ennyi becstelenséget kellett már hazánknak szenvedni ha-
sonló eljárások által a protestáns részről, hogy végre a ,2V.' 
szerkesztője ama darázsfészekbe belenyúlt és azt megboly-
gatni merészelte. Ez nagyon rendén van, a haza becsületével 
játszani senkinek sincsen joga, még ha protestánsoknak hív-
ják is őket, és a ,AfopZo''-nak annál nagyobb becsületére vá-
lik, hogy végre valahára felemelte ama lepelt a protestáns 
gymnasiumokról, mely annyi visszaélést fedd el, minél in-
kább nyilvános titok az, hogy azt szive vérével is megvál-
totta volna. Azt mondtuk, hogy a ,Napló' protestáns gym-
nasiumokról emelte fel a lepelt, és ezt nem meggondolatla-
nul irtuk, mert hiszen ismeretes dolog, hogy ami ama Bécs-
hez közel eső protestáns gymnasiumban történt, ugyanaz 
történik más protestáns gymnasiumban is, miről tanúskod-
hatnék főt. Lutter Nándor főigazgató ur is, kinek hasonló 
eset a pesti kir. kath. gymnasium tanárai által hivatalosan 
fel is jelentetett, de hogy minő sikerrel ? . . . . ezt a hivata-
los titok fátyola fedi. 

De ha már igy van a dolog, ha a ,Napló1 tagadhatat-
lan és napfényre is hozott tényekből is meggyőződött, hogy 
a protestantismus a haza becsületét a külföld előtt compro-
mitálja, ugy mi okból történik mégis, hogy a ,Napló1 többi 
laptársaival egyetemben, habár ily bűnről a katholicismust 
távolról sem vádolhatják, mégis minden erővel oda tör, hogy 
a katholicismus leigáztassék, a protestantismus pedig felma-
gasztaltassák ? Miért történik, bogy a ,Napló1 társaival egye-
temben minden oly törvényjavaslatot pártol, mely a protes-
tantismusnak kirivólag előnyére, a katholicismusnak pedig 
hátrányára van ? Vagy a ,Napló' szivesebben veszi még azt 
is, ha a protestantismus által a haza megbecstelenittetik a 
külföld előtt, mintha az a katholicismus által felemeltetik ? 
inkább veszszen a haza csak a protestáns velleitásoknak 
nyittassák szabad tér, mintsem, hogy a katholicismusnak 
századok óta a haza iránt tanúsított hűsége, érdekeinek 
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emelése, becsületének a külföld előtt megmentése miatt igaz-
ságszolgáltattassék ? 

De nem, ily váddal nem lépünk fel ez ügy alkalmá-
ból, habár általában nincsen okunk a mondottakból semmit 
is visszavonni, hiszen hasonló esetek megakadályozására 
nézve a ,Napló' a jövőben követeli, hogy nevezetesen az 
érettségi vizsgálatokra nézve a protestáns gymnasiumok 
által veszélyeztetett haza becsületének érdekében a protes-
táns gymnasiumok is alá legyenek vetve az állami fegyület-
nek, illetőleg pedig, hogy az állami főigazgató ellenőrizhesse 
a protestáns gymnasiumokban az érettségi vizsgálatokat. 
Csakugyan ezt mind a haza becsülete, mind pedig a nagy-
ban kürtölt jogegyenlőség követelné, mert, ha a katholikus 
gymnasiumok, melyek ily botrányos visszaéléseket nem kö-
vetnek el, alá vannak vetve az állami felügyeletnek, az 
igazság, a jogegyenlőségi elv, a botrányos visszaélések meg-
akadályozása, mind-mind azt követelik, hogy állami fel-
ügyeletnek vettessenek alá a protestáns gymnasiumok is, 
sőt visszamenve a múltra, jogosan követelhető, hogy a kor-
mány szigorú felelősségi-e vonja mindazokat, kik a hazát a 
külföld előtt ennyire pellengérre állitották. 

Bármily jogosnak tartsuk is azonban a ,Napló' ebbeli 
felszólalását, komolynak azt alig vehetjük már csak azért 
sem, mert daczára annak, hogy e botrányos ténynek évek 
előtt már tudomásával birt, azt napvilágra csak most hozta ; 
de továbbá azért sem tartjuk, nem tarthatjuk jelenleg ko-
molynak, mert hiszen nyilt titok, hogy a ,Napló'-1 a kérdé-
ses tény ismerete soha sem akadályozta abban, hogy első 
sorban ne küzdjön a protestáns érdekek mellett, ugy hogy 
nem alaptalan azon vélemény, miszerint hasonló visszaélé-
sek protestáns gymnasiumokban csakis az uralkodó párt 
főközlényének minden protestáns érdeket pártoló védelme 
alatt követtethettek el, és igy a protestáns gymnasiumok 
által a haza becsülete ellen elkövetett merénylet bünrészes-
ségéből, a ,Napló' sem vonhatja ki magát többi társaival 
egyetemben. Ha azonhan a megtörténtet, meg nem történtté 
tenni nem lehet is, a jövőre nézve annyiban mégis jóvá te-
heti hibáját a ,Napló', ha állhatatos következetességgel azt 
követeli, miszerint a protestáns gymnasiumok minden kivé-
tel nélkül a katkolikusokéval egyenlő törvényeknek vettes-
senek alá, mit ha teljesit, akkor elhiszszük, hogy felszóla-
lása is komoly volt, ha nem — nem. • 

Alvidék, márcz. vég. H o v á j u t o t t u n k ? (Folyt.) 
Furcsa eljárás azért az ami tudós (!) honatyáinktól, hogy 
a felnőttek oktatását oly dicséretes buzgalommal sürgetik a 
vallásügyi miniszter által végrehajtatni, hanem hogy a fel-
nőttek vallásoktatásban is részesüljenek, az eszökbe sem jut. 
Persze nem is lehet azon csodálkozni, hogy azok, kik a ta-
nuW-ifjuság vallás-erkölcsi tanítását is holmi nagyon mel-
lékes dolognak tekintik, a felnőtteknél meg épen fölösleges 
szerszámnak találják azt. Ez csak következetes eljárás tő-
lük, melyben azonban köszönet nincsen. Több lelkésztől hal-
lottam már, hogy ők a törvény értelmében a felnőttek ok-
tatására vagyis az úgynevezett ismétlő-iskolára rendelt idő-
ből egy kis részt a vallás tanítására is akartak forditani, 
hanem ebbeli szándékuk kivitelétől a circumspectus iskola-
székek tilalma által csakhamar elüttettek, levén az a heten-
kinti öt óra egyéb hasznosabbak tanitására fordítandó. No 

hisz, hasznos és szükséges is minden mainapság, csak a val-
lás tanítása s tanitmányainak gyakorlása káros és fölösleges! 
De az igaz, a capite foetet piscis — s amily szellemű törvé-
nyeket s rendeleteket gyártanak a fölebb valók, époly szel-
lem honosul meg csakhamar az alsóbbrendüek közt is. Min-
den egyéb tudnivalót erőszakkal s mintegy tölcsérrel akar-
nak az ifjúság kábuló fejébe önteni, csupán a vallást kell 
tökéletesen mellőzni, mert ez minden tanitás eredményét 
paralyzálná ! Igen, de igy lesznek semidoctus polgáraink, 
kik önhitt képzeletökben mindent, de alaposan s igazán 
semmit sem tudnak, s kik előtt az örök igazság, a vallás, a 
tudnivalók ezen legszükségesebbike, mindörökre terra pere-
grina marad, — s erit regnum magnum latrocinium. Felvi-
lágosodást terjesztenek mindenüvé, de e felvilágosodás oly-
nemü, hogy borzasztóbb a legijesztőbb sötétségnél, melyről 
elmondható a zsoltárossal : „facta est nox, in ipsa pertransi-
bunt omnes bestiae silvae." (Ps. 103, 20.) 

Mindezeknél fogva kétségen felül álló igazság, hogy a 
felnőttek vallás-erkölcsi oktatása mulhatlanul szükséges, és 
pedig, minthogy máskor önkényt nem jönnének, e czélra a 
kormány rendeletére azon időből keilend a megfelelő időrészt 
kiszakítani, mely a törvények értelmében úgyis a felnőttek 
oktatására van szánva. 

Az szóba sem jöhet, hogy a vasár- s ünnepnapokon 
tartatni szokott szentbeszédekkel helyettesittessék a felnőt-
tek oktatása a vallástanban, mert mint köztudomásu tény, 
épen az ifjúság látogatja leghanyagabbul az Isten házát, s 
igy az ember a legpraktikusabb vagy még oly fényes per-
oratióval sem érhet czélt. Az iskolában kell a gyermeknek 
tiszta fogalmat adni a vallás- s erkölcsről s ennek fenséges 
voltáról, a felnőtteknél erre mint alapra tovább kell épiteni 
s igy lehet azután templomi szentbeszédeinktől is jó sikert 
várni. De igy, elhanyagolva levén az ifjúság vallásbeli ok-
tatása, nemsokára odajutunk, hogy az a csekély templomi 
hallgatóság meg sem ért bennünket, s kénytelenek leszünk 
az elemi kis kátét magyarázni kezdeni a szószéken, mert 
helyzetünk olyformán veszi ki magát, mint midőn valamely 
afrikai hitküldér a puszta vád lakóinak hirdeti Jézus evan-
géliumát. Ne tessék állításomat túlzásról vádolni, mert a té-
nyek dönthetetlen logicája s a keserű tapasztalás, máris 
élő bizonyságot teszen állitásom igazvolta mellett. (Vége köv.) 

Róma. Az ö r m é n y k é r d é s . Azon számos ellen-
mondás, mely a török kormánynak legújabban a katholikus 
örmények irányában követett politikáját jellemzi, szüksé-
gessé teszi, hogy e kérdésnek ismét egyszer szenteljünk né-
hány sort. 

Tény, hogy a sultan eleddig a legjobb indulatot mu-
tatta a katholikusok iránt, kiknek egy Vogué, a franczia 
nagykövet előtt tett nyilatkozata szerint csak azokat akart 
elismerni, kik Rómával egyesülésben vannak ; de tény az is» 
hogy a porosz kormány minden kitelhetőt elkövet a végből, 
hogy a schismaticusokat diadalra segitse. 

Az uj nagyvezér ezen kellemetlen helyzetben akként 
akart magán segiteni, hogy azon okmányt, mely a katholi-
kus örményeket külön községnek elismerte a lehető legkét-
értelmübb módon fogalmazta, többi közt ,hassouni takeme' 
elnevezéssel illetvén őket, mi a legudvariasabban lefordítva 
annyit tesz mint: ,a Hassoun-féle gyülekezet'. A katholiku-
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sok mindazonáltal örültek ennek is, mert azt gondolták, 
hogy a szó nem a fődolog itt, s hogy a sultánnak jóakarata 
majd átsegitendi őket a még hátralevő nehézségeken is. De 
Bismarck mást határozott. A konstantinápolyi porosz követ, 
Eichmann ur, kereken kijelenté a nagyvezér előtt, hogy 
Törökország, ha az örmény kérdést a franczia diplomatiá-
nak kivánatai szerint intézi el, ezáltal mulhatlanul Porosz-
ország neheztelését vonja magára ! . . . 

Akkor azon furfangos ötlet támadt a nagyvezér fejé-
ben, hogy, amit a jobb kézzel adott, azt a ballal ismét elve-
gye, amiért is a vagyon-felosztásával foglalkozó bizottság 
oly módon állíttatott össze, mintha csak Kupelian, a schis-
matikusoknak feje nevezte volua ki a tagokat. Jól is tudák 
ezek, kinek köszönhetik e diadalt, mert nyiltan hirdeték : 
„Eichmann ur nélkül tönkre lettünk volna téve !" 

Igy történt, hogy az örményeknek templomai, zárdái, 
kórházai s iskolái mind a szakadároknak Ítéltettek oda. De 
a katholikusok sem hagyják a dolgot, s először is erélyesen 
felszólaltak, majd pedig, midőn a szakadárok a Megváltóról 
czimzett egyházat el akarták volna tőlök foglalni, oly szám-
mal gyülekeztek a templom körül, s oly határozott magatar-
tást tanúsítottak, hogy a kupelianisták, annak daczára, 
hogy katonaságot is hoztak volt magokkal, mégis jónak lát-
ták, visszavonulni. Ez azon esemény, melyre a legujabbi, 
eléggé mysteriosus irálylyal fogalmazott, konstantinápolyi 

• táviratok vonatkoznak ily módon : „bizonyos mozgalom ural-
kodik Konstantinápolyban, főleg az európaiak lakta város-
részekben." 

A katholikusoknak ekként tanúsított erélye azt remél-
teti velünk, miszerint a schismaticusoknak s pártfogóinak 
tervei meghiusulni fognak. Mert azon égbekiáltó igazságta-
lanság, melyet a katholikusok iránt elkövetni szándékoz-
nak, utóvégre is tudomására jutand a sultánnak, bármily 
sürü s ügyes fondorlatok szövessenek is avégből, hogy az 
igazság ne férhessen hozzá. Főleg a franczia nagykövet az, 
kire ezidőszerint az üldözötteknek szeme irányul, bárha 
sikerülne neki Bismarcknak álnok műveleteit ellensúlyozni, 
anélkül, hogy ez által a Keleten szolgáltassa neki ama casus 
belli-t, melyet nyugaton mindeddig hiában keresett. 

Missiói tudósítások. 1. Induljunk Jézus nevében. 
Járjuk be lélekben keletet és nyugatot, a forró égövet és a 
hideg éjszakot. Gyűjtsük össze a hitvallók verejtékének 
gyöngyeit ; szedjük fel a vértanuk vérének piros cseppjeit ; 
menjünk a városokba, falukba, vándoroljunk a pusztákon s 
rengeteg erdők közt ; kisérjük lépésről lépésre a farkasok 
közé küldött juhokat, — a mi kedves missionáriusainkat, s 
tanuljunk tőlük lelkesedni hitünkért élni s halni egyházunk-
ért, az egy, szent, apostoli r. kath. anyaszentegyházért... 
Körülöttünk jobbra-balra, mindenfelé élénkebb mozgás ta-
pasztalható a missió-ügy terén. A lyoni hitterjesztő társulat 
a mult évben 45.000 fraknyi többletet mutat fel azl872-iki 
évhez képest ; a kath. missió-lapok már nemcsak franczia, 
hanem olasz, német, spanyol és holland nyelven is megjelen-
nek. Magyar nyelven legalább kivonatokat közöljünk belő-
lük a ,Religio'-ban. Adja a kegyelmek Istene, hogy e kivo-
natok is bő gyümölcsöt teremjenek : hogy szivesen áldozzon 
minden jó lélek, ki e sorokat olvassa pár fillért, s miért ne 
többet is az Isten országának terjesztésére; sőt hogy akad-

janak minél számosabban közöttünk is, kik elhagyva min-
denöket kezökbe vegyék a vándorbotot és menjenek messze, 
messze hirdetni az evangéliumot minden teremtménynek, s 
ha kell, véröket is ontani Jézusér t . . . 

Missionáriusok Magyarországból is vannak a sz. föl-
dön, Oláhországban, Éjszak-Amerikában, Chinában ; de 
csak elvétve, egy-kettő, az is majdnem kivétel nélkül mind 
csak szerzetes, miért ne lehetnének a világi papnövendékek 
s áldozárok közöl is némelyek hittéritökké ? Bizony bizony 
nem ártana a kkth. missió-ügy érdekében tenni valamit, 
hogy a magyar kath. egyház fényesebben legyen képviselve 
ama nagy szellemi harezban, mely Krisztus és a sátán közt 
évezredek óta — „ab origine mundi" — ott a pogányok közt 
vivatik. 

Lám a kis Svédországban 1835. óta hány különbféle 
egylet alakult a lutheránus missiók javára ! Ott minden egy-
házmegyében létezik egy, sőt több ilynemű társulat is. S 
ennek daczára — tán mivel a tavai elhunyt Studach ap. 
helynök és hitbuzgó társainak sikeres működése kissé meg-
ijesztette őket, — a 30 egyházi és 30 világi fiúból összeállí-
tott képviselő-testület, vagyis synodus pár évnek előtte azon 
kérelemmel fordult a királyhoz, hogy nevezzen ki egy bi-
zottságot, mely a missió-ügy rendezéséről javaslatot készit-
sen. A synodus 1873-ban összeülvén, a bizottság javaslatá-
nak alapján máris oly határozatokat hozott a luth, missió-
ügyben, hogy bármely kath. országnak sem válnék szégye-
nére, ha püspökei hasonló módon gondoskodnának a kath. 
missiókról. Eme határozatok értelmében évenkint minden 
plébániában gyűjtés fog rendeztetni a luth, missiók javára, 
a begyülendő összeg pedig felküldetik a káptalanoknak, 
ezek által pedig az igazgató-tanácsnak szolgáltatik át. Ez 
utóbbinak feladata : a) a missióállomások megalapítása ; b) a 
missionáriusoknak a nem-keresztény népek közé küldése és 
fentartása; c) „az Isten kegyelméből" reménylett uj ker. 
községek gondozása ; d) a missionáriusok képezése ; e) a 
missiók számára kiadandó iratok szerkesztése ; f) végül min-
den czélra vezető vállalatok vezetése. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
= Tekintélyes s megbízható forrásból merített értesí-

tés folytán, azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy dr. 
Szeredy József, pécsmegyei áldozár és a püsp. joglyceumban 
a római és egyházi jog ny. r. tanárának ,Egyházjog' czimü 
müvét, melynek előfizetési felhivását lapunk mult száma 
szétvitte, t. közönségünknek becses figyelmébe melegen ajánl-
hatjuk mint olyant, mely szorgalmas s alapos tanulmányok fo-
nalán készülve, hazai irodalmunkban jeles helyet foglaland el. 

= „Die katholischen Missionen", illustrirte Monat-
schrift, ím Anschluss an die Lyoner Wochenschrift des Ver-
eins der Glaubensverbreitung, herausgegeben von einigen 
Priestern der Gesellschaft Jesu. (Freiburg, Herder.) 

Ha van a keresztény felebaráti szeretetnek egy fényes 
beláthatlan horderejű müve, mely az összes katholikus test-
véreknek hathatós támogatását kiválólag megérdemli, akkor 
a katholikus missiók azok, melyek által az evangéliumnak 
üdvözítő híre meghozatik azoknak, kik a sötétségben s a 
halál árnyékában ülnek, s a lelkek milliói részesittetnek az 
örökkévaló boldogság áldásaiban. 
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Eme beláthatlan horderejű s erkölcsileg is régebben 
nagyérdemű mü iránt fentartani s ápolni a közfigyelmet, ez 
a ,Missions Cath.1 rendeltetése, melyek már régebben spa-
nyol olasz s holland kiadásokban jelenvén meg, mult évi jul. 
havától kezdve német kiadást is nyertek, mely a francziá-
nál valamivel nagyobb negyedrétben hónaponkint 2—3 ne-
gyediven küldetik szét, igen szép kiállítással s — az előttünk 
fekvő, 144 lapnyi, első félévi (1873. jul.—decz.) kötetben 54 
igen sikerült, részint tá j - részint arczképpel, a franczia ki-
adásnak clichéi után. 

Ezen felette érdekes s tanulságos folyóirat a katholi-
kus missiókat egész terjedelmökben karolja fel, akár világi, 
akár szerzetes papok által vezettessenek azok, pogányok, 
hitetlenek, szakadárok s eretnekek közt. Ennek megfelelő-
leg első sorbau a szorosan hittéritői működés ecseteltetik, 
mihez azonban számos történeti, földrajzi, népismei, termé-
szettudományi, statistikai, kereskedelmi s közgazdászati 
adat, megjegyzés, sőt értekezés is fűződik, ugy, hogy ,Die 
katholischen Missionen' korántsem pusztán vallási, hanem 
általános érdekű, sőt mondhatnók általánosan tudományos, 
de emellett népszerű, hasznosan oktató, de egyúttal mulat-
tató folyóirat is, melynek megszerzését rendkivülileg olcsó ára 
bárkinek is lehetségessé teszi. 

Mint újonnan megindult vállalat azon előnyt is nyújtja 
előfizetőinek, hogy valami egészet szerezhetnek meg könyv-
táruk számára. Kapható Buzárovits Gusztáv, könyvkeres-
kedőnél Esztergomban, az első félévi kötet 1 ft. 50 krért, a 
folyó félév hatszoros, keresztkötés alatti, postai megküldés 
mellett 1 ft. 44 kr. o. é. — 

= Megjelent és beküldetett : Schreibende Hand auf 
Wand und Land', photographirt v. Alban Stolz. Erste Abth. 
(Freibg. Herder. 874) 8-adr. V. és 112 ; ára Buzárovits 
Gusztávnál Esztergomban 36 kr. keresztköt. alatt 42 kr. o.é. 

Az isteni G-ondviselésnek néha látható, kézzelfogható, 
vajmi gyakran érezhető, büntető belenyúlását az emberi 
viszonyokba ecseteli a nagynevű szerző e műben, olyformán, 
mint az egy néhány év előtt ,Zufälle die keine Zufälle sind' 
czimü könyvecskében történt, ugy hogy e könyvecske aman-
nak úgyszólván igen becses, figyelemre méltó toldaléka. Meg-
mutattatik 158, néha nagyonis megható esetben, hogy szoktak 
egyes elvetemedett, vagy a vétekig könnyelmű emberek 
a sz. feszület s a b . szűz képei elleni támadások vagy gyalá-
zatok, káromkodás s istenkáromlás, hamis eskü, szemtelen 
s vallásellenes beszédek, az egyház törvényeinek gonosz-
szándékú megsértése, s szentségeknek kigunyolása s megve-
tése, a papok gyalázása s bántalmazása, hithagyás s hasonló 
vétkek miatt bűnhődni. Stolcznak közbeszőtt megjegyzései 
felette emelik a könyvecske becsét, melyet mindenkinek, 
mint üdvösen oktató példák gazdag tárházát pedig kivált a 
t. lelkészkedő papságnak ezennel melegen ajánlunk. 

VEGYESEK. 
= Nem szükséges t. olvasóinkat a fmgu bibornok-hg.-

primás urnák lapunk által épen most közlött, remek szer-
kezetű böjti körlevelére figyelmeztetnünk; a magas szerző 
neve elég ajánlásul szolgál, s a ki, például, csak a mai rész-
letet is elolvassa, eléggé igazolva találandja ama kiváló fon-
tosságot,melyet ezen felette korszerű okiratnak tulajdonítunk. 

— Andrássy gróf, mintha restellené, hogy akkor is 
beszélt, mikor nem kérdezték, mit suo tempore elődjének, 
Beust bárónak főhibául felróni szoktak, most azt hiresztel-
teti fizetettjei által, hogy Rómába menesztett irata nem vá-
lasz volt ő szentségének a püspökökhez intézett körleve-
lére, hanem csak utasitás gr. Paar számára, miként kelljen 

az uj interconf. törvényekre nézve nyilatkoznia, mely utasi-
tás ő Felségének kéziratával együtt küldetett el. De mikor 
ő Felségének kézirata nem küldetett Andrássy s Paar grófok 
által, mit jelent akkor ez az : ,együtt' ? 

— Porosz-Sziléziában az államilag felfüggesztett káp-
lánoknak egy része legújabban oly eszközhöz nyúlt, mely-
ről azt hiszik, hogy segítségével lelkipásztorkodás! müködé-
söket a májusi törvények daczára is folytathatják. Arra 
kérték ugyanis, mint egyes német lapok beszélik, a boroszlói 
hgpüspököt, bocsássa el őket, hogy aztán a papi functiókat 
mint magánszemélyek gyakorolhassák, melyekről e törvé-
nyekben nincs szó. Csakhogy ez, nézetünk szerint igen ké-
nyes természetű eszköz, mely ezenfelül nem is vezetne czél-
hoz, mihelyt a kormány, mi valószinü, magát a püspöki 
missiót, melyre mégis csak szükségök lenne még eme ,ma-
gán'-papoknak is, elégségesokul venné, ellenök eljárni. Kí-
váncsian várjuk a boroszlói ordinariatusnak ebbeli hatá-
rozatát. 

— April 11-én mult 55 esztendeje, hogy ő szentsége, 
IX. Pius, a kath. egyház jelenlegi látható feje első szent mi-
séjét mondta a Tata Giovanni neve által ismert római árva-
háznak kápolnájában. Emlékszünk még azon fényes világ-
ünnepélyre, mely 1869-iki april 11-ét örökké emlékezetes 
nappá tette. IX. Pius május 13-án életének 82-ik, junius 
21-én pedig dicsteljes uralkodásának 28. évét tölti be. — A 
franczia német határon fekvő egyházmegyék uj körülírására 
vonatkozólag azt jelentik Rómából, miszerint a szentszék 
kijelentette, hogy az illető kormányoknak javaslatait várja. 
Remélik az ügynek gyors s mindenképen kielégítő elintézését. 

— Ledochowsky érsek után most már általános hely-
nökét, Janiczewski püspököt zaklatja a porosz kormány. Az 
érseknek egyik legelső bűne az volt, hogy a Filehne nevü 
helységbe előleges bejelentés nélkül plébánost küldött ; J a -
niczewszky püspököt most a kormány 500 tallérnyi bünte-
tés alatt felszólítja, nevezzen oda plébánost. — Hasonlólag a 
paderborni püspöknek is 500 tallérnyi büntetés terhe alatt 
,meghagyatott', hogy Mönnikes exkáplánt a „suspensio ab 
ordine et officio" alól a berlini legfőbb ,egy házi' tv3zék ren-
delete szerint feloldja. A püspök természetesen visszautasi-
tólag felelt. 

— A müncheni tudós társaságnak legutóbbi nagygyű-
lésén Döllinger, mint elnök emlékbeszédet tartott János, 
volt szász király felett, (f 1873. okt. 29.) ki tudvalevőleg 
Danténak egyik legkitűnőbb eoinmentatora, s jeles tudós 
volt. E beszédben azon állitás is foglaltatott, hogy a bold, 
király a maga idején Rómába akart utazni, csak azért, hogy 
az infallibilitás kimondása elleni aggályainak a szentatya 
előtt személyesen kifejezést adjon. Ezen állitás legújabban 
illetékes helyről megczáfoltatott, azon megjegyzéssel, hogy 
a nagynevű király a dogmának kihirdetése után azon kész-
séggel vetette magát alá annak, mely az igazi katholikusnak 
kedves kötelességét képezi. 

— Ő szentségének évtizedek óta hü orvosa s mondhat-
juk barátja, Viale-Prela orvostudor, a volt hasonnevű bi-
bornoknak öcscse legújabban 80 éves korában meghaláloz-
ván, utódjául a németszületésü dr. Riedl neveztetett ki. — 
Victor Emanuelnek civillistája zár alá kerül. Tudvalevő, 
hogy ő olasz felségének annyi magánadósságai vannak, hogy 
váltói nem tartoznak épen a legkeresettebb papiros közé 
Igy. legújabban egy német bankháznak meghatalmazottja 
érkezettt Rómába, hogy egy, a maga idején ki nem egyen-
lített váltó fejében, a király ő felségének civillistáját 100000 
frankig bíróilag lefoglaltassa . . . . ,Auch eine schöne Gegend' 
— tartja a német közmondás. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi &íri<2(Wgsaját nyomdájában, Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Áz újkori államböleselet. 
(Vége.) 

Rousseaunak elmélete n a g y tévedésen alapszik, 
vagyis jobban : történeti hazugságon, amennyiben 
az isteni kinyi latkoztatás szerint nem igaz, hogy 
az emberi nemnek ősállapota a vadság s barbárság 
leendett ; nem igaz, hogy csak az egyének önzése s 
az abból fejlődött kényszerhelyzet b i r ta volna rá 
az embereket, hogy nagyobb társaságokká alakul-
janak ; minélfogva nem igaz az sem, hogy e nagyobb 
társulatokból , holmi képzelt szerződések közbejöt-
tével az államok keletkeztek volna. Ezen elmélet, 
amily valótlan, époly nemtelen is. Szerinte képze-
lődés, tévedés, ha nem egyenes hazugság mindaz, 
mit az emberek eleddig a politikai közéletben ne-
mesnek, dicsőnek, nagy tet tekre lelkesitőnek tar-
to t tak ; Istenről s a hatalom isteni eredetéről szó 
sincsen ; mert a hatalom csak ,minus malum1, mely-
nek elviselésére az emberek azért kötelezték mago-
kat , szerződésileg, ideiglenesen, azaz további ren-
delkezésig, nehogy a nagyobbik ba j t , a rendetlen-
séget, a közbátortalanságot elviselni kénytelenek 
legyenek.1) 

Rousseaunál nem sokkal különbet s jobbot 
tani t a mai l iberalismus ; ki ugyan a szabadságról 
igen sokat beszél, ir s szónokol; de ez alat t csak oly 
szabadosságot ért, mely neki s a legridegebb hitet-
lenségnek kedvez, s mivel mint született istenta-

') Jól tudjuk, hogy vannak katholikus hittudósok is, 
kik az elöljáróságnak s az alárendelteknek bizonyos egyes 
jogi kötelmeiket hallgatag megkötött, úgynevezett ,quasi-
szerződésekből' magyarázzák, illetőleg köteles voltukat azzal 
bizonyítják ; mert e kötelmek ilyformán a ,iustitia commu-
tativá'-boz tartoznak, amennyiben kölcsönösségi viszonyon 
alapulnak. De magát az államot katholikus, az Egyház szel-
lemében tanitó hittudósok soha sem származtatták valamely 
szerződésből. Ez a különbség Rousseau s ezeknek elmé-
lete közt. 

gadó Istennek semmi helyet sem enged a polgári 
rendben, az egyházat is folytonosan üldözi. 

Ezzel szemben, s mégis, mint a másik véglet, 
igen közel hozzá, áll a pantheismusnak államelmé-
lete, főleg amint azt Hegel kifejtette. Szerinte az 
állam semmi egyéb, mint a jogeszme, kényszerszük-
ségességgel véghez menő érvényesülésének külső 
nyi lvánulása , mint bizonyos tekintetben a pantheis-
ticus Ào/og-nak manifestatiója, s ennélfogva min-
den jognak, minden kötelességnek, minden törvény-
nek s törvényes szokásnak legfőbb fóruma, egye-
düli kútfeje, szülője, szabályozója. Ez azon elmélet, 
melyről a német érsekek- s püspököknek 1872-ki 
emlékirata ekként nyi latkozik: „A legújabban ke-
letkezett elméleteknek egyike azt tani t ja , hogy az 
ál lammal szemben nem létezik törvényesen szer-
zett, önálló, független jog; hogy ,az á l lam' akara t j a 
absolut ha tá lyú s tekintélyű, s hogy ezen souverain 
akara t minden perezben meghatározhat ja , meddig 
terjedhet az egyes egyházaknak s felekezeteknek 
joga s szabadsága, s meddig ne. (— íme a Deák 
Ferencz-féle : ,Az állam meghatározhat ja milyen ne 
legyen az egyháznak szabadsága'.) Ez a divatos 
elmélet, de ez nem a tételes jog elmélete, hanem 
tisztán csak bölcseleti állítás, tétel, s pedig h a mis 
tétel, mely a dolgok természetével s az igazsággal 
merő ellentétben áll. Oly tan ez, mely minden jogi 
rendnek felforgatását , mindenek előtt pedig a ke-
reszténység folytonos üldöztetését foglal ja magá-
ban, melyet e tan azok önkényének dobja oda áldo-
zatul, k iktől maga származik". 

íme as absolut jogállamnak s a statusomnipo-
tentiának elmélete. De ha az állami legfőbb hatalom-
nak birtoklása s tett leges gyakorlása már magában 
véve is elégséges jogezim, akkor e jogezimet a sze-
rencsés forradalomtól sem lehet el tagadni , akár a 
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democraticus köztársaságra, akár pedig a socialis-
musra vezessen; mert az sehol sincsen megirva, 
hogy örökké csak a páholynak üzérkedő, mig sok 
pénze s egyébként jó dolga van, mindig politikailag 
s vallásilag nagyhangú, radicalis s atheisticus bour-
geoisie legyen az, melynek számára „a jogeszme 
kényszersztikségességgel érvényesül", azaz melynek 
számára s javára készüljenek amaz öngyár tot ta 
,tör vények', melyeknek segítségével űzheti börze-
játékait, speculálhat másoknak pénzével s vérével, 
ütheti a kath. papot. Valamint ma ő az, a ki a 
kézre kerített hatalommal a legnemtelenebb módon 
visszaél, ugy holnap a ,negyedik rend4 lehet az, s a 
liberalismusnak nem lesz joga a maga szempontjá-
ból egy leendő commune jogosultsága ellen fel-
szólalni. 

Mindezen elméletek nem egy pontban talál-
koznak, amennyiben a keresztény állambölcselet-
nek fentebb jelzett elveivel valamennyien ellenkez-
nek. Valamennyien ugyanis tagadják az egyház-
nak, mint Istentől alapított s igazgatott társulat-
nak létjogát, — tagadják következőleg a keresz-
tény államnak azon kötelességét is, hogy az Egy-
házzal benső, viszonos összeköttetésre lépjen. Az 
utóbbi elméletek még ezenkívül a puszta naturalis-
musnak álláspontjára is helyezkednek, tagadván 
minden természetfeletti rendet, s következőleg azt 
is, hogy a közvetlenül Isten által alapított Egyház 
nem csak független az államtól, de még felette is 
áll. Mire vezetnek az efféle, a természetfeletti rend-
től merőben eltekintő elméletek, azt a régi pogány-
ságon, de még mind azon bajokon is lá t juk, melye-
ket a franczia forradalom ,eszméi' a világra árasz-
tot tak. 

Szerencse, hogy e fonák s esztelen agyrémek 
az Egyházzal, annak szellemével s isteni erejével 
szemben semmikké törpülnek, s képtelenek arra, 
hogy befolyását a társadalomra végképen megsem-
misítsék, ha mindjárt elkeseredetten, eszökveszetten 
s nyakasan küzdhetnek is ellene, akadályokat is 
gördíthetnek eléje, működését megnehezíthetik is. 
Mert, hogy még ennyi befolyást is gyakorolnak, 
azt egyrészt a fájdalom, legszélesebb körökben el-
terjedt hitetlenségből, másrészt pedig azon soha 
eléggé nem sajnálható körülményből magyarázhat-
juk, hogy az államok kormányzói sok helyt vakon 
úszva az áradattal , igen helytelenül akként okos-
kodnak, hogy az államomnipotentia hamis elvét 
hirdetve s támogatva, a magok hatalmát öregbitik 
s erősitik meg. Pedig csalódnak. A kik ezen u j elmé-

letekkel a régi rendet felforgatni akar ják, azok bi-
zony nem érzik be a munka felével, hanem az oltár 
u tán a trónra kerül a sor, mely azzal együtt ama 
régi rendhez tartozik. a) 

Az Egyház bölcsebb s önzéstelenebb ; midőn 
saját jogai mellett küzd, a trón igazait is védel-
mezi, nem ugy mint ez, aki azon hiszemben, hogy 
ezáltal megmenti magát , legjobb barát já t árul ja el 
legdühösebb ellenségeinek. (Folytatjuk.) 

Ő F Ő M A G A S S Á G Á I A K 
MAGYARORSZÁG BIBORNOK-HERCZEG-PRIMÁSÁNAK 

BÖJTI KÖRLEVELE. 
(Folytatás.) 

Consona hia eat vox cunctorum SS. Patrum. Osius Cor-
dubensis hia compellat Conatantinum Imperatorem1): „Ne 
te misceaa Ecclesiasticis : nec nobis Episcopis Imperator in 
hoc genere rerum praecipe . . . Deus tibi Imperium commÍ3Ít, 
nobis, quae sunt Ecclesiae". S. Athanasius2) : „Quando, in -
quit, a condito aevo auditum est, quod iudicium Ecclesiae 
auctoritatem suam ab Imperatore accepit ? Aut quando un -
quam hoc pro iudicio agnitum sit ?" Item : „Nihil cogitari 
posse in re Christiana monstrosius, Regem Ecclesiasticaa 
controversias velle iudicio suo definire." S. Ambrosius3) ita 
seribit : „Eris, Deo favente, etiam s mectutis maturitate pro-
vectior, et tum de hoc censebis, qualis Episcopus sit, qui lai-
cis ius Sacerdotale substernit. Pater tuus vir maturioris aevi 
dicebat : non est meum iudicare inter Episcopos. Tua nunc 
dicit dementia : Ego debeo iudicare." Item alibi4) : „Nolit, 
inquit, te gravare Imperator, ut putes, te in ea, quae Divina 
sunt, imperiale aliquod ius habe re . . . Scriptum est, quae 
Dei, Deo ; quae Caesaris, Caesari. Ad Imperatorem palatia 
pertinent, ad Sacerdotem Ecclesiae. . . Quid enim honorifi-
centius, quam ut Imperator dicatur filius Ecclesiae? Impe-
rator enim bonus intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est". 
S. Joannes Damascene : „Apud Imperatorem, ait5), potes-
tas non est, ut Ecclesiis leges sanciat. Attende, quid dicat 
Apostolus: et quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, p r i -
mum quidem Apostolos, secundo Prophetas, tertio Pastores 
et Doctores ad perfectiouem Ecclesiae. Non adiecit Impera-
tores . . . Verbum locuti non sunt nobis Reges, sed Apostoli, 
et Prophetae, Pastoresque et Doctores. Tibi parebimus, O 
Imperator, in his, quae ad huiu3 saeculi negotia pertinent . . . 
Verum ad res Ecclesiae statuendas Pastores habemus, qui 
nobis verbum loquntur atque ecclesiastica instituta t radi-
derunt." S. Hilarius Imperatorem sic allocutu3 est 6) : 
„Providéat et decernat Clementia tua, ut omnes ubique 
iudices , quibus provinciarum administrationes creditae 
sunt, ad quos sola cura, et sollicitudo publicorum nego-
tiorum pertinere debet, a religiosis negotiis se abstine-
ant." Quorum Patrum testimoniis innumera alia adiici pos-
sent, quae tamen brevitatis causa missa facio; id solummodo 

2) „ . . . a polgári rend ellen csak akkor lázadnak fel, 
miután megtaníttattak fellázadni édes anyjuk, az egyház el-
len", mondá a hg.-primás ö emja ezidei Sz.-Istv.-Társ. b e -
szédében. (Szerk.) 
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commemoro, quod ipai religiosissimi Principes totam hanc 
provinciám, quae sacra et divina complectitur ad unam Ec-
clesiam pluriea agnoverint, verbisque diaertisaimis confeasi 
sint, uti : Constantinus M. 7), Marcianus in Concilio Chalce-
donensi8), Valentinianus I. 9), Valentinianus III. 10) Hono-
rius11) Theodosius iunior12), Basilius, qui in Concilio Oecu-
menico 8-0 ita prolocutus est13) : „De vobis autem laicis, tarn 
qui in dignitatibus, quam qui absolute versamini. quid am-
plius dicam non habeo, quam quod nullo modo vobis licet de 
ecclesiasticis causis sermonem movere : neque resistere inte-
gritati Ecclesiae, et universali Synodo adversari. Haec enim 
investigare et quaerere Patriarcharum, Pontificum et Sacer-
dotum est, qui regiminis officium sortiti sunt ; qui sanctifi-
candi, qui solvendi et ligandi potestatem fiabent ; qui eccle-
siasticas adepti sunt claves : non nostrum, qui pasci debemus, 
qui sanctificari, qui ligari, vel a ligamento solvi egemus". 

Cum, dicente S. Paulo H ) , Deus non sit dissensionis, 
sed pacis, quis dubitet, quin voluerit, ut duae bae potestates 
in mutua concordia ac pace, penes se invicem existant, sua-
que iura et officia exerceant, adimpleantque; quis porro dubi-
tet, confiictus si quis inter eaa oritur, causam non ab indole 
et natura ipsarum potestatum repetendam, sed inhominibus, 
quibus una aut altera potestas crédita est, quaerendam esse. 
Confiictus, dissensiones obtinuisse, annales Históriáé demon-
strant. Et primum quidem conflictum referunt Acta Aposto-
lorum. Prohibiti sunt Apostoli, signanter Petrus et Joannes 
praedicare Christum a Magistratu Judaeorum, ipsi vero re-
sponderunt : „Si iustum est in conspectu Dei, vos potius au-
dire, quam Deum, iudicate; non enim possumus, quae vidi-
mus et audivimus non loqui"15), Conformiter igitur mandato 
Christi „praedicate Evangelium omni creaturae", Apostoli 
porro iure a Christo accepto usi, correlatoque iuri officio de-
functi sunt ; docuerunt enim populum legem Christi. Iterum 
igitur a Magistratu intercepti et ad concilium, sive Tribu-
nal summum Judaeorum citati sunt, ubi hanc audire debue-
runt reprehensionem : „Praecipiendo pi-aecepimus Vobis, ne 
doceretis in nomine isto, et ecce replestis Jerusalem doctrina 
vestra". Respondens autem Petrus et Apostoli dixerunt: 
„Obedire oportet Deo magis, quam hominibus." Primus hic 
confiictus iccii-co memoratu dignus, quia Apostolorum tem-
poribus ortu3 est, et quia Apostoli a Spiritu Sancto edocti 
normám proposuerunt in conflictu observandam. „Obedire 
oportet Deo magis, quam hominibus" dixerunt ; hac regula 
veriorem, tutiorem assignare nemo potest. — Ecclesia, ma-
gistra obedientiae et inermis, confiictus non quaerit. Alienum 
prorsus est ab ilia, id quocunque modo moliri, ut potestas 
divina, quae est in Ecclesia cum potestate aeque divina, quae 
est in Civitate confligat, et opus Dei opere Dei destruatur. 
Ecclesia persecutiones pati potest, sicul. passa est innumeras, 
— in ministris et fidelibus suis occidi potest, rebellionum, 
seditionum arnica esse non potest. Contradicit quidem, quo-
ties Christo contradicitur, et Christi institutionibus ; eonsci-
entias fidelium suorum tuetur, quoties illae periculo peccati 
obiiciuntur, id quod diiudicare ex ipaiua Chriati inatitutione 
ad se pertinet, aliéna tarnen iura non violât, sed curat, quod 
sibi commissum est, salutem animarum : ipsa ab excessibus 
tuta, potestatem quamvis ab excessibus, quibus quaevis gu-
bernatio ab interitum properat, defendit. 

Sed hodie rebellionis accusatur Ecclesia praesertim ab 
illis, qui rebellionem tamquam vitae institutum profitentur, 
qui principes ad excessua concitant, ut hi incauti se ipsos 
perdant, ut succédât licentiae abyssus multa, ignotus confu-
sionis horror. Non fuit rebellis Spiritus Sanctus, qui per lsa-
iam Prophetam dixit:16) „Vae, qui condunt leges iniquas". 
Non rebellis, aed heroicae virtutis fuit Matathias, qui nuncio 
Regis Autiochi respondit:17) „Et ai omnes obediunt regi, ego 
et filii mei obediemus legi Patrum nostrorum". Non inobe-
dientiae sed obedientiae potius dédit exemplum unus e Sep-
tem fratribus, diro supplicio ad mortem raptis, quando cru-
ciatus exclamavit : „Non obedio praecepto regis, sed prae-
cepto legis, quae data est nobis per Moysem". Et alter: „Pa-
rati sumus mori magis, quam Dei leges praevaricari" 18). Si 
hi in fide in venturum Messiam animati tarn insigue et Deo 
placens obedientiae obsequium exhibuerunt, quam praeclarum 
praebuissent, postquam Christus venisset, et redemptionis 
opus perfecisset ! Sed haec incomprehensibilia esse videntur 
illis, qui quod fides sit, quod nos in Filium Dei credamus, 
concipere nolunt, et temerarium esse clamant, quibus maxime 
id displicet, quod Filius Dei venerit in hunc mundum. 

Haud pridem Catholica Ecclesia velut inimica populi 
denunciabatur, quia potestatem, qua Reges regnant, divi-
nam, iisque e conscientia obediendum essedocuit, prout etiam 
nunc docet. Hodie tota eadem Ecclesia potestati civili ini-
mica, seditionum et convulsionum amica teterrimis societati 
hostibus par esse accusatur. Eccur ? Quia humanae rationi et 
fidei conformiter praedicat : „duplicem existere rerum ordi-
nem, simulque binas distiguendas esse potestates in terria, 
alteram naturalem, quae humanae societatis tranquillitati et 
saecularibus negotiis prospiciat, alteram vero, cuius origo 
supra naturam est, quae praesit Civitati Dei, nimirum Eccle-
siae Christi ad pacem animarum et salutem aeternam divini-
tus instituta. Haec autem duplicis potestatis officia sapien-
tiasime ordinata esse, ut reddantur quae sunt Dei Deo, et 
propter Deum, quae sunt Caesaris Caesari"19). Ob hanc do-
ctrinam Catholici hodie velut rebelles potestati civili procla-
mantur, et velut publicae pacis perturbatores. Obtinet id, 
quod primis tribus saeculis aerae Christianae obtinuisse Hi-
stória testatur. Quod enim gentiles rebellionem appellabant, 
Religionis Articulus fuit. Ideo illis obiecit Tertullianus20) : 
„Longe aliud munus carnifici in Christianos imperatis : non 
ut dicant, quae faciunt, sed ut negent, quod sunt." Hoc erat 
in illis vitium, morte plectendum, quod fuerint Christiani. 
Ea porro iniquitas adhibita contra Christianos fuit, ut semel 
accusatus, statim etiam reus habitua fuerit. Quod vel ip3e 
Iulianus Apostata detestabatur, cuius effatum celebre est, id, 
quod utinam moderni Catholicorum et religiosorum imprimis 
Ordinum criminatorea sibi notarent, nimirum: „Quis erit 
innocens, si accusare sufficiat ?" Rebellea autem et potesta-
tis civilis hostes ideo esse asseruntur Catholici, quia didice-
runt moderni persecutores a priscis tyrannis huius fraudis 
artificium, falsa scelerum impositione sui furoris insaniam 
iustitiae zelo obtendere, ut impune tot hominum milliones 
divexare, ac persequi, ipsamque Catholicam religionem ac 
Ecclesiam penitus supprimere, exscindere possint. Nihil enim 
minus, quam Religionis et Ecclesiae Catholicae excisio et 
suppressio in Helvetiae pagis nonnullis, et in magna Grerma-
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niae parte intenditur. Qua de re non Ecclesiae hostes, non 
legum iniquissimarum fabricatores audiendi sunt, sed cotn-
petentissimus in his audiendus est Iudex, Ecclesiae nempe 
Caput, et Christi in terris Vicarius, Summus Pontifex, qui 
in praecitata sua allocutioue dicit : „Sic Ecclesia Christi — 

nunc luget in iis locis, omni suo spoliata iure, et infe-
stis obnoxia viribus, quae extremum illi minautur excidium ; 
novae enim leges eo pertinent, ne amplius possit existere." 
Nihil mirum igitur, prosequitur Allocutio: „quod religiosa 
tranquillitas pristina graviter eo in Imperio perturbata fue-
rit ab huiusmodi legibus... At perturbationis huius culpara 
perperam omnino coniicere quis vellet in Q-armanici Imperii 
Catholicos. Nam si istis vitio vertendum est, quod legibus 
illis non acquiesçant, quibus salva conscientia acquiescere 
nequeunt, pari de causa, parique modo taxandi essent Iesu 
Christi Apostoli et Martyres, qui atrocissima quaeque sup-
plicia et mortem ipsam subire maluerunt, quam proprium 
prodere officium, sanctissimaque suae religionis iura violare, 
irapiis obsequendo per3equutorum Principum mandatis. Sine 
— si praeter leges civilis imperii aliae nullae exstarent, et 
liae quidem sublimioris ordinis, quas agnoscere oportet, vio-
lare nefas; si propterea civiles eaedem leges supremam consti-
tuèrent conscientiae normám, sicut impie et absurde quidam 
contendunt, reprehensione potius, quam honore et laude digni 
forent primaevi Martyres, et qui deinceps eos sequuti sunt, 
dum pro Christi fide et Ecclesiae libertate sanguinem fude-
runt; imo vero ne licuisset quidem obstantibus legibus, invitis-
que principibus christianam tradereet propagare religionem." 

(Folyt, kör.) 

1) Apud Äthan. Hist, ad Monach. 2) Ep. ad solit. Ep. 21 al. 22. 
3d Valentinian, junior. 4) Serai, contr. Auxent. 5) Orat. 2. de im.ag. 6) Libr. 
;:d Const. í) Apud Ruff.n. Hist. 1. 19. et apu i S. Gregor M. ep. 40. 8) Act. 
4. 3) Apud Sozom. Hist. 1. 6. >°) Ib. Ep. ad Arcad. " ) Ep. ad Cyrill. 
" ) Act. Syu. 8. apud Labb. MUnsi. " ) I. Cor. 1, 33. , s) Act. 4. 10, 20. 
16) Is. 10, 1, " ) 1. Mach. 2, 20 18) 2. Mach 7, 20. ,9) V. Epist . Encycl. 
Fii IX. „Etsi multa", ddto 21. Noverab. 1873. 20) Iu Apolog. c. 7. adv. Gent. 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

Hogy a Talmud alapján nemzetök erkölcsi állapota 
ellen joggal emelhető vádakat hatálytalanítsák, a zsidó tu-
dósok azt szeretik állitani, hogy az egész munka semmi 
egyéb, mint abstract, manap épenséggel csak irodalom-tör-
téneti tekintetekben figyelmet érdemlő értekezéseknek gyűj-
teménye, mely mint ilyen legfelebb Cäak az irodalmi itészet-
nek képezheti tárgyát. De ez nem igaz, s az egész állitás 
csak arra van száinitva, hogy a tájékozatlanokat elaltassa. 
A Talmud teljes, törvényes érvénynyel s erővel bir a zsina-
gógában, sőt a szentirásénál is nagyobb tekintélyt igényel a 
maga számára, melyet egész hoszu sora a legismeretesebb 
zsidó rábbiknak készségesen tulajdonit is neki. Ha a Talmud 
tehát, mint ebből kitetszik, szélesmérvü s mélyenható befo-
lyást gyakorol a zsidónép jellemére s gondolkozási módjára, 
s ha, ami tény, iránytadó befolyást gyakorol a zsidó hit-
tanra is, méltán kérdezhetjük : hogy hiheti ember, miszerint 
a zsidó valaha is a keresztény társadalomnak őszinte, meg-
bízható tagja lehessen ? s nem jogos-e azon követelés, hogy 
mielőtt e társadalomba mint teljesjogu tag felvétetnék, 
mondjon le azon könyvről, mely jellemének oly ádáz, mond-
hatnók erkölcstelen irányt ad ? ? . . . 

Azt mondja a ,reformált' zsidó, hogy neki a Talmud 
semmi, s midőn mondja — hazudik. A ,reformált' judais-
musnak hivatalos közlönye, az ,Archives Israelites' — 1864 ; 
25,150 — határozottan kijelenti : „A mi a Talmudot illeti, 
feltétlenül azt állitjuk, hogy a bibliánál nagyobb tekinté-
lyű" — s ,dr.' Kroner, münsteri rabbi, ki dr. Roklingnak 
már többször idézett muukája1) ellen több haszoutalan röp-
iratot irt, ugyanezt vallja, s például a keresztényeknek a 
zsidók általi kifosztogatását, avagy a keresztény, vagy leg-
alább nem zsidó nőn zsidó által elkövetett erőszakot megen-
gedett dolognak mondja, mert — a Talmud megengedi ! 

Igy vagyunk a reformzsidókkal. De, ha a zsidóság s 
annak rabbinusai coram publico ki is jelentenék, miszerint 
ők a Talmulra mit sem adnak többé, ki állhatna jót arról, 
hogy azért a zsinagógában s az iskolában nem használják, 
s hogy ama bizonyos, a Talmud szellemében szerkesztett 
imádságokat s liturgiákat is félretennék, melyek minden 
szóban a legfanaticusabb gyűlöletet lehelik minden nem 
zsidó, főleg minden ellen, a mi keresztény. Sőt, hí1 az egész 
zsidóság fejenkint esküt tenne rá, hogy nem törődik többé 
a Talmuddal, még az sem érne semmit, mert a zsidó ,lelki-
ismeret' épen a Talmud alapján s az ott rendszeresített re-
servatio mentalis mellett semmibe sem veszi az olyan esküt 
— 1. llohlingnál az ,Eidl czimü fejezetet — hogy szabadul-
junk tehát ezen liinárból ? . . . 

Azzal sem segítünk a dolgon, ha az államot, mint most 
•szokás, felekezetnélkülinek, vallástalannak declaráljuk — 
mi már csak azért is fietio ; mert ez a vallásnélküli állam 
meg folyvást az esküt használja mint jogi bizonyítékot, 
mely Istent s ehhez való rendes viszonyt, azaz vallást téte-
lez fel. De fictio, valótlanság, éretlen gyermekeknek való 
szójáték ez azért is, mintha az ,állam'-ban csak a ,törvény' 
léteznék, mint valamennyi polgárnak közlelkismerete — 
(,Das Gesetz ist das öffentliche Gewissen') mert a .polgár' 
nem gép, hanem élő ember, kinek, ha nincs is meggyőző-
dése, ugy vau legalább szellemi iránya, lelkülete, vannak 
nrfzatei, tervei, törekvései, melyek nagyobb befolyást gya-
korolnak -á, mint száz törvény; főleg, ha ez utóbbinak bün-
tetlen, mert gonoszul ügyes kijátszása amazoknak kedvez. 
Ily körülmények közt pedig mit jelent az emancipatio, a 
törvényes su kimondott egyenjogositás, midőn a zsidó saját 
képzelődése szerint többre becsüli magát a kereszténynél, 
midőn nem ehhez hasonlónak, egyenjogunak, hanem felette 
állónak képzeli magát ; midőn gyermekkorától kezdve val-
lási fanatismussal azon rögeszmébe éli bele magát, hogy a 
goi cäak arra való, hogy majdan a diadalmaskodó zsidóságot 
szolgálja ? Tulzás-e ezek után, ha azt mondjuk, hogy ily 
egyenjogositás mindig csak arra való leszen, hogy minden 
korlátot lebontson, mely a zsidót eleddig még a keresztény-
ség tökéletes kizsákmányolásában némileg akadályozta ? 

(Folyt, kttv.) 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, april 17. E g y u j a b b a d a t a t ö r t é n e t -

h a m i s i t á s h o z . A hazugság szülöttjének, a szabadkőmü-
vességnei egyik főfeladata a hamisítás ; jaj az utókornak, 

>) „Der Talmudjude sat." Münster, Kussel ; — az idevonatkozó 
hely a-t 1873-iki, IV. kiadás 11. s 17. lapjánta lállxató. 
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inely a történelmet a páholy adatai szerint fogja tanulni, 
mert benne az ig.izság tárháza helyett, a hazugság tárhá-
zát fogja feltalálni, különösen azon nagymérvű küzdelem-
ről, melynek napjainkban az egyház és állam közt tanúi 
vagyunk ; ugy tüntetni fel azt, mint amelynek az egyház 
oka ; ugy tüntetni fel, mint melynek előidézésére az egyház 
a tömeg szenvedélyét feltüzelte, ugy tüntetni fel végre, mint 
melyben nem a katkolikus benső meggyőződés, hanem csak 
bizonyos erőszak nyomása alatt létrejött színlelés küzd, nem 
az egyház jogaiért, hanem Róma nagyravágyó törekvéseiért, 
mintha magok az egyházi küzdők is lélekben egyetértené-
nek a szabadkőmüvesi törekvésekkel, ez ma a hazugság ne-
továbbja, és egyszersmind a jövő történelem részére ez szol-
gáltatja a szabadkőmüvesi ,adatokat'. 

Fényesebb példát ennek igazolására a legközelebbi 
napok bécsi eseményeiből alig-alig szolgáltat más lap mint 
a ,Pesti Napló'. Arról van szó, hogy a liberalismus győ-
zelme az intereonfessionalis törvények megszavazása alkal-
mából minél tündöklőbb fényben állittassék azon közönség 
elé, mely szerencséjének tartja, hogy nyakát a liberalismus 
járma alatt meggörnyesztheti, és minden elmebeli fáradság 
nélkül azon legelőhöz juthat, mely után epedez. E czélra a 
czikk elején graphice kellett leirni, mind azon hallatlan erő-
szakosságot, melyet az ultramontanismus elkövetett, hogy a 
nevezett törvényjavaslatot megbuktassa. Előbb a néptömege-
ket akarta a csatatérre vinni, de minthogy ez — persze a 
Krach miatt — inkább a liberálisokat pártolja, nem volt 
más mit tenni, mint hogy a püspökök magok lépjenek a 
sikra, de ez is hajótörést szenvedett a haza üdvön működő 
szabadelvű párt lelkes együttartásán, jött tehát a pápa 
átkaival és — és — a liberalismus győzött a püspökökön, a 
pápán, mely győzelem annál fényesebb, mert kitűnt, hogy 
tulajdonképen a püspökök is ugy éreznek mint a liberálisok, 
oppositiójuk csak látszatszerü volt, hiszen épen ők hangoz-
tatták legjobban a modern eszméket, Jogegyenlőség', ,sza-
bad egyház szabad államban'. Ime a humbug, a történelmi 
hamisítás, mihez még csak az hiányzik a teljességből, hogy 
a nagy erőmegfeszitésért szavaztassák meg az intereonfes-
sionalis törvény pártolóinak egy megfelelő fényes bankett, 
hiszen ily nagy állami vívmány, mely annyi anyagi haszon-
nal kecsegtet, ezt is megérdemli. 

Egy magyar, kissé drasticus közmondást lenne ked-
vünk e helyt idézni, de elengedjük és csak annyit jegyzünk 
meg, hogy a hazug embert nagyon könnyű hazugságán rajta 
érni, bebizonyul ez a jelen esetben is. Egyik szavában azt 
mondja a jellemtelen liberalismus, hogy „az ultramontanis-
mus a katholikus tömegeket akarta a csatasikra tüzelni, hogy 
„elszórta az ellenállás szikráit", később pedig azt állítja, hogy 
„csak Róma parancsszavára folytatja a harezot", előbb azt 
állítja, mily nagy erömegfeszitésbe került a győzelem, ké-
sőbb pedig ugy tünteti fel a dolgot, hogy az oppositio csak 
külszinböl tette amit tett. Minthogy mindkét állitás igaz 
nem lehet, egyiknek okvetlenül hazugságnak kell lenni ; 
vagy-vagy, vagy igaz az egyik és akkor hazugság a másik, 
vagy megforditva, mert tüz és víz együtt meg nem férnek. 

Azonban ezen ellentmondó állításokon kivül, még a 
positiv nyilatkozatok is elég világosan bizonyítják a libera-
lismus történelmi hamisítását, mintha t. i. az osztrák püs-

pökök egyetértenének az intereonfessionalis törvényjavasla-
tokkal és csak külszinböl opponáltak volna. Nagyon ügyet-
lenül hivatkozott a liberalismus emez állításának megerősít-
tetése végett azon körülményre, hogy p. o. Rauscher bibornok 
élesen birálgatta ugyan a porosz és olasz egyházi állapotokat, 
de az osztrák törvényt csak azért támadta meg, mert hát 
épen nem akarta megdicsérni. Hogy a jellemtelen liberalis-
mustól ilyesmi kitelik, készségesen elhiszszük, de katholikus 
főpapot kikérjük, hogy magához alacsouyitson le a hazug-
ság szülöttje ! — Azután annyira elveszitette már combináló 
érzékét a liberális had, hogy azt sem veszi észre, miszerint 
a porosz és olasz egyházi állapotokróii ítélet, az osztrák inter-
eonfessionalis törvények criticáját is tartalmazza? igenis a bi-
hornok nevezett állapotokról szólott és avval az osztrák 
törvényt, mint amazok édes testvérét Ítélte el ; vagy talán 
ez is azt jelenti, hogy az osztrák püspökök egyetértenek a 
törvényjavaslattal, midőn megtámadják az államomnipoten-
tiát, melyet épen eme törvények vannak hivatva megalapí-
tani ? ez is azt jelenti, hogy egyetértenek t-me javaslatokkal 
midőn kimondják, hogy Ausztria épen e törvényjavaslatok 
miatt meg fog szűnni létezni, de az egyház fenmarad ? mi 
kell még több, hogy kimutassuk a hazugságot ? tud-e még 
a liberalismus maga mellett több okot felhozni ? 

Igaz, ott van még a szabad egyház szabad államban, 
azaz ,az amerikai rendszer' — ez az a vesszőparipa, melyen 
honi liberalismusunk már-már egy év óta lovagol, ezt emle-
gették Bécsben is a katholikusok, mit nem is késnek az egy-
ház szabadságának ellenségei kizsákmányolni, de szeren-
csésen-e? Nem, mert ezen hivatkozás ellenünkben csak ak-
kor birna döntö erővel, ha egyszersmind bebizonyíttatnék, 
hogy a bécsi katholikus szónokok, nevezetesen a herczegpüs-
pök az ,amerikai rendszer'-rel oly fogalmat kötöttek össze 
mint liberálisaink, hogy pedig ez mennnyire nem áll, világos 
abból, hogy ők a ,Napló' saját vallomása szerint megtámad-
ták az osztrák törvényjavaslatokat, melyeknek pedig a mi 
,amerikai' rendszerünk szakasztott mása, már csak igy főbb 
vonalaiban is, hát még ki tudja mivé fogja magát e még ne-
veletlen gyermek kinőni idővel, ki mondja meg ? Szóval, ha 
a valósággal összehasonlítjuk mindazt, amit a ,Napló ' a 
sokszor hivatott osztrák törvényjavaslatok megszavazása 
alkalmából mondott, kitűnik, hogy mindaz a történelmi 
igazság rovására történt, és igy ismét egy ujabb adatot szol-
gáltatott azon igazság megerősítésére, hogy a liberalismus 
hazug, hogy hitelt nem érdemel, hogy a társadalom mind-
addig nemcsak képes nem lesz anyagi és erkölcsi sülyedé-
séből felemelkedni, mi e fékelyt testéből ki nem égeti, hanem 
inkább mélyebbre sülyed. A 

Alvidék, márcz. vég. H o v á j u t o t t u n k ? (Vége.) 
Hát végül az iskolás gyermekek vallás-erkölcsi oktatásával 
hogyan állunk faluhelyt, nem cupán ott, hol közös az iskola, 
hanem hol annak kath. jellege fentartatott ? Mióta az iskola-
törvény vallásellenes erkölcsrontó szelleme az országban 
szétterjedt, annak káros befolyásától meg nem óvható a ta-
nuló ifjúság a különben kath. jellegű iskolákban sem. Mert 
e vészes szellem kis ördöge belopódzott mind a taní-
tókba, mind a szülőkbe, mind a gyermekekbe ; a hitelemző 
sokféle incidensek által, melyeket részletezni nem akarok ; 
működésében sokszorosan akadályoztatva van ; a lelkész 
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pedig, még ha az iskolaszék elnöke is a körülmények kény-
szerhelyzeténél fogva közönségesen csak pictus masculus, 
mert csak egyszer bátorkodjék szükség esetében erélyeseb-
ben fellépni, az iskolaszék tagjai közt nagyon könnyen a 
rémes reactio üti fel fejét : s igy a megőrzött kath. jelleg 
nem sokat mond, — körülbelül valamivel több a semminél. 
A szülők magok rontják el a gyermekeket, azzal bátorítván 
s vérszemet kölcsönözvén nekik, hogy a tanítónak őket 
büntetni nem szabad, — és a katecheta ? no ez még csak 
merjen hozzájok nyúlni, m a j d . . . . ! A szülők egy része — 
Darwin és Vogt hivei, Bachus és Venus szolgái — még ká-
tét sem vesz gyermekeinek, mert erre nincs szükségök, — 
okoskodnak ők ; elég, ha a többi tantárgyakat megtanulják, 
ami ezekben foglaltatik, az mind igen szép, hasznos és szük-
séges ; de a káté fölösleges, az ebben foglalt tudományból 
ők meg nem élnek, avval ők mitsem tudnak magoknak sze-
rezni ! A tanitó még, ha segiti is e katechetát, csak kénysze-
rűségből, de nem szívességből teszi ezt, s igy az ő közremű-
ködésében nincs köszönet, jobb, ha bele sem avatkozik a 
hitelemző dolgába. Pedig e közreműködés nem lenne-e kí-
vánatos az oly iskoláknál, hol egy-egy osztály még most is 
Eötvös árnyjának gunyjára 150—200 gyermeket foglal 
magába? Hisz a katecheta hetenkint csupán kétszer, vagy 
egyéb elfoglaltság folytán még ennyiszer sem lépvén át az 
iskola küszöbét, hogyan tudjon a gyermekek közt rendet 
tartani, ha az osztályok tultömöttségénél fogva még az azok-
ban mindennapos tanítók sem képesek erre ? Midőn azonban 
a tanítók közreműködéséről szólok, nem értem azt, hogy ők 
segítsenek tanítani vagy beemléztetni, csak azt óhajtanám, 
hogy ők az ily tultömött osztályokban a csend és rend fen-
tartása végett a hitelemzési óra alatt bennmaradjanak. Vagy 
ez nem lenne paedagogiai szempontból megengedhető ? Be-
széljen nekem akárki paedagogiáról vagy theoriáról, egy 
fityinget sem ér, ha a nyers praxis minden czifra mondóká-
ját csúffá teszi ! Es ha a katecheta a tanitó által cserben ha-
gyatva az egész órát csupán azzal kénytelen eltölteni, hogy 
fentartsa a rendet és csendet, hogyan lehessen neki a taní-
tásban előrehaladnia ? ! Annyira vagyunk, hogy a számunkra 
kiszabott rövid idő alatt a teljesen fejletlen s műveletlen 
eszű falusi gyermekekkel a káté elemeit is alig-alig vagyunk 
képesek megértetni, annál kevesbbé jut annyi időnk, hogy 
azokat az erős meggyőződés és rendületlen hitszilárdság 
csarnokába lehetne bevezetnünk. 

E bénító viszonyoknál fogva tanításunkkal a gépsze-
rűség fölé aligha emelkedhetünk, inkább a felszínen uszunk, 
a szívbe be nem hatolhatunk, s minden fáradozásunk gyü-
mölcstelen és szavunk a pusztában kiáltó szava marad. Va-
lóban elborzad az ember, ha meggondolja, mi le3z akkor, ha 
felnő ez a mostani generatio ! Hová jutunk ? mi lesz belő-
lünk ? mi lesz szegény magyar hazánkból ? Visszasülyedünk 
a régi pogányságba, s amint hajdanta Bithynia helytartója, 
Plinius, császári urának azt irta, hogy a pogány templo-
mok a kereszténység elterjedése folytán már-már üresen 
állanak, ugy a mi templomaink — s higyék meg, ha igy 
tart, a protestánsokéi is — maholnap üresen fognak állani, s 
a régi pogányság ismét vissza fog térni. Ez lesz az állibera-
lismus s a szabadkőművesség borzasztó diadalma, de nem 
leend oka rajta örvendenie, mert diadalma le end halála, — 

halála az országnak is, melynek bűnös elvakultságukban 
sírját ásták. Mindazonáltal mi bizunk az isteni Gondviselés-
ben, hogy Mária országa felett nem szünend meg őrködni, s 
ha országrontóink diadalmaskodni látszanak is, eljön az idő, 
midőn az Ur „loquetur ad eos in ira sua, et in furore suo 
conturbabit eos, — tamquam vas figuli confriuget eos". E.G. 

Bécs. Az i n t e r c o n f. t v j a v a s l a t o k a f e l s ő -
h á z b a n . Stremayrünk legújabb elaboratuma végre a fel-
sőház elé került. A f. hó 10-én megkezdett s a következő 
napokon folytatott általános vita nagy figyelmet gerjesztett 
s emlékezetes nap az egyháznak Ausztriában való üldözésé-
nek történetében. A püspöki kar, kevés kivétellel teljes 
számmal jelent volt meg, s élénken vett részt a tárgyalá-
sokban, sőt az államjogi ellenzéknek még oly tagjai is fog-
lalák el ad hoc helyeiket a felsőházban, kiket eddig még 
nem volt alkalmunk ott látni. Ilyen péld. gróf Thun Leo. A 
nevezetes ülés azzal kezdődött, hogy Hasner, a bizottsági 
többségnek s Falkenhayn gróf, a kisebbségnek előadója il-
lető fractiójuknak véleményét felolvasák. Ezután első ugyan-
csak Falkenhayn gróf szólalt fel, javaslatának okadatolása 
végett. Kiemelé azon veszélyes állapotokat, melyeket ilyféle 
törvények, melyek a katholikusoknak millióit nyugtalanít-
ják s elégületlenekké teszik, az országban előidéznek. Indít-
ványozza a napirendet. Elnök pedig felszólítja, hogy ebbeli 
indítványát írásban adja be. 

Falkenhayn gr. után Rauscher bib.-érsek ő emja kelt 
fel. Kiindulva az egyháznak Poroszországban épen most napi 
renden levő üldöztetéséből nem minden guny nélkül consta-
tálja, miszerint az egész európai diplomatia mintegy varázs-
szóra s testületileg megindul valahányszor valahol Ruma-
niában egy rabbit bántalmaznak, holott ugyané diplomatia 
azt, mi jelenleg Poroszhonban történik közömbösen nézi. 

Emlitve aztán azon nyomorult szerepet, melyet a né-
met ,Professorenthum' napjaink vallási mozgalmaiban j á t -
szik, az ausztriai viszonyoknak ecsetelésére tér át. Hazai 
törvénykezésünk annyiszor túllőtt már a czélon, hogy ideje 
lenne végre valahára megállapodnia. Nem igaz, mintha tör-
vénykönyvünkben valami hézag léteznék ; sőt ellenkezőleg 
a concordatumnak eltörlése azért történik, hogy ilyféle hé-
zag még csak ezután létesíttessék. Avagy ha Németországot 
tetszik utánozni, biztosítja hallgatóit, hogy az osztrák bün-
tető codexben elég §-t találhatnak, melynek segítségével 
valamely, a szószéken vigyázatlanul nyilatkozott papot 
felelősségre vonhatnak. De a szóban forgó törvényjavas-
latok még ennél is többet akarnak, miáltal a poroszok-
nak egyszerű utánzásává válnak, ez pedig oly eljárás, 
mely nem méltó a törvényhozás jelleme- s tekintélyéhez. „A 
birodalmi tanácsnak rendeltetése — mondá többi közt a bi-
bornok, hogy a birodalomnak képviselője legyen; az 1867-ki 
újjáalakítások óta podig a népeknek létérdekeit nem egy 
ízben ismerte félre, sőt alá is á s t a . . . . Az úgynevezett ha-
ladás már nem is tartja szükségesnek többé, végczéljait va-
lahogyan elrejteni, amiért is Isten s az igazság elleni gyűlö-
lete mindinkább leplezetlenebb alakban előtérbe nyomul. De 
gondoskodva van arról, hogy a fák ne nőjjenek az égbe. 
Nem fog ugyan senkinek sem sikerülni a vallást megsemmi-
siteni, de sikerülhetne ez uton Ausztriát tönkre tenni, ha-
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hogy az Isten elleni háborúnak ideje korán vége nem 
vettetik." 

A tvjavaslatok ellen még Tarnóczy bibornok is beszélt, 
kimutatván, mennyire ellenkeznek azok a jog a igazság esz-
méjével ; úgyszintén Schwarzenberg bibornok, s Gasser bri-
xeni, valamint Witry gurki hgpüspökök. A tvjavaslatok 
mellett az első napon Tschabuschnigg, volt igazságügymi-
nister, Arneth, Neuman s Höfler tanár beszéltek, oly módon 
hogy az itteni , Vaterland' joggal azt mondhatta, miszerint 
ezen ülés mérlege határozottan a conservativ pártnak javára 
dőlt el. A törvények ellen szólók tartalomdus beszédeikben 
hoszu sorát a legdöntőbb érveknek ; a kik mellettök nyilat-
koztak csak értelem- s alapnélküli szólamokat hoztak fel. 

Az april 12-én tartott ülésnek két legnevezetesebb 
mozzanata az, kogy Thun Leo gróf beszélt, természetesen a 
tvjavaslatok ellen, s hogy az öreg Peintner, közönségesen 
mint Lichtenfels báró ismeretes, a legvadabb, legnyakasabb 
josefinisták egyike, az egyház ellen irányzott szószaporitá-
sai közepette elájultan összerogyott. Thun Leo gróf szokott 
remek módon fejtegette a keresztény állam eszméjét s azon 
különbséget, mely e közt s az úgynevezett modern állam 
eszméje közt létezik. Azinterconf. tvjavaslatokat mindannyi 
monstrumoknak bélyegezte, melyeknek létesítése valóságos 
gúny a jogállamra, s kézzelfogható tagadása azon állitásnak 
hogy az újkornak ezen u. n. jogállama a jogot ismeri, tiszteli, 
— mi több : védelmezi s támogatja. Csak ily szomorú tör-
vényhozás, mint a mienk létesíthet ily szomorú gyümölcse-
ket. A grófnak beszéde roppant hatást tett, s ha e törvény-
javaslatoknak sorsa nem döntetnék el máshol mint ott, hol 
csak amúgy pro forma tárgyaltatnak : a törvényhozás alsó s 
felső házában, akkor e két ülésben ellenök tartott fényesnél 
fényesb beszédek után Stremayr urnák gyártmányát el kell 
vala dobni, s el is dobatott volna, ha az efféle ^örvények-
nek' csakugyan a jogeszme tovább fejlesztése s nem pusztán 
a legközönségesebb vallás-, egyház- s papgyülölet lenne 
szülöanyjok, mely nemes érzületnek az illetők kényökked-
vök szerint eleget tesznek; mert a hatalom kezökben van s 
megfoghatlan rövidlátással ott is hagyatik. 

A 13-án tartott folytatólagos ülésben ismét a két elő-
adó s utánok a kormány részéről Stremayr s Auersperg be-
széltek. Végre Jablonowski herczegnek indítványára név-
szerinti szavazás történt, mely által a tvjavaslatnak vala-
mennyi szakasza elfogadtatott, több, némely §-hoz tett ki-
sebbségi jobbitmány elvettetett, s az átmeneti rendeletek is 
egész terjedelmökben helyben hagyattak. Egyúttal az egész 
javaslat harmadik olvasásban is fogadtatott el. Az érsekek s 
püspökök a részletes vita kezdete előtt távoztak a házból. W. 

München. R e i n k e n s k é r e l m é n e k e l u t a s í -
t á s a immár tény. Az ,ókatholikus synodus' tudvalevőleg 
m. évi oktoberhó 23-kán azon kérelemmel fordult a bajor 
kormányhoz, hogy dr. Reinkens József Hubert Bajorország-
ban ókath. püspökül ismertessék el. A kormány e kérelmet 
különös, az ország több előkelő jogtudósából összeállított bi-
zottságnak adta ki, mely véleményével e napokban elké-
szülvén, a kérelmet nemcsak Tisszautasitandónak mondja, 
hanem annak, többnyire Schulte tollából származott jogi s 
jogtörténelmi részét egyúttal megsemmisítő bírálatnak is ve-
tette alá. 

A bizottságnak emez itészeti nyilatkozata ad ocu-
los bebizonyítja, hogy valaki, mint például Schulte, jogtu-
dor lehet, titkos igazságügyi tanácsos s^nyilvános jogtanár, 
lehet, mint Rottels, a kérelemnek egy másik, szintén kiváló 
aláírója, semmitő tvszéki ülnök, vagy épenséggel, mint Ha-
senklever, közegészségügyi tanácsos, hogy a szintén aláirt, 
többrendbeli hittan- s bölcsészettudor- s tanárokat ne is 
említsük — s munkálatai mégis igen silányak lehetnek. 

A kérelem szerkesztőinek ilyetén szellemi kivégezte-
tése annál figyelemre méltóbb, minthogy a bizottságnak 
esze ágában sem volt az egyházi jog szempontjából tekinteni 
a dolgokat, hanem egész érvelésében, főleg az egyház s állam 
közti viszonyt illetőleg tisztán a legdivatosb liberális jogné-
zet alapján áll, s például azt állítja, hogy az egyházi me-
gyék körülírása a bajor kormánynak kizárólagos joga, mely-
hez a ,római udvarnak' semmi köze sincsen ; azt állítja, hogy 
az ókatholikusok minden excommunicatio daczára még min-
dig katholikusoknak tekintendők, hogy a vaticáni határo-
zatok Bajorországban nem érvényesek, mert a királyi pla-
cetumot nem nyerték — s mindemellett mégis, Reinkens, 
Schulte et consortes beadványát, mint mondók, nem csak 
egyszerűen visszaveti, hanem jogtudományi szempontból 
egyenesen megsemmisíti. 

Mindjárt kezdetén arra figyelmezteti Schultét, a jo-
gászt, miszerint nem illik jogi okiratba tisztán csak politi-
kai, vagy épenséggel egyszerűen opportunitási érveket be-
lehozni, amiértis a bizottság ezen érveket in limine vissza-
utasítja. Továbbá kénytelen a titkos igazságügyi tanácsos s 
nyilvános jogtanár azt is hallani, sőt bebizonyítva látni, 
hogy oly dolgok s kérdések iránt nincsen kellőleg tájékoz-
tatva, melyek felett, a bizottság nyilatkozata szerint : „jog-
tudósok közt komoly vita nem is képzelhető", hogy jogi ér-
velése több helyt „méltó kételyeket támaszt helyessége 
iránt", hogy a kérdéses beadvány nem egy fejtegetésének 
alapja s kiinduló pontja „belérték nélküli, következőleg 
tarthatatlan", s hogy végre oly törvényeket idéz, melyek 
épen az ellenkezőt tartalmazzák, mint a mit ő, Schulte, 
belőlök kihoz. 

Furcsán érezhette magát a ,hires' jogász, midőn a bi-
zottság véleményében azt olvasta, miszerint annak nézete 
szerint „nagy veszély lenne a vallási testületek jogi állására 
nézve", hahogy az ő, Schulte barátunknak állításai igazsá-
gon alapulóknak bizonyulnának be ; vagy ha az mondatik 
neki, hogy olyanokat irt felterjesztésében, melyekről jogász-
nak még ,álmodni sem szabadna', mint például ez : a hol az 
opportunitási szempont megkívánja, ott a kormány még a 
positiv törvényen is tulteheti magát ! — (Természetesen az 
ókatholikusok javára !) 

Janusnak jogtudománya tehát nem kisebb kudarczot 
vallott Schulte kérvényében, mint a maga idején a Quiri-
nus- s efféle történet hamisítás ; — vége pedig ez egyszer 
az, hogy Reinkens egyelőre nem lesz ,püspök' Bajorország-
ban, nem lesz pedig azért ; mert a bajor jogtudósokban még 
egy kis becsület van ; mert még nincsenek végképen elva-
kítva a páholy mérges pártszelleme s a katholicismus elleni 
oktalan gyűlölet által. 

Missiói tudósítások. (Folyt.) Ezen igazgatótanács, 
melynek született elnöke az érsek, ennek társai pedig a sy-
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nodus által választott hat rendes és négy póttag, — minden 
öt évben számot adand működéséről az ugyanily időközön-
kint összeülendő synodusnak ; e számadás aztán ki fog nyo-
matni s legalább egy példányban minden egyes hitközség-
nek meg fog küldetni, hogy alapul szolgáljon az évről évre 
megujitandó gyűjtésnek. Mennyi pénz fog ily uton a luth, 
missiók javára összegyűlni Svéd-Norvégországban ! ! Pedig 
a két nagy missió-egylet egyike máris oly gazdag, hogy egy 
nagy gőzhajót birt magának szerezni, mely különféle áruk-
kal és szántóvető eszközökkel felszerelve immár készen áll 
az indulásra Afrikába, hogy ott a négerek közt a „tiszta 
evangelium" magját elhintse. A gőzhajónak neve: „Szent 
Anschar".1) — Ah ! ha e szent apostol könyörgésére épen 
ellenkezője történnék annak, a mit a svéd lutheránusok 
óhajtanak ! Ha t. i. „sz. Anschar" inkább azon hitnek terjesz-
tőit vinné valahova, melyet mint egykori apostoluk hirdetett 
köztük ezer évnek előtte ! ! S hátha még „sz. Anschar" után 
egy „sz. István" is kikötne valahol s partra szállitaná azon 
hitnek apostolait, melyet első sz. királyunk oly hévvel ter-
jesztett hazánkban ! ! ! 

Pénzünket és vérünket Jézusért ! 
„A ki szereti Jézust, szereti felebarátját, szereti a po-

gányokat, szereti a missiókat is", mondá az 1868-iki svéd 
synodus alatt egy missionárius... Pénzünket és vérünket 
tehát azért, a kit szeretünk, s a kit szeretvén, felebarátun-
kat is szeretnünk kell : Jézusért ! 

2. Szent Anschar Dániából ment Svédországba: a své-
dek után szóljunk tehát a dánokról. Ezek közt nagyobb 
virágzásnak örvend a katholicismus, mint amott. 1872-dik 
elején csak 4 missiói állomás, 10 missionárius, 9 templom 
vagy kápolna és 9 iskola létezett a dániai apóst, praefectura 
kormánya alatt. 1873-ik végén volt 6 missiói állom. 15 hit-
téritővel, 12 templom- vagy kápolna- és 12 iskolával. A két 
uj állomás Jüttlandban, Anarhaus és Horsens városokban 
alapittatott. — 1872-ben 60-an hagyták el a protestantis-
must, 1873-ban pedig 40-en. Az ordrupshoëi intézetben, 
melyet 1869-ben alapított egy megtért dán nő, jelenleg 15 
leánytanoncz van. — Nemsokára kész lesz a sz. Józsefről 
czimzett kóroda is, mely a reformatio becsempésztetése óta 
első leend Dániában. Egy kath. hetilap is jelenik itt meg, 
melynek hivatása: a katholicismus útját egyengetni az elő-
ítéletek megszüntetése s a kath. hittan elferdített igazságai-
nak kellő alakbani fejtegetése által.2) (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
= Megjelent s beküldetett: Az ,Uj Magyar Sion' már-

cziusi füzete. Tartalom. A naprendszer égi testeinek legősiebb 
fejlődése, Hollósy Jusztiniántól. — Rajna vidékén, Maszlaghy 
Ferencztöl. — Kereszténység vagy materialismus, K. B -tói. 
Aquinói sz. Tamás ünnepe Esztergomban. — Egy ,katholi-
kus állam', K. B.-tói. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az ,ZJj Magyar $io»'-ban a magyar kath. közönség 
époly érdekes, mint hasznosan oktató olvasmányt bir, me-
lyet buzgó támogatás által nem csak fentartani, de mindin-
kább felvirágoztatni is, becsületbeli kötelességét képezi ; 
annál is inkább, minthogy bárki, aki a jelen füzetnek akár 
melyik czikkét is elolvasta, meg leend győződve arról, hogy 
e derék vállalat a legszélesebb pártolást teljes mérvben 
megérdemli. 

= Egyházügyekre vonatkozó, magyar országos törvények 
és kormányrendéletek, 1867—1873. Rendszerbe szedve és 
jegyzetekkel ellátva dr. Csiky Gergely által. Temesvár, egy-

') Miss. Cath. 231. sz. 1873. és 241. sz. 1874. 2) Miss. Cath. 238-
sz. 1873. 

házm. kny. 1874. k. 8-rd. 158 1. Ára 1 frt. o. é. E gyűjte-
mény, melyet szerzőjének közbeszőtt jegyzetei, valamint a 
hozzácsatolt ügyirati minták igen hasznavehetővé teszik Lu-
gáénál terjedelmesebb, ámbár ez is többet hoz, mit viszont 
Csiky müvében nem találtunk, ugy hogy e kettő sokban 
kiegészíti egymást. — Bővebb ismertetését a jövő szám-
ban adjuk. 

= ,Jézus, az isteni gyermek1 példányképül a gyerme-
keknek felállítva Farkas Sándor hitelemző által. Esztergom 
1874; 16-dr. 78 lap fűzve. Igen kedves olvasmány. 

VEGYESEK. 
— A berni kanton kormánya szorosan megtiltotta a 

franczia határon át való közlekedést azon jurai papokhoz, 
kik a számüzetési törvény következtében franczia területen 
tartózkodnak, itthon pedig erőszakkal még azon gyüleke-
zési helyeket is záratja be, melyeket a katholikusok magán-
költségeken nyitottak. 

—• Reinkensnek ostorozója, a bonni,Deutsche Beichsztg' 
szerkesztője, Hauptmann ellen birói vizsgálat indíttatott; 
mert a svajczi s némethoni, hivataluktól megfosztott papok 
javára hatósági engedély nélkül gyűjtést rendezett. — Mi-
után az olindai káptalan (Braziliában) vonakodott kápta-
lani helyettest választani, a kormány valamennyi megyei 
papnak fizetését függesztette fel. Másrészt azt olvassuk, 
hogy a császár, mint már a múltkor jeleztük, csakugyan 
,megkegyelmezett' veina a püspöknek. — Az örmény kér-
dést illetőleg a legújabb hir az, hogy a török kormány a 
Megváltóról czimzett templomnak kulcsait magához vette 
volna, s most egyik félnek sem adja ki. — A mantuai püs-
pök négy papot, kik valamelyik romai levelünkben se helyt 
is emiitett plebánosválasztásnál Giovanni-del-Dossóban köz-
reműködtek, kiközösítette. — A Németországból kiűzött 
jezsuiták s lazaristáknak jó nagy része, török lapok tudósí-
tásai szerint, Konstantinápolyban, Smyrnában s Syriában 
telepedett le, hol több uj rendházat is alapítottak. — Victor 
Emanuel ismét egyszer erősen készül a lemondásra. — Lon-
donban legközelebb nagy vegyes, papok- s világiakból álló 
katholikus gyűlés fog tartatni, a kensingtoni katholikus 
egyetem ügyében, melynek javára általános gyűjtés fog 
megindittatni. 

— A düsseldorfi ókatholikusok nem régen aziránt fo-
lyamodtak a porosz kormányhoz, hogy nekik az ottani ka-
tonai templom átengedtessék, mely kérelem azonban vissza-
utasittatott. Ezen a kormány részéről, midőn ókatholiku-
sokról van szó, igen feltűnő keményszivűségre a ,Germania' 
,valamivel több világosságot' dérit ilyformán : Tudnivaló 
dolog, hogy az ókatholicisraus a maga idején azt remélte, 
hogy proselytáskodása a hadfiak soraiban kellő visszhangot 
találand ; azonban kisült, mi bizonyos magasabb köröket 
nem épen kellemesen érin.é, hogy épen a leggyanúsabb s 
legkevésbbé kielégítő viseletű egyének jelentkeztek mint 
buzgó ókatholikusok, (— epen ugy mint a papoknál), mig a 
tisztességes elemek hallani sem akartak erről. Igy kezdtek 
bizonyos jótékony kételyek támadni a magasabb körökben 
az iránt, váljon az ókatholicismu3nak a hadseregben való 
pártolása összefér-e a fegyelem fentarthatásával ? — s innen 
a düsseldorfi folyamodóknak fiascója. — A churi püspök 
kiközösítette a zürchi ókatkolikus községet s annak prédi-
kátorát, Lochbrunnert, minélfogva a zürchi kormány vala-
mennyi katholikus papot hivatal- s jövedelemvesztés terhe 
alatt a püspökkel való hivatalos közlekedéstől eltiltotta, 
ugy hogy e megyének Zürich kanton területében fekvő része 
elszakitottnak tekintendő a közös testtől. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Tartalom. Két fejezet Ciceróból. — Ö főmagasságának böjti körlevele. — A liberalismus és a zsidóuralom. Egyházi 
t.udósitások : Pest. A liberalismus fegyvere a liberalismus ellen. Znyováralja. A katholikus gymnazium alapletétele. Bécs. 

Az interconfessionalis' viták. — Missiói tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Két fejezet Ciceróból. 
„Mihelyt a törvény a inaga kellő a lak jában 

hozatott , kötelez minden á l lampolgár t" — ez a mai 
egyházüldöző liberalismusnak egyik nádpar ipá ja , 
ez első s utolsó érve, melylyel igazságtalanságait 
rá jok iparkodik erőszakolni azokra, kik álnok so-
phismáinak hamisvol tá t vagy át nem lá t ják , vagy 
ha át is l á t j ák , gyengébbek vagy gyávábbak sem-
hogy kérdezni mernék tőle : „hogy van ez, hogy 
csak mindig ti hozzátok a törvényeket, s hogy van 
az, hogy ezek a törvények mindig csak nektek ked-
veznek, s époly következetesen nekünk ár tanak, 
minket nyomnak el, legdrágább, legszentebb érde-
keinket t ámadják meg, sértegetik, t agad ják , . . ?" — 
ez a liberalismus gyáva jellemtelenségének hango-
san szóló bizonyítéka ; mert nem rendelkezvén elég 
bátorsággal , hogy az erőszakot nyi l tan, erőszako-
san el is kövesse, hazug áltörvényeket tói ravaszul 
előtérbe ; nem lévén elég bátorsága, hogy kiszemelt 
áldozatát szemtől szembe megtámadja, mint az éj-
jeli rabló a fa mögé, holmi szólamok mögé b u j ; s 
a „ t ö r v é n y i n e k a jók által szentül tisztelt nevé-
ben a vigyázat lanokat tévedésbe hozzá, hogy bona 
fide csakugyan higyjék ; miszerint annak ugy kell 
lenni, hogy a gazság mindig parancsoljon s a be-
csületesség örökké elnyomva, örökké rabszolgaszol-
gá la tokat tegyen. 

Elég-e valamely tételről ezt mondani : „Ez 
t ö r v é n y " , h o g y annak legott mindenki engedelmes-
kedni köteleztessék, avagy talán a józan észnek 
egyik követelménye, hogy előbb a maga u t j án vizs-
gálat inditassék aziránt : mi szükséges arra , hogy 
valamely tétel csakugyan észszerű törvényt , a szó-
nak igazi értelmében képezzen — ? ez az alapkér-

dés, melyből aztán a többiek önkényt fo lynak ; — 
elég-e, ha azok, ki ezidőszerint véletlenül a ha ta-
lom bir tokában vannak , azt m o n d j á k : „Mi ezt most 
igy a k a r j u k " , vagy szükséges-e, hogy aka ra t jok 
bizonyos magasabb alapeszmékkel is összhangzat-
ban legyen ? vagy hogy még t isztábban fejezzük ki 
magunkat ; a véletlenül a hatalom bir tokában levő 
gonoszságnak minden szeszélye eo ipso kötelező 
törvény volna azokra nézve, kik eléggé szerencsét-
lenek hatalmi sphaeráján belül lenni ? . . . 

De mit akar ezekkel Cicero? Mindjár t meg-
lá t ja a szives olvasó. 

Az állam, a joy s a törvény eszméjének a diva-
tos liberalismus általi magyarázgatása s gyakor-
lati érvényesitése olyan, mely önkénytelenül is a 
pogány ókor hasonló mozzanataira emlékeztet. Azon 
politikai anyagelvüség, mely a jognak egyedüli for-
rásául a hata lmat ismeri csak el, mely a mai libe-
ralismusnak azon esztelen követelésében ta lá l ja leg-
jellemzőbb k inyomatá t , hogy minden polgár min-
den u. n. törvénynek vonakodás s utógondolat nél-
kül engedelmeskedjék, s mely végre az állammin-
denhatóságnak őrült eszméjében culminál ; mindez 
semmi egyéb mint a sa tnyul t római pogányoknak 
azon eszméje imperatoraikat isteniteni, s mindenki t 
a haza s az ál lam ellenségének nyi lvání tani , aki 
ezen álistenek előtt térdet fejet nem ha j to t t . Vala-
mint akkor kegyet lenül üldöztek mindenkit, a ki 
nem akarván lelkismeretét á ruba bocsátani, vona-
kodott az imperatornak tömjénezni ; u g y ,a törvény 
nevében' üldöznek ma mindenkit, a ki elmulasztja 
az ,.Állam'- nevű bá lvány előtt arezra borulni. 

De mi köze ehhez Cicerónak ? 
I t t a felelet : Azt mondtam fentebb : Csak a 

végső elsatnyulás korszakában ta lá l juk a pogány 
rómaiaknál ama szokást, a ,diva Roma' s az impe-
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rator képében az államot isteníteni ; — kérdés tehát 
váljon az akkor Rómában virágzó, józan bölcsészek 
s jogtudósok helyeselték-e ezt ; e jogtudósok szintén 
azt hitték-e, hogy mindaz, mit az állami hatalom-
nak tényleges birtokosa s kezelője képzelt minden-
hatóságának lázas álmaiban mintegy félrebeszélve 
mond, már csak azért, mert ő mondta legott álta-
lánosan kötelező'törvény ? avagy inkább magasabb, 
magasztosabb, szellemiebb mérvekhez mérték-e azt, 
mi az emberek közt a ,törvény1 diszes, dicső nevére 
méltó ? 

E kérdésekre hadd feleljen Cicero, illetőleg 
,De legibus' czimü értekezése I. könyvének 15. s 16. 
fejezete. ') 

„Iam vero illucl stultissimum, mondja ott, existi-
mare, omnia iusta esse; quae seita sint in populorum in-
stitutis aut legibus" — azaz : mértékfeletti oktalan-
ság azt hinni, hogy mindaz igazságos s jogszerű is, 
mi a népek intézményeiben s törvényeiben határo-
zatképen kimondatott. Mert — fo ly ta t ja — lia e 
törvények zsarnokoktól származtak, vagy lia az 
Athenabeli 30 zsarnoknak tetszett volna törvénye-
ket alkotni, sőt ha Athene polgárai kivétel nélkül 
örömmel is fogadták volna azokat, —szabad lenne-e 
ezért e törvényeket igazságosaknak tartani? . . . Ép-
oly kevéssé — mindig Cicero szavait idézzük — 
mint amaz egykori, ideiglenes államfőnknek (inter-
rex) azon törvényjavaslatát , mely szerint a dicta-
tornak joga leendett, bárkit törvényes eljárás nél-
kül halálra itélni. Mert — mondja tovább Cicero, 
a pogány — van egy általános jogeszme, melynek 
hatása az összes emberi nemre terjed ki, mely egy 
legfőbb törvényből származik, ez a törvény a meg-
engedetteknek s megtiltottaknak igazi zsinórmér-
téke; a ki ehhez alkalmazkodik jól cselekszik, a ki 
eltér tőle, roszul, ha mindjárt e törvény soha pa-
pírra nem íratott volna is (sive est illa scripta uspiam, 
sive nusquam). De lia azt állitjuk, hogy a jog s tör-
vénynek létoka semmi egyéb, mint az esetről esetre 
való haszon s czélszerüség, akkor ne csudálkozzunk, 
midőn az egyén e törvényt megszegi, valahányszor 
az ö haszna ezt czélszerüvé teszi előtte. I gy lehetet-
len rendezett jogállapotokra szert tenni, mert a mi 
az egyiknek czélszeríinek látszik, mit a maga javára 
hasznosnak s előnyösnek tart, azt a másik czélsze-
rütlennek, feleslegesnek, károsnak fogja tekinteni ; 
azért, lia e kellemetlen hinárból szabadulni aka-
runk, szükséges, hogy az igazat elismerve bevalljuk, 

') M. T. Ciceronis Opera quae supersunt omnia sat. 
edidit Jo. Casp. Orellius, Turici 1828, vol. IV. p. 1, 511—512. 

miszerint a jog s igazság eszméje a természeti tör-
vényből származik ; mert különben, „si natura con-
fwmatum ius non erit" vége van minden erénynek. 
Avagy honnan származnának akkor a kötelesség-
érzet, a hazaszeretet, a barátság, a nemes gondol-
kozás, a háladatosság? Mindezek ugyanis azon, a 
hozzánk hasonló emberek iránti jóakaratból szár-
maznak, melyet a természeti törvény oltott be szi-
vünkbe, s ezek képezik egyúttal a jogérzetnek alap-
vonásait is. De nem csak ezek nem léteznének, de 
még az istenek tisztelete, a vallás s a kegyeletes 
szokások sem, melyeket nem félelemből, hanem azon 
kötelék miatt gyakorolunk, mely az embert az iste-
nekhez fűzi". 

Igy okoskodik Cicero, mint lát juk, kissé na-
gyon is illiberalis modorban; de a ,legreactionariu-
sabb' eszme még csak most jön : 

„Ha a népgyűlés határozata, ha hatósági rendel-
vények vagy birói döntvények (— ezek voltak a 
római jogforrások) jogot teremthetnének, akkor a 
rablás, házasságtörés vagy a végrendeletnek meg-
hamisitása azon pillanatban válnának joggá, mely-
ben ez a népgyűlés vagy egyéb többségi határozat 
által kimondatnék. Sőt, lia egyes oktalanoknak ha-
tározatai s nyilatkozatai azon erővel bírnának, hogy 
a természet rendjét felforgassák ; miért ne határoz-
hatnák el azt is, hogy egyáltalában mindaz, mit 
eddig rosznak s gonosznak tartottunk, ezentúl he-
lyesnek, jónak tar tassék? Avagy, ha egyetlenegy 
törvény elégséges lenne arra, hogy a jogtalanságot 
joggá tegye, miért ne tehetné egyúttal a bűnt is 
erénynyé (— aut cur, cum ius ex iniuria lex facere 
possit, bonum eadem facere non possit ex malo?) . . . . E p 
ellenkezőleg, nincs más zsinórmérték, mely szerint 
a jó törvényt a rosztól megkülönböztethetjük, mint 
a természeti jog (naturae norma), mely által nem 
csak a jogot a jogtalanságtól, de egyáltalán a jót 
a gonosztól különböztetjük meg". 

Igy szólt a pogány, s mi ezekhez nem teszünk 
hozzá semmit, nehogy az egésznek benyomását csök-
kentsük. Csak annyit jegyzünk meg, hogy Ciceró-
nak ezen eszméi, a pogány Rómában fájdalom a 
nyers erő által csakhamar háttérbe szorittattak, mi-
dőn ott is oly közerkölcstelenségü jelenségek mu-
tatkoztak, minőknek ma köztünk ismét szemtanúi 
vagyunk. Sőt annyira megy e két korszaknak ha-
sonlatossága, hogy a mai ,Gründerer az akkori gaz-
dag osztályoknak pénz- s uzsoraüzelmeiben méltó 
elődjét t i sz te lhe t i . . . . De a római állam, ily mélyen 
sülyedve, csakhamar is a legridegebb absolutismus-
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nak lön áldozatává, melynek ostorcsapásai alatt 
végre elájulva összerogyott; — akkor pedig a keresz-
ténység verőfényes hajnala u j korszakot hozott a vi-
lágra, mely az Isten akaratában tisztelte amaz 
örökérvényű ,naturae normám', melyen az emberi 
törvényeknek kötelező ereje alapszik. K. V. 

Ő F Ő M A G A S S Á G Á N A K 
MAGYARORSZÁG BIBORNOK-HERCZEG-PRIMÁSÁNAK 

BÖJTI KÖRLEVELE. 
(Folytatás.) 

Et re quidem vera, unde tanta bodie per Germaniae et 
Iíelvetiae oras pugna, ubi ante triennium tanta fuit t ran-
quillitas animorum ? Fortassis Catholici mutati sunt, an nova 
gubernantium concepta sunt consilia '? Ecclesiam mutari 
posse, ipsi hostes negant, erimini vertentes eidem tenacita-
tem ad principia sua. Si quid mutatum, quo dissidia orta, 
non apud Catholicos debuit evenire. Crimina commissa, atra 
facinora fuerene detecta inter Catholicos ? nihil horum ho-
diendum in apricum prodictum legimus. Leges ad plectenda 
crimina, politiae ordines ad antevertendos excessus copiose 
abundabant, malo remedium adferre queuntes, quod inter 
omnes primi Catholici plectendum esse proclamavissent. Vel 
forte offieiis suis, quae iura Civitatis exigunt, ad amussim 
non responderunt, tributa aeris et sanguinis negaverunt Ca-
tholici, quae pro gerendis atrocissimis, diuque praeparatis 
bellis requirebantur ? Quod suarum erat partium fecerunt 
abundanter. Sed nova sancita, quae legum nomine signan-
tur, introdueta fuerunt, ut crimen, quod antea non fuit, 
aeque introduceretur. Lex ergo intra vit, ut praetensum abun-
det delictum. Leges feruntur, ut crimina arceantur. Haec 
est prima lex naturalis. Ibi leges latae sunt, fidei catholicae, 
conscientiae Catholicorum repugnantes, ut Clerus et populus 
Catholicus illis, nisi fidem negare velint catholicam, parere 
nequeuutes, transgressionis accusari, vexari, exspoliari, car-
ceribus mancipari possint, seu potius, ut his deterriti, a de-
fendeudis conscientiae suae, fideique iuribus désistant. Nihi-
lominus Catholici deferuntur tamquam causa et auetores 
pugnae, et asperarum legum provocatores, tamquam tales, 
qui erga impérium adverso feruntur animo ! Eo itaque res 
ibi devenerunt, ut cogitatio mentis, sensus cordis, qui sup-
ponitur, poenis plectatur, seu inter civilitatis novae libellâ-
tes suspicio vibrât ad vindictam arma. Cui haec attendenti, 
non incidat Aesopi antiqua, sed semper etiam nova fabula. 
Profecto ad rivum eumdem venerunt lupus et agnus ; supe-
rior stabat lupus, longeque inferior agnus. Tune ait lupus : 
cur mihi turbulentam facis aquam ? A Catholicis turbari se 
queruntur, qui ut turbari possint novas legum decisiones 
ediderunt. De Iuliano Apostata observavit S. Gregorius 
Naz.1), quod moliminibus, contra Christianos directis, Roma-
num Imperium praesentissimo discrimini obiecerit, inquit 
enim: „Religionem Christianam immutare, atque in diver-
sum movere conari, nil aliud fuerit, quam Romanum Impe-
rium convellere, ac de rerum summa periclitari". Nec ergo 
etiam tunc Christiani causa malorum erant, quibus Imperium 
laborabat, sed causa ipse Iulianus fuit, „qui, ut idem narrat 

S. Gregorius N.2) furoris sensim ingravescentis oestro perci-
tus et agitatus, ad ipsum calamitatum suarum caput tandem 
deveuit, atque ex his, quae iam confecerat, in eam 
spem adductus est, nihil esse, quod modo vellet, superare et 
expugnare non posset". Quomodo autem Christiani sub per-
secutione illa se gesserint, ita describit praelaudatus Eccle-
siae Doctor :3) „Nos autem, inquit, quibus arma et murus, et 
praesidium atque defensio una est spes in Deum, utpoteomni 
humano subsidio prorsus destitutis et accisis, quem tandem 
alium aut precum auditorem, aut minarum depulsorum habi-
turi eramus, quam Deum, qui iurat contra superbiam Iacob. 
Arnos 8, 7." 

Sola Religio sancit obedientiam, qua remota quodvis 
impérium humánum est arbitrium. Ut enim legibus, non ma-
nus tantum, sed hominum contineantur voluntates, vis di-
vina requiritur, quae conscientias liget ad obedientiam, eis-
que imperet : ergo, seposita lege divina, leges humanae erunt 
larvae umbratiles, simulacra cassa et inama. Atqui lex di-
vina, divinum impérium, divina potestas, sola Religione ful-
ciuntur, ac sustentantur : ergo sola Religio, familiis atque 
imperiis praesidens, ea regiminis et cordis Unitate contine-
bit. Huius solius est, humanam auctoritatem adeo coelesti 
communire auctoritate, ut homines non vi, non coacte, sed 
ex animo, sive ut S. Paulus loquitur, ex conscientia pareant. 
Igitur societas sine Religione, est societas sine Deo, idest 
sine aequitatis radice, iuriumque auctore, sine vindice et re-
muneratore. Quae de Religionis in societate civili necessitate 
modo prolata sunt, effatis firmantur, vel si quis mavult Au-
ctoritatibus. „Nollem, ait quidem, nollem mihi rem esse cum 
atheo Principe, cuius ferret utilitas, ut me in mortario con-
tunderet : certe enim contusus peribo. Nollem si Rex essem, 
atheos mihi aulicos observari, quorum interesset, mihi ve-
neno mortem consciscere : e cubiculo egredienti continuo 
mihi antidoto cavendum esset. Principibus itaque et populis 
absolute est necessitatis, ut idea supremi Numinis, creatoris, 
gubernatoris, remuneratoris ac vindicis cordibus profunde 
insculpta vigeat ac dominetur." Sic scripsit non S. Pater 
quispiam, non sedens in sua cella monachus, sed incredulo-
ruin in Gallia antisignanus Voltairius3). Audiendus est alter: 
„Fide, inquit, in Deum, et in futuram vitam dimissa, nihil 
nisi mendacia, hypocrisim, atque iniustitiam debacchari con-
spicio. Utilitas prae omnibus ; vitia virtutum specie condeco-
rantur. Mihi serviant universi, cuncta ad me unum rever-
tantur: me incolumi pereat genus humánum !Haec intimiora 
sensa athei ratiocinantis. Vere hoc teneam : quicumque dixit 
in corde suo, non est Deus, vel mendax est, vel insen-
satus". Ita vero scripsit Rousseau5). Noverunt hoc iam phi-
losophi Gentiles, e quorum numero adferre suffecerit Sene-
cam sic scribentem :6) „Primum est Deorum cultus, Deos 
credere, deinde reddere illis maiestatem, reddere bonitatem, 
sine qua nulla Maiestas est." Novit idem unus e principibus 
poetis ita de populo Romano canens : „Diis te minorem quod 
geris, imperas. — Hue omne principium, hue refer exitum. 
Dii multa neglecti dedere Hesperiae mala luctuosa."7) Ho-
ratio concinit Livius, qui dum quaedam suorum facta refert, 
quasi dolorem effundens, monet, alia contigisse aetate „ante 
doctrinam Deos spernentem."8) Semper fuit, labentium po-
pulorum signum, contemptus religionis. „Hinc, ut loquitur 
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d a r . Audisius,9) infirmitas explicatur, qua civilis orbis con-
cutitur. Quum civilia condere iura aggrederentur politici, di-
vina quoque religionis iura reficere et condere ausi sunt. 
Unde quae divina erat religio, populos atque imperantes re-
frenans et continens, modo a legumlatoribus tacta, bumana 
atque infirma facta est. Equidem praeclara nomina inventa 
sunt : Deus et populus ; status auctoritas ; voluntas populo-
rum. Sed quid, ad ius religionis vel societatis miser ille Deus 
quem quisque pro suo ingenio confinxerit ? Quid status, quid 
populus, nisi creaturae, quae non ipsae divinum ius consti-
tuunt, sed illi obsequantur ? Hoc unum efficimur, ut quan-
tum a condita divinitus religione recessimus, tantum ad pa-
ganismum, eiusque mala regrediamur. Hinc concussiones gen-
tium atque regnorum : bine subversa libertatis lex, quam 
gentibus ius divinum intulerat." Vellent quidem Ecclesiam, 
quia noruut verae vim moralem, sed vellent talem, quae 
nibil regat, sed regatur, nihil conformet, sed conformetur, 
quae non sit divina, divinae tarnen fructus adferat. Quod 
cum vera Christi Ecclesia non admittat, sed neque admittere 
possit, ideo everteuda clamatur, quia perversis cousiliis ad-
versa, et quia incommoda est. (Vége köv.) 

Chat. 2. in Iuiian. 2) Ib. 3) Ib. *) V. Diet. Philosoph, art. Athé-
isme. 5) Emile, t. . 3. 6) Ep. 95. ") Carm. 1. 3. 8) 1. 10, c. 40. '•') Jus. nat. et 
gent. 1. 1. tit. 10. 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

Azon remény, miszerint az emancipatio a zsidó nép-
nek a keresztényekkel való egybeolvadását előmozdítani 
fogja, mindenütt meghiusult ; sőt a tapasztalat azt mutatta 
hogy ezen emancipatiónak eredménye csak az volt, hogy 
épen a zsidó elemnek általános befolyása tetemesen öreg-
bedett, mely általános befolyás mindig csak rombolólag, 
erkölcstelenitőleg hatott a társadalomra ; mi utóvégre is 
csak a dolgok természetének époly természetes következ-
ménye, mert mit keres a zsidó, mit kereshet oly nemzetek 
közt, melyeknek évezredes történelmi fejlődése a keresztény 
eszmén alapszik ? 

E keresztény nemzetek közt a zsidó idegen elem, 
mondhatnók kórauyag. Nem tartozik az öt körülvevő világ-
hoz s mégis közte s benne vau ; nincsen semmi benső össze-
függés közte s környezete közt ; nem mint bennszülött pol-
gár, ez anyaföld, ez állam, e polgárzatnak gyermeke él a 
goi-k közt, hanem mint idegen ; nem a közös családi házban, 
hanem a vendéglőben. Csak a hol nyilások, repedések, se-
bek támadnak a keresztény társadalom testén, ott beleékeli 
magát, hogy a hézagot nagyobbitsa, a sebet elmérgesitse, 
gyógyithatlanuá tegye, hogy az épület belső összefüggését 
szétrontván, az egésznek halomra dőlését kieszközölje, vagy 
legalább elősegitse. A zsidóságnak összes szellemi, úgymint 
anyagi működése mindig csak ezen irányban nyilvánul; 
egész törekvése oda czéloz, hogy a keresztények közt meg-
levő, tiszteletben tartott, ősi meggyőződések s szokások 
ásassanak alá, ingattassanak, semmisittessenek meg ; hogy 
tűnjék el mind, mi a positiv hit, a positiv meggyőződés szi-
liét viseli magán, s hogy helyébe alaki szabályok s elvont 
fogalmak tétessenek, mindez az ,általános egyenlőség' ne-
vében ; hogy ne legyen senki, a ki határozott, megállapodott 

egyénisége által a többi felett kimagaslani merjen. Nyolcz-
van esztendeje, hogy az emberi nem ezen, a zsidóság által 
folytonosan ápolt, lappangó forradalom lejtőjén époly foly-
tonosan alább csúszik, s még mindig nem tud feleszmélni, 
hogy belátná, hová ragadja őt a nyughatatlan, álnok, tönk-
retétele által csak belső boszuérzületét kielégítő zsidó, kinek 
immár odáig sikerült vinni a dolgot, hogy mindama pénzbeli 
veszteségek, melyeket a keresztény társadalom a folytonos 
háborúk s forradalmak által szenved, csak az ő zsebét 
tömik meg mindinkább. Hiszen alig egy félszázad kellett 
hozzá, hogy a Rothschild-ház a goi-k esztelen politikája s 
gazdálkodása által milliárdokat szerezzen, mi mellett a foly-
tonos lázban hánykolodó kereszténységnek beteg testén még 
mindig elég hely maradt, hogy minden nemzetben egész 
raja a kisebb uadályoknak — pénzkirályoknak nevezi az 
oktalan nép e zsidókat — tele szivhassa magát ; társadalmi 
befolyását pénzszerzésre s viszont mindenféle uton s mó-
don szerzett pénzét társadalmi befolyásának öregbítésére 
fordítván. 

S ennek igy kellett történnie — s hogy igy történt en-
nek okai — magok a keresztények, kik önmagokat semmi-
siték meg azou pillanatban, melyben létök történelmi alap-
ját , a keresztény eszmét megtagadták, mig a zsidó ezt nem 
teszi, hanem örökkön örökké zsidó marad. A zsidó a maga 
nemében tökéletes, azaz absolute befejezett valami, mig a 
keresztény, a ki megszűnt kereszténynek lenni — semmi. 
Innét vau, hogy a zsidó tudja, mit akar (czéljainak er-
kölcsi belértékéröl most nincs szó) de a keresztény phrá-
zisok s rögeszmék után kapkod, a sötétben tapogatódzva 
keres valamit, mi jobb lenne mint az a legjobb, mit isteni 
Megváltója hozott neki; csuda-e akkor, hogy egy hidegen szá-
mító emez eszeveszetten ide s tova tántorgó ,keresztényt' ad-
dig előre löki a sötétségben, mignem fejét beleüti a falba ? 

A mai ,keresztények' egyik nagy része abban találja 
a műveltségi tökélyt, ha mindazt el- s megtagadja, min 
műveltsége, civilizatiója, társadalmi léte alapszik, mi mind 
a keresztény e3zme termékenyítő befolyása alatt keletke-
zett, nőtt fel, virágzott ; ekként pedig saját magával meg-
hasonlik, s már csak ezáltal hátrányban van a zsidóval 
szemben, ki ösztönszerűleg tudja, hogy a keresztény civili-
zátio felsőbb eredetű tényezőinek tagadásával bukik a ke-
resztény társadalom is s azért majd csábitás, majd guuy 
által miudig arra sürgeti a keresztényt, hogy ezen saját 
maga elleni háborút egészen az öngyilkosságig folytassa. E 
téren meglehetős sikerrel dicsekedhetik a zsidó. Már is odáig 
vitte a dolgot, hogy a vallásnak egyik kiegészitő részét, a 
hitet, a .keresztényeknek' egyik tetemes része feleslegesnek 
mondja, mig az erkölcsöket sem többé a keresztény alapel-
vek zsinórmértéke szerint itéli meg, hanem bizonyos élette-
len, schematicus phrázisok szerint, melyeknek értelmében 
utóvégre mindenki becsületes, a ki még lopás, gyújtogatás 
sat. miatt bezárva nem volt ; — szóval a külső, rendőri, hi-
vatalos ,becsületet' alapitotta meg a keresztények közt, mely 
körül a lelkismeretnek semmi dolga sincsen, s melyen belül 
egészen rendén levő dolognak tekintetik, ha a nagyobb gaz-
ember a kisebbiket megcsalja, csak ügyesen tegye, hogy a 
törvény betűjével összeütközésbe ne jöjjön. 

Ki ne látná be, hogy ez az Ó3zövetségü pharizaeusok-
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nak morálja ? s váljon kinek szolgálhat ezen ,erkölcstan'-
nak a keresztény társadalomba való becsempészése inkább 
hasznára, mint ama zsidó népnek, mely ezen morálnak a 
maga legnagyobb romlottságában szülőanyja s azóta ápo-
lója is volt ? Ertjük-e már most, miért rajong épen a zsidó 
leginkább a ,független, a vallások felett álló' morálért ? . . . 
mert ez semmi egyéb, mint minden szenvedélynek szabadon 
bocsátása a holt ,törvény' néma betűjének védszárnyai alatt. 
Ily viszonyok közt a Krisztust üldözött pharizaeusoknak 
utódja otthounak, jól érzi magát; mig a keresztény előtte 
fogalmak : ,lelkismeret' s ,becsület' elválaszthatlanok egy-
mástól, s szive rejtekében, bár mit mondjon nyelve, még 
sem tudja elhitetni magával, hogy valami jó s becsületes do-
log legyen, csali azért, mert a törvény betűjébe nem ütkö-
zik, s hogy a ravaszság, ügyesség vagy szerencse azonos 
legyen a becsülettel. De midőn ezt a zsidó példája szerint 
szájával vallja, szivében pedig még sem hiszi, természetes, 
hogy a zsidóval szemben, aki ezt vallja és hiszi, hátrányban 
van ; mi nem lenne, ha a kereszténynek annyi bátorsága 
volna, hogy kereszténynek lenni merne; mert akkor a tár-
sadalmi viszonyokban is érvényesítve azt, mit szivében hisz, 
belső, önkénytelenül is nyilvánuló meggyőződése a becsület-
ről, a jó s igazról való divatos fogalmakkal nem jöhetne soha 
összeütközésbe, s nem állhatna be azon eset, hogy a közvi-
szonyok annál inkább kedveznek az egyénnek, mennél lelk-
ismeretlenebb. (Folyt köv.) 

E&IHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 24. A l i b e r a l i s m u s f e g y v e r e a 

l i b e r a l i s m u s e l l e n . A korlátlan sajtószabadságnak 
oly korszakát éljük, melyhez hasonlót a történelem nem is-
mer és ugyan kinek lenne az ellen kifogása, ha a sajtó, fel-
adatának magaslatán állva a bűnt ostorozná és az erényt 
dicsőítené ? ha a hitetlenség, nemzeti elerkölcstelenedés ellen 
küzdve, a társadalmat egyedül fentartó nemes eszmék, ma-
gasztos elvek, a keresztény irány közlönye lenne ? ha nem-
csak a köz- hanem a magánbecsület megőrzése felett is őr-
ködnék ? . . . . De hisz', mind erre a liberalismusnak legki-
sebb gondja sincsen ; ellenkezőleg, minthogy az ő elveit 
valló individuumok önérdeküket, emelkedési vágyaikat csak 
is azon az utón elégíthetik ki, ha a társadalomból a becsü-
let, az erkölcs fogalma teljesen száműzetik, s ezért szerin-
tök a sajtószabadságnak is csak a czélra kell szolgálnia, 
hogy előbb minden erkölcs, minden hit, minden becsület 
sárba rántassék, hogy a nemes publicum hozzászokjék a 
megbecstelenitéshez, végül pedig necsak ezt fel ne vegye, ha-
nem avval se törődjék, ha épen becstelen tettet visz is végbe, 
hiszen ugy is egyre megy, sőt ez utóbbi talán még előnyösebb. 

Pardon ! Szabad polgárokhoz szabad intézmények il-
lenek és a liberalismus, midőn a szabad sajtó elvét kimondta, 
midőn azt életbe léptette nem járt el gondtalan gyermek-
ként, hanem midőn a mérleg egyik serpenyőjébe a szabad 
sajtót helyezte, ellensulyul a másikba az esküdtszékeket 
tette, hogy a szabad polgár szabad bűnei felett szabad pol-
gártársak Ítéljenek. E ,nagyszabású' intézkedésnek kellett 
volna azon villámhárítónak lenni, mely a társadalomtól 
vagy visszatart minden az erkölcs, a köz- és magánbecsület, 

a haza integritása stb. ellen a szabad sajtó által elkövethető 
támadást, visszaélést ; vagy legalább Damocles kardjaként 
függ mindazok feje felett, kik a nevezett bűnöket elkövetik 
és, ha kell, igazságot szolgáltat az erkölcsnek, a becsület-
nek, az igazságnak és jognak. Hanem hát liberalismus pro-
ponit, sed liberales homines disponunt, aminek az a követ-
kezménye van, hogy aminő fogalommal bir a liberalismus a 
becsületről, a jog- és igazságról, azt azután a liberális em-
berek átviszik a gyakorlati életbe, nagyon gyakran ott is, 
hol a liberalismus bőréről van szó, vagyis az esküdtszéki in-
tézmény oly ostor, melyet a liberalismus a liberálisok ke-
zébe adott, hogy avval ámbár akaratlanul, de a liberalismus 
elvéből kifolyólag önmagát verje meg. 

Fényesen igazolja azon állításunkat a napokban közölt 
kettős esküdtszéki Ítélet t. i. a kassai és a pozsonyi. Ott az 
egész kormány, itt egy egész megye tisztviselőinek becsülete 
támadtatik meg és a vádlott felmentetik, mint nem becs-
mérlő, mint nem rágalmazó, a kormány és a tisztviselő tes-
tület pedig zsebre rakhatja a becstelenségi vádat, mi ellen 
nincsen orvoslat, hiszen szabad polgárok szabad polgárok 
felett mondtak ítéletet, ennek pedig csak igaznak kell lenni! 
Ime mily satyrája a sorsnak ! Mit használ most, hogy a már 
kimondott Ítélet után egyes lapok megtámadják azon sza-
bad intézményt, melyért egykor annyira lelkesültek ? Amit 
óhajtottak, azt megnyerték, van esküdtszéki intézmény, hir-
dettetik, hogy Magyarország is a culturállamok sorába lé-
pett, hirdethetik a dicsőséget, hogy szabad polgártársaik 
bélyegzik meg a becsületes embert becstelennek, mily nagy 
szerencse, mily kitüntetés lehet ez? Valóban nincsen mit 
panaszkodni a liberalismusnak, mert ama kettős Ítéletben 
csak szabad polgárok szabad Ítélete nyilatkozott, habár egy 
kissé fanyar is a gyümölcs, mely az elvetett magból kikelt. 

Mi megvalljuk, hogy eltekintve a becsületsértéstől, 
melyhez beegyezésünkkel sohasem járulunk, magában az 
ítéletben meg nem ütköztünk, sőt tekintve vallás-erkölcsi-
leg társadalmi viszonyainkat, tekintve azt, hogy sajtónk 
által a legszentebb is mily vakmerő cynismussal tapodtatik 
büntetlenül a sárba, afelett csodálkoztunk volna, ha az Íté-
let nem olyan lett volna, mint a minő tényleg. Vagy kérdez-
zük azokat, kik jelenleg oly szent felháborodásba jöttek 
ama kettős itélet miatt, hiszik-e józanul, hogy tiszteletbe 
tartassék azok által egyes ember becsülete, habár minister 
is az illető, kik a vallást tiszteletben nem tarják ? és ismét 
kérdezzük, ugyan ki annak az oka, hogy a vallás és erkölcs, 
a jog és igazság oly kevés tiszteletben részesülnek napjaink-
ban hazánkban ? tett-e a sajtó egyetlen lépést, felszólalt-e 
valaha egyetlen egy szóval is a minden szentet kigúnyolok 
ellen, követelte-e valaha, hogy az illetők a törvényszék elé 
állíttassanak és megbüntessenek? vagy nem épen a sajtót 
terheli-e részben a bün, hogy nálunk hasonló merényletek 
büntetlenül maradnak ? és még egy kérdés : ott vannak az 
államügyészek, kiknek hivatalos kötelességük lenne a sajtó 
kihágásai ellen eljárni,ha azok a bevett felekezetek bárme-
lyikét sértenék, ha az erkölcsösség ellen vétenének, ugyan 
kérdjük, ami dicsőséges hétéves alkotmányos korszakunk 
alatt , jutott-e valaha eszébe valamely államügyésznek, 
hogy hasonló indokból beperelje valamelyik lapot, holott 
bátran elmondhatjuk, hogy nincsen nap, melyen legalább a 
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kath. egyház szemtelenül meg ne támadtatnék, annak feje, 
intézményei, tanai guny tárgyává ne tétetnének, meg ne 
becstelenittetnének ? 

A sajtónak a vallás és erkölcs ellen elkövetett bűnei, 
másoknak pedig hivatali kötelességük elmulasztása után 
épen oly tárgyakban, melyek a társadalmi megélhetés lét-
feltételét képezik, ne csodálja senki, ne panaszkodjék senki, 
ha hasonló Ítéletek mindennapiakká válnak. A vallás alapja 
nem csak, de őre is a nyilvános, ugy mint a magánbecsület-
nek, a liberalismus pedig a vallásnak ellensége úgyannyira, 
hogy támogat minden vállalatot, mely csak távolról is képes 
a vallást aláásni. Mig ez igy tart, addig a becsület védtelen 
a társadalomban, védtelen még azon intézményekben is, 
melyek épen a védelemre szerveztettek. Itt a segedelemre 
csak egyetlen egy mód van : felkarolni t. i. a vallást minden 
téren, minden erővel s annak megsértőit kérlelhetlen szi-
gorral büntetni ; akkor reménylhető csak, hogy az emberek 
egymás becsületét is tiszteletben fogják tartani, mert erre a 
vallás kötelez s ha ez meg fogna történni, akkor az esküdt-
székek vagy egészen eltörültethetnének, vagy a netalán sér-
tett becsület nyugodtan várhatná az Ítéletet, mert nem lenne 
oka attól tartani, hogy a vallást tisztelő bírák által fog becs-
telennek tartatni. Tehát securim ad radicem. és a becsület 
tiszteletének fája ki fog ismét hajtani. S 

Znyováralja, april végén. A k a t h o l i k u s g y m -
n a s i u m a l a p l e t é t e l e . Micsoda a „deák" ? a deák egy 
oly semmi, melyből minden lehet. Minden tehát, jó és rosz 
lehet a deákból, aszerint, amint neveltetik. A neveléstől 
függ minden ; nemcsak az ifjak jövő élete, nemcsak egyes 
családok boldogsága : de az egész haza megtörhetlen szilárd-
sága is, vagy pedig ezek ellenkezője. Ha a nevelés jó s Isten-
nek tetsző, jó lesz az eredmény is, mert az Isten áldása el 
nem maradhat, ellenben, ha a nevelés Istentől eltérő, fájdal-
mas következményeket von maga után; mert aki az Isten-
től eltér, nem haladhat bölcseségben „Dixit insipiens in corde 
suo, non est Deus." 

Ennek bebizonyítására vessünk egy pillantást a mult és 
a jelen korra. 

Mig az ifjúság nevelői át voltak hatva Isten iránti 
szeretettől s vallásosságtól, mig minden tantárgynak elő-
adása meg volt fűszerezve az Isten iránti szeretettel, mig 
maga a vallástanítás nem volt annyira meg- sőt At-szoritva, 
nemcsak az alsó de még a legfőbb tanodákból sem ; oh akkor 
mily dicső férfiak, mily vallásos atyák, mily buzgó haza-
szeretettől lángoló hazafiak, mily bölcs törvényhozók ne-
veltettek : mindezt a történelem eléggé bizonyítja. 

Volt akkor hazánkon Isten áldása, nem volt oly nagy 
nyomor és drágaság, nem annyi ,deficit', nem annyi öngyil-
kosság. Most pedig, amint a tanitás teréről leszorittatik az 
igazi vallásosság szelleme, amint az önistenesités beoltatik 
az ifjúság kebelébe, amint a pantheismus és a naturalismus 
az igaz Isten trónusát foglalja el ; mink van ? Isten ostora 
nem távozik tőlünk. Majd drágaság, majd háború, majd 
döghalál egyre érezteti velünk fogait ; az erkölcstelenség 
befonta már a nemzet majdnem összes tagját, elkezdve az 
iskolás gyermekektől őszbe borult férfiak s nőkig ; a részeg-
ség s fajtalanság, különösen a magasabb tanintézeteket láto-
gató ifjúság erejét semmisiti ugy, hogy alig találkozik ifjú 

ment ezen nyavalyától ; hitel nincsen sehol, még rokonok 
közt sem ; az igazi felebaráti szeretet egészen kialudt már, 
s más ezer még ezer baj terheli vállainkat. Nemde minden-
napi tapasztalásunk ez ? 

Honnét mindez ? Eltértünk az Istentől, az Isten is el-
fordult mitőlünk. Mig apáink igazi tisztelői voltak Istennek, 
Isten mint atya gondoskodott rólok ; a mint megszűntünk 
hü gyermekei lenni, 0 is csak büntető atyánk lehet. Mit té-ff 
vők legyünk tehát ? Forduljunk hozzá és 0 felfogadand 
bennünket ; mert ő jó és kegyes. A Hozzá fordulásnak első 
és legszükségesebb lépése az ifjúság Istennek tetsző nevelé-
sében áll; mert a deák egy oly semmi, melyből minden le-
het. Az ifjúság nevelése pedig a tanintézetek Istennek tet-
sző berendezésétől függ. Uraim, Isten nélkül nincs tudo-
mány ! Szerencsések vagyunk Znyováralyán mai napon egy 
ily tanintézetnek,katholikus gymnasiumunknak, alapját meg-
szentelhetni. Znyón ugyanis már 1869-ik évben Magyar-és 
Németország egyes lelkes püspökök, papok s több vallásos 
világi egyének a haza oltárára letett kegyadományaiból, 
kiknek neveit nem irom ki, hogy annál nagyobb jutalom 
jöjjön rájok az Istentől — alakult katholikus gymnasium, 
mely önfeláldozó férfiak által vezettetve, ámbár mai napig 
magánházban tartatott fenn, mégis számos, nem csak tót, de 
magyar s német ajkú növendék által is látogattatott. Meg-
nyerte a magas ministeriumtól a megerősítést, mostan a 
Znyováralyai plébánia templommal szemben a boldogult 
Kluch József, nyitrai püspök szülőháza helyén, Isten dicső-
ségére az egyház és haza javára fog építtetni. Hogy valóban 
ezen czélnak megfeleljen, az épitést Isten nevében, a kiben 
van minden bizalmunk vetve, s kitől jótevőink szaporítását 
reméljük, az Egyház ünnepélyes áldásával kezdjük meg. Az 
ünnepélyes áldás folyó hó 19-én ment véghez és pedig: reg-
geli 9 órakor a tanuló ifjúság s nagyszámú helybeli s más 
hivek jelenlétében nt. Sassinek Ferencz ur tartott megható 
egyházi beszédet, melyben „Sas" módjára emelte a jelenlé-
vők a vallásos oktatásnak elömozditása iránti köteles érzel-
meit. Szent beszéd után nagyságos s főt. Gotsár János 
apát ur tartotta az ünnepélyes szentmise áldozatot sub infula 
cum plenis assistentiis, mely alatt a tanuló ifjúság szép zenével 
s énekekkel dicsőité a Magasságbelit. Szentmise után meg-
áldatott az alapkő. Mindez a znyoi plébánia templomban 
történt. Innét az alapkő kivitetett tanulóifjaktól a közeli 
gymnasiumi térre s a maga helyére helyeztetett, ahol a fent-
nevezett apát ur ismét hathatós szavakat intézett a jelen-
levőkhöz, mire maga az alap is praescripta forma meg-
áldatott. 

Adná a jó Isten, hogy mint az Egyház, mint a haza 
érezné, mielőbb ezen intézet édes gyümölcseit ! ! G. N. 

Hees. Az , i n t e r e o n f e s s i o n a l i s ' v i t á k foly-
tatódnak, s liberális sajtónk aranynapokat él ; mert a libe-
ralismus nálunk egy hét óta egyebet sem tesz, mint csak 
folytonosan ,győz' s parlamentünk a szónak leteljesebb értel-
mében ,zsinatol' ; pedig mikor van a zsidónak nagyobb 
öröme, mint mikor olyasvalamit lát, miről azt hiszi, hogy ez 
a goi-ra nézve kellemetlen. A birodalmi tanács ápril 17-kén 
a szerzetes rendeket illető tvjavaslatot fogadta el, mely után 
a sor a zárdatörvényekre kerül. A lembergi ruthén kápta-
lan néhány tagjai ellen Sembratowicz érsek részéről fogana-
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tositott eljárás miatt interpellatio készül a bir. tanácsban ; 
úgyszintén az orosz-lengyelhoni ruthén nemzetiségű, egye-
sült-kath. papoknak az oroszok általi üldöztetésére vonat-
kozólag, mely utóbbira nézve Andrássy gróf alig merend 
valamit mondani, hiszen nem oláh zsidókról van szó ; a kül-
ügyi ressorthoz pedig csak ez utóbbiaknak védelme tartozik. 

A szerzetes rendekre vonatkozó tvjavaslatot illetőleg 
megjegyzem, hogy a kormány az e feletti szavazásban nem 
vett rész. Még a jezsuitákra vonatkozó indítványt is kell 
említeni, de csak curiosum gyanánt, amennyiben a liberális 
had egyik legjelentéktelenebb embert, bizonyos Fux-ot, va-
lamely obscarus helységnek még obscurusabb jegyzőjét, bízta 
meg azzal, hogy a kérdéses javaslatot okadatolja, ki azt a 
legotrombább módon meg is tette, amennyiben egész be-
szédje semmi egyéb sem volt, mint hoszadalmas kivonat azon 
,felvilágosodott' beszédekből, melyeket egyes tiszteletreméltó 
hordárok, bérkocsisok vagy tejárusok, vasárnap estve, mi-
után egy bizonyos adag ujbort elfogyasztottak volna, magok 
közt tartani szoktak. Hogy az indítvány mindazonáltal a 
bizottsághoz utasíttatott, csak annyit bizonyít, hogy a jezsui-
ták sorsa, legalább eddig azon körökbeu, melyek Fuxot elő-
térbe tolták el van határozva, amiért is épen csak a legszük-
ségesebb formalitások tétetnek meg, s kész a — ,törvény'. 

Legújabban mégis egy kis viszály támadt, épen az in-
terconf. törvények ügyében az alsó- s a felsőház közt. Az 
alsóház ugyanis azt határozta, hogy a kormány az egyházi 
vagyon körül mutatkozó netaláni felesleg iránt „nach Ein-
vernehmen der kirchlichen Behörde" (az egyházi hatóság 
meghallgatása után) intézkedjék, mig a felsőház azt akarja 
„im Einvernehmen mit der kirchlichen Behörde" (egyetér-
tésben az egyházi hatósággal), — e miatt a tvjavaslat visz-
szakerült az alsóházhoz; mely azonban a tett változtatást a 
ministeriumnak minden kérése daczára sem fogadta el, ugy 
hogy a törvényeknek legfelsőbb sanctiója mindeddig meg 
nem történhetett. Időközben az uj pápai nuntius, mgre Ja-
cobini is érkezett meg, s megbízó iratait már be is nyúj-
totta, mihez sokan azon reményt kötik, hogy az ügy még az 
utolsó órában is meg fog akadni. Nem tudom e reményt osz-
tani ; mert ha az alkotmányos fictio külformalitásainak elég 
tétetett, igen nehéz a dolgok menetét megszakasztani ; jobb 
lenne, lia a katholikusok magát ezen alkotmányos tért fog-
lalnák el, s azon érvényesítenék magokat; akkor nem hozat-
nának ilyen ,törvények' — mig ezt nem teszik, vagy ha ez 
egyáltalán nem tehetik, akkor — perditio ex te Israel ! W. 

Missiói tudósitások. (Folyt.) 3. Sz. Anschar ham-
burgi érsek epedve óhajtotta a vértanúi pálmát; de Isten 
nem engedé ahhoz jutni. Halálos betegségében fájó szivvel 
fohászkodott, mondván : „Ah ! bűneim fosztottak meg a vér. 
tanúság kegyelmétől !" Igy sóhajtozott a vértanúi halál után 
napjainkban is egy lángbuzgalmu franczia missionárius ke-
leti Szucsuenben és Isten meghallgatá fohászait: Hue mult évi 
szept. 5. Kien-kiang városban Fay Mihály benszülött áldo-
zárral együtt vértanúságot szenvedett. Hue társa volt egy-
kor Rigaud áldozárnak, s csak Isten különös kegyelméből 
menekedett meg a haláltól, midőn ez 1865. aug. 29. Yéou-
yang városban megöletett1). Azóta mindig sajnálta, hogy 
társa sorsában nem részesülhetett. Isten Kien-Kiangban tevé 

') V. ö. ,Religio1 1873. évf. II. félév, 23. sz. 

fejére a vértanúi koronát. E városban csak egy-két keresz-
tény család találtatik ; Hue tehát társával együtt aug. 27. a 
végből jött ide, hogy a megvetett alapon tovább folytassa az 
épitést. A helybeli mandarin és katonai parancsnok tettetett 
szívességgel fogadták őket, midőn nálok tisztelkedtek. Azon-
ban mi történt ? Missionáriusaink még el sem foglalták volt 
lakásukat, melyet nagy nehezen vettek, s még csak a ven-
déglőben tartózkodtak, midőn szept. 4-én délután a lakosok 
nagy zajjal és vad fenyegetések közt kezdének gyülekezni 
a szálloda körül, folytonosan a keresztények és különösen a 
két missionárius ellen ordítozván. Ez utóbbiak a mandarin-
hoz indultak segélyt keresendők ; de ez el sem fogadta őket. 
Eljött az éj ; a vad lárma nem szűnt. Missionáriusaink a 
halálra kezdének készülni. Imádkoztak és egymásnak meg-
gyóntak. Hue pár sort irt a yeoui-yangi négy missionárius-
nak, s igy végzé levelét : „Imádkozzatok érettünk és ellen-
ségeinkért, kiknek mi megbocsátunk". 

Másnap reggeli hat órakor egy katechistájuk kiséreté-
ben a tanácsházba indultak. Az ajtó be volt zárva. Fay, a 
benszülött, néhány békülékeny szót intéz a csoporthoz. Fe-
leletül egy követ röpítenek feléje, mely azonnal a földre 
teríti. Azon perezben megrohanják Ilue-t is, és kövekkel, 
botokkal kezdik őt ütni, verni. Ez háromszor a földre esik ; 
de mindannyiszor újra felemelkedik. Megragadják aztán 
mindkettőt és a közel folyóhoz vonszolják. De a folytonos 
ütés, verés közt, még mielőbb oda érhettek volna velők, 
kiadá egyik is, másik is hős lelkét. Itt már csak a holt tete-
mek eben lehetett dühösködniök. Huet a folyóba dobták, 
hogy fejét egy sziklán szétzúzzák.2) Adja az ég, hogy telje-
sedjék itt is a „sanguis martyrum, semen Christianorum". 
Mi pedig, ha vérünket nem onthatjuk, adjuk legalább pén-
zünket Jézusért ! (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= Egyházügyekre vonatkozó, magyar országos törvények 

és kormányrendeletek, 1867 —1873. Rendszerbe szedve és 
jegyzetekkel ellátva dr. Csiky Gergely által. (Vége.) 

Bővebb összehasonlítás s egyúttal a ma jelzett mun-
kának részletesb ismertetése végett ez utóbbinak tárgy-
mutatóját adjuk, tizenhárom fejezetét folyó számokkal je-
lezvén, mig az azok alá toglalt szakaszokat csak röviden 
egymás mellé állitjuk. 1. A vallásfelekezetekről. Felekezeti 
autonomia. Áttérés egyik ker. vallásfelekezetből a másikba. 
Az ünnepek megülése. Egyházközségi illetőség. Vallási ok-
tatás. Az erdélyi vallásfelekezetekről. Községi segélyezés. 
A gör.-katholikusokról. A gör.-keletiekről. Az izraeliták 
egyenjogúságáról. 2. Az egyházi személyekről s dolgokról. 
Adómentesség. Bélyegmentesség. A kegyesrend megadózta-
tása. Kedvezmények és megszorítások. Az elhunyt egyh. 
személyek hagyatékai. A határőrvidéki alapítványok. Az 
arányosítás és tagosításról Erdélyben. Az egyházi birtoko-
kat érdeklő úrbéri egyezségek és váltsági szerződések. 3. A 
papnövendékek védkötelezettségéröl. 4. A házasságról és egy-
házi törvénykezésről. Vegyes házasságok. A gyermekek val-
lási nevelése. A házassági törvénykezés. Vegyesházassági 
válóperek. A periratok illetéki kötelezettsége. A badani 

2) Miss. Cath. 234. és 237. sz. 1873. 
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alattvalók házasságai. 5. A katonák és honvédek házasságá-
ról. A védkötelesek nősülése. A korosztály magyarázata. 
Büntetés a jogosulatlan nősülők s a bűnrészesekre nézve. A 
sorhad-, tartalék- és honvédségbeli legénység nősülése. A 
honvédek nősülése. A nyugdíjazott tisztek, katonai hivatal-
nokok és rokkantak nősülése. A házassági biztosíték bizo-
nyítványa. Folyamodványok nősülési engedélyért. 6. A ka-
tonák viszonyáról a világi lelkészek iránt. 7. A kegyuraság-
ról. Szabályrendelet a m. k. vallás- és közektatási minisz-
térium kezelése alá tartozó közalapítványi birtokokon fenn-
álló kegyúri terheknek, a templom, lelkészi lakok és mel-
léképületeik felállítása és időnkénti kiigazítása tárgyában. 
A határőrvidéki plébániák. 8. Az anyakönyvekről. Az anya-
könyvvezetők felelőssége. Keresztelési anyakönyvek. Halá-
lozási anyakönyvek. A katonák esketési bizonyítványai. A 
katonák halotti bizonyítványai. Családi értesitők. A kato-
nák részére kiadott bizonyítványok mintái. Az anyakönyvi 
kivonatok ingyenes kiállítása. A névváltozások bevezetése. 
Az első korosztálybeli hadkötelezettek összeirása. A belga s 
olasz alattvalók halotti levelei. Az anyakönyvek körüli visz-
szaélésekröl. 9. A temetőkről és halálesetekről. Temetők. 
Holtnak nyilvánítás. A hullák kiásatása és átszállítása. 
Halottak szállítása vasúton. 10. Bélyeg- és illetékszabály az 
egyházi természetű iratokra nézve. 11. Utasítás a fegyintézeti 
lelkészek számára. 12. A felekezeti népnevelésröl. A feleke-
zeti népiskolák törvényes elismerése. A fel. fels. nép- és pol-
gári iskolák. A fel. tanitóképezdék. A fel. tanítók. A fel. 
isk. községi segélyezése. Iskolakényszer. Más vallásúak vi-
szonya a felekezeti iskolához. Állami felügyelet. A feleke-
zetek viszonya az iskolatanácsokhoz. Az állami tanfelügyelő 
viszonya a fel. iskolákhoz s az egyházi hatóságokhoz. Köz-
ségi iskola felállítása. Hittanitás a közös iskolákban. A hit-
felekezetek viszonya a községi iskolákhoz. A vall. és köz-
okt. min. körözvénye az egyházi hatóságokhoz. 13. Az egy-
házi személyek adózásáról. Jövedelemadó. Fizetendő-e jöve-
delemadó a lelkészek szabad lakása után ? A nyugalm. lel-
készek nyugdija. Személykereseti adó. Házadó. Mellékletek. 
Családi értesítő. Keresztelési kivonat katénák számára. Es-
ketési kivonat katonák számára. Halálozási kivonat kato-
nák számára. Minta a hadkötelesek összeírására. 

VEGYESEK. 
— A cultusminister ur ő exja elérkezettnek látja az időt, 

hogy az állam és a katholikus egyház közti viszonyok ren-
dezését meginditsa. Nem tagadjuk, hogy nálunk is az e két 
tényező közti viszonyok körül sok a rendezni való, csakhogy 
tekintve az idők járását nem hiszszük, hogy ő exja jelenleg 
még a legjobb akarat mellett is azon helyzetben találná magát, 
hogy e viszonyok rendezésére mindkét félt kielégítő s a jog, 
igazság s méltányosság követelményeinek megfelelő módon 
közreműködni a maga részéről képes legyen. 

,Közreműködni' mondjuk, mert ő exja époly jól tudja 
mint mi, hogy egyoldalulag foganatosított, ha mindjárt az 
alaki törvényesség nagyonis átlátszó s épen a legújabb kor 
eseményei által valódi értéke szerint felismert leple alá buj-
tatott eljárások állandó, biztos állapotokat teremteni, a ke-
délyeket megnyugtani s ekként a hazának belbékéjét bizto-
sítani, felvirágoztatását előmozdítani nem csak képtelenek, 
hanem inkább arra valók lennének, hogy a végcatastrophát 
siettessék. 

E szempontból csak helyeselni is tudjuk, hogy ő exja 
az osztrák kormánytól a legújabb osztrák vallásügyi törvé-
nyekre vonatkozó összes ügyiratokat tanulmányozás végett 
átkérte. Mert hogy e tanulmányozásnak eredménye nem az 
lehet, hogy egyszerű utánzás által, mit oda át roszul csele-
kedtek hozzánk átültettessék ; azt ő exjáról feltételeznünk 

tiltja azon igazi tisztelet, melylyel magas elmebeli tehetségei 
iránt viseltetünk ; de tiltja azon meggyőződés is, miszerint 
figyelmét aligha kikerülhette azon, a korona tanácsosaihoz 
épen nem méltó szerep, melyet az ottani kormány a katholi-
kusok lelkismeretszabadságának lelkes s tudós védőivel szem-
ben játszott, mely szerepet utánozni magyar államférfiunak 
ezidőszerint sem oka, sem kedve nem lehet ; de talán érde-
kében sem áll. rr t 

O excja tehát ezen iratoknak gondos s elfogulatlan ta-
nulmányozásából legfelebb azon meggyőződést meritendi, 
mint nem kell ez ügyben eljárni, nebogy a jelenlegi rend-
szer, ha majd egy közeli jövő Ítéletét mondandja felette, 
egyéb emlékeihez még azt is csatolta legyen, hogy midőn 
összes állami létünkön már a külső s belső rothadás jelei 
mutatkoztanak, még azon utolsó támaszt is ellökte magától, 
mely, gyakran indokolatlan buzgóságból, eleddig szolgálat-
jára állott : a mindig hazafias, katholikus lelkismeretet ; — 
mely meggyőződést még csak erősebbé teend benne egy akár 
csak futólagos szempillantás is azon magatartásra, melyet 
a jogosult katholikus közvélemény mindenütt, hol a hatalom 
jelenlegi kezelői hasonló ,törvényhozási' erőszakoskodások-
ban tetszették magoknak, ezekkel szemben elfoglalt, s elfog-
laland kétségen kivül hazánkban is. 

— Mikor oly rendetlenség uralkodik országszerte, 
hogy magas állású birói személyek mint váltóhamisitók 
megszöknek ugyan pro forma Pestről, hanem azért pár 
mértföldnyire innen egész nyugalommal mint ügyvédi segé-
dek működhetnek ugyancsak kir. biróságok előtt, mignem 
egyvalaki talán ügyetlenségből vagy időszerűtlen buzgóság-
ból lármát üt ; mikor lelépett ministereket egészen nyiltan 
volt szakmáikban való tökéletes járatlanságról ; de még 
ezenfelül mulasztásról, restségről s könnyelműségről is 
vádolnak, mig ezen urak, talán hogy a máris eléggé han-
gosan emlegetett minister-felelősségi törvény ellenök való 
alkalmazása elöl kitérjenek, a szédelgés politikájának 
jelenleg classicus hónába utaznak; mikor talán ezekkel nem 
minden okozati összefüggés nélkül a törvény, a kormány 
s egyáltalán minden hatóságnak tekintélye olyannyira 
csökkent, mint azt a legujabbi pozsonyi s kassai esküdt-
széki tárgyalások mutatják ; mikor az országnak keres-
kedelme évtizedek óta nem tapasztalt mérvekben pang, s 
az adófizető az egymásután következett rosz terméseknek 
súlya alatt képtelen az állam iránti kötelességeinek eleget 
tenni, s ennélfogva országszerte folyván az executio, a nép 
hangulatának nem épen megbékéltetésére, máris ennek meg-
felelő katonai intézkedésekről, talán alaptalanul, de mégis 
tényleg suttognak az emberek ; midőn az országnak nem 
magyar ajkú nemzetiségei a többé kevésbbé nyilt lázadás-
nak különböző stádiumaiban állanak, anélkül, hogy az egy-
másután következett kormányok ezen eleddig segiteni tud-
tak volna; szóval, mikor, mint fentebb mondók, egész állam-
testüiiköu a külső s belső rothadás jelei mutatkoznak, akkor 
— rendkivüli vigasztalásunkra szolgál, hogy az egyház s 
állam közti viszonyok szabályozására kiküldött bizottság 
f. hó 22-én délutáni 5 órakor ismét egyszer ülést tartott. 

— Kaulbachnak, a hires festőnek atyja kevésbbé 
ügyes rajzoló lehetett, mint fia, mert többszörös bankjegy-
hamisitás miatt, egy bajor lap állitása szerint a wordeni 
fegyházban halt meg. Igy az apa. A fiu remek ecsetének 
egyes korcsmüveivel a történelmet hamisitotta meg, s ezért 
nagy dicséreteket aratott. Dispar exitus ! 

— Figyelmeztetjük t. olvasóinkat nyomdánk 
helyiségvaltoztatására, mely f. hó 20 a óta a nyom-
dai iroda s kiadó-hivatallal együt t a pest országúti 
39. számú házba tétetett át. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Sza"bacl gondolkodás. 
A legújabb idők nagy szerencsétlensége, hogy 

főbb tanintézeteinkben a bölcsészeti t anu lmányokra 
nem fordí t ta to t t kellő gond. 

Rosz tankönyvek, vékony tanulás, gyönge ta-
ní tás u tán oda ju to t tunk , hogy mikor az a fiatal 
ember az élet piaczára kilépett , következetesen gon-
dolkodni sem tudot t . 

A fürge észben kergették a gondolatok e g y 
mást. Mint a lepke röpül egyik virágról a másikra, 
u g y ugrik a fiatal ész egyik gondolatról a másikra, 
de a logika törvényei nem jelzik a medret, melyben 
szabályosan ha ladjon, kanyarog hát összevissza, 
mint a Tisza. S az e r e d m é n y . . . az a nagy eszme-
zavar, mely jelenleg társadalmi életünk egén oly 
fekete felhőkben jelentkezik s aggaszt ; mert villám-
hárítót bajos találni , mely a veszély ellen csak né-
mileg is biztositana. Korunk a ,Schlagwortok' kora. 

Liberálisán szélnek eresztünk egy-egy látszó-
lag sokat jelentő nagy szólamot. Fe lkapja a közön-
ség ós nyarga l ra j ta . Pedig sokszor, hogy ne mond-
j am legtöbbször az egész — nádpar ipa . 

A nagy szólamok dicsfényénél édelgünk, s nem 
veszszük észre, hogy ál ta luk posványba vezettet-
tünk. Főtiszt , szerkesztő ur szives engedelmével egy 
pár i ly szólamot közelebbről i l lustrálni szándéko-
zunk. Szabad gondolkodás, gondolatszabadság! H á n y 
a jkon hangzik e szó anélkül , hogy jelentőségét 
tudná. Közönségesen azt értik alatta, hogy az érte-
lem, mely az embert egész az Istenség közelébe fel-
emeli, az érzéki világtól elkülöníti, teljesen önmaga 
ura, független minden törvénytől . 

Észlelésünket ez megérdemli, hisz ez sarkala-
tos kérdés. Vessünk csak egy pil lantást magunk 

körül . Nézzünk fel az égre, tekintsünk le a földre, 
a három osztályra, melyre bolygónk oszlik : az 
állat- , növény-, ásványországra ; van-e ugyan e 
nagy mindenségben t á rgy , mely nyugszik, v a g y 
mozog, kel, növekszik, pusztul, van-e t á r g y — 
mondom — mely mindezt bizonyos szabályok sze-
rint ne létesítené, bizonyos törvények követelmé-
nyének megfelelőleg ne végezné ? 

Nincs; nem lehet. 
Az égi testek ha ta lmas mozgásai az utolsó pa-

r ány igmind bizonyos törvénynek vannak alávetve. 
Az ásványok összeolvasztása vagy bontása 

törvények szerint megy. A növény ország kifejlő-
dése, tenyészete, virágzása, gyümölcsözése bizonyos 
rendhez alkalmazkodik, s az egész állatország kör-
vonalozott törvényeknek engedelmeskedik, u g y 
hogy ha itt-ott valami kivétel, rendkivüliség esik, 
az á l ta l az általános szabály csak erősödik. 

Ha nem igy van, rend nem lehet ; az összhang 
felbomlik; s az egész világ ret teneteschaossá válik. 

Tehát minden, ami bármely oldalról környez 
bennünket, bizonyos törvények szerint van szabá-
lyozva ; minden — az egész természet. S nem tar-
tozunk-e ide mi i s? Igaz ugyan , hogy lelkünk ér-
telmi tehetségeinél fogva a teremtés koronájá t , 
perfektióját képezzük, mindazáltal csak teremtett 
lények vagyunk mi mégis ; az isteni bölcseség és 
mindenhatóság bármily mestermüve legyünk is, a 
többi teremtményekkel viszonyban, tehát többé 
kevésbé azokhoz kötve, azoktól függésben vagyunk . 

Arra, hogy lássunk, kell a világosság ; hogy 
hallhassunk, kell a levegő, az állat- és növényor-
szág szükséges táplálkozásunkra, és az ásványor-
szág sok mindenféle életviszonyunkra. 

Hogy lehetne hát , hogy az ember, bármi ly elő-
kelő, bármily nemes része legyen is ő a mindenség-

34 
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nek, mivel mégis csak része, és igy a többivel össze 
van kötve, — bogy lehetne, hogy az ember a termé-
szet egyéb részeinek tulajdonságaitól ment lenne, 
azok alól ki lenne véve? Az ilyetén felfogás nem 
csak az igazság, de a valószínűség látszatát is nél-
külözné. Amit mondunk tehát a mindenségről, 
ugyanazt kell mondanunk az emberről; vagyis, ha 
már az egész természet törvényeknek van alávetve, 
bizonyára az ember is, benne az értelem, gondol-
kodás is. 

No, de vizsgáljuk csak kissé magát az embert, 
s rá jövünk, hogy fentebbi állitásunk annyira két-
ségbe nem vonható, hogy plane ez elmélkedés, e 
vizsgálat által határozottan igazoltatik. Ha vizs-
gál juk az embert, mindenekelőtt észleljük ra j ta a 
JcülérzéJceJcet, az anyagi élet ezen szükséges műsze-
reit, szellemi tehetségeink fontos segédeszközeit. 
Eszreveszszük aztán a lelki tehetségeket, milyenek : 
az akarat , szabadság, értelem, emlékezet, képzerő. 
S ugyan van-e akár az érzékek, akár a tehetségek 
közt csak egy is, mely ne volna bizonyos törvé-
nyeknek alávetve, bizonyos szabályokhoz kötve? 

A szemeknek megvannak törvényeik, melyek-
ről a fénytan értekezik ; a fülek törvényeit az aku-
stikában leljük ; a szaglás, izlés, tapintás törvényeit 
a physiologiában nem hiába keressük. Az emlékezet 
törvényeit bizonyitja a gond, melyet emlékezetünk 
fejlesztésére, erősbitésére fordítunk ; a képzerő tör-
vényeiről az aesthetika tanúskodik. S nem szabá-
lyozója-e akara tunknak az örökboldogság tana, 
szabadságunknak az erkölcs és j og t an? 

Törvényeknek van tehát alávetve az emberben 
minden, akár a külső, akár a belső emberhez tar-
tozzék, akár essék az érzékek alá, akár nem ; csak 
maga az értelem, a gondolkodás tenne-e kivételt? 
Csak az nem lenne semmi törvényhez kötve, semmi-
nek, senkinek, csupán önmagának alárendelve ? 

Ezt ugyan még az utolsó paraszt is bajosan 
hiszi el ; mert tegyük fel, hogy ők ketten egymás-
sal vitatkozván, egymást meghazudtolják ; voltakép 
mit tesznek evvel? Azon érzelmöknek adnak kife-
jezést, hogy egyikük észjárása az igazság törvé-
nyeivel egyező, a másiké nem. Vagy, ha ugy ért-
jük csakugyan a szabadgondolkodást, mint sokan, 
minek van köteles tantárgyaink közé felvéve a 
logika, mely épen a helyes gondolkodás szabályait 
t an i t j a ? 

Hanem hát tulajdonképen mit is értünk a gon-
dolkodás alat t ? E r t j ük lelkünk azon tevékenységét, 
melylyel az igazságot vizsgáljuk. Már most, mivel, 

hacsak tévedni nem akar az a gondolkodó lélek, ok-
vetetlenül kell, hogy az igazsághoz alkalmazkod-
jék ; tehát gondolkodásunk az igazságtól — mint 
objektumától függ, i rányát az jelzi, s igy törvényt 
szab neki. 

Vagy azt kell állítanunk, hogy értelmünk 
függ az igazságtól, vagy megfordítva azt kell elfo-
gadnunk, hogy az igazság függ értelmünktől. Ha 
az első eset áll, a gondolkodást szabályozza az igaz-
ság; ha a második, mindaz igaz lesz, amit egyik-
másik félig, vagy tán egészen bolond elgondol. Csak 
az isteni értelem lehet forrása az igazságnak. 

Jelzett i ránybani meggyőződésünk erősödik, 
ha meggondoljuk, hogy ha a gondolkodást minden 
törvénytől függetlenít jük, akkor az akaratot sem 
lehet a törvény korlátai közé szorítani. 

Tapasztalásunk bizonyítja, hogy akara tunk 
határozott i rányt nem vesz, nem működik, mig az 
ész vezetőkép előtte nem megy. S ha a vezér sine 
lege vagatur, bizonyos törvények szerint az akara t 
sem dolgozhatik, s lesz . . . , hogy megszűnik a kö-
telesség, nem lesz semmiféle jog, kuszált, zavart 
lesz az egész emberi élet. Ez a végkövetkezése annak, 
ha az emberi észt, a gondolkodást minden törvény 
alól felszabadítani akar juk , ilyennek valljuk. 

Maga az ember egy systhema, szép rendhez 
idomított oly épület, mely él, s ha főmozgató erejét 
keresed, csak az ész a gondolkodásban leled. Értel-
münk, gondolataink szabályozzák az akaratot , az 
akarat tól függnek hajlamaink, ezek szerint i rányul-
nak érzékeink, melyektől feltételeztetik egész külső 
életünk. Tehát ugy kül-, mint beléletünk összes 
gyökerei az értelem és gondolkodásban vannak le-
rakva, s igy, ha az értelem, a gondolkodás nem 
ismer szabályt, nem fogad el törvényt, bizony az 
onnét sarjadzó élet is csak összevissza mehet. 

Aztán meg hát végre is, mi is az az emberi ér-
telem, hogy oly nagy véleményben legyünk felőle, 
hogy szinte minden törvényen felül állónak higy-
j ü k ? Gyönge visszfénye az csak a legfőbb észnek, 
bágyadt képe a végtelen értelemnek. E visszfény-
nek, e képnek függni kell attól, kinek létét köszöni. 
Aki ezt tagadná, magával a dolog természetével 
jönne ellenkezésbe. Függő, bizonyos törvényeknek 
van alávetve minden, ami véges; független, maga-
magának törvénye csak a végetlen. 

Ezek után könnyű átlátni, mit kelljen a S z a -
bad gondolkodás'-féle szólamról tartani. 

Vagy értelem nélkül szűkölködik, vagy azt a 
tévnézetet jelzi, melyet felderíteni iparkodtam. 
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S c s a k u g y a n mi t is j e l e n t h e t n e e s z ó l a m n a k 
a n n y i s z o r i smé te l t emlege t é se? B i z o n y á r a m á s t n e m 
é r t h e t n i a l a t t a , m i n t v a g y az t , h o g y a g o n d o l k o -
d á s r a Mlerő kénysze r i tó ' l eg n e m h a t h a t ; v a g y az t , 
h o g y a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k e t n e m i smer szük-
s é g k é p , n e m ke l l nek i m a g á t semmihez s z a b n i a . 

H a az t é r t j ü k a s z a b a d g o n d o l k o d á s a l a t t , h o g y 
e t e k i n t e t b e n semmi k ü l e r ő n e m h a t h a t r á n k , u g y 
h o g y g o n d o l a t a i n k n a k i r á n y t a d j o n , ez o l y v a l a m i 
i g a z s á g , h o g y épenségge l s emmi k á r t sem szenve-
d e t t v o l n a az e m b e r i s é g az á l t a l , h a ezt e l h a l l g a t -
j u k is ; h isz ez m i n d e n k i e lő t t v i l ágos . 

A z o n b a n az is v i l ágos á m , h o g y e s z ó l a m m a l 
egész m á s t é r t m a i n a p s á g a l ibe rá l i s v i lág . 

Szépen szól i d e v o n a t k o z ó l a g D e c h a m p s meche ln i 
é rsek : „szószer in t i és va lódi é r t e l e m b e n a s z a b a d g o n -
d o l k o d á s é p o l y r ég i , m i n t m a g a az ember i n e m . 
O r ö k m i n d i g s z a b a d s á g u n k b a n á l l t , he lyesen v a g y 
h e l y t e l e n ü l ; j ó l v a g y roszu l g o n d o l k o d n i . H a ked -
v ü n k t a r t o t t a ez é s z j á r á s u n k h o z i - a g a s z k o d h a t t u n k 
is. A z o n b a n egészen m á s az a s z a b a d g o n d o l k o d á s , 
m e l y e t a v i l á g m a i n a p s á g k i v á n . Az b i z o n y o s n j j o g 
k ö v e t e l m é n y e , m e l y n é l f o g v a m i n d i g csak h y p o t h e -
zisek u t á n i n d u l u n k , b iz tos , v á l t o z h a t l a n i g a z s á g o -
k a t e l f o g a d n i n e m t a r t o z u n k . Az i g a z s á g n a k n i n c s 
j o g a követelni az t , h o g y h ó d o l j u n k n e k i ; m e r t g o n -
d o l a t a i n k k é n y s z e r t n e m t ű r n e k , a z o k a t t ö r v é n y 
a l á ve tn i n e m a k a r j u k . " 

S e l i be r á l i s néze te t a v v a l a k a r j á k r á n k erő-
s z a k o l n i , h o g y az t á l l í t j á k , m i n t h a mi ember i mél -
t ó s á g u n k ö n t u d a t á r a s az evve l k a p c s o l a t o s f ü g -
ge t l enség re n e m j u t h a t n á n k el add ig , m i g h a t á r o -
z o t t a n n e m v a l l j u k , h o g y g o n d o l a t a i n k n a k korlát-
lan u r a i v a g y u n k . 

S z á n a n d ó u r a s á g ! S a j n á l a t r a m é l t ó k o r l á t l a n -
s á g ! H i s z ez s z o l g a s á g ; m e r t b i z tos köve tkezése az 
e l t évedés , a bo t l á s . S z a b a d o k a k a r u n k v a l ó b a n 
l e n n i ? L e g y ü n k s z a b a d o k a t é v e l y t ő l , b i z t o s í t o t -
t a k a c sa lódás tó l . Az i g a z s á g , m e l y n e k az esztelen-
ség b é l y e g e a l a t t t a r t o z i k az ember m a g á t a l á v e t n i 
n e m sér t i az észszerű s z a b a d s á g o t . Tomcsányi János. 

Ő F Ő M A G A S S Á G Á N A K 
MAGYARORSZÁG BIBORNOK-HERCZEG-PRIMÁSÁNAK 

BÖJTI KÖRLEVELE. 
(Vége.) 

Ceterum ut quidem experientia docemur, opinionum et 
errorum commenta delet dies, naturae iudicia confirmât; 
doctrinae doetrinis perimuntur, doctrina Ecclesiae semper 
eadem ; generationes transeunt, regna intereunt, nova exur-
gunt, Ecclesia Christi pignore munita aeternitatis, procedit 
in suo cursu, semper salutem ferens, quia salutis institutum 
est. Quod perpetuum, omni tempore aptum, nulli tempori 
contrarium est. 

Ut doctrina catholica de obedientia erga potestatem ci-
vilem cum obedientia ad leges divinas in nuce exhibeatur, 
in medium proferam trium virorum sententias, quorum bini 

Sancti sunt etDoctores Ecclesiae, scientiae laude celeberrimi, 
tertius autem eruditus et fidelis Sacrae Scripturae in vesti-
giis SS. Patrum commentator. 

S. Anselmi mens et doctrina tanto maioris momeuti est, 
quanto tempóra eius et nostra convulsione rerum et concita-
tione animorum perfectius congruunt. S. Doctor haec scri-
bit.1) „Apostolus sicut superius reprehendit illos, qui gloria-
bantur de meritis : ita nunc ingreditur illos redarguere, qui 
postquam erant ad fidem conversi, nolebant subiici alieui 
potestati. Quam superbiam removet dicens : omnis anima, 
idest omnis homo, sit humiliter subdita potestatibus, vel 
saecularibus, vel ecclesiasticis, sublimioribus se ; boo est 
omnis homo sit subiectus superpositis sibi potestatibus. Et 
recte admonet, ne quis ex eo, quod in libertatem voeatus est, 
factusque Christianus, extollatur in superbiam et non arbi-
tretur in huius vitae itinere servandum esse ordinem suum, 
et potestatibus, quibus pro tempore rerum temporalium gu-
bernatio tradita est, non se putet subdendum. Cum enim 
constemus anima et corpore, et quandiu in hac vita tempo-
rali sumus, etiam rebus temporalibus ad subsidium eius vi-
tae utamur, oportet nos ex ea parte, quae ad hanc vitam per-
tinet, subditos esse potestatibus, ex illa vero parte, qua Deo 
credimus, et in regnum eius vocamur, non debemus essesub-
diti cuiquam homini, idipsum in nobis evertere cupienti, 
quod Deus ad vitam aeternam donare dignatus est. Si quis 
ergo putat, non sibi esse vectigal reddendum sive tributum, 
aut non esse honorem debitum exhibendum eis, quae haec 
curant, potestatibus, in magno errore versatur. Item si quis 
sie putat se subdendum, ut etiam in suam fidem habere se 
potestatem arbitretur eum, qui temporalibus administrandis 
aliqua sublimitate praecellit, in maiorem errorem labitur. 
Sed modus iste servandus est, quem Dominus ipse praece-
pit, ut reddamus Caesari, quae sunt Caesaris, et Deo, quae 
sunt Dei. Quamvis enim ad illud regnum vocati simus, ubi 
nulla erit potestas huiu3modi, in hoc tarnen itinere conditio-
nem nostram pro ipso rerum humanarum ordine debemus 
tolerare, nihil simulate facientes, et in hoc non tarnen ho-
minibus, quam Deo, qui hoc iubet, obtemperantes. Itaque 
omnis anima sit subdita sublimioribus potestatibus, idest 
omnis homo sit subditus primum divinae, deinde mundanae. 
Nam si mundana potestas iusserit, quod non debes facere, 
contemne, timendo sublimiorem potestatem. Ipsos humana-
rum rerum gradus adverte. Si aliquid iusserit praetor, nonne 
faciendum est? Tarnen si contra Proconsulem iubeat, non ut i-
que contemnis potestatem, sed eligis maiori servire. Nec hinc 
debet minor irasci, si maior praelata est. Rursus si aliquid Pro-
consul iubeat, aliud Imperator, numquid dubitatur, illo con-
tempto, huic esse serviendum ? Ergo si aliud Imperator, 
aliud Deus iubeat, quid faciemus ? Numquid non Deus Im-
perátori est praeferendus ? Ita ergo sublimioribus potesta-
tibus anima subiieiatur, idest homo." 

S. Thomas Aquinas Doct. Ang. cuius auetoritas non 
tantum in scholis antecellit, sed a Patribu3 multarum Sy-
nodorum tamquam fidelissimi consiliarii interpellata est, 
haec docet :2) „Alio modo leges possunt esse iniustae per 
contrarietatem ad bonum divinum, sicut leges tyrannorum 
inducentes ad idololatriam, vel ad quodeumque aliud, quod 
sit contra legem divinam, et tales leges nullo modo licet ob-
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servare, quia dicitur Act. c. 5. obedire oportet Deo magis, 
quam hominibus." 

Sit adhue tertii viri sententia aevi tardioris quidem, 
sed doctrina aeque praestautissimi, Cornelii a Lapide, qui 
ad eundem S. Pauli locum haec adnotat : „Omnis anima, 
quilibet, quavis couditione aut dignitate, potestatibus subli-
mioribus subdita sit, regibus, principibus, magistratibus, iis 
denique, quibus légitima est auctoritas, sive absoluta, sive 
alteri obnoxia. Neminem excipit Apostolus, non presbyteros, 
non praesules, non monacbos ait Theodoretus, illaesa tameu 
ecclesiasticorum immunitate. Tunc solummodo parere non 
debes, cum aliquid divinae legi contrarium imperatur, tunc 
enim praeferenda est débita Deo obedientia, quin tarnen vel 
arma capere adversus Principes, vel in seditionem abire li-
ceat. Repugnandum est in iis tantum, quae iustitiam, ac le-
gem Dei violant, in coeteris parendum." 

Doctrina fidei Maiestatem potestatis sublimem exbibet, 
iustitiae tameu et legi divinae naturali subiectam, et ordine 
supernaturali redemptionis, tamquam limitibus circumscrip-
tam ostendit. Sic iutacta fulget Maiestas, cornmuuita etiam 
manet subditi, qui civis est, et non mancipium, bumana dig-
nitas. Illam iustitia sustinet et exaltat, bunc obedientia no-
bilem efficit. Deo subditum esse, et ministris Dei propter 
Deum obedire, gloria hominis est. Nisi intra terminos iustitiae 
minister Dei nullus esse potest, quia Deus semper iustus 
et sanctus. 

Dogmaticum fundamentum obedientiae coram menti-
bus retegere, et proprius considerare idcirco necessarium 
fuit, ut intellectus a pravis erroribus, qui hodie personant, fi-
dei sanctae praesidio munitus, vias obedientiae asperas officiât 
planas ; affectus indomitus coram divina Maiestate contremis-
cens voluntatem obediendi non vinciat, voluntas tandem, in-
tellectus rationibus adiuta in omnibus, quae legis sunt, et 
semper et ubique prompte obediat. Sic firmatur homo in ius-
titia, ut deflectere ab ea horreat, sic sumit animos, ut secun-
dum voluntatem Dei ad perfectionein in virtute obedientiae 
procedat. 

Finem priori parti considerations facturus appono 
magnificum eloquium S. Augustini, incomparabilis Ecclesiae 
Doctoris, quo nullus verius de Ecclesiae Catholicae influxu 
in omnem vitam ac ideo etiam socialem ac politicam disseruit. 
En Apostrophen eius ad Ecclesiam totius vitae magistram : 3) 
„Tu pueriliter pueros, fortiter iuvenes, quiete senes, prout 
cuiusque non corporis tantum, sed et animi aetas est, exerces 
ac doces. Tu feminas viris suis, non ad explendam libidinem, 
sed ad propagandam prolem, et ad rei familiaris societatem, 
casta et fideli obedientia subiicis. Tu viros coniugibus non 
ad illudendum imbecilliorem sexum, sed sinceri amoris legi-
bus praeficis. Tu parentibus filios libera quadam Servitute 
subiungis, parentes filiis pia dominatione praeponis. T u f r a t -
ribus fratres religionis vinculo firmiore atque arctiore quam 
sanguinis nectis. Tu omnem generis propinguitatem, et affi-
nitatis necessitudinem, servatis naturae voluntatisque nexibus 
mutua charitate constringis. Tu dominis servos, non tam con-
ditionis necessitate, quam officii delectatione doces adhaerere. 
Tu dominos servis, summi Dei, communis Domini considera-
tione placabiles, et ad consulendum, quam coercendum pro-
pensiores facis. Tu cives civibus, gentes gentibus, et prorsus 

homines primorum parentum recordatione, non societate tan-
tum, sed quadam etiam fraternitate coniungis. Doces reges 
prospicere populis; mones populos se subdere regibus. Quibus 
honor debeatur, quibus affectus, quibus reverentia, quibus 
timor, quibus consolatio, quibus admonitio, quibus cohortatio, 
quibus disciplina, quibus obiurgatio, quibus supplicium, sedulo 
doces : ostendens quemadmodum et non omnibus omnia, et 
omnibus Charitas, et nulli debeatur iniuria." 

„Soli Deo Salvatori nostro gloria et magnificentia, im-
périum et potestas ante omne saeculum, et nunc et in omnia 
saecula saeculorum. Amen." 4) 

Strigonii, Dominica I. Quadragesimae, in diem 22. Febr. 
incidente, 1874. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Eppus. 

' ) Ad C. 13, 1. Epist. S. Pauli ad Rom. 2) 1. 2. q. 90. 3) 1. 1. de 
morib. Eccl. Cath. *) Jud. 25. 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 28-án Az á g o s t a i h i t v a l l á s ú 

e v a n g é l i k u s o k e m l é k i r a t a a k ö z é p t a n o d á k 
ü g y é b e n . Mo3t, midőn már-már közeleg az idő, midőn 
a ministerelnök ur is beleegyezését fejezte ki, hogy az or-
szággyűlés a középtanodai törvényjavaslatot végre tár-
gyalhatja, nem tartjuk időszerűtlennek megismertetni azon 
álláspontot, melyet ezen még csak törvényjavaslattal szem-
ben, az ágostai hitvallású evangélikusok elfoglalnak. E 
törvényjavaslatot illetőleg figyelmeztettük már szives ol-
vasóinkat, (,Religio1 14. sz.) hogy az részben oda van 
irányozva, miszerint az állam egész ártatlan módon jus-
son a felekezeti, értsd katholikus középtanodákhoz, é3 igy 
ezeket természetesen felekezetlenekké tehesse, a jelenlegi 
emlékiratból pedig, ha a benne foglaltató tiltakozások csak-
ugyan érvényesíttetnek, az tiinik ki, hogy az egész közép-
tanodai törvényjavaslattal épen ugy, mint más egyéb fele-
kezeti érdekű törvényekkel, csakis a katholikusok fognak 
,rendszabályoztatni', mert hiszen ismeretes dolog, hogy az 
országgyűlés csakis a katholikus érdekek ,tárgyalása' miatt 
ül együtt, ami mindig a protestáns érdekek emelését fog-
lalja magába. 

Az emlékirat irányának általános jellemzéseül állja-
nak itt annak következő eme szavai : „A magyarhoni ág. 
hitv. evang. egyház mindenkor kész tanintézeteit a törvény-
hozás által meghatározott elvekhez alkalmazni, ha azokban 
helyes tanügyi és paedagogiai tételek ismerhetők fel, s ha 
ások tanügyünk, törvényeken nyugvó autonómiájával összeüt-
közésbe nem jönnek. Ezen szempontból kiindulva, amint egy-
részről óhajtjuk, hogy evangelikus gymnasiumaink szerve-
zetükben lehetőleg közelítsenek a törvény által követelt be-
rendezésű állami gymnasiumokhoz, ugy másrészről jogosan 
megkívánjuk, hogy ezen alkalmazkodásuk mellett is protes-
táns intézetek maradjanak s autonom önállóságukat tovább 
is élvezzék". 

Valóban igen kíváncsiak vagyunk tudni, váljon ott, 
hova ez emlékirat adressálva van, észrevették-e, hogy men-
nyi gúnyt tartalmaznak e sorok ? Eszrevették-e, hogy evan-
gelikus atyánkfiai magokat tekintik a legfensőbb fórumnak 
annak megítélésére, hogy melyek a helyes tanügyi és paeda-
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gogiai tételek ? Azért mi azt kérdjük: váljon ilyformánnem 
legczélszerübb lett volna-e, ha a tanügyi bizottság helyett, 
evangelikus atyánkfiai bizattak volna meg a középtanodai 
országos törvényjavaslat elkészítésével, hiszen mint látható, 
úgyis ők akarják előirni, hogy minő legyen az országos tör-
vény. Igazán érdekes egy dolog, loyalitást szinlelnek, alkal-
mazkodásról beszélnek a meghatározott elvekhez, de nem 
felejtik el azonnal hozzá tenni a feltételt sem, mely alatt 
alkalmazkodni fognak, épen mintha csak azt mondanák : mi 
ugyan szivesen alkalmazkodunk a törvényhez, de előbb szi-
veskedjetek ti a törvényt a mi elveinkhez alkalmazni, hogy 
azután ez az országos középtanodai törvény országos pro-
testáns törvénynyé legyen; — már aztán, hogy ez a nagytöbb-
ségü katholikusokat is kötelezni fogja, azt lássák ök ; avagy 
nem elég, hogy e törvény mellett a protestáns gymnasiumok 
protestánsok maradnak ? még a katholikusok is megakar-
nák a magokét tartani? — minő vad gondolat ez 1874-ben ! 

E loyalis alkalmazkodási biztosítás megvilágítása után 
térjünk át az emlékirat néhány pontjának részletes ismer-
tetésére. 

Az első, a mibe szemünk megütközik az az általános, 
ismert szeretet, melylyel protestáns atyánkfiai irántunk vi-
seltetnek. Ok nem nyughatnak meg abban, hogy a vallás-
oktatás tantervét az egyházi hatóság csupán a minister jó-
váhagyásával állapithatja meg, amit mi is helyesnek tar-
tunk ; hanem csakis azt akarják, hogy a tanterv tudomás, 
vagy megvizsgálás végett terjesztessék fel, de miért ? „hogy 
az meggyőződést szerezzen magának, miszerint a vallástaní-
tás ürügye alatt valami más, az állam czéljával ellenkező 
ne tanittassék". Ez óhajtás mindenesetre biztositékul akar 
szolgálni a kormánynak protestáns részről, hogy ők a val-
lástanítás ürügye alatt semmi olyast nem adnak elő, ami az 
állam czéljával ellenkeznék, azért ez általok követelt fel-
tételhez készek alkalmazkodni, ha törvénybe igtattatik, 
hiszen csak saját akaratjukat teljesitik. De van a dolognak 
más oldala is. Szeretett atyánkfiai nem volnának szivesek, 
világosan megmondani, hogy tulajdonképen melyik felekezet 
szokott vallástanítás ürügye alatt, valami mást, az állam 
czéljával ellenkezőt tanítani, és igy ők melyik felekezetet 
értik ? Tudvalevőleg e nemtelen vádat a ,testvériség' kor-
szakában a katholikusokra fogják más felekezetű ,testvérei', 
ha protestáns atyánkfiai netalán méltónak találták volna 
magokhoz, hivatalos emlékiratukban ily irányzatos módon 
a katholikusokat bevádolni, ugy azt mint hivatalos rágal-
mat ünnepélyesen visszautasítjuk. Nekünk katholikusoknak 
nincsen mit félnünk, ha épen a kormánynak tetszenék hit-
tanunkat megvizsgálni, hogy ott az állam czéljaival ellen-
kező tanitmány foglaltatik ; iskoláink, tankönyveink eddig 
is ismeretesek, nyiltak voltak ; a tanfelügyelőt, vagy igazga-
tót eddig sem zártuk ki iskoláinkból; de mondhatják-e ezt 
az atyafiak is ? Mit mondanának, ha mi azt állitanók, hogy 
autonómiájuk nem egyéb mint köpeny, mely alatt állam-
ellenes czélok lappanganak ? Ha azt állitanók, hogy ez állam-
ellenes czélok minél biztosabb és sikeresebb üzhetése miatt 
zárják ki tanodájukból az állami főigazgatót ? hogy tetszik ? 
Mi azt véljük, hogy az államellenes tanok ellenőrizhetésére 
önmagában véve nem elegendő, hogy a tanterv felterjesz-
tessék a ministeriumnak, hanem szükséges, hogy a kormány 

közegei előtt hulljanak le valahára azon sorompók, melyek 
az ellenőrzést lehetetlenné tették, mert ki áll jót érte, hogy 
mi történik az autonomia ürügye alatt, különösen a felső 
vicléhi protestáns gymnasiumokban ? 

Nagy aggodalmukra szolgál továbbá kedves atyánk-
fiainak a törvényjavaslat azon intézkedése, hogy az egyes 
tantárgyakból tanítandó ismeretek terjedelmét és mérvét 
időről időre a közoktatási minister állapitja meg, mert hát 
az 1790]l-ik XXVI. tcz. 5. §-nak világos értelme szerint a 
protestáns egyház csak a törvényhozás által megállapítandó 
tantervhez tartozik alkalmazkodni. íme mily törvénytiszte-
lök a mi szeretett atyánkfiai ! már t. i. ott, a hol a törvény 
nekik kedvez, de hát ugyanaz a törvényczikk nem rendeli-e 
el, hogy a katholikus iskolák és vagyon katholikusokéi ma-
radjanak, és mégis mi képezi inkább protestáns atyánkfiai 
támadásának czélpontját, mint különösen a katholikus va-
gyon, nevezetesen a fundus studiorum és religionis ? ugyan 
mi oknál fogva sérthetetlen ugyanazon tvcz. a protestán-
sokra nézve és sérthető a katholikusokra nézve ? nem ugyan-
azon törvényhozás, nem ugyanazon felségi szentesités köl-
csönöz-e erőt nevezett tvczikknek mindkét irányban? Nem 
tartozunk azok közé, kik másokat szerzett jogaiktól meg 
akarunk fosztani, csak azért, mert más felekezethez tartoz-
nak, hanem ha igaz ez a katholikusokra nézve, amit Ghyezy 
Kálmán egy időben mondott, hogy az országgyűlés a már 
egyszer hozott törvényeket megváltoztathatja, miért ne le-
hetne az igaz a protestánsokra nézve is, azt meg nem fog-
hatjuk. De továbbá, ha az országgyűlés a ministert a neve-
zett rendelkezésre felhatalmazza, a protestánsok pedig hó-
dolnak állitólag a törvényhozás intézkedéseinek, ugy ismét 
nem látjuk be, mit akadékoskodnak a törvényjavaslat hatá-
rozata ellen, ha csak ez is azt nem jelenti, hogy ők készek 
,alkalmazkodni' az országgyűlés határozatához, de csak ugy, 
ha ugy határoz, amint az atyafiaknak tetszik. (Vége köv.) 

Budapest, april 15. E g y h á z i t a n f e l ü g y e l ő k . 
A bécsi bibornok-érsek egyházmegyéje területén egyházi 
tanfelügyelőket nevezett ki, (1. ,Rel.1 29. sz. 231. 1.) kiknek 
kötelessége a vallásoktatásnak állapota, s a hitoktatók tevé-
kenysége fölött őrködni. Nem kutatom ez intézkedésnek in-
dokát, de hogy üdvös, korszerű, sőt napjainkban szükséges 
ezen őrködés, az tagadhatatlan. Volt alkalmam tapasztalni 
azt, hogy a hitoktatás kezelése a bécsi elemi tanodákban ér-
telmes, gyakorlott és érett egyházi férfiakra bizatik ; ta-
pasztaltam, hogy a bécsi egyházmegye növendékpapjai a 
hitoktatásban elméleti s gyakorlati alapos tanítást nyernek, 
lévén ott egyéves katechetikai tanfolyam, melyet minden 
hittanuló hallgatni köteles ; a bécsi érsek mégis szükséges-
nek találta egyházi tanfelügyelők által Őrködni a hitoktatók 
tevékenysége fölött. 

Ha ott, nálunk még inkább leszen szükség, a vallás-
oktatásnak állapota s a hitoktatóknak tevékenysége fölött 
őrködni. 

Miként kezeltetik a hittanitá3 a vidéki, még részben 
katholikus elemi iskolákban, arról adatokat szerezni nincs 
alkalmam, annyit mégis tudok, hogy falukon kiszabott, ren-
des órák a hittanitásra nincsenek, s csak is a lelkész cseké-
lyebb vagy nagyobb buzgalmától függ, hányszor látogatja az 
iskolát hitoktatás végett. Egészen máskép van ez a fővá-
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rosi, igen nagy számmal létező, — sajnos, felekezet nélküli — 
iskolákban. Itt ki van szabva a bitoktatásra betenkint egy, 
legfelebb hét óra, sőt az egy óra is a tanerők csekély, s 
az osztályok óriási száma miatt néha félórára szorittatik, 
vagy két osztály gyermekei összevonva, nyernek egy órai 
oktatást. De ki őrködik a felett, váljon ezen egy órai idő, 
mely hitoktatásra van kitűzve, lelkiismeretesen betöltetik-e ? 
Ha lennének a bécsi egyházmegye példája szerint, egyházi 
tanfelügyelőink, a hitoktatás állapota sokkal jobb, a hitok-
tatók tevékenysége dicséretesb lenne, mint azt jelenleg ta-
pasztalni eléggé szerencsétlenek vagyunk, (tisztelet a kivé-
teleknek.) 

Midőn az amugyis rövid egy órából, egy sőt két negyed 
is elvétetik, vagy a hit magasztos tanai immel-ámmal tanít-
tatnak, vagy a sz. tárgy iránti közönynyel adatnak elő a 
kath. hit örök igazságai, akkor eredményt várni nem igen 
lehet. A hitoktató lelkének egész hevével töltse be ma-
gasztos hivatását, öltözete, viselete tiszteletre gerjeszsze a 
gyermekeket ; minden alkalmat kell, hogy megragadjon a 
vallásos élet fejlesztésére; előkésziti lelkiismeretesen a gyer-
mekeket a gyónásra, s az első áldozáshoz maga vezeti, jelen 
van mig ájtatosságukat elvégzik, s nem engedi ténykedésé-
nek legmeghatóbbikát a sekrestyésre. Igy töltve be magasz-
tos hivatását az eredmény el nem maradhat, s az évi vizsga 
buzgóságát, elméleti s gyakorlati képességét fényesen fogja 
igazolni, s jutalmazni. 

A fölhozottakból kitűnik, mily nagy szükség van ná-
lunk egyházi tanfelügyelőkre, csak azután ne legyen ezen 
tanfelügyelőség üres czim, hanem felelősséggel járó köteles-
ség, teher, mert hiszen most is meg vannak az esperesek 
személyében az egyházi tanfelügyelők (scholarum nationa-
lium Inspectores) de csak az egyházi névtárban ; tényleg 
ezen felügyelők tiszte nem egyéb, mint tán egyszer egy 
évben az évi vizsgán jelen lenni s a katb. iskolákban a ta-
nítók választatását eszközölni. Sőt azt merem állítani, hogy 
nem egy kerületnek esperese a legnagyobb buzgósága mellett 
sem volna képes tanfelügyelői tisztének megfelelni ; mert a 
hozzá tartozó, gyakran néhány százra menp osztályokban 
legjobb szándéka mellett sem képes még csak a hittani vizs-
gán is megjelenni. 

Az általam emiitett tanfelügyelői tiszt ott, hol több 
utánjárás kivántatik, csak is oly papi egyénekre lenne biz-
ható, kik a lelkipásztorkodással elfoglalva nincsenek, de 
azért legyenek szakférfiak. Nem ugy, mint gyakran történik 
a hazai papnöveldékben, söt a m. t. egyetemen is megtörtént 
régebben, hogy a lelkipásztorkodástan oktatása olyanokra 
bizatik, kik vagy épen nem, vagy igen rövid ideig működ-
tek a lelkipásztorkodás terén. Épen ezen tanszék betölté-
sénél kellene kiváló figyelmet forditani arra, hogy nem tu-
dományos theoreticus, hanem tudományos gyakorlati egyén 
alkalmaztassék ; ki mint jó szónok s jó katecheta képes le-
gyen a növendékpapokat gyakorlati irányban is nevelni, jó 
egyházi szónokokká s katechetákká képezni. Elég sajnos, 
hogy a m. tud. egyetemen eddig katechetikai tanfolyam 
nincsen, hanem ezen tantárgy a pastorálisban C3ak amúgy 
per tangentem, néhány órában talán említtetik. 

V Nom akarjuk ezúttal vitatni, mi volna czélszerübb: a katechetikát 
mint önálló-tantárgyat, vagy mint a lelkipásztorkodástan kiegészítő részét 

Meg is látszik a szomorú következmény, mert a sok 
tudománynyal saturált, végzett theologus, mint segédlelkész 
az iskolába jöve, nem tudja az egyszerű katekizmust mint 
tanítsa, miként alkalmazza a kath. hit magasztos tanait a 
gyermekek felfogásához ; utmutatást nem nyert, tanárát ka-
techizálni soha sem látta, s nem hallotta, mit tesz ? az asz-
talhoz ül, s onnét tart a gyermekeknek, magában véve igen 
szép, de a gyermekek által fel nem fogott előadást. Szegény ! 
eleget erőlködik, de eredményt fölmutatni nem képes. S még 
is van az országban sok jó katecheta. Nem tagadom, de 
mennyi fáradság, mily hoszu gyakorlásra volt szükség, 
mig jó katechétákká váltak. Azért ismételve állitom : hogy 
a katechetika elméleti s gyakorlati tanitása, legalább egy 
semestrisen által, okvetetlen szükséges. 

Napjainkban, az iskolák erőszakos elközösitésével 
szemben, minden eszközt meg kell ragadni, hogy vallásosabb 
nemzedéket reménylhessünk, ezt pedig a hit alapos oktatása 
által nyerhetjük csak, azért gyakorlott, jó és buzgó kateche-
tákra van szükség. 

Végül ismét csak a bécsi bibornok-érsek intézkedésére 
utalok, figyelmeztetve, hogy a tanfelügyelő tisztje vagy in-
kább terhe, ne azért ruháztassák egyesekre, hogy hiuságuk, 
ambitiójuk kielégitessék ; mert felezimerezett és distinguált 
egyéneink tulságig vannak; — munkás, buzgó s érdek nélkül 
dolgozó egyházi férfiakra van szükségünk. 

Prága. A n a g y b i r t o k o s k e g y u r a k n a k kö-
z ö s t i l t a k o z á s a az i n t e r c o n f . t ö r v é n y e k e l -
l en . Herczeg Lobkowitz György körlevelet bocsátott a cseh 
nagybirtokos kegyurakhoz, melyben egy a prágai bibornok-
ér3ekhez intézendő, közös feliratnak aláirására hivja fel 
őket, mely az uj interconfessionalis törvények ellen irá-
nyulna. A javaslatba hozott feliratnak végmondatai a kö-
vetkezők : 

„IX. Pius pápa ő szentsége f. évi márczius 7-éről kelt 
körlevelében nyiltan kimondta, miszerint a kath. egyház 
ezen tvjavaslatok által, ha törvényekké válnak, a legszo-
morúbb, legveszélyesebb rabszolgaságba sülyesztetnék, az 
államhatalom önkényének vettetnék alá. Szem előtt tartva 
a kath. egyház fejétől származó ezen kárhoztató Ítéletét ki-
jelentjük, miszerint ezentúl legfőbb törekvéseink első sorban 
oda fognak irányulni, hogy a kath. egyházat fenyegető eme 
veszélyeknek elhárítására tehetségünkhez képest közremű-
ködjünk. Mint katholikusok örömmel fogunk a bekövetke-
zendő küzdelmekben püspökeinknek szózatát hallani, öröm-
mel fogunk annak engedelmeskedni, s mint egyházi kegy-
urak püspökeink vezetése alatt azon helyet foglalandjuk el 
e küzdelmekben, melyet jogaink s kötelességeink szá-
munkra kijelölnek." 

„El vagyunk határozva Isten rendelte főpásztorainkat 
az egyház jogainak védelmében támogatni, s készek va-
gyunk mindenben tanácsaik s útbaigazításaik szerint csele-
tárgyalni, arról azonban biztosíthatjuk a t. czikkező urat, miszerint a ka-
techetica a pesti egyetemen, jelenleg ugyancsak mint kiegészitő része a 
lelkipásztorkodástannak, de nem ugy csak per tangentem, hanem tárgyá-
hoz mért fontosságánál fogva kiváló gonddal s lehetőleg gyakorlatilag is 
taníttatik. Midőn erről biztosítanék, nincsen szándékunkban eléje vágni 
a kérdésnek hogy nem volna-e óhajtandó, gyakorlati iskolával egybe-
kapcsolni a hitelemzői oktatást. Ezt ugyan egyelőre csak pium deside-
rium alakjában fejezzük ki, de igyekezni fogunk tempore opportuno való-
sítására közreműködni. Szerte. 
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kedni. Kérjük Eminentiádat, mint metropolitánkat, hogy 
ebbeli igéretünket a csehországi püspöki karnak nevében 
kegyesen fogadni méltóztassék, s hogy főpapi hivataltársai-
val egyetértve jókor kegyeskedjék azon határozataikat tu-
datni velünk, melyekhez az ajtó előtt álló viszályok közt 
alkalmazkodnunk szükséges." 

Ezen derék, igazi katholikus aristocratákhoz méltó 
hangon fogalmazott nyilatkozat, illetőleg az azt terjesztő fel-
hívásnak aláirói Lobkowitz György herczegen kivül még 
Windischgraetz Alfred, Sehwarzenberg Károly és Adolf s 
Lobkowitz József herczegek, Thun Frigyes, Clam-Marti-
nitz Henrik, Schönborn Erwin s Károly, Kostitz, Kinsky s 
Paar grófok, Hruby, Schirnding, Pfeill, Zessner bárók s 
mások. E felirat ujolag bebizonyítja, miszerint a cseh főne-
messég közt sokkal többen vannak, kik tudják, mi illik a 
politika s vallás terén az aristocratához, mint más nemzetek 
főurai közt. 

Berlin. , D i p l o m a t i a i l e l e p l e z é s e k ' czime 
alatt a bécsi ,Presse' nem régen több levelet tett közé, melyet 
Arnim gróf, Poroszországnak a zsinat idejében s a szentvá-
rosnak az olaszok általi elfoglalásakor a szentszéknéli kö-
vete a Vaticanum idejében Németországba irt. Ezeknek 
egyike 1870. január havában Íratott s egy ,azóta gyakran 
emiitett személyhez' (Döllingerhez) volt idézve. A második, 
mely 1871. jun. 18-án íratott oly püspökhez intéztetett, ki 
állitólagosan „szavát adta, hogy inkább lemond, mintsem alá-
vetné magát". 

Látjuk e levelekből, hogy Arnim gróf már 1871-i j a -
nuárhóban azon ,veszélyektől' óvta kormányát, melyek a 
csalatkozhatlanság kimondásából szerinte bekövetkezendők 
voltak. Midőn a kérdéses dogma későbben csakugyan ki-
mondatott, a gróf terjedelmes emlékiratot dolgozott ki, mely-
ben azon magatartás felett nyilatkozott, melyet Európa va-
lamennyi kormányának ezentúl Róma irányában követnie 
kellene. 

Ezen emlékirat azért figyelemreméltó, mert elolvasása 
arról győz meg bennünket, hogy a porosz kormány azóta 
semmi egyebet sem tett, mint hogy Arnim grófnak tervét 
egész terjedelmében s minden egyes részleteiben végrehaj-
totta. Például s ebbeli állitásuuk bebizonyításául hadd áll-
jon itt a következő hely : 

„Nem nehéz azon tért kijelölni, melyen az ekként ki-
törendő háborút végig küzdeni keilend ; e tér ez : végnél-
küli surlodások a püspökök választásánál s ebből folyó hosz-
szadalmas széküresedések ; a jezsuiták kiűzése ; az egyéni 
szabadságnak a szerzetes rendekre vonatkozólag megszorí-
tása; annak megtiltása, hogy a papok tanulmányaikat Ró-
mában végezzék, s mindenek előtt az egyháznak az iskolákra 
gyakorolt befolyásának elnyomása. Csalódnék azonban, a ki 
azt hinné, hogy e surlodások csak a protestáns kormányok 
alatt álló államokban fognának kitörni ; mert a népeknek 
Rómaellenes mozgalma oly erős lesz, hogy még az úgynevezett 
katholikus kormányok is azon kényszerhelyzetben látand-
ják magokat, hasonló eszközökhez nyúlni." 

Ezen ,leleplezések' nagy figyelmet, okoztak s méltán ; 
mert ismét egyszer fényo3 világot derítettek az emberi ra-
vaszság tekervényeire ; de azért az ,Augsb.A.Ztg.' itteni 
félhivatalos levelezője mégis kissé nagyon is elveti a sulykot, 

midőn magát a leleplezést ,a Curia politikájára mért C3a-
pás'-nak mondja; ha csak olyant nem értett, mely jobban 
fáj annak, aki mérte, mint annak, akire méretett. Mert 
igenis azt látjuk a grófnak leveleiből, hogy vannak a kath. 
papok közt is olyanok, kiket a ,német tudomány' protes-
tánsokká tett ; azt látjuk belőlök, hogy a tévmentességi 
dogma elleni agitatio Poroszországból származik, ha mind-
járt az akkori bajor ministerelnöknek, Hohenlohe herczeg-
nek átengedte a kitüntetést, hogy hirhedt körjegyzéke által 
a gesztenyét kaparja ki a parázsból. Látjuk továbbá azt is, 
hogy a porosz politikának kedvencz titkos eszközeihez a 
forradalmi propaganda egyházi téren nem kevésbbé tarto-
zik, mint a politikáin, minek ilyetén bevallása ismét nem a 
Curia, hanem a saját maga arczára mért csapás. Sőt ha 
mindezen fondorlatoknak eredményét tekintjük, azt sem 
mondhatjuk, hogy Bismarck s Áruimnak azzal dicsekedhet-
niük okuk lenne, a fiascónak bevallása pedig szintén csak ön-
magára mért csapás. 

De a bölcs diplomata abban is csalódott, midőn in ex-
cessu mentis azt remélte s jósolta, hogy a német főpapok 
,hátat forditandnak IX. Piusnak', miért nekik az általános 
tisztelet s ragaszkodásnak nagy öregbedését Ígérte. Igaz 
ugyan, hogy a német katholikusoknak püspökeik iránti 
tisztelete s ragaszkodása azóta nagyon öregbedett ; de nem 
azért, mert IX. Piusnak hátat forditottak, hanem épen az 
ellenkező okból : azon hősies elszántság miatt, melylyel az 
egyház egységeért küzdenek. Ha tehát Armin emlékirata 
végén valódi cynismu3sal ezt mondja: „Azon szomorú kény-
szerhelyzetnek, melyet ezen nagyrészben igen igazságtalan 
rendszabályok Poroszországban előidézni fognak, s mely az 
orosz viszonyokhoz nagyon hasonló lesz, igen nyugodtan 
nézhetünk eléje, ha öntudatunk azt mondja nekünk, hogy 
legjobb meggyőződésünk szerint (sic/) cselekedtünk" — 
akkor azt felelhetjük neki : „Omen aceipimus, követ ur !", 
mi mindnyájan, a német katholikusok püspökeinkkel együtt 
át vagyunk hatva azon tudattól, hogy legjobb meggyőződé-
sünk szerint cselekszünk, s azért nyugodtan eléje is nézünk 
a jövőnek, ama jövőnek, melyet az ,Augsb.A.Ztg.' ugyanezen 
levelezésben, helyesebben, mintsem talán maga is hiszi, ek-
ként ecsetel: „Az, aki ezen állapotokért majdan Isten- s a 
történelemért fejelni fog, — borzasztó Ítéletet leend kény-
telen hallani ;" — igaza van : ez az ember borzasztó Ítéletet 
leend kénytelen Istentől, a legigazságosabb bírótól hallani ! 

IRODALOM. 
De Pomani Pontificis infallibilitate, seu Vaticana Defi-

nitio contra novos haereticos asserta et vindicata, auctore 
Jo. Perrone S. J. in Coll. Rom. stud, praef. Aug. Taurin. 
Marietti (Ratisbonae, Pustet) 1874, 8-adr. 222 1. 1 ft. 60 kr. 

Korunk egyik leghiresebb, legtudósabb hittani Írójá-
nak eme legújabb munkája lehetetlen, hogy kiváló figye-
lemben ne részesüljön, amiért is csak ismert szerénységének 
tulajdonithatjuk, ha előszava kezdetén mintegy mentegetni 
látszik magát, hogy jelen könyvét „post tot eruditorum hoc 
de argumento lucubrationes, easque plenas, numerisque, 
omnibus absolutas" mégis kibocsátotta. Birta öt erre, mint 
legott elmondja, a Döllinger-féle eretnekség, melyről külön-
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ben érdemszerinti csekély véleménynyel van, amennyiben 
meggyőződése szerint csak a politikai hatalomnak önző tá-
mogatása tud egy ideig beteges tengődést biztositani számára. 

Az infallibilitás különben a kath. egyházban épen nem 
tartozott az ujabb thesisek közé — «longe lateque, antequam 
a Concilio Vaticano dogmatica definitio ederetur, Romani 
Pontificis infallibilitas proclamata iam fuit, ita ut Conci-
lium istud nonnisi sigillum apposuerit receptae iamdiu veri-
tati". Idéztetik ezután hoszu sora az ezt valló, Olaszországon 
kivül tartott, egyházi részletes zsinatoknak, többi közt az 
1863-iki kalocsai is, s emlittetik azon 500 püspök is, ki sz. 
Péter centenáriuma alkalmával Rómában összegyűltek, „qui-
que uno consensu declararunt sententiam suam circa Romani 
Pontificis infallibilitatem in rebus fidei ac morum decernen-
dis", mi együttvéve világos bizonyitéka annak, hogy majd-
nem az összes püspöki kar e kérdésre nézve egyetértett. 

Hasonló czélból idéztetik, Bellarmintól kezdve számos 
régibb s ujabb, kitűnő tekintélynek örvendő egyházi tudós 
s iró, kik mindnyájan a pápa tévmentessége mellett harczol-
nak, ugy, hogy az ember méltán csudálkozhatik, ha ma még 
a zsinati határozat után is találkoznak, ki e tételt tagadni 
merik. Ezek ellen irányul Perrone jelen munkája „ut isto-
rum conatus ope etiam scientiae theologicae irriti fiant", mely 
czél elérésére a következő terv szerint járand el, melyet 
saját szavaival jelzünk : „Quod ut perficiamus, in fontes 
primo inquiremus ex quibus doctrina de infallibilitate Ro-
mani Pontificis, in iis quae ad fidem moresque pertinent, ad 
nos pervenit, deinde vero post assertam ex Scriptura et tra-
ditione definitionis veritatem, eamdem polemice contra novos 
haereticos, qui se ,veteres catholicos' nominant, vindicabi-
mus." Eddig a bevezetés. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesz-

tésére a győri székes-káptalanban Nogall Károly Szt.-Adal-
bertről nevezett győrhegyi prépostnak az örkanonokságra, 
Asztl Lajos székes-egyházi főesperesnek a Szt.-Adalbertről 
nevezett győrhegyi prépostságra, Szabó István főesperesnek 
a székesegyházi főesperességre, Trichtl József mosonyi főes-
peresnek a soproni főesperességre, Kokas József rábaközi 
főesperesnek a locsmándi főesperességre, Mester István ko-
máromi főesperesnek a rábaközi főesperességre, dr. Hertha 
János pápai főesperesnek a komáromi főesperességre, Eben-
höch Ferencz mesterkanonohnak a pápai főesperességre való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ezáltal megüresedett 
utolsó kanonokságra Jordán Tamás tiszteletbeli kanonokot 
és darázsfalvi plébánost, s az ugyanott betöltendő tisztelet-
beli kanonokságra Lehner Mihály somfalvi plébánost ne-
vezem ki. 

Kelt Bécsben, 1874. évi april lió 2-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Pesten e napokban egyik zsidó a másikat, ki neki 

tartozott, egy harmadik, a név szerint Ítélve szintén zsidó ál-
tal, ki városi biztos, két izben minden birói felhatalmazás s 
rendelet nélkül befogatta, mely alkalommal az adós egyszer 
egy egész éjjelen át a városház pinczéjében, másodízben pe-
dig több órán át a hitelező boltjában letartóztatott, mi köz-
ben egy negyedik zsidó, mint ügyvéd szerepelvén, az adóst 
különféle fenyegetések által rögtöni fizetésre kényszeriteni 
akarta. Ilyetén körülmények közt megeshetik a legbecsüle-
tesebb emberen is, hogy valamelyik zsidó a másik által, ki vé-

letlenül városi biztos befogatja s a városház pinczéjébe, az 
ott letartóztatott zsiványok közé löketi ; mert hát ugy tet-
szett neki, s Magyarországon a zsidónak minden szabad. 
Kíváncsiak vagyunk, váljon a bíróság ez esetben mennyi-
ben fogja ez emancipáltaknak ebbeli hitét megingatni. 

— Az u. n. bibliotheca Vallicellana könyvtárnokául az 
olasz kormány egy horvát, diakovármegyei papot nevezett 
ki, dr. Vorsákot, régebben a bécsi Pázmáneutn s u. n. Frin-
taneutn, jelenleg pedig a római, sz. Jeromosról nevezett káp-
talannak tagját, ki a ,Joum. de FI.' szerint már a zsinat 
ideje alatt is érdemeket szerzett a mostani kormány körül. 
Ha jól emlékszünk, Vorsák ur a zsinat kezdetén ,assignator 
locorum' volt, mely alkalmazásból azonban eltávolíttatott, 
mivel bizonyos, az ,Augsb. Alig. Ztg.'-ban a zsinati titok 
ellenére történt közléseket illető helyen az ő szemevélyével 
is összeköttetésbe hoztak. 

— A lapok nagy fontosságú tény gyanánt emlegetik, 
hogy ő szentsége Don Carlos nejéhez intézett egyik legújabb 
levelében ,felségnek' czimezi azt. A dolognak tán még sincs 
annyi hordereje, mintha a pápa ezáltal az emiitett trón-
követelőt máris spanyol királynak ismerte volna el, mert 
ha jól emlékszünk, létezik egy XVI. Gergelytől, 1831-ben 
kiadott bullája, mily azt határozza, hogy hasonló esetekben 
kiváló politikai személyeknek azon czim adassék, melyet 
magok tulajdonítanak magoknak, minden további, ebből 
vonható következtetés nélkül. Hogy ezt nem azért mondjuk, 
mintha Don Carlos ügye iránt a legfeltétlenebb rokonszen-
vet ne éreznők, az természetes ; másrészt pedig óvakodni 
szükséges, nehogy ezen állitólagos elismerési hirek ujabb 
támadásokra szolgáltassanak alkalmat a szentszék ellen. 

— Azon hír, miszerint Trautmannsdorf gróf, volt nagy-
követünk a szentszéknél a bécsi felsőháznak illető bizott-
ságában uj concordatumnak megkötését indítványozta volna, 
erősen tartja magát. — Több franczia városban a maire-k 
erélyes rendeleteket bocsátottak ki az u. n. polgári temetke-
zések ügyében, Ezek szerint a temetés óráját a rendőrség ha-
tározza meg, a jelenlevők száma nem haladhatja meg a 200-at, 
a menet köteles a legrövidebb utat választani, s a temetőn csak 
oly beszédeket szabad tartani, melyek előbb a mairehez beter-
jesztettek. Ha meggondoljuk, hogy e polgári temetkezések 
semmi egyebek, mint forradalmi atheisticus tüntetések, ugy 
lehetetlen e rendeleteket a kiesinykedés vádjával illetnünk. 
— A lembergi helytartóság arra szólitotta fel az ottani gör.-
kath. ordinariatust, hogy az Orosz-Lengyelországból elűzött 
papok ellátásáról s alkalmazásáról gondoskodjék. Sembra-
tovits érsek a Bécsben antikatholikus értelemben szavazott s 
azért tisztöktől megfosztott consistoriumi előadók helyébe 
már másokat nevezett ki. Már interpellálhatnak Bécsben ! 
— Ledochowsky érsek s Janiczewski püspök után most már 
a gnesen-pozeni megyének harmadik kormányzója, Woy-
ciechowski kanonok is esett a májusi törvényeknek áldoza-
tául s april 17-én egy évre börtönbe vettetett. A megye 
kormányzása most Korytkowski kanonokra szállt. 

— Május végén nagyszerű bucsumenet indul Ameri-
kából Európába s Palaestinába. A zarándokok először Lour-
des kegyhelyeit látogatják meg s azután Rómát. Innen az 
egyik csoport Palaestinába indul, mig a másik Lorettón s 
Paray-le-Monial-on át Havre-be tér vissza s onnan haza. 
Az egész utazás két hónapba s személyenkint 1200 frankba 
körül. Csak férfiak fogadtatnak be, kiknek illető püspöküktől 
bizonyítványuk van. A lombard-velenczei tartomány püs-
pökeinek példájára most már a piemontiak is tiltakozó fel-
iratot intéztek, nem a királyhoz, hanem az alsóházhoz a 
polgári házasságra vonatkozó azon tvjavaslat ellen, mely 
szerint a polgári tény az egyházi cselekvést megelőzné. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Jiliifizetési dij 
félévre nelyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLVÚIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyi tot t levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
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Havi szemle. 
Ritkán volt a világ i ly elkeseredett erkölcsi 

harczoknak színhelye s t anu ja mint nap ja inkban ; 
nem annyira azért , mintha a jó i r ánynak védó'i ma 
erősebbek, bá t rabbak , buzgóbbak lennének mint 
va laha ; hanem ellenkezőleg azért, mert a gonosz-
nak hadserege ma szervezettebb, számosabb, mint 
bármikor volt s mert elérkezettnek hiszi a pillana-
tot , melyben az évezredeknek forradalmi munká já t 
betetőzni, megkoronázhatni véli s azért egyre dühö-
sebb támadásai t kettőztetett hévvel ismétli. 

Szerencse ránk nézve, hogy a történelem annak, 
a ki t anu ln i akar belőle, bizonyságot tehet róla, 
hogy a jó s gonosz elem közti ezen tusa oly régi, 
mint maga a teremtett világ ; mert már a legelső 
véges szellemek közt ta lálkoztak lázadók, ki fel 
akarván szabadulni Istennek szent törvénye alul 
az örök kárhozat rabságába döntötték magokat , 
ijesztő például, s mégis némileg vigasztaló bizonyí-
tékul is nekünk ar ra nézve, hogy az, kinek zász-
lója alat t küzdünk, midőn a jó ügyet védjük, erő-
sebb, hata lmasabb minden ellenségénél; mert ő az 
Erős, a Hata lmas per eminentiam, kinek szolgálni 
igazi szabadság s uralom, ki ellen fellázadni álsza-
badság s rabszolgai állapot. 

S erre vezethető vissza mindaz, mit a történe-
lem a maiakhoz hasonló küzdelmekről beszél : az 
álszabadság az igazi szabadság elleni harczra. „Ha 
t i megmaradtok az én beszédemben . . . . mondja Jé-
zus, J á n . S, 31. — megismeritek az igazságot és az 
igazság megszabadit t i teket" — mint megszabadi-
tónk jöt t tehát hozzánk, kinek küldetése volt a go-
nosznak szabadosságát megtörni s a jónak, az igaz-
ságnak szabadságát s u ra lmát biztositani ; nem mu-
landóan, hanem örök időkre. 

Azonban, hogy ami ekként mindnyá junkér t 
tör tént , az egyénben gyakor la t i lag , tettleg gyü-
mölcsözzön, ar ra ennek magának önkéntes közre-
működése is szükséges, s innen van, hogy minden 
egyes halandó annyiszor amennyiszer azon hely-
zetben talál ja magát , hogy válaszszon a bűnnek ál-
s a jó cselekedetnek igazi szabadsága ; az a lvi lág 
fejedelmének zsarnoksága s Kr isz tusnak gyönyö-
rűséges igája s könnyű terhe közt. S megfoghatat -
lan, — vagy talán nagyon is megfogható — va jmi 
gyakran tör ténik, hogy e választás az embernek 
nem csak nehezére esik, hanem hogy egyenesen a 
roszat választ ja a jó he lye t t ; hogy a kinek Krisz-
tus szabadsága lehetne osztályrésze, tudva s akarva 
a pokol urának járma alá h a j t j a bűnös nyaká t . 

Ez korunk szomorú jellege : hogy a kik Krisz-
tust ismerik, mégis fel lázadnak ellene, elfordulnak 
tőle, hadat üzennek neki s nyakasan ostromolják. Ez 
korunk szomorú jellege, hogy a jó s a gonosz közti 
harcz a kereszténység keblében, keresztények ál ta l 
vivatik ki, s a kik e harczban a gonoszság, a tévely 
ügyét védik, korántsem olyanok talán, kiknek fo-
ga lmak sincs a Krisztus nyúj to t ta szellemi szabad-
ságról — oh nem ! ismerik azt, vagy legalább tud-
ják, hogy létezik, de nem kell nekik, sőt vakságuk-
ban annyira mennek, hogy e szent szabadságnak 
végleges kiirtását s helyébe a bün ura lmának meg-
alapítását szoros kötelességüknek s az emberi nem 
különös szerencséjének t a r t j á k . . . . 

Ez korunk szomorú jellege, hogy a ha jdan t a 
keresztény nemzetek immár há t a t forditottak Krisz-
tusnak s a mennyei világosságnak. Azt hiszik, s 
sokan a becsületes meggyőződés erélyét u tánzó 
nyakassággal , hogy tizenkilencz századon keresztül 
tévedtek s csalódtak, vagyis, hogy épannyi idő óta 
az egyház megcsalta, tévútra vezette őket. Igaz, 
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hogy ama hőn óhajtott , anyagi s szellemi boldog-
ságot, melynek felkeresése kedveért az Egyháztól 
elfordultak — hogy azt ebben az i rányban minded-
dig nem talál ták fel; de nem bánják, hanem jobb 
dologhoz méltó kitartással tovább rohannak. Ama 
számtalan akadály, melybe minden lépten nyomon 
ütköznek nem nyi t ja meg szemeiket, — beléjök 
ütődnek, de megtört tagokkal, megsebezve s vérezve, 
halálig kimerülve s elfáradva mégis csak folytat-
ják vészes utjokat, mintha a gonosz szellem, mig 
űzi, folytonosan ezt súgná füleikbe: ,csak tovább, 
tovább ! végre csak feltaláljátok, a mit kei-estek, az 
igazi boldogságot, — csak vissza ne forduljatok ; 
mert akkor Istent látnátok magatok előtt, s az ő 
egyházát ; ezektől pedig irtóztok' ! 

A Krisztus által megváltott, s a keresztség 
által anyaszentegyházába bevett nemzetek odáig 
sülyedtek, hogy a gonoszt, a bünt jónak ta r t ják , s 
eme tévnézetökhez a mindinkább érezhetőbbekké 
vált isteni büntetések daczára is nyakasan, mond-
hatnók fanatismussal ragaszkodnak, — de midőn 
ezt teszik, ismét csak az álszabadság érdekében 
küzdenek az igazi szabadság ellen. Avagy, miféle 
, s z a b a d s á g , egyenlőség s testvériség11 az, melyet ma-
nap uton útfélen hirdetnek? Krisztusnak szabad-
sága-e ez s az őskeresztényeknek szent egyenló'sége 
az Ur előtt, mely valamennyit mindannyi szerető 
testvérekké avatván fel, egy sziv- egy lélekké tevé 
ő k e t ? . . . avagy más valami ez, mely amattól csak 
a nevet kölcsönzé, de régi szokása szerint elferdít-
vén a szavak valódi értelmét szabadságot igér, de 
a szabad szellemet az anyagnak rabszolgájává teszi : 
egyenlőséget követel s mégis az embernek ember 
ál tal i kizsákmányolását a természet kérlelhetlen 
törvényének mondja, s ép azért, mig általános 
testvériséget hirdet, az éhezőknek oly általános irtó 
háborúját késziti elő a kéjelgők ellen, minőt a pol-
gárisult világ még nem látot t ! — Váljon nem ha-
zugság-e mindaz, mit ezek szabadságról mesélnek 
a szegény népnek, s nem inkább a legirtózatosb 
rabszolgaságnak : a bün és nyomor rabszolgaságá-
nak hirdetői s inegalapitói-e ők ? a népek pedig, 
vakon utánok indulva, nem az igazi, az evangélium-
nak szabadságát áldozzák-e fel egy hazug álsza-
badságért ? 

De igy a nemzetek biztos vésztők elé rohan-
nak. Vannak ugyan mindenütt még igazi kereszté-
nyek is, ki egy jobb múltnak szent hagyományait , 
az anyaszentegyháznak védő szárnyai alatt , vele 
együtt üldöztetve, hiven megőrzik s megmentik 

egy jobb jövő számára ; de ezek, fájdalom, manap 
nem számítanak a nemzetek politikai életében, s 
azért bármennyi s bármily kegyelemkincseket él-
vezzenek is ők egyenkint, az államokra ebből mi 
áldás sem háramlik ; s ha az Ur Lotot kivezeti is, 
Sodorna azért elpusztul. 

,A ki nincs velem, ellenem vagyon ' ; — a ki 
nem akar Krisztus oldala mellett küzdeni, annak 
számára nincs egyéb hely a Gondviselés örök ter-
vében, mint hogy a végitélet napján fogait csikor-
gatva tanúbizonyságot tegyen a büntető legfőbb 
birónak igazságossága mellett ; — s ha ama két 
hadsereg közül, melyeknek mindegyike azt állitja 
magáról, hogy a szabadságért küzd, — ha e kettő 
közül az egyiknek zászlaján e szót olvassuk: ,Állam' 
a másikén pedig Egyházváljon, hol küzdenek 
Krisztus hivei ? . . . (Vége köv.) 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

A törvény betűjén való ezen uyargalás, eltekintve 
minden józan, tisztességes, becsületes magyarázat- s alkal-
mazástól, eltekintve attól, hogy az ember — keresztény fel-
fogás szerint — a törvényt nem csak a büntetéstőli félelem-
ből, hanem inkább a törvényhozó s a jó eszméje iránti sze-
retet- s tiszteletből teljesiti ; — a betűnek ezen pharizaicus 
magasztalása okozza, hogy a zsidó, bárhol a világon csinál-
janak uj, ha mindjárt oktalan, vagy igazságtalan törvényt, 
csak hasznát lássa mellette, legott beletalálja magát, s pe-
dig azért ; mert a mai törvények s alkotmányok, a ,törvény 
előtti egyenlőség' hazug czége alatt abban tetszvén magok-
nak, hogy ezredéves jogokat lábbal tapodjanak, ezáltal al-
kalmat s ürügyet szolgáltatnak a zsidónak, hogy tisztátalan 
epéjét öntse ki minden felett, mi nálánál több, nemesebb, 
becsületesebb, tiszteltebb, tehát nem ,egyenlő' vele, pedig 
vajmi sok ez a világon ! — Ezért ragaszkodik annyira a 
nivellirozó mai ,jogállam'-hoz, mert abban a ,törvény' ae-
gise alatt magához a sárba ránthat mindent, mi eddig nálá-
nál magasban állott. Innen magyarázandó azon tolakodó 
szerep is, melyet a zsidó ez újkori államnak parlamentjei-
ben, népgyüléseiben s sajtójában játszik ; mert ez az újkori 
állam azon terrenum, melyen jellemének minden árnyolda-
lait haszonnal értékesítheti; mert ezen újkori államnak ^ör-
vénye' alkalmat nyújt neki, egész erejével ártani mindan-
nak, mire irigy dühvel néz, mit gyűlöl, mert érzi, hogy kü-
lönb nálánál s egyúttal saját magát tólni előtérbe, befo-
lyásra tenni szert s a befolyás által pénzre. — Ekként min-
den csak számítás, sőt politikai életünk is egy nagy calculus, 
melynek resultatuma a zsidónak profitje ! 

Ezek után természetes, hogy a zsidónak semmi sem 
kell annyira, mint a mai u. n. ,jogállam', mely cseppet sem 
törődik az embernek hitével, vallásával, meggyőződésével, 
cseppet sem az egyes osztályok, valamint az összállamnak 
történelmi fejlődésével, ebből folyó tulajdonaival s érdekei-
vel; hanem a melyben a törvények egyszerűen bizonyos jog-
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tudományi, élettelen minták szerint készülnek, melyek sem 
zsidót, sem keresztényt, hanem csak ,állampolgárt' ismer-
nek. Ily schematicus állam semmi egyéb, mint intézet, rend-
őri intézet, melyben az embernek lennie kell ; mert kivüle 
nem lehet ; nem ,hazal ez, a szónak nemes értelmében ; mert 
polgáraiban nem létezik azon vallásos ihlet, mely nélkül 
igazi hazaszeretet, s a honfitársaknak becsületes összetar-
tása jóban s roszban egyaránt nem képzelhető ; s épen mivel 
nem ,haza', hanem csak ,állam', azért ennek az államnak 
számára oly czélt kelle feltalálni, melyet valamennyi tagjai-
nak képzelt, vagy amint ez egy rendőri intézetben egészen 
helyén van : kierőszakolt közreműködése által elérni lehessen, 
anélkül, hogy a vallás csak messziről is szóba jöjjön. Me-
lyik, miféle lehet ez a közös ,felekezetnélküli' czél ? Meg-
felel erre a szabadkőmüvesi jargon : e közös czél a ,Oultwrl, 
a közművelődés, melyet a páholy tudvalevőleg mindenütt a 
világon a vallás helyébe tenni iparkodik. 

Igy keletkezik a ,jogállam' mellett a ,cultur állam1, 
melynek közművelődése époly képzelt s abstract, mint ,joga', 
néhány tuczat általánosan hangzó phrázis, melyet a legok-
tondibb nyárspolgár is, csak néhányszor hallotta legyen, 
utánpapolhat, igy felvilágosult ,művelt' állampolgárrá mi-
nősítvén magát, s ha sokan vannak együtt, azon csak ha-
szontalan jelszók s lelkismeretlen gazok által, nem annyira 
hajtható, mint inkább orránál fogva vezethető tömeget ké-
pezve, mely minden igazán jót, nemeset s műveltet, mint 
előtte felfogbatatlant, buta irigységgel gyűlölvén, a 19-dik 
századnak ,müveit közvéleményének' elnevezése alatt sze-
repel, mint a ,culturállam'-nak kiváló alkatrésze s szemé-
lyesitője, jellemtelen demagógoknak mindenre használható, 
értelem s öntudat nélküli eszköze. 

Ezen, minden vallástól eltekintő ,culturállam' a val-
lásnak született személyesitőjében s bordnokában, a kath. 
egyházban természetes ellenségét látja, mely meggyőződés-
nek nyilvánulását ,Kulturkamp/^-nak nevezik. Ezen ,Kul-
turkampf' semmi egyéb, mint a hatalomra vergődött vallás-
talanságnak irtó háborúja a vallás ellen. Hozzá járul a status 
omnipotentiájának fictiója, melynél fogva a ,culturállam' csak 
azért is küzd az egyház ellen, mert ez neki a polgárok kizáró-
lagos igénybe s birtokba vételére nézve veszélyes concurren-
tiát csinál, s mert fogalmaival nem tudván a részvénytársula-
tok, a zsidóság e kedvenczeinek magaslatai fölé emelkedni, 
az egyházat is olyanná alányomni szeretné. 

Könnyű immár belátni, hogy a zsidó ezen ,Kultur-
kampf'-ban miért vesz ily dühös, eszeveszett örömmel részt 
s meg kell vallani, hogy ezen a gyilkos, hazug phrázisok 
fegyvereivel vivatott culturharczban oly merészséget fejt ki, 
minőről anyagi fegyverekkel kiküzdendő tusákban még ál-
modni sem merne; s oly s z í v ó s kitartást, mely eléggé mutatja, 
mily jó ,üzlet'-nek tartja azt. De tudja is a zsidó, hogy mi az, 
mi ellen küzd; tudja, hogy a katholikus egyházat ostromolván, 
magát a kereszténységet ostromolja, s vak dühében azt reméli, 
hogy amazt megsemmisítvén ezt semmisitendi meg, ameny-
nyiben az egyháznak, mint ugyancsak a kereszténység (Is-
ten rendelte) szervezetének darabokra törése után valami 
,christianismus vagus' maradna, mely az általános ,Cultur' 
zavaros folyadékába belevegyülve Izrael fiait nem nyugtala-
nítaná többé. De azért is szitja oly nagy örömmel eme cultur-

harczot a zsidó ; mert duobus litigantibus tertius gaudet, és 
ha a keresztény társadalom az egyház elleni, oktalan dula-
kodásában mindkettőjöket tönkre teszi, akkor ezáltal csak a 
raindkettőjök közös romjain emelkedhető zsidóuralom szá-
mára egyengeti a tért ; elég ok a zsidóra nézve, hogy a goi-k 
egymás közti véres veszekedéseit ,lelkesedéssel' elősegitse. 

(Folyt, köv.) 
« 

EGrTSÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l ' e s t , april 28-án A z á g o s t a i h i t v a l l á s ú 

e v a n g é l i k u s o k e m l é k i r a t a a k ö z é p t a n o d á k 
ü g y é b e n . (Vége.) Sokkal érdekesebb mindennél az, hogy 
ámbár bevallják, „hogy ág.-hitv. bölcsészet-természettudo-
mányi felsőbb tanintézetük és tanárképezdéjük nincsen", 
mégis mindemellett tiltakoznak a törvényjavaslat azon ren-
delkezése ellen, mely kimondja, hogy a nem állami gymna-
siumokban csupán oly egyének alkalmazhatók tanárokul, 
kik állami vizsgáló bizottság előtt, vagy a hazában levő va-
lamely nyilvános és bölcsészet-természettudományi tanszék-
kel biró főtanoda tanárkepezdéjénél tanári szigorlatot állot-
tak ki s tanári működésre oklevéllel képesittettek. Termé-
szetes, hogy itt is főszerepet játszik az 179% 26-ik tvcz. 
Kormányunk nagyobb igazságtalanságot nem követhetne el 
a többi felekezetek irányában, mint ha ily nyiltan bevallott 
tehetetlenség, a tanári képesitést eszközölhető ily hiány 
mellett is gyengeséget tanusitana a protestáns velleitások 
iránt. Eddig is a legkiáltóbb igazságtalanság volt, hogy mig 
katb. szerzeteseinktől, kik a tanári állásra különösen ké-
peztettek, megkívántatott, hogy államvizsgát tegyenek le, 
a protestánsok, kik saját vallomásuk szerint tanárképezdé-
vel newbirnak, ezenfelül még az államvizsga alól is kihúzták 
magokat. Az a biztosítás, melyet az „autonom tanárvizsgáló 
bizottság" működése által nyújtani igér az emlékirat, kép-
zett tanárok tekintetében, a kormányt ki nem elégítheti, 
mert épen az autonomia ürügye alatt ki van zárva ismét 
minden ellenőrködés, hogy az illető tanárjelöltek birnak-e 
azon képzettséggel, mely a tanári állásra szükségeltetik. 
Nem vagyunk mi épen szerelmesek abba, hogy az állam 
mindenbe beleavatkozzék és igy mindenhatóságát e térre is 
kitérjeszsze, de azt meg épen nem tudjuk belátni, hogy 
miért fáznak hát atyánkfiai annyira az ellenőrködéstől, ha 
oly bizonyos, hogy azok a protestáns tanárok mindugyannyi 
képzett emberek, ha ez a képzettség csakugyan olyan, mint 
lenni állíttatik ! Álljanak ki tehát a sikra, mint a katholi-
kusok, a tanügy csak nyerni fog vele, mert fokozni fogja a 
buzgóságot más felekezetekben is, nehogy elmaradjanak a 
protestáns állítólagos képzettség megett, hadd világoskodjék 
a protestáns műveltségnek fénye itt is, s azért ismételten 
kérjük a kormányt, hogy ez óhajtás irányában magát gyen-
gének és más felekezetek irányában igazságtalannak ne ta-
nusitsa, vagy — ezeket is mentse fel a vizsgától. 

Önmagában véve alig lenne kifogásunk azon további 
tiltakozás ellen, mely azt ellenzi, hogy az evangelikus isko-
lai vagyonnak kezelését is a közoktatási ministerium ellen-
őrizze; — mondjuk önmagában véve ez ellen nem lenne ki-
fogásunk ; de minthogy az ,egyenjogúság' u. n. ,nagy elvé-
nek' korszakában élünk, minthogy az egyenjogúság, szájuk-
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kai fáradhatlanul működő előharczosai épen prot. atyánk-
fiai lenni szoktak: ugy nem vehetik nekünk rosz néven, 
ha azt követeljük, hogy az egyenjogúság nagy elve rájok is 
alkalmaztassák, vagyis, hogy iskolai alapitványaik keze-
lését is mindaddig ellenőrizze az állam, mig csak ezt a ka-
tholikus vagyonnal teszi és pedig annyival is inkább, mert 
atyánkfiai nem egyszer önmagok is panaszkodnak presbyter 
uraimék gazdálkodása ellen, sőt igen jól emlékszünk, hogy 
néhány évvel ezelőtt, egy már régebbi főkurátor ur gazdálko-
dása valamely akadémiai értekezletben igen sajátságos szin-
ben volt feltüntetve ; — de mindettől eltekintve, csak azt 
mondjuk : gleiches Recht für Alle. 

Nagyon felfogjuk protestáns atyánkfiai nyughatatlan-
ságát a törvényjavaslat azon §-a ellen, mely azt rendeli, 
hogy a törvény követelményeinek meg nem felelő taninté-
zet bezárandó, amit oda óhajtanának módosíttatni, hogy ily 
tanoda csak a nyilvánossági jogtól fosztassék meg. Biz' uraim 
ez a §. végveszélylyel fenyegeti az országban csak ugy 
nyüzsgő protestáns zugtanodákat. De mi már csak a mon-
dók vagyunk, hogy inkább legyen kevés, de jó, mint sok, 
de rosz tanoda, még akkor is, ha a protestáns tanodák két 
harmadrészét is be kellene ezért csukni. Ugyan mi is lenne 
segitve azáltal, ha ezek az ismeretes zugtanodák, ámbár 
mint nem nyilvánosak, továbbra is fenállanának ? A tanít-
ványok itt elvégeznék, ugy a hogy tanulmányaikat és el-
mennének más protestáns gymnasiumba, ahol azután épen a 
napokban felderített módon bizonyítványt nyernének s aki 
meg ily módon sem tud érettségi bizonyítványra szert tenui, 
annak számára egyik-másik pajtása ,elveszti' a magáét, s 
a másodlat segítségével most már mindakettő ,érett', kitűnő 
gyümölcse a protestáns tudományosságnak ! Ignotos 
fallit, notis est derisui az az állitás, hogy ha ily felszerelet-
len protestáns gymnasiumok bezáratnának, hogy akkor ha-
zai közművelődésünk és nemzeties irányban történő tudo-
mányos fejlődésünk kipótolhatatlan kárt szenvedne. Nem 
egyéb ez, mint phrázis, melyet azonnal elővesznek, mihelyt 
valahol a protestáns privilégium fenyegetve van. No bizony, 
az a hírhedt érettségi bizonyitványi eset ugyancsak eléggé 
felvilágosithat bennünket, hogy mit kell értenünk a hazai 
közművelődés és a nemzeties irányú tudományos fejlődés 
alatt, nem is szólva a tót protestáns gymnasiumokról ! A bot-
rányok megszüntetését némilég csak is ezáltal lehet eszkö-
zölni, ha a törvények által előirt kellékeknek meg nem fe-
lelő tanodák bezáratnak, igy talán a proletár sereg is rneg-
kevesbül idővel. 

Van még egy pont a többek közt, melyre nem mu-
laszthatjuk el, hogy megjegyzésünket ne tegyük. Az ismer-
tetett emlékirat ugyanis többszörösen hangsúlyozva emeli 
ki a protestáns ,lelkismeret' nyugalmát, mely meg lenne za-
varva, ha az országgyűlés, figyelembe nem véve az emlék-
iratban foglalt intéseket, a törvényjavaslatot ugy a mint az 
fogalmazva van, megszavazná. Ebből tehát az következik, 
hogy protestáns atyánkfiai azt akarják, miszerint az ország-
gyűlés oly törvényt hozzon, mely az ő lelkismeretük nyu-
galmát nem zavarja. De ha ennyire szent a protestáns lel-
kismeret, hogy annak nyugalmát zavarni nem szabad, ke-
vésbbé szent-e a katholikus lelkismeret nyugalma ? nem jo-
gosan követelhető-e, hogy az országgyűlés a katholikus lel-

kismeretet is épen ugy tiszteletben tartsa, mint tartja a 
protestánsokét ? sőt nem ugyanezt követelhetjük-e protes-
táns atyánkfiaitól is ? és mégis nem a protestansok-e leg-
inkább azok, kik a katholikus lelkismeretet minden a val-
lást csak messziről is érintő ügyben sértegetik ? nem ők-e 
azok, kik gyalázzák, rágalmazzák a katholikusokat, vala-
hányszor ,megsértett lelkismeretük érdekében'felszólalnak ? 
s váljon e protestáns irány nem uralkodik-e eléggé szomo-
rúan, még a törvényhozási körökben is? Alig hiszszük, hogy 
atyánkfiai valami privilégiumot lennének képesek felmu-
tatni, mely őket felhatalmazza a kath. lelkismeretnek sérte-
getésére, ha csak nem a calumiare audacter-féle, végrende-
letileg hagyományozott szólamot. Különben, hogy minő lel— 
kismereti nyugtalanságot okozhatnak a középtanodai tör-
vényjavaslatnakfelhozott pontjai az atyafiaknak, azt nagyon 
bajos is megfejteni ; ellenben, hogy létezik már akárhány 
törvény, mely a kath. lelkismeretet sérti, azt csak a gyűlö-
lettől elfogult tagadhatja; valamint azt is, hogy ezekben a 
protestánsoknak nagy részök van, pedig quod tibi fieri non 
vis, alteri ne feceris. 

Befejezésül még csak annyit mondunk, hogy egyrészt 
igen kíváncsian vagyunk tudni, váljon minő czimet fog az 
országgyűlés a középtanodai törvénynek adi. Azon esetben, 
ha az emlékirat megjegyzéseit figyelembe veszi, váljon t. i. 
,országos' vagy csak a ,katholikusokat illető' törvénynek 
fogja-e nevezni ; másrészt hogy minő magatartást fognak 
követni atyánkfiai a törvénynyel szemben, ha majd figyel-
men kivül hagyatnának megjegyzéseik, azon protestán-
sok, kik a katholikusoknak folyton szemükre vetik, hogy 
az állam törvényeit nem tartják tiszteletben ? azt véljük, 
hogy rövid időn mindakét kérdésre világos választ fogunk 
nyerni. • 

Tiszacidék, április végén. „Et h a e c m e m i n i s s e 
i u v a b i t !" (III.) Ha a közöttünk észlelt jelenségek, tények 
által ránk gyakorolt benyomás hatása alatt mindig könnyű 
volt megtalálnunk a kellő, az alkalmas szavakat gondola-
taink, érzelmeink kifejezésére, fájdalom ! nem mondhatjuk 
ezt, midőn a magunk közötti, az egymással szembeni viszo-
nyainkat tekintjük, tüntetjük fel. 

Fájdalom ! ismétlem ; mert valóban lehangoló, leverő, 
elszomorító, elkeserítő az a meggyőződés ; melyre a tapasz-
talás szolgáltat indokot, alapot — : miszerint nincs meg ná-
lunk, nincs meg bennünk az egyetértés, az összetartás, a 
közakarat ama kívánatos, sőt szükséges egysége, mely állá-
sunkban, fellépésünkben, eljárásunkban, az eszély, tapintat 
és erély actiójára, a számunkat megillető tekintély, suly és 
hatás kifejtésére, alkalmazására képesekké teendene ! 

Pedig hát — bizony bizony — azon szellemi, értelmi 
felsőbbség, azon erkölcsi öntudat és érzék, azon physikai 
erő és eszközök, melyek előnyeivel másokat megelőzünk, s 
melyeknél fogva előtérben, praedominans helyet foglalhat-
nánk, jogaink, érdekeink figyelembevétele, méltányoltatása 
czéljából, csak akkor volna, lehetne megfelelőleg teljes mérv-
ben érvényre juttatható, hogy ha a rendeltetésük és hiva-
tásuk feladatait, a lelkismeret és becsület követelményeit 
ismerő és teljesítő tagok, semmiféle melléktekinteteknek 
nem rendelik alá a kötelességérzetet, amely legfőképen alkotja, 
képezi, közvetíti a különben netalán heterogen elemek cor-
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relatióját oly testület magán és nyilvános életében, minő az 
egyház ! 

Azonban — szerencsétlenségünkre ! — épen e jelenté-
keny, e nélkülözhetlen tényezőnek : a kötelességérzetnek 
hiánya ránk nézve a legfőbb, a legnagyobb calamitas ! 

Okát kérdjük? Okát keressük? Kevés tanulmány 
mellett, kis elmélkedéssel feltaláljuk azt. 

„— Manet alta mente repostum" ! 
Századunkban ugyanis, az egymást követő időszaki 

események, melyek a „totus ab integro saeculorum nascitur 
ordo" mind meg annyi mozzanatai, a társadalomnak oly 
intensiv átalakulását okozák, mely annak egyáltalában min-
den rétegére visszaható számos,fontos következményeket szül. 
Miként az ,eredendő bün' az embert lényében, azaz testileg 
és lelkileg, ugy változtatá meg a ,forradalom' a társadalmat 
természetében, külső- és belsőképen. Uj eszmék, uj elvek, uj 
tanok, uj elméletek, rendszerek és intézmények jöttek di-
vatba, s talán még ,ég', ,föld' és ,Istenek' is mások vannak 
javaslatban, tervezetben ! Innen vagyon aztán, hogy az 
egyesek, azon utópistákon, rabulistákon és exaltadosokon 
kivül, kik mint a hasissal élők, szántszándékkal juttatjákma-
gokat a láz mámorába, önkivületbe, mintegy önkénytelenül, 
öntudatlanul, észrevétlenül és akaratlanul öröklik avagy 
elsajátítják az általános intuitiót, a közös gondolkozás-, 
érzés- és cselekvésmódot ; amennyiben „in natura hominis 
est, sequendi ilium cum quo habet societatem", hacsak — 
miként himlőoltással a légből is besziható köranyagot, nem 
paralysáljuk az áthasonitás e folyamát azzal az antidotum-
mal, melyet a hit- és erkölcstana által a vallás eszközöl ! 

Ámde itt van a bökkenő. Mert hisz' különösen e rész-
ben botrányig nagy a felületesség, tudákosság tudatlan-
sága, ügyefogyottsága. Már pedig „ignorantia conturbat ne-
gotiorum naturam formamque meritorum" ! (S. Aug. sup. 
Beati im.) s a mellett: „pessimáe matris ignorantiae, pessi-
mae itidem duae filiae sunt scilicet falsitas et dubietas; illa 
miserior, ista miserabilior ; illa perniciosior, ista molestior" ! 

Képtelenség volna ugyan oly tanulmányt, készültséget 
sürgetni, várni a világi rendtől, minő a szakképzettséget 
feltételező élet-, inkább kenyérpályák egyikén avagy mási-
kán megköveteltetik ; ámde — modern kifejezéssel élve — 
azon ,vagyon' az a ,forgalmi tőke', melylyel a tévely és csa-
lódás ,schwindel'-ében, mint alapitó, igazgató, részvényes, 
pártoló avagy tiszteletbeli tagok hazardirozuak, nevetségig 
csekély arra, hogy előbb-utóbb krachot ne csináljanak. És 
mert csak a ,meggyőződés' nem pedig a „caro et sanguis" 
revelatiója, a ,kötelességérzet' és nem az egyszerű szokás 
szolgálhat biztos irány- s mérvadóul az életben : természe-
tes, hogy azok nélkül folytonos, majdnem örökös az aberra-
tio. Igy lesznek az emberek „nubes sine aqua, quae a ventis 
circumferuntur ; arbores autumnales, infructuosae, bis mor-
tuae, eradicatae; ductus feri maris despumantes suas con-
fusiones ; sidera errantia, quibus procella tenebrarum ser-
vata est in aeternum" ! (Ep. Judae Ap. 12. 13.) (Folyt, köv.) 

Paris. A f r a n c z i a k a t h . e g y l e t e k é v i 
n a g y g y ű l é s e aprilhó derekán a tagok s egyes egyle-
tek képviselőinek igen sürü részvéte mellett megtartatott. A 
nevezetesebb inditványok közül emiitjük azt, mely két ka-
tholikus egyetemnek alapítását pendítette meg, melyeknek 

egyike Lilieben, másika Angersben nyittatnék meg, mig 
több más helyen a szentszék által helybenhagyott bölcsé-
szeti, orvos- s jogtani academiák terveztetnek. A gyűlés, 
melynek elnöke a politikai téren is mint a legitimitásnak 
egyik nemesjellemü előharczosa ismeretes Chesnelong volt, ő 
szentsége részéről külön távirattal tiszteltetett meg, melyben 
a tagokat megdicséri azért, hogy az egyház jogaiért annyi 
buzgósággal s kitartással küzdenek. 

Az első szónok, d'Arvil báró jelentést tett ,A ke-
resztény művészet társulata' czimü fiók-egyletnek működé-
séről, melyet a közgyűlés ezelőtt három évvel alapított. Az 
elnök megjegyzé, miszerint ez egylet igen dicséretesen mű-
ködik, amint ugyancsak a gyűlési nap reggelén a saint-
Germain-l'auxerroisi templomban tartott egyleti mise alatt 
is a 13-dik századból származó egyházi énekek előadása által 
a jelenvolt tagok lelki épülésére szolgált. De Damas atya a 
katonai könyvtárak szervezetével foglalkozó fiókegylet mű-
ködését ecsetelte. Ezen vállalat, a hadügyminiszternek tel-
jes helyeslése mellett három hónap alatt 20000 könyvet 
osztott szét, mig a (szabadkőműves) népoktatási egylet 
ugyanezen idő alatt csak 4000-et, a ,Franklin'czimü társulat 
csak 1500-at osztott ki. 

Depit tagtárs az elemi oktatásról értekezik, melynek 
vezetése az egyházat s a családot illeti. Papok vezetése alatt 
álló elemi tanitóképezdék megalapítását indítványozza. De 
Saint-Mouris a ,Société bibliographique' jelentését adja elő, 
mely eddig 34000 iratot bocsátott ki, socialis s vallásügyi 
kérdésekről. Bailly a kath. munkásegyletek szövetségéről 
szól, melyhez 700 egylet tartozik, s melynek áldásos műkö-
dése mindinkább észrevehetővé válik. Albert de Mun gróf a 
katholikus legényegyleteket tárgyalja. Eddig van 50, össze-
sen 600 taggal. Az utolsó szónok msgr. Ségur volt, ki ha-
sonló katholikus nagygyűléseknek a vallásos szellemek eme-
lésére való jótékony befolyásáról szólt, s végre a gyűlést 
felhivta, hogy az ,Année d'expiation' czimü egylet iránt he-
lyeslését s részvétet fejezze ki, mely egyletnek tagjai arra 
kötelezék magokat, hogy nagypéntektől nagypéntekig egy 
egész esztendőn át mindennap az egyházért s a hazáért 
imádkoznak. 

A nagygyűlés tavai Nantesben tartatott; hol fog esz-
tendőre tartatni, későbbi határozatnak képezi tárgyát. Jelen 
volt több mint 1000 tagtárs, köztük 40 érsek s püspök. 

London. A r i t u a l i s t a k é r d é s mindinkább 
nagyobb zavarba hozza az anglikán püspöki kart, a meny-
nyiben ezen ügy most már valóságos chaossá fejlődött, vagy 
ha tetszik bonyolodott össze, olyannyira, hogy bátran azt 
mondhatjuk, miszerint az ósdinak s az éretlen újnak ama 
sajátságos vegyüléke, azon számtalan ellenmondás s ebből 
származó visszaélés, mely az angol viszonyokat jellemzi, 
sehol sincsen annyira észrevehető, mint épen az anglikán 
egyházi ügyek s kérdések körül. 

Ezen állapot immár oly tűrhetetlenné vált , hogy 
még az anglikán püspöki kart, a világnak eme legtét-
lenebb s legközömbösebb testületét is mumiaszerü nyu-
galmából felrázta, a canterburyi érsek, mint az anglikán 
hierarchiának feje e napokban törvényjavaslatot fog be-
nyújtani, mely, ünnepélyes kijelentése szerint, azon bé-
kés forradalmak egyikét fogja előidézni, minőkről az an-
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gol nemzet századok óta hires. Eltekintve azonban ő ma-
gasságának eme nagyhangú nyilatkozatától egész indítvá-
nya arra fog szoritkozni, hogy az u. n. ,egyformasági tör-
vény' (conformist-bill) ismét hatályba léptettessék ; pedig 
az angol protestantismusnak egyformátlansága épen ezen 
egyformasági törvénynek hozatalával kezdődött, mely soha 
szigorúan tiszteletben nem tartatván, legfelebb arra való 
volt, hogy bizonyos veszekedéseknek, ha kell, törvényes 
háttért adjon. 

Jelenleg az angol egyháznak belállapotát legjobban 
akként rajzolhatjuk, ha abban kétféle non-conformistákat 
különböztetünk meg : innen s túlnan állókat. Ezek a hajdani 
,dissenter' s a 16-dik századbeli puritanusoknak utódjai, 
kik manap wesleyanusoknak, baptistáknak, quakeroknak s 
Isten tudja még hogy nevezik magokat, s a katholikus egy-
háztól még távolabb állanak, mint maga az anglikán 
felekezet. 

Ellenben, a kiket ,innen álló non-conformisták'-nak 
neveztem, azok, kik lassan de határozottan a katholicismus 
felé közelednek. Általánosan ,rilualistáknakí neveztetnek. 
Ezek azok, kik ellen a canterburyi érsek már évek óta pe-
rel, részint saját kezdeményezéséből, részint pedig hogy 
egyes, befolyásos fanaticusok nógatásainak eleget tegyen. 
Legujabbi beszédében is a következő bűnökről vádolta őket 
a felsőház előtt : szentelt vizet használnak s hasonlólag meg-
szentelt gyertyákat is, az oltárra feszületet tesznek, midőn 
az egyházi ténykedésre a templomba bevonulnak pacificalét 
tartanak kezökben s gyertyavivö gyermekeket állítanak az 
oltárhoz ; az isteni tisztelet alatt térdet hajtanak s tömjént 
égetnek, képekkel s szobrokkal diszitik fel a templomokat, 
imádkoznak a hold. Szűzhez s az apostolokhoz s végre : a fül-
gyónást gyakorolják ! 

Ez utóbbira nézve érdekes egyes angol ritualista pa-
poknak okoskodását hallgatni. 

„Nem igaz — mondja, — hogy mi a fülgyónást be 
akarnók hozni, ki is akarna Kálvin igazi egyházában ilyetén 
visszaélést ismét életbe léptetni ! Szó sincs róla ! Azonban 
minden buzgó lelkipásztor tapasztalhatja, mennyire szere-
tik a hivek, ha tudják, meghatározott órákban s meghatá-
rozott helyen, mikor s hol találhatják biztosan lelkészöket, 
hogy vele tanácskozzanak, akár világi ügyeikről, akár ne-
taláni hitbeli aggályaikról. Hiszen csak örülhet a pap, ha 
ekként érvényesítheti magát. Már most mi is természetesb, 
mint hogy ezen találkozási hely a templomban legyen, s mi 
természetesbb, mint hogy a pap üljön, mert állva csaknem 
beszélhet egy pár óráig hol egyikkel, hol másikkal. Aztán 
nem szereti minden ember, ha látják, hogy ő most a pappal 
beszél, amiért az ülőhelynek mindkét oldalán holmi reke-
szeket állithatunk fel, melybe az illetők beléphetnek : a pap 
pedig, hogy rendet tartson, hol a jobbfelül, hol a balfelül 
levővel ,tanácskozik' — ezt nevezik a roszakaratuak ritua-
lista fülgyónásnak, arról vádolván minket, hogy roma-
nizálunk !" 

Elég az hozzá, hogy ezért a romanizálásért az angli-
kán püspökök folytonosan perlekednek ritualista papjaik 
ellen. Mert tudnivaló dolog, hogy ily vallásügyi viták el-
döntésére külön törvényszék létezik, melytől a felebbezés a 
királyné magántanácsához megy, csakhogy egyegy per leg-

alább egy esztendeig, a felebbezési tárgyalás pedig három-
szor annyi ideig tart, ugy hogy felette nehéz ez uton a ri-
tualista mozgalmat elnyomni, mely ,bajon' az érsek épen 
fentemiitett inditványa által segíteni szeretne ugyan, de 
váljon eredménynyel-e, az más kérdés. 

Svajcz. Az ü l d ö z é s t ö r t é n e t é h e z . Az újkori 
pogányság lankadatlanul folytatja üldözéseit egyházunk s 
hitünk ellen. A berni kormány nem éri be azzal, hogy hithű 
papjainkat földönfutókká tette, hanem egy legújabb ukaz 
által megtiltja a hiveknek száműzött lelkipásztoraikhoz za-
rándokolni, hogy igy legalább néhányszor az évben hallhas-
sák az Ur igéjét 3 járulhassanak asztalához. Ezen, a fran-
czia határon át történő zarándokiások a berni zsarnokok 
szerint a közrendet sértik, s veszélyes tüntetésekre adnak 
alkalmat. Ez a svajczi polgárnak szabadsága 1874-ben. 

De még ez sem elég. Szabadkőműveseink még azzal 
sem érik be, hogy vannak ,törvényeik', melyeknek segítsé-
gével vérig zaklathatnak minket; hanem ősi szokásuk sze-
rint a gyilkot is alkalmazzák ellenünk. Ime néhány eset a 
sok közül. A Villars-le-Sec nevü franczia falunak lelkésze 
átjön bizonyos egyházi ügyben hozzánk a berni Jurába. A 
határon innen néhány lépéssel láthatlan kezek több, fájda-
lom igen jól irányzott lövéssel fogadják, miből a derék pap 
ujolag megtanulhatta, mit különben már régóta tudott; hogy 
az ember a svajczi földön a katholikusoknak érdekeit nem 
szolgálja büntetlenül. Más esetben történt, hogy egy fran-
czia földön fekvő majorságot, melyben egyik száműzött pa-
punk megvonulva el, egy egész csoport liberális útonálló 
több éjjelen át megszállva tartott, olymódon, hogy nem volt 
tanácsos a kifelé nyiló szobák valamelyikében gyertyával 
mutatni magát, mert az ostromlók akárkire is az ablakon 
keresztül belőttek. S mindez a svajczi hatóságoknak szeme-
láttára történik, sőt a rágalmazás gyanúja nélkül majdnem 
azt mondhatjuk: megrendelésökre. 

A katholikusoknak magatartására vonatkozólag, hála 
Istennek azt mondhatom, hogy azok hitökhez rendithetlenül 
ragaszkodnak ; csakhogy azoknál, kiket a baj nem ér köz-
vetlenül bizonyos apathiát sem mernék tagadni. Itt ugyanis 
nem a juravidéki, hanem más kantonbeli katholikusokról 
beszélek, kik a dolgot mindaddig meglehetősen közömbösen 
veszik, mig saját magok személyét nem illeti. Gyakran még 
az emberi félelem is az, mi tevékenységöket megbénitja, 
mihez még az is járul, hogy a katholicismus kisebbségben 
lévén Svajczban, még a katholikus kormányok is, a,Sonder-
bundskrieg' tapasztalásai után bizonyos, emberileg megma-
gyarázható félelem hatása alatt állanak. 

Innen magyarázandó a következő eset is. Zug, tősgyö-
keres katholikus s conservativ kanton, mely eddig a szék-
helyéből elűzött Lachat püspöknek, joghatósága gyakorla-
tának tekintetében mi akadályt sem görditett útjában. Ellen-
ben Argau, a svajczi szabadkőművesség, radicalismus s isten-
telenségnek régi idők óta classicus földje, semmiféle egyházi 
ténykedést sem enged meg a püspöknek, ugy hogy az ar-
gaui katholikusok, többi közt, évek óta sem részesülhettek a 
bérmálás szentségében. Ily szomorú körülmények közt akként 
iparkodtak magokon segiteni, hogy a szomszéd Zugba át-
menvén, egyes püspöki ténykedések alkalmával az ottani 
hívekhez csatlakoztak. De Keller Ágoston, az argaui katho-
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likusoknak zsarnoka ezt nem tűrhette. Ráirt, szokott durva 
modorában a zugi kormányra, s ez — körlevelet bocsátott a 
plébánosokhoz, melyben idegen gyermekeknek zugi földön 
való megbérmáltatását szigorúan megtiltja ! Hogy ily szo-
morú körülmények közt a defectiók sem ritkák, miért ta-
gadnók ? ! 

Baj fenyegetödzik Freiburg felül is. Ezen város mind-
eddig szintén kitűnően conservativ szelleműnek tartatott ; 
most pedig, az utolsó községtanácsi választások alkalmával 
a felforgatók roppant szótöbbséggel győztek. Igaz, hogy a 
legnagyobb pressio, a legszélesebb mérvű vesztegetések előz-
ték meg a választást ; de erre most már hiában hivatko-
zunk; mert ellenségeink azért is csak a hatalom birtokában 
maradnak, melyet ellenünk minden irányban kizsákmá-
nyolni legelső teendőjök leszen. Szerencse, hogy a vidék 
népe még nincsen elrontva a liberálisok által, mi a jó ügy-
nek némileg mégis előnyére leszen ; de azért magában a vá-
rosban oly dolgokra készülünk, melyek nem sokban fognak 
a párisi communetől különbözni ; néhány előjátékot már a 
szavazás napján láttunk, mikor nagyobb nyugtalanságok 
kitörését csak egy szövetséges zászlóaljnak esetleges ittléte 
akadályozá meg. 

Az ókatholicismusról is irjak valamit? De hol van az ? 
Alig megkülönböztethető a protestantismustól s a szabadkő-
művességtől. Legnagyobb baja az, hogy ,papjai' legnagyobb 
részét a franczia fegyházak reclamálják. E napokban a 
Solothurn kantonbeli Friinbach nevü helységnek ókatholi-
kus lelkésze, valami Kilchmann nevü egyén halt meg. Ha-
lála óráján egy ölteni kapuczinus atyát hittak hozzá, minő 
eredménynyel, nem tudom. Mindenesetre imádkozzanak a 
svajczi katholicismusért, mert nagy veszélyek közt forog, s 
a pokol fiai borzasztó erélylyel működnek. 

IRODALOM. 
De Romani Pontificis infallibilitate, seu Vaticana Defi-

nitio contra novos haereticos asserta et vindicata, auctore 
Jo. Perrone S. J. in Coll. Rom. stud, praef. Aug. Taurin. 
Marietti (Ratisbonae, Pustet) 1874, 8-adr. 222 1. 1 ft. 60 kr. 
(Folyt.) Hogy egy Perrone munkájával szemben bírálatról 
nem, legfelebb csak ismertetésről lehet szó, az természetes, a 
miért is e helyt t. szerkesztő ur engedelmével csak arra szo-
rítkozom. A munka tizenkét fejezetre oszlik. Az első a vati-
káni határozatnak egész szövegét adja, s annak főbb védőit 
valamint megtámadóit sorolja elő. Következik a tantételnek 
bibliai bevitatása, Máté XVI, 1 5, Luk. XXII, 31 s Márk 
XXI, 16 alapján, minden helyhez a róla értekezett latin s 
görög egyházatyák s irók szószerint idéztetvén, jegyzetek-
kel s magyarázgatásokkal. Ennek logikai folytatása az ide-
vonatkozó zsinatok nyilatkozatai, magoknak a pápáknak e 
tétel körüli nézete s végre a régebbi egyházatyák irataiból 
merített érvek, gazdag, változatos sorozatban. 

Ezek után a régebbi scholasticusokra s az ujabbi tar-
tományi zsinatokra kerül a sor. A franczia s olasz zsinatok 
után szerző az osztrák-németeket emliti e szavakkal: „Quoad 
Concilia provincialia, quae tum in imperio Austriaco, tum 
in Germania per id tempus celebrata sunt, quamvis expressa 
eiusmodi professio non habeatur, tarnen implicite et aequiva-

lenter eam continent per Concilii Florentini formulám, qua 
agnoscunt et profitentur ,Beatissimum Principis Apostolo-
rum Successorem Romanum Pontificem in universum orbem 
tenere primatum, verum esse Christi vicarium, totiusque Ec-
clesiae et omnium Christianorum Patrem et Doctorem existerei; 
velut legitur in Actis Concilii Pragensis: (1860) ,Confitean-
tur nobiscum et cum orthodoxis per orbem terrarum fidelium 
turmis Sanctae Romanae Ecclesiae principatum et Pontificis 
Romani Primatum summa qua decet nobiscum pietate vene-
rentur, colantque SS. D. N. Pium IX. ceu legitimum Prin-
cipis Apostolorum Successorem, Jesu Christi in terris Vica-
rium supremum fidei Doctorem et navis Christi gubernato-
rem, cui fidelissima obedientia animique assensus ab omni-
bus, qui ad ovile Christi pertinere volunt, praestetur." 

Néhány dél- s éjszakamerikai, angolhoni s németal-
földi zsinat után az 1850-i esztergomi s 1863-i kalocsai is 
idéztetik, végül pedig a sz. Péter centenáriuma alkalmával 
1867-ben Rómában összegyűlt püspököknek már egyszer 
emiitett felirata, melyben e szavak fordulnak elő : „Firmum 
enim menti nostrae est, alteque defixum, quod Patres Flo-
rentini in decreto Unionis definierunt : Romanum Pontificem 
Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae Caput, et omnium 
Christianorum Patrem et Doctorem existere, et ipsi in B. 
Petro pascendi, regendi etgubernandi universalem Ecclesiam 
a D. N. J. Chr. plenam potestatem traditam esse". 

Ennyi fényes hittani s történelmi bizonyiték után méltán 
mondhatja szerző: „Omnia, ut patet, praedisposita erant, ni-
hilque deerat, ut Veritas haec, quam iugiter Ecclesia et di-
ctis et factis patefecerat, sigillo ut ita loquar, oecumenici 
Concilii consignaretur." (Folyt, köv.) 

H i v a t a l o s . 
— Pályázat. A budapesti magyar kir. tudomány-

egyetem hittudományi karánál az ószövetségi szentirati ta-
nulmányok tanszéke 1260 frt. évi fizetéssel s 1365 és 1470 
forint fizetésbeli előléptetési fokozatokkal, évi 740 forint 
fizetési pótlék s 400 forint lakbérrel üresedésbe jővén ezen 
tanszék betöltésére ezennel csőd hirdettetik s elnyerése végett 
pályázat nyittatik. 

A melyre versenyző kath. egyházrendbeli férfiaknak 
tudományos és tanitói képességüket kellőleg bizonyító okmá-
nyokkal, püspöki elbocsátó-levéllel és életirati vázlattal fel-
szerelt folyamodványaik a budapesti magy. kir. egyetem 
hittudománykari dékáni hivatalnál folyó 1874. május 31-ig 
bezárólag elfogadtatnak. 

Budapest, 1874. évi aprilishó 11-kén. 
A vallás- és közoktatási m. k. minister •kuntól. 

VEGYESEK. 
— Pályázat. Készíttessék oly mü, melyben korunk 

minden természetfölöttit tagadó tévelyeivel szemben tudo-
mányosan, de egyszersmind a müveit világi olvasó közönség 
vallásigényeihez alkalmazottan bebizonyíttatván az úgyne-
vezett természeti vallás elégtelensége az ember végczélja el-
érésére, vitattassék be e természetfölöttinek szükségessége s 
ennek kapcsán a kereszténység isteni eredete és szükséges 
volta az emberi nem üdvére. A legjobb műnek jutalma a 
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Horváthféle alapítvány értelmében — mely szerint a pálya-
nyertes munkáját tartozik kinyomatni — 500 forint. A pá-
lyamüvek, melyek részletes tárgymutatóval is legyenek el-
látva, lapszámozva, fűzve, a szerző nevét rejtő jelmondatos 
levél kíséretében legkésőbben 1875. april 30-ig, melyen tul 
nem fogadtatnak el, a m. k. tudomány-egyetem hittankari 
dekánságához intézendők. 

Kelt Budapesten a hittudományi kar 1874. april 20-án 
tartott rendes üléséből. Dr. Bita Dezső, dékán. 

— Samassa József., egri érsek ur ő excja az aranyos-
maróthi, épen most épülőfélben levő elemi iskola költségei 
fedezésére ezer, Hizér község iskolájára kétszáz forintot, az 
újonnan felállított fegyvernek-szapárfalvi kath. népiskola 
szükségletének fedezésére 100 forintot, — az egri főtisz-
telendő főkáptalan pedig szintén 100 forintot adományozni 
méltóztattak. 

— Ledochowszki érsek a berlini legf. egyh. tszék által 
az 1873. april 12-iki törvény 24. §.-a alapján érseki hiva-
talától megfosztatott (!) A szentszék hallomás szerint erélyes 
tiltakozást szándékozik ezen merénylet ellen kibocsátani, 
mely különben, az érseknek megyéjéhez való viszonyát ille-
tőleg jelentés s hatás nélküli. — A boroszlói káptalan fel-
iratot intézett a berlini képviselőházhoz, melyben arra kéri 
e testületet, hogy az üresedésben levő püspökségekre vonat-
kozó tvjavaslatot vesse el. Afelirók kijelentik, hogy tekintve 
az egyház szine előtt tett esküjöket, azon esetre, ha a püspöki 
szék a legf. egyh. tvszék valamelyik határozata által meg-
ürültnek decretáltatnék, nem találnák magokat azon hely-
zetben uj püspököt, vagy akár csak káptalani helyettest is 
választani. Az aláirók közt Künzer kanonok is van, ki tud-
valevőleg ,ókatholikus', s azért a püspök által már régebben 
fel is függesztetett. — A papi fegyelemnek egy szép példá-
ját mutatja a következő eset. A bajorhoni Kempten városá-
nak plébániája, mellesleg mondva, a legjobb javadalmaknak 
egyike, a lelkész halála által megüresedvén, a nép egyhan-
gúlag az eddigi első káplánt, igen derék, tetőtől talpig 
,ultramontán' papot kivánta a megboldogultnak utódjául. A 
püspök, méltányolván a hivek kivánatát, a kormányhoz fel-
terjesztett kijelölésében e káplánt tette első helyre, de a 
kormány a kijelölteknek egyikét sem nevezte ki, hanem egy 
negyediket, ki a kérdésben levő javadalmat nem is kereste. 
Az illető, a tényállás iránt felvilágosittatván, a kormányi 
kinevezést megköszönte. Az ekként felsült kormány más ki-
jelölés felterjesztésére kérte fel a püspököt, ki csakugyan 
ismét három, ez egyszer más jelöltet terjesztett fel, s a 
kormány — ismét oly egyént nevezett ki, mely nem volt fel-
terjesztve, s mely a kinevezést — szintén megköszönte ! ! Az 
ekként kétszer blamirozott kormány természetesen most dü-
hös afelett, hogy az állam és egyház közti viszonyok még 
nincsenek ,rendezve' akként, hogy a plébánosokat is ugy 
lehetne kinevezni, mint az adóexecutorokat vagy éj jeli őröket. 

A new-yorki ,Roman Catholic protection Society' 
1873-ban 264,172 dollárt (1,305,860 frankot) költött jóté-
kony czélokra. Karöltve vele működik a szent-Vincze-egy-
let, mely 901 tagot számlál és 37,375 dollárt (186,875 fr.) 
osztott szét. A tagok ezen esztendő alatt 33,880 látogatást 
tettek, 2101 családot s 8914 külön álló személyt segélyez-
tek. Ezenkivül 130 tagja a vasárnapi iskolákban 6989 gyer-
meknek ingyenoktatására működtek közre. 

— Svajczban az uj alkotmány feletti szavazás mái-
megtörtént s pedig a centralisticus radicalismusnak teljes 
győzelmére, amennyiben az uj tervezet, két harmadnyi szó-
többséggel elfogadtatott. Ezen uj alkotmánynak éle egyedül 

a katholicismus ellen van irányozva, amennyiben a merev 
központosítás immár lehetségessé teszi a protestáns többség-
nek a kath. kantonokat, a törvény' értelmében zaklatni. Azon 
katholikusok, kik prot. kantonokban laktak, minta Bernhez 
tartozó juravidékiek nem sokat vesztenek ezen alkotmány 
által, mert az üldözés már magasabb fokra ugy sem hághat. 
— A katholikus örményeknek üldöztetése folyvást tart 
Konstantinápolyban. Legújabban Hassun patriarchának he-
lyettese a birodalomból kiutasittatott s máris Rómába érke-
zett. — Mennyire igazságos a porosz iustitia ott, hol katho-
likusokról van szó, mutatja a következő eset. A marienwer-
deri menonita községnek prédikátora több fiatal ember, kik 
felekezetök törvényének ellenére fegyveres államszolgálatba 
léptek, kiközösített. Ezek ugyanazon törvény alapján bevá-
dolván a prédikátort, melynek alapján a porosz bíróságok 
Krementz püspök ellen eljártak, a prédikátor már két 
instantiában — felmentetett ! — A kölni érsek, ki eddig az 
ottani fogháznak két meglehetősen tisztességes szobájában, 
melyekből legalább szabad kilátás volt, fogva tartatott, most 
egy oly szobába vittetett át, melynek ablakai tetemes ma-
gasságban lévén semmiféle kilátást sem engednek. Hihetet-
len továbbá az, hogy a fogság kezdetén még saját ügyvédét, 
ki még folyó, májusi-törvények miatti pereiben képviseli, sem 
bocsátották hozzá, sőt most is csak kétszer egy hétben s egy 
börtönőr jelenlétében. 

— A ,Nordd. Alig Ztg.1 Armin grófnak azon emlékira-
tát, melyet nem régen közöltünk apocryphnak bélyegezte; 
erre maga a gróf egy april 21-én Párisból kelt, s Döllinger-
hez intézett levélben e közlést teljesen hitelesnek mondja. 
Ezen levélnek érdekesvolta leginkább abban áll ; mert azt 
bizonyitja, hogy Bismarck s Arnim közt a legnagyobb ellen-
ségeskedés uralkodik. Ha az Arnim-féle emlékirat ugy mu-
tatta be a grófot, mint a ki a Rómaellenes üzelmekben a 
maga idején még Bismarckon is tultenne, akkor egy másik, 
Berlinben közzétett jegyzéke Arnimnak, mely 1869-iki má-
jus havában irva, a csalatkozhatlansági dogmáról azt mondja, 
hogy az államra nézve igen közömbös dolog s Döllingerröl 
igen kicsinylő módon nyilatkozik, arra szolgálhatott, hogy 
ezen diplomatának következetlenségét tüntesse fel s őt ma-
gát a német liberálisok előtt rosz hirbe hozza. Ezért közöl-
tette Bismarck e második jegyzékét, feleletül az emlékirat-
nak Arnim által történt közzétételére, s azért irta ez most 
fentemiitett levelét Döllingerhez, melyben rehabilitálni ipar-
kodik magát, de hiába. 

— Az izraelita iskola-alap ezidőszerint 2.103,000 frt. 
névértékű tőkéből áll, 94,000 frt. évi jövedelemmel. E jöve-
delem az alap folyó évi költségvetésében következőleg oszlik 
fel : a rabbi-seminariumra 20,000 frt., tanitóképezdére 22,000 
frt, a vakok- és siketnémák elhelyezésére az illető intéze-
tekben 12,000 frt., községi iskolák segélyezésére 20,000 frt, 
a két külön hitközségbeli irodák szükségleteinek fedezésére 
8000 frt , s az alap igazgatására 5000 frt., összesen tehát e 
tételek által 87,000 frt. van igénybe véve rendeltetésszerü-
leg az alapjövedelméből. Nem tudjuk a m. k. vallás- s köz-
okt. ministeriumnak melyik osztályában kezeltetnek e pén-
zek, s váljon a 7000 frtnyi többlet általános culturczélokra 
fordittatik-e ? 

= Figyelmeztet jük t. olvasóinkat nyomdánk 
helyiségváltoztatására, mely a nyomdai iroda s ki-
adó-laivatallal együt t a pest-országuti 39. számú 
Luby-házba tétetett át. 

Szerkesztői üzenetek. 
Selmeczre : Kérem a hiányzó példányokat számszerint reclamálni. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, májns 6. 30. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — A liberalismus e's a zsidóm-alom.—• Egyházi tudósítások: Pest. Mivel mulat az országgyűlés. 
Tiszavidék. „Et haec meminisse iuvabit !" Berlin. A diplomatiai leleplezéseknek' folytatása. Boroszló. Főpapi szózat. 

Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Folytatás.) 

Érdekes a l iberalismusnak halálos küzdelmeit 
szemlélni épen azon országban, hol évtizedek óta 
majdnem kor lá t lanul uralkodot t , s a hol épen most 
ha ta lma fénypon t já ra érkezettnek látszott : Porosz-
országban. Avagy mi egyéb mint halálküzdelem 
azon tragicomicus szerep, melyet az ottani birodal-
mi tanácsban a hadügyi költségvetés körül já tszot t , 
s melynek végeredménye szégyenteljes lemondás-
ban állott mindarról, mit születése óta, mint az 
igazi a lkotmányos szabadság alapfeltételeit magasz-
ta l t . A roppant katonai terheknek, a barbár vér-
adónak alábbszálli tását, majd végleges megszünte-
tését igérte e népeknek, s most egy több mint egy-
milliónyi hadseregnek költségeit szavazta meg; — 
az .a lkotmányosan kormányzot t ' népeknek egyik 
sarkalatos joga gyanán t mindenha az állami pénz-
ügyeknek képviselői általi szoros ellenőriztetését 
hirdeté, s most e jogról a legfontosabb pontban mond 
le, le hét egész esztendőre, azaz oly hoszu időre, 
melynek letelte u tán a másik tényező, ha még fen-
áll, bizonyára annyi ra megerősödött, hogy nem igen 
fog többé holmi a lkotmányos szavazásokkal törődni. 

Igaz, hogy a képviselő u rak eleinte kevés ked-
vet muta t tak , ekként saját magokat decretálni fe-
leslegesekké ; oly kevés kedvet muta t t ak , hogy J u -
piter tonans jónak lá t ta betegágyából azt üzenni 
nekik : „Szétkergetlek !" . . . De akkor aztán meg is 
i jedtek, megijedtek, amint csak megijedhet alkot-
mányos, liberális képviselő, ki elméletileg kész meg-
győződéseért minden pi l lanatban meghalni ; — meg-
ijedtek, összebújtak, tanácskoztak, alkudoztak, co-
ali t ionáltak s fuz ioná l tak , s végre a vasember 
kezének nyomása alat t ,szabadon határozták el4 azt, 
a mit rá jok parancsol t . 

A dolog kissé szégyenletes, kissé nagyon is 
szégyenletes, o lyannyira , hogy még a berlini urak is 
észrevették azt, s hogy e szégyenfoltot valahogyan 
bemázolják, ahhoz folyamodtak, mit minden igazi 
liberális máskülönben mint az igazi alkotmányos-
ság megölő betűjé t u tá lni s szidni szokott : az uta-
sításhoz ! — összehívtak ,népgyiiléseket' s ezek ál tal 
,Sürgetve4 kérették magokat, hogy az Is tenért ! csak 
vessék oda a lióditási viszketegnek, az annexionalis 
poli t ikának a nép fiait, a nép pénzét és vérét ! csak 
örökítsék meg a nemzetölő fegyveres békének kor-
szakát ! csak áldozzák fel azt az egy látszólagos 
jogot, mely még némileg elhitethette a népekkel, 
hogy a tizenkilenczedik századnak szabadsága, bé-
kés, civilizált haladása a szédelgésnél különb va-
lami ! ! — tegyék meg mindezt, mert a nép, a haza, 
a birodalom érdeke azt k ivánja , hogy — öljék, sem-
misítsék m e g . . . . 

S a képviselő urak egészen komolyan cseleked-
tek a megrendelt utasítások szerint, s saját halál-
itéletök aláirása után kettőztetett buzgósággal fog-
tak ismét hozzá azon nemes munkához, mely ide-
jöket kiválólag igénybe veszi : a kathol ikus egyház 
üldözéséhez. 

Avagy nemhalál i té le te , nem végvonaglása-e ez 
a l iberal ismusnak? Váljon hova lettek hangzatos 
szólamai a szabadságról ; a népképviselet, mint a 
nép aka ra tának s óhajainak adaequat, csalhatlan 
kifejezéséről? hova lett az örök béke a r a n y k o r a ? 
hova az ő ,jog4-állama ? . . . Füs tbe ment minden, s 
a sokévi parlamenti szószaporitásnak eredménye a 
kor lá t lan katonai d ic ta turának megalapítása s az 
annexionalis erőszaknak megingathat lanul erőssé 
tétele. I g y lőn a n a g y liberális jogál lamból szoro-
san s szigorúan központositott katonai állam, mely 
kikéri magának, hogy legfontosabb belügyeibe a 
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Parlamentarismus még ezentúl is belekontárkodni 
merészeljen ; — a külügyek, — midőn több mint 
egymillió jelesül felfegyverezett s begyakorolt ka-
tona liarczkészen áll, — úgysem tartozván azok-
hoz, kik kenyeröket perge nyelvűkkel keresik. 

Addig tűrte a nagyporosz katonai állam a 
fecsegő liberalismust, mig ez czéljait hűségesen szol-
gálta ; de mihelyt a szolga úrrá lenni akart, megér-
tették vele, hogy kicsoda ő. Nem vagyunk Bismarck-
nak valami különös tisztelői, de nem mondhat juk, 
hogy ebben ügyetlenül jár t volna el ; sőt, magában 
véve a dolgot, talán nem is igen bánjuk, hogy igy 
történt. Amióta államok s birodalmak léteznek a 
világon, azóta a katonaság mindig a hatalomnak 
nem csak gyakran szülőanyja, hanem rendesen egyik 
hathatós támasza is volt, miből lovagias, bizonyos 
tekintetben conservativ jellege önkényt folyt. Mint 
az erőnek hivatott képviselője nem igen szereti, lia 
oly szolgalelkü valami, mint a mai liberalismus 
felette rendelkezik. E kettőnek összekoczanása te-
hát csakis az utóbbinak csúfos vereségével végződ-
hetett ott, hol a hatalom még öntudatos kezekben 
van, s ez ama kellemes tanulság, melyet a német 
birodalmi tanácsban lejátszott eseményekből merí-
tünk. Megmutattatott a liberalismusnak, hogy ő, 
az aljaslelkü, szolgának született, kiben a nagy s 
igaz iránti lelkesedést, kiben lovagiasságot, igazsá-
got s egyenességet, szóval, kiben hiába keresnél fér-
fias erőt s erényt — hogy ő nem való urnák ; mert 
a szolgából lett ur rendesen a legnagyobb zsarnok. 
Ha tehát semmiképen sem akarna szolgálni többé, 
ugy nem marad egyéb hátra, mint elbocsátani ő t ; s 
ámbár ez egyszer meghunyászkodva még egy kis 
ideig ttiretik is, miután már egyszer az elbocsátta-
tás lehetősége oly nyil tan szemébe dobatott neki, s 
miután most maga mondott le azon egyetlen egy 
szolgálatról, mely bizonyos tekintetben nélkülöz -
hetienné tette őt ; talán maga sem fog csudálkozni, 
ha a legközelebbi alkalommal az ajtón kivül ta-
lálja magát. 

Csak menjen! Utolsó müve Némethonban, a 
katholicismusnak megkisérlett kiirtása, egy szé-
gyenteljes pályafutásnak méltó befejezése, s nem az 
ő érdeme, hogy hazáját még nem döntötte a vallási 
polgárháború örvényébe. Csak a katholikusok ér-
deme az, kik azon boldogitó öntudatból, hogy az 
igazságért küzdenek, oly emberfeletti türelmet me-
ritenek, melyet ellenségeik, alant járó észjárásuk sze-
rint máshonnan nem tudnak magyarázni mint onnanj 
hogy a katholikusokon máris erőt vett a gyávaság 

vagy a közömbösség. Azért aligha több szántszán-
dékos önámitásnál, ha a porosz sugalmazott lapok 
örömet szinlelnek a felett, hogy sem Ledochowski, 
sem Melchers érseknek befogatása alkalmával nem 
történt nagyobbszerü tüntetés. A német katholiku-
sok Bismarcknak egyház-politikai rendszere ellen 
elégszer s eléggé hangosan tiltakoztak már, ugy , 
hogy épen nem szükséges, miszerint t i l takozásukat 
az üldözés minden egyes tényénél ismételjék. De 
azért az elkeseredettség nem apadt, a hiveknek püs-
pökeik s papjaikhoz való ragaszkodása el nem lan-
kadt ; sőt e hivek el vannak határozva bármit el-
tűrni inkább, mint hogy valami ,cs. k. államegy-
ház' járma alá hajtsák fejőket. Igen jól tudja a 
német katholikus nép, hogy Ledochowski Grnesen-
ben, Melchers Kölnben, Martin Paderbornban, Eber-
hard Trierben, s az ezekkel együtt százával bebör-
tönözött lelkészek nem könnyelműen léptek át va-
lamely, lelkismeretben kötelező törvényt , hanem 
hogy ugyanazon talajon állanak, melyen az első 
századoknak vértanúi, s azért, ha majd valamennyi 
püspök is be lesz börtönözve vagy száműzetésbe 
küldve, — a hiveknek állhatatos hűsége nem fog 
ingadozni egy pillanatig sem. Ha a bQrni zsarno-
koknak nem sikerült az aránylag csekély számú ju-
ravidékieken diadalmaskodni, ugy nem fog sike-
rülni a berlinieknek sem, kikkel milliók ál lanak 
szemben. 

Kezdetben, mint a Bismarck-Arnim-féle lelep-
lezésekből ujolag lát juk, a püspökökre számítottak, 
de e számításban csalódtak ; az ,ezrek meg ezrek az 
alsó papságból11 is csak Döllingernek képzelődésé-
ben léteztek ; hátra volt még a harmadik tényező : 
a katholikus hivők serege — ez is cserben hagy ja 
az újkori Jul iánt , a kinek nem is szükséges hoszu 
életet kívánni, hogy gonosz terveinek szégyenteljes 
meghiúsulását saját szemeivel lássa. 

Példája azonban hatott . A mi Bécsben mái-
befejezett dolog, s a mi nálunk talán készül, azt 
történeti egymásutánjában, röviden, főbb pontoza-
taiban közölni lapunk következő rovatának fel-
adata, itt csak következtetéseket, lehozásokat te-
szünk a már meglevő adatokból. De midőn az ada-
tok szomorúak, a lehozások sem lehetnek örvende-
tesek, s ez azon benyomás, melyet a la j thántu l i ka-
tholikusok főbb vezetőinek egyes nyilatkozatai tet-
tek ránk. Avagy mily szomorú szinbeu nem láthat ja 
a jelent s jövőt az osztrák püspöki kar , midőn a 
legújabb egyház-politikai törvények előestéjén ki-
bocsátott, közös felszólalásában ezeket mondja : „Die 
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Kirche verkennt nicht, dass es Zustände gebe, durch die 
eine Trennung von Staat und Kirche nach Nordamerika'» 
Vorbild zum Gegenstande berechtigter Wünsche werde" — 
,jól tudja az Egyház, hogy lehetnek körülmények, melyek 
az államnak az egyháztóli elválasztását, olyformán, mintáz 
Éjszakamerikában divik, jogosult óhajok tárgyává tehetik;' 
midőn az egyház főpásztorai igy nyilatkoznak, méltán út-
mutatásul vehetjük ; természetesen nem Deák Ferencz értel-
mében, mely szerint ezen elválasztás 3emmi egyéb sem lenne, 
mint a kifosztottnak elűzése, hanem akként, amint azt a 
főpásztorok magok veszik, midőn legott ezt teszik hozzá : 
„aber nicht in der Trennung, sondern in dem freundlichen 
Zusammenwirken von Staat und Kirche sieht sie das von 
Gott gewollte, den Aufgaben der Gesellschaft entsprechende 
Verhiiltniss" — ,de nem az elválasztásban, hanem mindket-
tőnek barátságos együttműködésében ismeri fel az Egyház 
azon viszonyt, melyet maga Isten rendelt, s mely a társa-
dalom feladatainak leginkább megfelel'. Az egyháznak az 
államtóli elválasztása tehát csak mint kisebb baj tekin-
tendő bizonyos körülmények közt s mint ilyen sajnálkozva 
fogadandó el ; a többiben pedig, a meddig becsülettel lehet, 
küzdendünk ellene, nem anyagi önzésből, hanem mert Isten 
ugy akarja, hogy ama két tényező, melyet azért rendelt, 
hogy a halandónak mindenképeni tökélyesedését s ebből 
származó boldogságát eszközöljék: az egyház s az állam, 
karöltve járjanak s közös czéljokra együttesen működjenek 
közre. S ezzel az egyház elhárít magáról minden felelőssé-
get is azon számtalan bajért, mely ezen merev elválasztás-
ból származik ; mert ezek olyasminek következményei, mit 
nem akart, mi ellen soká s bátran küzdött, s nem tehet róla, 
ha végleges győzelmök ellenségei számára pyrrhusi győze-
lemmé válik. 

De ha továbbá okát keressük annak, hogy az egyház 
ily nyilatkozatokat tenni kénytelen, ugy erre nézve époly 
mélyen átgondolt, mint alakilag is remekül fogalmazott sza-
vakat találunk azon igazi államférfiúi szellemtől tanúskodó 
beszédben, melyet az ugyané törvények körül folyt tanács-
kozások alkalmával Thun Leo gróf a lajthántuli felsőházban, 
aprilhó 11-én mondott. 

Miután a keresztény állam eszméjének keletkezése s 
fejlődéséről értekezett volna a nemes gróf, ekként folytatja : 
„Ma azt követelik tőlünk, hogy félre téve a keresztény 
állam eszméjét, törvényhozásilag más, az u. n. ,divatos' 
állameszmét fogadjuk el. Épen nem volna méltányos eljárás, 
ha e követelésnek előtérbe lépését egyedül a jelenlegi minis-
terium valamely szeszélyének tulajdonitanók. Az ily változ-
tatások utáni óhaj soha sem keletkezik bizonyos tényleges 
indokok nélkül, amiért is az ilyértelmü követeléseket nem 
fognók fel helyesen, vagy egyáltalán sem, ha nem tudjuk, 
ha nincs tiszta fogalmunk arról-: mik voltak ezen tényleges 
indokok, s mi szerzé nekik a jelentőséget, melylyel birnak". 

„Ugylátszik nekem tehát, hogy a mi napjaink eme 
feltűnő jelenségét, úgyszólván kierőszakolja, az azon körül-
mény, hogy a keresztény hitmeggyőződés megszűnt oly ál-
talánosan uralkodónak lenni, mint a minő régebben volt ; 
hogy az állampolgároknak egy része, s pedig oly része, 
melyre nem szabad kicsinylőleg tekinteni, sem ami tagjai 
számát, sem mi azoknak szellemi fejlettségét, sem a népes-

ség minden egyes rétegeibon elfoglalt társadalmi állását il-
leti, — hogy ily nevezetes része az állampolgároknak a ke-
resztény hitmeggyőződésnek tényleg hátat fordított, sőt rész-
ben eléggé élesen kifejezett gyűlölettel áll vele szemben. Ez 
igen szomoritó s legalább az én meggyőződésem szerint fe-
lette sajnos jelenség, mely előtt szemet hunyni épen nem 
lendit a dolgon ; mert a tényt, mint ilyent, épen ellenkezőleg 
elismerni s törvényhozásilag is tekintetbe venni kell." 

„Mint katholikusok nem tehetjük, hogy a szellemek 
emez állapotát, melyet jelenleg kivált Németországban s 
Ausztriában szemlélünk, múlékony betegségnek ne tekint-
sük, sőt azt merem mondani, hogy ezen betegség, melynek 
legelső keletkezése egészen a renaissance korszakáig vezet-
hető vissza, már nagyonis közel áll tetőpontjához, melyet 
Francziaországban a véres forradalomban már meg is hala-
dott. Mindazonáltal a jelenkorban ezen állapotot, mint tény-
leg fenállót tekintetbe is kell vennünk." 

„Azok azonban, kik véleményemet nem osztják, kik a 
hitetlenség állapotát erkölcsileg jogosultnak, sőt korunk 
egyik nagy vívmányának s ennélfogva állandónak tart ják ; 
ezeknek okvetlenül követelniök kell, hogy emez állapotot a 
törvényhozás is figyelembe vegye. Ebből azon kérdés támad : 
mi a törvényhozásnak teendője, tekintve, hogy létezik egy 
befolyásos politikai párt, mely vallásilag a legteljesebb hi-
tetlenséget vallja ? Én azt tartom, hogy ezen esetben, mint 
bármikor is nehéz politikai válságok közt, csak azon eljárás 
leend az üdvösséges, mely a fenálló jognak tiszteletteljes ; de 
egyszersmind az adott tényeknek s az azokon alapuló gya-
korlati szükségeknek bátor elismerése mellett, a fenálló tör-
vényeken mindazon, de csakis azon változtatásokat teszi, 
melyek e tényleg létező gyakorlati szükségek miatt meg-
kívánhatok." 

„A kormánynak tehát ily körülmények közt azon fel-
adatot kellene nézetem szerint kitűznie magának mi-
ként lehetne a hitetlenség politikai pártjának külső jogviszo-
nyait szabályozni ; nem pedig ugyanez alkalomból azt kér-
dezni : miként kellene a katholikus egyház jogait ujjá sza-
bályozni — ?" 

íme a szomorú resignatiónak hangja ! Fájdalommal, 
a keresztény hazafinak mély fájdalmával szemléli a nemes 
gróf azon sajnos társadalmi állapotot, mely az egyház ta-
nával s következőleg saját meggyőződésével is olyannyira el-
lenkezik ; de, a valódi államférfiunak hidegvérüségével mér-
legelvén a helyzetet, nem akarja, hogy a fenálló jog iránti fel-
tétlen tisztelet elfogulttá tegye őt azon egyéb szükségletek 
iránt, melyeknek létezése, bármennyire sajnálja is, mind-
azonáltal tagadhatatlan. Hogy ily viszonyok közt a ,keresz-
tény állam' dicső eszméje talán hoszu időkre kénytelen hát-
térbe vonulni, az, szerinte, természetes, s Thun Leo grófé te-
kintetben is félre nem érthető egyenességgel nyilatkozik. 

„A kath. egyház meg van győződve arról, miszerint kül-
detése vagyon, valamennyi lelket a megváltás s a keresztény 
hit számára megnyerni, s hasonlólag csak a keresztény álla-
mot helyeselheti, azt, mely a keresztény hitmeggyőződésnek 
általános uralkodásán alapulva vele karöltve jár ." 

„Azonban, mint a ftdő püspököknek egyike már teg-
nap megjegyzé: az egyház azt is teheti, hogy tényleges ál-
lapotokat ténylegesen fenállóknak ismerjen el; sőt ezt számos 

36* 



284 

esetben meg is tette ott, hol oly viszonyok uralkodtak, me-
lyek a fentjelzett, általa helyeselt állapotnak meg nem 
feleltek." 

„Ennélfogva nem hiszem, miszerint le kellene mon-
dani minden reményről, hogy a fentjeleztem alapon, t. i. 
azon feltevésén, hogy Ausztriában a keresztény állam egy-
előre lehetetlen, ne lehessen a katholikus egyházzal egyez-
kedni. Lehetetlennek tartom a keresztény államot pedig 
azért ; mert a szellemek már többször emiitett iránya mel-
lett, midőn a hitetlenségnek, politikailag befolyásos pártja 
tényleg létezik, mindenesetre lehetetlen a keresztény álla-
mot s eszméjének továbbfejlesztését valamely parlament-
természetű gyűlés utján az összbirodaloinra kiható ered-
ménynyel érvényesíteni." 

„Egyúttal pedig époly távol áll tőlem azon óhaj vagy 
remény, hogy a keresztény államnak visszahelyezése Ausz-
triában az absolutisticus reactio utján kisértessék meg. S 
nemcsak azért áll e gondolat távol tőlem, mert ily kísérlet-
nek lehetőségét kétségbe vonom ; hanem még azért is ; 
mert egész életem tapasztalatai szerint ez uton még sem le-
hetne többet kivinni, mint azt, hogy legfelebb a keresztény 
államnak külső alakja helyeztetnék vissza. De a keresztény 
államnak igazi értéke, nézetem szerint, nem a külső alakban 
fekszik, hanem benső mivoltában, mely a keresztény hit-
meggyőződésnek általános uralmától függ ; ezt pedig abso-
lutisticus eszközökkel megalapítani akarni, nézetem szerint 
eredmény nélküli törekvés lenne. A szellemek forrongása 
sokkal magasabb fokra hágott már, s sokkal mélyebben ható, 
semhogy külső eszközök által legyőzhető lenne; — ki kell 
hogy forrja magát, s a meggyógyulásnak belülről kell tör-
ténnie, sőt reméljük, hogy történni is fog, s azt hiszszük, 
hogy épen azon események, melyeknek napjainkban szem-
tanúi vagyunk, jelzik az utat, melyen e gyógyulás az isteni 
Gondviselés kézvezetése mellett hozzánk eljutand." 

Igy a nemes gróf. Szavai eléggé sötéten, de fájdalom, 
hiven rajzolják a helyzetet, s ha már ily kitűnő férfiak is, 
mint ő, ekként a csüggetegség hangján nyilatkoznak; csu-
dálkozhatunk-e akkor, ha az osztrák püspöki kar kényte-
len azon lehetőséget említeni, hogy az egyház két súlyos baj 
közül a kisebbiket válaszsza ? 

Ugy látszik azonban nekünk, hogy a gróf urnák kö-
vetkeztetései még sem oly szorosan kényszeritők, mint azt 
az ember, fényes beszédének első elolvásakor hinné. 

(Vége köv ) 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

Már Lajos Fülöp uralkodása alatt Toussenel socia-
lista ilyczimü könyvet irt : ,Les juifs, rois de l'époque ou de 
la féodalité financière1, mely könyv érdemén kivül, minthogy 
a zsidók ellen irányult, agyon lett hallgatva ; csakhogy amit 
a socialista már 1848 előtt megjósolt, azóta megtörtént, s jó 
lenne, ha mai nézettársai e könyvet kissé forgatnák, leg-
alább szemeik helyesebb irányban tereltetnének, mint a 
melyben jelenleg a nagy ,gyomor-kérdésnek' megoldá-
sát keresik. 

Ha számszerint kisebbségben vaunak is a zsidók, de a 
rendelkezésükre álló pénznek mennyisége, s azon szoros ösz-

szetartás által, mely a vallásilag s nemzetiségileg százfelé 
szakított kereszténységgel szemben roppant erőt s hatalmat 
biztosit nukik ; a becsületről való igen széles fogalmaiknál, 
s ebből folyó azon modoruknál fogva, melylyel ott, hol nye-
reségről, igazi vagy képzelt, gyakran épen csak hazudott 
jogaik érvényesítéséről van szó, fellépnek, s melyet a kö-
zönséges életben szemtelenség nek nevezni szoktunk; — mind-
ennél fogva nem csuda, ha a zsidó faj ma, midőn összes köz-
gazdászatunk a kereskedelem körül forog, miből a pénznek 
mindenhatósága önkéut következik, ha mondjuk, a zsidó ma 
oly nagy, ha nem is tekintélyes, mely szót nem szeretnék pa-
zarolni rá, de legalább befolyásos szerepet játszik ; modorá-
val s észjárásával mindenütt érezhetővé teszi magát. 

S hogy a zsidó pénzuralmát még erősebben megala-
pítsa, oly ,közgazdászati' elveket talált fel az újkor, melyek-
nek végeredményök az, hogy minden ipar, a kézi-, gyár- , 
a mü- s földipar a pénznek feltétlen szolgájává váljék. Az 
újkori iparszabadság állítólag szabaddá tette a munkást, 
valóban pedig azt eredményezte, hogy a holt tőke most a 
lehető legcsekélyebb áron bérbe vett munkaerővel oly bor-
zasztó versenyre kelta kis iparossal szemben, melyet ez meg 
nem bir, s mely az alsóbbrendű polgári osztályt kiirtván, 
ennek tagjait gyári rabszolgákká teszi. ,Felszabadítván' a 
földbirtokost, lehetségessé tette, hogy adóssággal terhelvén 
birtokát, a pénznek rabjává váljék s hitelezőjének gazda-
tisztjévé, ki őt pénzének egyszerű felmondása által koldussá 
teheti, mire nem is szükséges a példákat máshol keresni, 
mint a hivatalos lapnak ,Árverési hirdetmények' czimü 
rovatában.1) 

Ily körülmények közt a pénze által a viszonyokon 
amugyis már uralkodó zsidóság diadalának tökélyesbitésére 
még csak az kellett, hogy a sajtót is kezébe kerítse. Mióta ez 
sikerült neki, azóta az összes kereszténységet a szó szoros ér-
telmében járszalagon vezeti. A sajtó manap, igen csekély kivé-
tellel üzletté lett, mely hirdetései s az ezzel szoros összefüg-
gésben levő reclame által mélyen belenyúl a kereskedelmi 
üzletek forgalmába. Hogy ekként ismét csak a zsidó az, aki 
kiváló kedvet, de tehetséget is érez magában, hogy e téren is 
előtérbe tolakodjék, az természetes ; sőt mondhatjuk, hogy e 
tehetség nemcsak képzelt, de valódi is, amennyiben arról 
van szó, hogy a mai erkölcs s jellem nélküli liberális sajtó 
terén valaki kirivó szerepet játszszék. E tekintetben a zsidó 
született liberális journalista. Komoly tudományra s készült-
ségre, vagy épenséggel önálló gondolatokra nincs szükség, 
csak a mások által felhalmozott tőkéből lopva a napi divat-
hoz képest kell mindennap valami oly silányságot elkészí-
teni, mely a közönségnek romlott, vagy nyers, műveletlen 
Ízlését kielégíti. Ama mesterséget, a belsőnek értéktelensé-

') Hogy Magyarországon csakugyan igy vagyunk, megmondja a 
derek ,Egri Népújság'-ban Nátárus uramnak egyik, szokás szerint 
talpra esett czikke is a következő szavakkal : „Dobra kerülünk . 'Nagyon 
megsulyosodott az Ur keze fölöttünk, s a sok káromlás és egyóbb bűn 
által elvadult népen nagyon ra j ta feledni kezdi büntető ostorát." 

„Maholnap olyasformán leszünk, hogy nagyitó üveggel keressük 
azon magyar embert, akinek adósság nélkül olyan darab földje lesz, hogy 
nem bir végig hajítani rajta." 

„Néhány derék magyar nagy birtokost kivéve, az egykori főne-
messég legnagyobb része ugy bent kuksol már Ábraliámék kebelében, 
hogy csak a fülök látszik ki, vagy az sem. A kisebb nemesi birtokosokról 
még legjobb hallgatni, elég fájdalmas azt látni, hogy alig mehet az em-
ber valamely falun keresztül, hol egy vagy több kipusztult kurta nemes 
egykor szép kúriáját ne látná oniladozni."(E.N. 1871. ápr. 30. 18. sz. Szerk.) 
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gét egy kis külső bemázolás s néhány ügyes kézfogás 
által elpalástolni, — e mesterséget a zsidó mint journalista 
nem kevésbbé érti, mint midőn a boltban mint rőfös keres-
kedő, vagy a piaczon mint lókupecz a vevőt megcsalja. De 
a ki a napiirodalom fedett uralkodik, az egyúttal az egész 
irodalmat dominálja. Mert mit ér a legjelesebb könyv, ha 
senkisem olvassa, azaz ha nem terjesztetik ? Mai nap pedig 
minden könyvnek sorsa azon tetszéstől függ, melyet 
a különféle lapoknál talál ; mert a közönségnek túlnyomó 
része csak lapjával gondol s itél; a mely könyvet dicsérnek 
előtte, azt talán megveszi, sőt mondhatjuk bizonyosan veszi, 
ha bármiféle botrányt, vagy bizonyos egyéb oly dolgokat 
tartalmaz, melyek a zsidóhadat arra birják, hogy ,lelkese-
déssel' magasztalja, példák erre Renan, Büchner, Vogtnak 
iratai : — ellenben j a j annak a szerzőnek, a ki a zsidóknak 
s affiliáltjainak nem tetszik ! A legjobb esetben agyonhall-
gattatik s hiába irt. Innen van, hogy számos iró, s hasonló 
okból számos államférfi s uépszónolc mindent megtesz, mi-
által a zsidó sajtónak tetszését megnyerhetni hiszi. A leg-
jobb még az, ha csak mindent kerülnek, mi a zsidóságot 
megsérthetné ; de legtöbbnyire positiv nyilatkozatok által 
iparkodnak magokat Izrael fiainál behízelegni, s ezek azok, 
kik mint per eminentiam liberálisok s papfalók, biztosak le-
hetnek arról, hogy legsilányabb elmeszüleményeik is mint 
megannyi genialitások magasztaltatnak, s a lapjai után va-
kon induló tömeg által mint ilyenek bámultatnak is. 

(Folyt, köv.) 

EGTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est3 május 5. M i v e l m u l a t az o r s z á g g y ű -

l é s ? Feleletül azt adhatjuk e kérdésre, hogy oly dolgok-
kal, melyekre a szabadkőművesség örömmel tekint s me-
lyekre a katholikusok sirva fognak tekinteni, miből kifo-
lyólag be lehet látni, hogy mennyi alappal birt azoknak 
öröme, kik az uj ministeriumot üdvözölték és ettől a katho-
licismusra nézve örvendetes dolgokat vártak. Az uj minis-
terium ugyanis, mintha be akarná bizonyitani a világnak, 
hogy mennyire életrevalóbb ő minden eddig létezett és ez-
után létezendő ministeriumnál, egyszerre felölelte mindazon 
reformokat, melyek hiánya okozta eddig is, hogy az állam 
az anyagi és erkölcsi bukás szélére jutott, hogy majd szá-
razság, majd fagy, majd jégeső tette terméketlenné a földe-
ket, hogy majd felsőbb- majd alsóbbrendű hivatalnokok csal-
ták meg ezrekig az államot, stb. stb. A mind ezeknek elejét 
veendő reformok tehát az állam és egyház elválasztása, a 
teljes szabad vallásgyakorlat, a polgári házasság, a tanulmá-
nyi és vallás, nemkülönben az egyetemi alapok természeté-
nek megvizsgálása, mely reformok, minthogy mindannyian 
a kath. egyház körül forognak, kétséget sem szenved, 
hogy az elősorolt bajok forrása mind a kath. egyházban ke-
resendő, mely ha egyszer reformálva lesz, a Duna és a Tisza 
arany-ezüst habokat fognak hömpölgetui, az országgyűlési 
követek szőrzsákba öltözve fogják az országot bejárni, hir-
detvén szó- és példával poenitentiát, az időjárás kormányi 
rendelet szerint fog majd esőssé, majd ismét szárazzá ala-
kulni, az eddigi tolvaj hivatalnokok nemcsak visszaadják 
azt, amit elloptak, hanem még saját fizetésöket és azt is, ami 

ezenfelül képzelhető, az állampénztárba fogják bordani, sat. 
sat. Ily eredményért az országgyűlés oly felséges tárgyak-
kal mulat, melyek majd a katholicismusnak vérét veszik. 

Komolyan véve fel a dolgot, valóban felfoghatatlan, 
hogy az ország választott férfiai a helyzet komolyságán 
magokat túltéve, nem találnak hasznosabb foglalkozást, mint -
épen azon kérdéseket bolygatni, melyek a legnormalisabb 
viszonyok közt sem képesek az államnak erőt, a népnek 
nyugalmat és békét szerezni. Nem kell-e a különféle val-
lási anyagok tárgyalása miatt szükségképen azon követ-
keztetésre jutnunk, hogy a vallási harcz kitörését, a nép 
békéjének megzavarását épen azok mozdítják elő, azok siet-
tetik, kiknek azt akadályozni kellene ? nem kell-e azon 
gondolatra jutnunk, hogy a commuuismus sötét árnya már 
azon teremben is kisért, hol a meum és tuum fölött rendit-
hetlenül őrködni kellene ? Alig tudjuk magunkat meggyőzni 
afelől,hogy ennyi, mindenoldalulag a társadalmi létet érdeklő, 
és ha megingattatik, magát a tarsadalmat aláásó kérdések 
hordereje teljesen s tisztán lebegne a különben igen tisztelt 
honatyák mindegyikének elméje előtt, mert különben nem 
foghattak volna hozzá anélkül, hogy magokat a legnagyobb 
és méltán kiérdemelt vádaknak ki ne tegyék. Vagy hánya-
dik az közülök, ki, hogy csak ezt kérdezzük, felfogni képes 
lenne, mi mindent nem foglal magában az állam elválasztása 
az egyháztól ? 

Tudva azonban, vagy nem tudva, hogy mily veszélyes 
tárgygyal mulatnak honatyáink, egygyel bizonyára mégis 
tisztában kell lenniök, mindent t. i. elkövetni, ami csak leg-
kevésbbé is képes a katholicismusnak ártani. Ezen állítá-
sunkat a fentebb jelzett és tárgyalás alatt levő pontok eléggé 
igazolják. Nincsen azok között egyetlen egy pont sem, mely 
a protestánsokat, vagy a zsidókat, vagy más, akármiféle 
valláson levőket érdekelné, gonddal vannak kikeresve mind-
azon pontok, melyek a katholicismus létét koczkáztatják 
Magyarországon, csak azért, hogy részben a felekezetlen 
állam, részben az ezidőszerint a szabadkőművesség által 
uralkodó protestantismus a katholicismus örökségébe ülhes-
senek. Vagy hogy csak ezt emlitsük: csak a katholikusok 
alapitványainak természete kétes, minden más vallás fele-
kezeté ellenben annyira bizonyos, hogy azokhoz a kételynek 
semmi árnyéka sem férne hozzá ? és eddig semmi kétely for-
gott fen, hogy az emiitett alapok a katholikusokéi, hanem 
csak a liberális lelkismeret jött volna nyugtalanságba, hogy 
a katholikusok igaztalan és másokat illető javakat bitorol-
nak ? hogy van azonban, hogy a liberális lelkismeret csak 
a katholikus birtoklás miatt nyugtalankodik és nem a 
másoké miatt is '? ! Legyünk meggyőződve, hogy e kétely 
nem mást jelent, mint a kath. vagyon elvételének az uj jog 
alapjáni elhatározását. Az anyagi javak mellett igy vagyunk 
a szellemiekkel is, a fentemiitett pontok csak a katb. lelkis-
meret lenyügözésére, részben pedig a kath. hittől való elsza-
kadás előmozdítására gondoltattak ki, ellenben távolról sem 
érintik semmiféle más felekezet szellemi javait. Ezért mond-
tuk és ismét mondjuk, hogy az országgyűlés oly tárgyakkal 
foglalkozik, melyeket mi fogunk megsiratni, a mulatság az 
országgyűlésen a mi szellemi és anyagi contónkra történik, 
hogy azonban nem fog-e sirni bele az egész ország is, azt mi, 
a magunk részéről szintén sem mérnők tagadni. A 
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Tiszavidék, április végén. „Et h a e c m e m i n i s s e 
i u v a b i t ! " (III. Folyt.) Csudálkozhatunk-e aztán többé 
ezek szerint mindazon extravagantiákon, abnormitásokon, 
melyekkel utonutfélen találkozunk ? Meglephetnek-e azok a 
viszás, ferde, alaptalan, helytelen értelmezések, magyaráza-
tok, állitások, okoskodások, tárgyalások, minőknek naponta 
szem- avagy fültanúi vagyunk, lehetünk ? 

Nem; — de ugyanakkor egyszersmind azon sem, hogy 
oly fölötte bajos, fölötte nehéz, herculesi munka a hibákat 
rectifieálni, hatásukat meghiúsítani, megsemmisíteni, kivált 
a notabilitásokkal szemben, akik hiúbbak, büszkébbek, ke-
vélyebbek, semhogy tekintélyt ismerjenek s meghajoljanak; 
és a „sok fő" előtt, melyeknek ismeretösszege azon jelsza-
vakra szorítkozik, miket a lapokból, — a szabadéivüség 
charlatanjainak és dilettánsainak felfedezései, kísérletei, 
vállalatai, hűhói, eomoediái és tragoediái mellett reclame-
okat terjesztő lapokból — szereznek ! 

„Mendaces faciunt, ut nec vera dicentibus credatur !" 
(Isid.) Szükséges-e eseteket idéznem ? Kell-e neveket emlí-
teni ? „Facta loquuntur !" Csak a legközelebb múltból, a 
vatikáni zsinat, az infallibilitás kimondása alkalmából tör-
téntekre hivatkozom. 

Az akatholikus és antikatholikus sugalmazott és fize-
tett irók lappaliái, mily fogadtatásra és hitelre találtak „ita 
ut in errorem inducantur etiam electi" ? 

Es váljon kik s hányan vettek tudomást a sz. atya 
nyilatkozatáról: „l'infallibilità riguarda solamente il dogma 
e la fede, non s'immischia negli affari deli' autorità civile" 
(Magy. Sion 1871. Sept. füz.) vagy a Herczeg-Primás „cir-
colare magnifico"-ul magasztalt 1871. évi sept. 8-áról kibo-
csátott körleveléről ? 

„Erit enim tempus" — mondotta jóslélekkel a nemze-
tek apostola és tudora sz. Pál — „erit enim tempus, cum 
sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coa-
cervabunt sibi magistros prurientes auribus, et a veritate 
quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur !" 
(Tim. c. II. c. 3. 2. etc. v.) 

Hja! régi dolog: hogy „scinditur incertum studia ín 
contraria vulgus" ; ámde az meg aztán már uj, miszerint 
„nagy embereink" (!) nevük, személyük aegisével fedezzék 
az intriguirozott üzelmeket, garantirozzák a „bábeli torony 
építésére alakult titkos consortium" műveleteit ! 

Avagy egy Bartal György — 1871. márcz. 11-én és 
20-án — az autonomia szervezését előkészítő congressuson ; 
— egy Ghyczy Kálmán — ugyanazon évi april 3-án — az 
országgyűlésen tartott beszédükkel, — harmincz ezüstpénzre 
nem szorulván, nem-e a népszerűségi aranyborjúért áldo-
zák föl ügyünket ? „accipite.. . . et secundum legem ve-
stram iudicate !" Ugy van ; a „popularis aura" nimbusáért 
kölcsönöztek jelentőséget, horderőt a tüntetéseknek, melyek-
kel a katholicismust az önkormányzattal összeegyeztethet-
lennek, „államveszélyesnek" kiálták ki s hirdeték, a közvé-
leményt félrevezetendők !" 

„Fascinatio nugacitatis" ! 
Es a „bölcs" Deák Ferencz, a szabadságnak és igaz-

ságnak e veterán bajnokául ünnepelt hazafi, a következe-
tesség minő perfid nemével mondotta, mondhatta el azt a 
hires 1873. évi jun. 28-iki speech-ét ? melyet bármily „heu-

reká!"-val fogadott és vall egyházpolitikai programmul a 
„lues bosw elianá"-ban, a liberalismus maniájában „törik-
szakad" reformok miatt deficiteskedő pártja, a „kaucsuk 
§§"-ok plaidoyere az, melyekkel utóvégre is az egyház füg-
getlensége, önállósága, szabadsága, az „ö mondotta" „fegy-
verek" hatalmával és erejével nullificáltathatnék, a tetsz-
vényjogos souverain államban ! 

A kitűnőségek e triászát „longus ordo idem pe-
tentium !" kara veszi körül ! 

Mellettük eltörpülnek ugyan az „X, Y, Z"-ék, mind-
azonáltal közülök is megemlíthetünk egy párt, akik so-
raikból mégis kimagaslanak annyira, hogy észrevennünk 
kell őket. 

Miként is feledkezhetnénk el b. Wenckheim Lászlóról, 
a felsőbb körökből ismert tisztelt és becsült ez uri egyénről, 
aki gavallérchic-kel, a személyes sympathia érdekeltségé-
vel, a ménage jogfolytonossága megmentketése kedveért, oly 
egvoldalulag fogta fel s taglalja apológiájában a programm 
kérdését, miszerint a tulajdonképeni tárgyat, a ,Pesti Napló* 
jargonjának módjára, tekinteten, figyelmen kivül hagyja, 
majdnem elejti, sőt compromittálja ? ? Mert különben, — lia 
már par force és minden áron a mi „kibékitő bárónk" nem 
akart lenni, akkor csak ugy gondolkoznia, csak ugy nyilat-
koznia kell vala, miként Hohenwart kifejtette s bevitatta : 
hogy t. i. „az egyház nem kiván hatalmat, souverainitást 
állami téren, ő csak szabadságot óhajt s önrendelkezési jo-
got." De ha azt mondják ; legyen az egyház szabad ! egyút-
tal azonban az állam feltétlen joggal birjon az egyház önálló 
hatóságkörének szabályozására, akkor ez oly szembeszökő 
ellenmondás, hogy teljesen elég, ha a két ellentétet egysze-
rűen egymás mellé helyezzük! (Egri egyh. K. 1874. 6. sz.) 
„Haec meditare, in his esto !" (Folyt, köv.) 

Berlin. A d i p l o m a t i a i , l e l e p l e z é s e k n e k 1 

f o l y t a t á s a , mit örömmel constatálunk, csak az ultramon-
tánoknak kedvez, mert most már maga Arnim gróf az, ki min-
denkit meghazudtol, ak i a katholikus egyháznak azon üldö-
zését, mely a zsinat óta Poroszországban napi renden van, az 
infallibilitási dogmának kimondásából származtatni merné. 
Hiszen maga Arnim gróf az, ki 1869-iki május 14-éről kelt 
sürgönyében akként nyilatkozik, miszerint az infallibilitási 
kérdés nem tartozik azok közé, melyek az államra nézve 
bármi tekintetben fontossággal birnak, amiértis „igen kár 
volt, hogy Hohenlohe herczeg azzal saját magának s mások-
nak is alkalmatlankodott." „A vita — folytatja — a körül 
forog, váljon a pápa a zsinat nélkül csalatkozhatlan-e, vagy 
a zsinattal együtt ? üres szóvita, mely a világi kormányoknak 
magoktartására mi kihatással sem bir. Lehetnek egyházi tör-
vények s határozatok, melyeket az állam kellemetleneknek 
vagy épenséggel elfogadhatlanoknak tart s melyeknek ennél-
fogva köteles ellenszegülni ; ele hogyan keletkeztek e törvények 
s határozatok, váljon a korlátlan hatalmú, inspirált pápának 
valamely nyilatkozványai, vagy az egyházi, alkotmányos 
törvényhozó testületnek határozata által, az a legtöbb eset-
ben egészen közömbös dolog. Sajnálnám, ha az állam ezen 
hittan-iskolai vélemények körüli vitákba beleavatkoznék." 

Netalán egyház-politikai határozatokra vonatkozólag, 
igaz, azt hiszi Arnim, hogy ezek bizonyos esetekben fonto-
sabbak lehetnek az államra nézve ; „mindazonáltal, — teszi 
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bozzá, soha sem lesznek az államra nézve, legyen az feudá-
lis vagy újkori, divatos, oly veszélyesek, mint az Interna-
tionalénak irányzatai s fogásai." S ebben igazat adunk neki. 

A leendő, ,Kulturkampf'-nak kitörését Amim egyik 
korábbi sürgönyében eléggé találóan megjósolta, mi egyéb-
iránt egy ily magasállásu diplomatától nem nagy mesterség ; 
annak kimenetelére nézve azonban nem ringatódzik oly kel-
lemes biztosságban, minőt jelenleg kormányköreinkben ne-
gyélyeznek. „Igaz ugyan, — mondja, hogy a zsinatnak ha-
tározatai a világi kormányok szempontjából nem birnak 
egyelőre nagyobb fontossággal, mint bármely más, tudomá-
nyos egyletnek tételei ; de époly igaz az is, hogy minden 
végképen megállapított zsinati határozat milliókat kötelez 
lelkismeretben s hogy a kormányok, ha ellenszegülésüket 
nyakasan folytatják — mi rendesen nem sikerül nekik — 
idővel ferde állásba jutnak saját alattvalóikkal szemben, 
mi rájok nézve kellemetlen, az alattvalók részére pedig a 
legkeserűbb panaszoknak kiapadhatlan forrása lenni szo-
kott." E tekintetben is eléggé helyesen itélt Arnim, ugy 
hogy az ember nem érti, miképen van az, hogy e diplomata 
urak jól okoskodnak s roszul cselekesznek. 

Furcsa dolgok, s nem épen bókok mondatnak ugyan-
ezen, 1869. május 14-érőli sürgönyben Döllingerről. Meg-
jegyzendő, hogy akkor a porosz diplomatiának érdekében 
feküdt Hohenlohe herczeget, az akkori bajor ministerelnö-
köt, ki a zsinat elleni ostromot megkezdte, desavo^lni, 
minthogy akkor a porosz kormányt még mint a katholicis-
mus iránt engedékeny s méltányos jellemüt fel kellett tün-
tetni, hogy a katholikus délnémetországiak annál könnyeb-
ben rászedethessenek. Döllingerről tehát ekként nyilatkozik 
a porosz diplomata: „Valószínűleg Döllinger prépost az, ki 
Hohenlohét ezen lépésre, (hogy a zsinatot ostromolja) nógatta, 
ki Rómára neheztelvén, talán nagyonis hajlandó, azon ve-
szélyeket, melyek a zsinati határozatokból a modern államra 
báromolhatnak, túlzottan sötét színekben festeni. Természe-
tes, — folytatja Arnim — hogy Döllinger, kinek hittani 
iránya Róma részéről, a német ultramontán pártnak nóga-
tására elnyomatott s kinek személyes önérzete megsértetett 
azáltal, hogy a zsinati előmunkálatokra meghívást nem ka-
pott — hogy ő most ott keres szövetségeseket, hol azokat 
más időkben talán nem találta volna: a német kormányoknál." 

Természetes, hogy Arnim eme sürgönyének közzététe-
lét nem épen szivesen vette; mert ennek a promemoriávali 
összehasonlításából az derül ki, hogy a követ ur vagy itt 
vagy ott beszélt valamiről, a mit nem értett, avagy, bogy 
vagy itt vagy ott — hazudott. Resteli azt is, hogy az utóbbi 
iratban Döllingerről kissé nagyonis rideg hangon szólt, 
amiért is april 21-én külön levelet intézett hozzá, melyben 
sajnálatát fejezi ki a felett, hogy eme sürgönyében oly mó-
don nyilatkozott róla, „mely nem eléggé világosan hang-
súlyozta azon mély tiszteletet, melylyel a prépost ur iránt 
viseltetik" . . . ! A mi az infallibilitásróli nézetében észreve-
hető ellenmondásokat illeti, azokat egyszerűen azzal véli 
kiegyeztethetni, hogy azt állitja, miszerint eredetileg annak 
ártatlanságában liitt, későbben pedig a német püspökök vol-
tak azok, kik őt az iránt világosították fel, „bogy az iufal-
libilitás épen nem csak drága, de üres edény a Vatikánnak 
feldiszitésére, hanem Pandora-szelencze, melyből esetleg 
számos baj s kellemetlenség önthető ki a keresztény világ 
felett" . . . Ez oly határtalan gonoszság, mely nem is érdemli, 
hogy valamely német püspök feleletre méltassa, a többiben 
pedig mindezeknek elolvasása alkalmából önkénytelenül is 
eszünkbe jut, mit Schätzler, legújabb ,Divus Thomas contra 
Liberalismum invictus veritatis cath. assertor (Romae 1874)l 

czimü munkájában mond : „In Germania iam inde ferme a 
saeculo vel in ipsas catholicas scholas e moderna philosophia 
derivatae sunt falsae quaedam ac periculosae doctrinae, cu-
iusmodi plane pugnant cum genuino sensu dogmatis chri-
stiani atque ad eorum normám singula Christiana dogmata 

paulatim coepta sunt praepostere explicari cum ipsius reli-
gionis baud exiguo detrimento". 

Ennek immár most vége van, hála Istennek, a ki — 
Bismarckot küldte ránk ! 

Boroszló. F ő p a p i s z ó z a t . A siléziai egyházi 
közlöny közzé teszi azon valóban figyelemre méltó főpapi 
szózatot, melyet a boroszlói herczegpüspök az april 17-kén 
felszentelt uj áldozárokhoz intézett, s mely imigy hangzik : 

„Soha sem léptem ugyan több mint husz éven át a 
szent meghatottság érzete nélkül ezen oltárhoz, midőn az 
évek folytán elérkezett az idő, melyben azokra, kik Isten 
szolgálatának szentelték fel éltöket, kezeimet tevém fel, 
hogy bevezessem őket az áldozárság szentélyébe ; és soha 
másként, mint ajtatos hálával nem emeltem fel Istenhez 
szemeimet és szivemet, midőn a szent cselekvény véget ért, 
és én az ujonszentelteket kiküldhettem az Ur szőlőjében vég-
zendő szent munkára. Ma azonban a meghatottság és a hála 
érzelmei sokkal nagyobb mértékben töltik be keblemet, 
mert váljon mily időben bocsátlak el titeket, és mily viszo-
nyok között küldlek ki, hogy mint Krisztus szolgái és Isten 
titkainak kiszolgáltatói méltóknak mutassátok magatokat ? 
A kereszténység első három százada óta az áldozár műkö-
dését talán soha annyi akadály nem bénitotta, szivét több 
sérelem nem szomorította, annyi rágalom, keserűség és 
üldözés nem kisérték fáradalmait, gondjait és áldozatait. 
Az istentelenség és érzékiség kovásza áthatotta korunkat, 
mely játékot űz Isten irgalmával, visszaél a vallás áldásai-
val, kicsúfolja a bitet, megveti az ajtatosságot, az egyházat 
bilincsekbe veri, a bűnnek útjait egyengeti és a fogalmakat 
megzavarván a jót rosznak, a roszat jónak, az igazságot 
hazugságnak, a hazugságot igazságnak, a jogot jogtalanság-
nak a jogtalanságot jognak nevezi, és e bábeli zavarban szó-
val és Írással harezot folytat a kereszténység ellen, a forra-
dalmi főangyal ujabb harczát a világmegváltó isteni bárány 
ellen, művelődési harezot — Kulturkampf, amint ők neve-
zik — a régi pogányság visszaállítására. 

Es e korba kell nektek kilépni ! E harezban kötelesek 
vagytok helyt állani. Ez üldözések alatt kell végeznetek 
súlyos napi munkálatokat, és inkább önmagatokat felál-
dozni mint szent kötelmeiteket. Meg fogjátok-e ezt tenni ? 
Mindannyian és mindenkor ? E kérdés, e gondteljes kérdés 
más nyugodtabb időkben sokszor vegyült meghatottságom 
és hálám érzelmei közé. De ma nincs okom legkevésbé is 
kételkedni szándéktok, buzgalmatok őszinteségén. Vagy csá-
bithatna-e benneteket azon hiu remény, hogy a szent hiva-
talban kényelmet, nyugalmat fogtok lelni ? De hisz tudjá-
tok, és naponként tapasztaljátok, hogy csak azok találnak 
magok módja szerint kényelmet és jólétet, kiknek Isten or-
szága és igazsága szivükön nem fekszik, kik egykedvűen 
az egyház sorsa iránt idejöket elaluszszák, vagy az érzéki-
ség szolgálatában elpazarolják. Az Ur papjainak ideje, min-
dig a gondok és a fáradalmak kora volt, de ma kétszeresen, 
háromszorosan az. 

Vagy talán azon hiu remény kábíthatna el, hogy mint 
korábbi időkben, hivatalaitokban tiszteletre, tekintélyre 
számithattok ? De tudjátok és tapasztalhatjátok, minő azon 
szellem, mely ezen napokban az áldozárság ellen fordul. 
Szidjátok az egyházat, tagadjátok meg az engedelmességet, 
gúnyoljátok püspökeiteket, szegüljetek ellen az egyházi ha-
tóságnak és meg fogtok dicsőittetni. De mennél hivebben 
teljesititek kötelmeiteket, mennél jobban ragaszkodtok az 
egyházhoz, annál inkább fog a világ megbecsteleniteni, ultra-
ínontánoknak, vakbuzgóknak, sőt a birodalom ellenségei-
nek nevezni. 

Avagy végre talán azt várhatjátok, hogy kin-
cseket, javakat szerezhettek? De hisz tudjátok, mit mond 
az irás, hogy a ki a világ kincseit keresi, az ördög tőrébe 
kerül, és ha mint áldozár keresi, kétszeresen elveszett em-
ber. Sőt eljöhet az idő és már itt is van, amidőn a napiké-



288 

nyeret is megvonják tőletek, midőn éhezni, nélkülözni fog-
tok, és mint egykor az apostolok, bot és táska nélkül kény-
szerültök kivonulni és bebizonyítani, hogy nem kerestek 
mást, mint Krisztust és az ő országát. Mind ezt ti meggon-
doltátok, az idők és események naponkint hirdették, elöl-
járóitok nem titkolták el a fáradalmakat, veszélyeket, kísér-
téseket, melyek rátok várakoznak. En magam — és ez lelk-
ismeretbeli kötelességem volt — a döntő rend felvétele előtt 
hangoztattam, hogy adhatok ugyan munkát, szenvedést, 
szorongattatást,, de nem biztosithatom még a mindennapi 
kenyeret sem. Es mit feleltetek nekem ? Mindannyian habo-
zás nélkül, egyértelműen mondtátok : kihez menjünk, Krisz-
tusnál vannak az örök élet igéi, és mi hiszszük, hogy ő az 
Isten fia, ki küldetett az igazságra és megszentelésre. Neki 
akarunk szolgálni, evangéliumát hirdetni, országát terjesz-
teni, neki akarunk élni és halni, saját és testvéreink üdvére. 
Ily szellem, ily papi magasztos érzelem mellett bün volna a 
bizalmatlanság és kétkedés részemről, és azért csak arra 
kérhetem Istenemet, hogy tartson meg e szent érzelemben, 
és hogy méltóknak találtassatok mind végig. 

Ily bizalommal, szeretett fiaim és testvéreim küldelek 
ki titeket, bárányokat a farkasok közzé. Legyetek okosak, 
mint a kigyók és együgyüek mint a galambok. De óvakod-
jatok az emberektől, mert át fognak szolgáltatni a bírósá-
goknak, királyok és helytartók elé vezetni ^Krisztusért, ne-
kik és az uj pogányoknak bizonyságul. Es ha át fogtok 
adatni, ne töprenkedjetek sokat azon, mit és miként szólja-
tok, mert adatni fog nektek azon órában, mit beszéljetek. 
Mert nem ti vagytok, akik szólani fogtok, hanem Atyátok 
lelke, aki bennetek szól. Ezt mondta egykor Üdvözítőnk 
tanítványainak, és ezt mondom én nektek ma az O nevében. 

Legyetek kitartók az Isten országaérti küzdelemben, 
mint Krisztus bátor harezosai, és ne féljétek azokat, kik 
ugyan a testet megölhetik, de a lelket nem képesek meg-
ölni, hogy egykoron, ha az Ur hi, azon öntudattal válhassa-
tok a világtól : ,Jó harezot harczoltam, pályámat bevégez-
tem, hitemet megőriztem, a többiben el fog nekem tétetni az 
igazság koronája, melyet azon napon az Ur, az igaz bíró 
adand nekem.' Erre segitsen a háromegy Isten és az ő áldása, 
az Atya, Fiu és Szentlélek áldása világosítson és szilárdít-
son meg titeket, és vezessen a küzdelem és szomorúság nap-
jaiból Szentegyháza diadalainak és békéjének napjaiba". 

IRODALOM. 
De Romani Pontificis infallibilitatc, seu Vaticana Defi-

nitio contra novos haereticos asserta et vindicata, auctore 
Jo. Pcrrone S. J . (Folytatás.) 

Ezzel a nagyhorderejű s felette érdekes könyvnek 
első része, a tételes bebizonyítás befejeztetvén, szerző az 5. 
fejezettől kezdve azon van, hogy a szóban forgó hitezik-
kelyt az uj eretnekek ellen polemice védelmezze. Ennélfogva 
az 5. fejezetnek czime ez : ,Vaticana definitio ab historicis 
obíectionibus de Rom. Pontificum suppositis in fide lapsibus 
vindicata.' Az első czikkelyben néhány elavult ilyféle ellen-
vetés czáfoltatik meg, tüzetesen Eleutherius s Victor pápák 
esetére vonatkozólag, kikről azt állították, hogy Montán 
eretnekségét pártolták ; ilyen sz. István pápa az eretnekek 
keresztségére vonatkozó nézete s Marczellin pápának állitó-
lagos bukása. A 2. czikkely egészen Liberiusnak, a 3-dik 
Vigilius pápának van szentelve, mig a 6. fejezet Honorius 
esetét tárgyalja a következő pontok szerint : art. 1. Prae-
ambula historica circa Honorii pontificatum, et Monotheleti-
cae controversiae originem et naturam ; 2) Externa atque 
interna indicia interpolationis in Iíonorii epistolis expendun-

tur ; 3) Orthodoxia epistolarum Honorii ostenditur ; 4) Syn-
optica Honorii apologia. 

A 7. fejezetben „vaticana definitio a nota novitatis vin-
dicatur" s pedig először általánosan. Az infallibilitásnak 
ostromlói vagy kétértelmű szólamokat hoznak fel érvek 
gyanánt vagy egyenesen hazudnak. Ily két- vagy tágértel-
mü ál érv az, midőn azt mondják, hogy az egyház egészen 
1870-ig e szót ,infallibilitas' nem ismerte; mire a tudós 
szerző (93. 1.) ekként felel : „ . . . multiplicem in hac exposi-
tione latere aequivocationem exinde patet, quod adversarii 
primo inter se permisceant formulám, et rem per formulám 
significatam. Sane si in ecclesiastica antiquitate inerrantiae 
aut infallibilitatis vocem inquiras, nuspiam invenies, quia 
hic loquendi usus, qui temporis decursu invectus est, nondum 
obtinuerat, prout et in pluribus aliis id ipsum contigisse, 
nemo est qui ignoret ; verum si rem ipsam per eiusmodi for-
mulám significatam inquiras, earn profecto lueulentissjme in-
venies" ; — mi aztán hittantörténelmileg részletesen bebizo-
nyittatik, a min kivül a 2. s 3. czikkelyben a szentatyák s 
scholasticusoknak nézetei még különösen is felsoroltatván a 
4. czikkelyben „nota novitatis in sententiam infallibilitati 
contrariam retorquetur — etenim, mondja a szerző — explo-
ratum est ex historicis documentis doctrinam hanc de infal-
libilitate viguisse in universa ecclesia absque ulla diserepan-
tia usque ad Grersonem etiam in ipsa Ecclesia Gallicana. Hic 
primus extitit, qui in Consilio Constantiensi et Basileensi 
novam intulit doctrinam, quae deinceps pedetentim in Galliis 
serpere coepit, adstipulatoresque obtinuit, donee in comitiis 
an. 1682 palam proclamata est". A fejezet e szavakkal vég-
ződik : „Nova utique est definitio, sed non nova est doctrina, 
sed antiqua, novitatisque nota potius in opinionem retor-
quenda est, quae gallicana dicebatur et quae iam non opinio 
est, sed haeresis novatorum, seu novorum protestantism qui 
se tarnen vcteres catliolicos appellant. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Az altöttingeni zárdát, honnan a redemptoristák 

az újkori német vallásszabadság következtében elűzettek, 
legújabb tudósítások szerint a bajor kapuczinus-provincia 
vette át. — Ledochowszki érsek az üresedésben levő püs-
pökségekre vonatkozó törvénynek kihirdetése után, hallomás 
szerint szabadon bocsáttatni és — száműzetni fog. — Az an-
gol püspökök szokásos húsvéti összejövetelökből részvétnyi-
latkozatot intéztek a kölni s trieri, fogságban levő püspökök-
hez. A glasgowi s hexhami püspökök pedig táviratilag kérdést 
intéztek Kölnbe, váljon bebocsáttatnának-e az érsekhez, ha 
látogatására jönnének ? A válasz, tekintve azon tapasztalato-
kat, melyeket több, hasonló szándékkal Kölnbe érkezett elő-
kelő német katholikus tett, tagadó volt. — Haneberg püspök 
épen most végzé bérmálási körútját megyéje landaui espe-
rességében, mely kezdettől végig egyetlenegy szakadatlan 
diadalmenet volt. Bandériumok, ünnepélyes fogadtatás mel-
letti bevonulások, diadalkapuk, a városoknak zászlókkal s 
koszorúkkal való feldiszitése, taraczklövések, fáklyásme-
netek, serenádák s tűzijátékok képezék az époly élénk mint 
változatos programmot. Landauban valaki egyizben azt 
mondta: „Ezelőtt nem szokták a püspököket igy fogadni", 
mire egy katholikus polgár rögtön igy válaszolt : „Ezelőtt 
nem is szokták a püspököket bezárni", mely szavak nagyon 
találólan jellemzik a püspöki diadalmenetnek valódi jelen-
tőségét, mint oly katholikus tüntetését, melynek czélja bebi-
zonyitani, mily erős a német katholikus főpapoknak állása s 
mily rendületlen a népnek ily főpásztorokhoz való ra-
gaszkodása. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, május 9. 37. I. Félév, 1874. 
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S E R M O S A C E R 
IN LAUDEM 

S. THOMAE AQUINATIS 
DOCTORIS ANGELICI 

„Qui autem feeerit et docuerit, hic magnus vo-
cabitur in regno coelorum". Math. 5., 19. 

Solennis olim mos erat , si cui t r iumphum Ro-
mani decrevere, Victorem, qui t r iumphal i curru in 
capitolium i) delà tus fuera t , adclamationibus ad 
coelum usque laudibus effere. Viri purpureis vesti-
bus ornati t r iumphant i obviam mit tebantur et co-
ronas palmasque protendebant . Etsi privatis fre-
quenter studiis eiusmodi honores persaepe delati 
hominibus, quorum mérita extra vulgi opinionem 
nulla , quorum in animis nulla virtus, sed in habi tu 
oris et vul tus ementita species honestatis et recti 
inane simulacrum. Pietatis fuco adornata prodiit 
hypocrisis, sub iustitiae larva immanis vindicta 
delituit, fo r tuna magnanimitat is praeclaro nomine 
decorabatur. Quamobrem eximia esse virtute prae-
ditos, qui t r iumphales honores apud veteres acce-
pere, qui sibi persuadeat, haud aequus erit re rum 
aestimator. At longe aliud de sanctissimis illis he-
roibus ferendum iudicium est, quorum gloriam prae-
dicat Deus. Vera sunt quae a summa veritate defe-
r u n t u r laudum praeconia, dignos efficit, quos extol-
lit. Ille probatus est quem Deus commendat.2) Haec 
erit sanctorum il lorum félicitas in supremi iudicii 
die, quo palam illorum sanctitatem Christus prae-
dicabit, ornabit , coronabit. Tune laus erit unicui-
que a Deo.3) Quidam tamen inter beatissimos illos 

') Livius, Hist. 45, 39. ed. Cler. VI., 110. s. Josephus, 
de bello VII. 5, 4 ; II. 413. s. Lactantius, Instit. div. I, 15, 1, 
36. ed. Fritzsche Lips. 1842. 2) II. Cor. 10, 18. 3) I. Cor. 4, 5. 

electos his iam in terris hanc commendationem lau-
dis promeriti et consecuti sunt. Ante legem Äbraliae 
fides; sub lege scripta Moysis mansuetudo; in lege 
gratiae Joannis B. supra ceteros mortalium praero-
gativa a Deo commeodata est. Huius in partem feli-
citatis venit s. Thomas Aq. electus ab utero, matr i 
promíssus a Bono, sanctus a puero, da tus ab Opti-
mo, qui doctrinae et sanctitatis suae splendore ac 
venustate hodiernam illustrât festivitatem ! Hie ab 
ipso Christo crucifixo audire meruit : bene scripsisti 
de me. Quid huic elogio adiicere possemus, an nos 
vir tut is panegyricum dicere affirmemus, cum s. Tho-
mae laudationem peroramus? cuius vita illustre fuit 
omnium vi r tu tum compendium? „Athanasium lau-
dans, inquiebat s. Gregorius Naz.4), virtutem laudabou. 

Cum laudationem s. Thomae Aq. adgredimur, 
tutiusne sit pene erumpentem coërcere silentio vocem, 
an cupiditate arbi t ra ad dicendum frena laxare, t am 
periculosum videtur experiri, quam difficile iudi-
care. Enimvero eius doctrina et Veritas, quam non 
ad pectus in rationali 5) forinsecus scripsit, sed 
mente conceptam opere complevit, in eam extulit 
Doctoris angelici nomen sublimitatem, ut par om-
nino peccatum formidare debeamus sive praeconio 
ad eam ni tamur al t i tudinem ascendere ; sive spe 
nostra deiecti sanctitati et doctrinae imparem elo-
quentiam taci turni tate compescamus. Nam et si-
lentio laeduntur virtutes et commendatione sau-
ciantur . Est quippe illud debiti honoris tumulus, 
occasus gloriae laudabil ium factorum interitus ; quod 
memoriae diem, historiis lucem, famae nitorem eri-
pit. Sed nec minus sordidae commendationis forma, 
sincerae vir tut is maiestatem funerat , narrat ionis 
pret ium fura tur , t r iumphi radios obnubit. Vera vir-

4) In or. XXI., 1. in laudem s. Athanasii, ed. Migne I, 
1082. 5) Exod. 28., 30. 
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tus ipsa laudeui sibi facit et adscititiam exosa fa-
cundiam taciturnitate sua omni eloquentior oratione 
pérorât, ut proinde ad laudes eius addidisse aliquid, 
decerpsisse sit. 

Angelico Doctore laudando, soli Angeli pares. 
Sed nec beati illi Chori quidquam dicere queunt, 
quod illius amplitudinem elogii adaequet, quo a 
Christo Domino exornatus est: Bene scripsisti de 
me Thoma! „Quem enim Deus, ait s. Joannes Chry-
sostomus6), superne coronavit et celebrem fecit, quis 
hominum digne laudare poterit ? Attamen ne infir-
mitatis nostrae perturbemur angustiis, continuât 
idem oratorum disertissimus, etsi longe inferiores 
sumus, quam exposcant illius mérita, pro nostris 
saltem viribus, quae de illo scripta sunt in medium 
adferentes ad aemulandum et imitandum virtutem 
illius inducere cupimus. Sufficit enim huius viri 
philosophia ad omne genus erudiendum, et ad alli-
ciendos eos, qui diligenter auscultant, ut ineant vir-
tutis viam. Ceterum obsecro ut attendatis his quae 
dicuntur". 

Impetra sancte Thoma sermonem composi-
tum ori meo, ut si non digne tuis meritis, utiliter 
tamen nostris animis, laudum tuarum praeconia 
adumbremus. 

I. 
Cogitanti quae forent festae huius lucis inten-

tiones et obligationes, ex ipsa hodierni Evangelii 
pagina, citra quaesitam aliunde expositionem, ob-
vium se mihi offerebat tliema sermonis: „Qui autem 
fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno coelo-
rumft.7) Sunt enim haec divina verba praefixo argu-
mento tam propria, et ad nostram orationem unde-
quaque tain apta ut ex eorum forma et adiunctis, 
imo quavis syllaba et apice clare intellecturi simus 
laudationis fundamenta solida, humanisque iuxta 
ac divinis stabilita rationibus, quibus innixa. s. ro-
mana Ecclesia, tamquam columna fidei et veritatis, 
certa minimeque dubia declaratione solennis cano-
nizationis gloria honoraverit, quem prius Deus ope-
rum suorum atque scriptorum gloria illustrem 
reddidit. 

Age ergo quem humano superiorem limite coe-
lis parem, sine rhetorum pompa „Magnumu compel-
labimus? An quem ambitioimpotens per proboruin 
iuxta ac improborum funera evexit ad impérium ? 
Periculosa est magnitúdó, ad quam nonnisi ferrea 
semita pervenitur. Ad lapsum properat quisquis per 

6) De Abraham, homil. XXXVIII , 1. Migne ed. 4, 
350. 7) Math. 5, 19. 

casus graditur aliorum. Violentas regni habenas 
nemo diu securus tractavit. An in quos aurati pro-
diga tempestas maris aggeratis fluctibus se devol-
vi t? At nemo eorum quos divitiae in altiore fasti-
gio collocarunt magnus est. Nemo enim crevit ali-
eno. An quos vel in tumorem félicitas, vel in super-
biam felicitatis usus inflavit? Non est magnum, 
quod est inconstans, quod fortunae ad arbitrium 
versatur; quod nescientibus advenit et quantum-
cunque reluctantibus violenter elabitur. Miser ri ma 
est magna félicitas, quam magna virtus non fulcit. 
Quem ergo magnum dicemus ? Cessent humana con-
silia, ubi adsunt aeternae responsiones : „Qui fece-
rit et docuerit, liic magnus vocabitur in regno coelorum". 

Quodsi ita est, iam consideremus an reipsa s. 
Thomas praestiterit, quod summus ille gloriae titu-
lus exigit. Duae hinc nascuntur quaestiones gravis-
simae in proposito nostro themate fundatae. Prima 
quaerit an fecerit? altera an docuerit? Cumque 
prius sit facere quam docere, antequam doctrinae 
Thomisticae mirabilia ausculternus, primo facta 
Aquinatis eximia et singularia attentis oculis con-
templemur. Habemus namque in vita Doctoris an-
gelici et quod digne miremur, et quod salubriter 
imiteruur. Verum quod ad opera Doctoris angelici 
adtinet, qui fieri hoc possit, sine magna memoriae 
defatigatione, auriumque taedio, si uno nunc in 
cumulo iungenda sint, quae prolixis sermonibus re-
citarentur. Ego plane modum non invenio! Id sal-
tem agam ut contracta mensura aliquam nunc par-
tem eorum, quae egit s. Thomas enarrem. 

Solet nonnunquam divina providentia S uicto-
rum suorum natalem prophetiis, tum antecedenti-
bus signis sic illustrare, ut qui audierit animumque 
adverterit, hand difficulter intelligat eiusmodi pu-
eros, magnos futuros coram Domino et Spiritu sancto 
implendos. Alius enim 8) nascitur ex mat,re sterili. 
,,ut ipse partus non naturae opus, sed eff'ectus divinae 
potentiae videretur(i.9) alius vocatur eo nomine, quod 
vocatum est ab angelo priusquam in utero concipe-
retur. 10) Alius ut quanta eius fu tura esset sanctitas 
ab ipsis incunabulis appareret, adhuc infans u ) 
IV-am et VI-am feriam ieiunio consecrat ; in alte-
rius ore examen apum dicitur consedisse. ut divina 
viri eloquentia praemonstraretur ;'2) alterius mater 
gravida sibi per quietem visa est alvo continere ca-
tulum facem ore praeferentem, qua foret postea 

8) S. Franciscus a Paula. 9) S. Gregorius Nyss. de dei-
tate Filii et Spiritus S. II., 904. de Isaaco. 10) S. Joannes 
Baptista. n ) S. Nicolaus Ep. Conf. l i) S. Ambrosius. 
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terrarum orbera incensurus.13) An istarum gratiarum ex-
sors Aquinas ? 

„Cum mater eius D. Theodora, tam morum quam geni-
torum claritate eonspicua, esset in Castro Roccbae-Siccae in 
confinio regni Siciliae et Campaniae, venit ad eam in spiritu 
vir Bonus nomine, melior vita et religione, qui diu in monte 
dictae Rocchae cum pluribus aliis eremiticam duxit vitam et 
dixit : gaude Domina, quia paries filium quem vocabis Tho-
marn, et tu et vir tuus cogitabitis eum facere monachum in 
monasterio Casini, babentes spem ad magnos ipsius mona-
sterii reditus pervenire, per ipsius filii vestriapicem et prae-
laturam ; sed Dtus de ipso aliter ordinabit, quia erit fráter 
ordinis Praedicatorum, tantae claritatis in scientia et san-
ctitatis in vita, quod in mundo sibi similis suo tempore non 
poterit inveniri".14) Quod postea rei probavit eventus. [1]*) 

(Folyt, köv.) 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Röviden kifejezve Thun Leo grófnak általunk már 
múltkori czikkünkben jelzett s nem egészen helyeselt néze-
tét a jelenkor egyházpolitikai helyzete s annak szükségletei 
körül, ekként hangzik az : „Miután a hitetlenségnek pártja 
olyannyira elhatalmasodott, hogy lehetetlen azt többé tekin-
tetbe nem venni, azért fel kell adni a keresztény államnak 
eszméjét, melyet a parlamentaris kormányformával épen 
nem, s az absolutismussal is csak külsőleg fenn lehetne 
tartani." 

Ez tehát a gróf urnák nézete, melyből, ha szószerinti 
értelmében vennők, az következnék, hogy az u. n., leggyen-
gédebb kifejezéssel élve :,közömbös ál lam'a jelenkornak 
egyedül lehetséges követelménye; — mert vagy ,keresztény 
állam', vagy közömbös, hitfelekezetnélküli állam — état 
athée' —tertium non datur. 

Ugy látszik pedig nekünk, mintha azon esetre, ha kö-
telességét mindenki megtenné, még koránt sincs okunk a ke-
resztény állameszme fentarthatása iránt kétségbe esnünk. 
Ha, mondjuk, kötelességét mindenki megtenné s épez-
ért a szomorú resignatio hangját véltük a grófnak beszédé-
ből kiolvashatni ; mert az abban kifejezett gondolatok csak 
azon meggyőződésnek lehetnek folyományai, hogy egy ily 
kiválólag katholikus államban, mint Ausztria-Magyarorszá-
gon fönt és lent egyaránt nem teszik meg, egyaránt régóta 
mulaszták el kötelességöket. 

Igy aztán, fájdalom, csakugyan igaza van a nemes 
grófnak, csakhogy : 

ily általános kötelességmulasztással szemben, néze-
tünk szerint nem elég, sőt nem is szabad azt bátortalan 
megvonulással elfogadni s további eljárásunknak kiinduló 
pontjául tekinteni ; hanem inkább arról kellene gondos-
kodni, miképen lehetne ezen, s ezáltal ama másik bajon is 
segiteni ; különben tévkörben forgunk: sajnálkozásunkat fe-
jezve ki egy bizonyos, kellemetlen, roszalandó, sőt szeren-

>3) S. Dominicus. '*) Vita auctore Guilielmo de Thoco ord. prae-
dicat. in Act. S. S. Boll. Mártii I. Ven. 1735. p. 659. 

*) Az ekként jelzett jegyzetek az értekezés végén fognak kö-
vetkezni. (Szerk.) 

csétlen helyzet felett, s mégis annak fő-szülőokát megmásit-
hatlan tényül fogadván el. 

Az igaz, hogy ezen manap absolutistikus uton segiteni 
akarni fonák, de eredménytelen eljárás is lenne, tekintve 
azon helyzetet, melyet az egyén a mai államban elfoglal ; 
sőt egyenesen szerencsétlennek és kárhoztatandónak kellene 
minden ilyféle kísérletet neveznünk, mert az elmék mai 
állapota szerint oly roppant visszahatást szülne, mely a 
meglevő bajt nem hogy apasztaná, de beláthatlan mérvekben 
öregbítené, talán gyógyithatlanná tenné. 

Ebben tehát egyetértünk a gróffal ; — de már ott ismét 
kénytelenek vagyunk eltérni az ő nézetétől, hol azt mondja : 
„ . . . .lehetetlen a keresztény államot s eszméjének tovább-
fejlesztését valamely parlament-természetű gyűlés utján az 
összbirodalomra kiható eredménynyel érvényesíteni;" — 
mert ha eszünk ágában sincs is, a jelenleg Európában sze-
replő ,parlament-természetű gyűlések' bármelyikének vé-
delmére kelni, azért több oknál fogva még sem mérnők a 
kereszténységnek a parlamenti kormány formával való ösz-
szeegyeztethetlenségét oly ridegen hangoztatni, mint ezt a 
gróf ur teszi, annál kevésbbé, mert itt nincsen szó valami 
abstract, elméleti államról, hanem a concret alakban létező 
Ausztriáról, azaz oly államról, melyben a lakosságnak túl-
nyomó része katholikus, s az uralkodóház is az ; melyben te-
hát ha, mint fentebb mondók : kötelességét mindenki teljesí-
tené, a ,parlament-természetű gyűlés', következőleg a kor-
mányforma is katholikus, keresztény lehetne. 

Itt volnánk tehát ismét a kötelesség-mulasztásnál, vi-
lágos jeléül annak, hogy igazunk van, midőn összes bajaink 
fő-szülőanyját ebben látjuk. 

Kérdés tehát, váljon ily körülmények közt a gróf 
Thun-féle resignatio utján segitünk-e a helyzeten, azaz or-
vosoljuk-e a sokévi kötelességmulasztásnak következmé-
nyeit, megszüntetjük-e magát e mulasztást a jövőre nézve? 

Azt hiszszük, hogy nem ; — sőt különös politikai ho-
moeopathiának tartjuk, a semmittevésnek szomorú követ-
kezményeit rendszeres semmittevés által jóvá tenni akarni ; 
holott ellenkezőleg legsürgősebb teendőnk az, hogy ama té-
nyező előtt, melynek feladata a keresztény öntudatot a né-
pekben ébreszteni, fejleszteni s ápolni, — az egyház előtt 
nyissuk meg a tért, a pályát, hogy felszabadulva az addig 
ránehezedett bilincsekből gyógyitsa a nála letett isteni ke-
gyelemkincseknek korlátlan osztogatása által a népek er-
kölcsi sebeit, miből anyagi bajaink enyhülése önkényt kö-
vetkeznék. 

Megtörténhetik-e ez a nem-keresztény, az u. n. kö-
zömbös, de amint a mindennapi tapasztalat mutatja, mindig 
s mindenütt nyiltan s egyenesen egyház-, vallás- s keresz-
ténységellenes, újkori államban ? ? . . . . 

Bizony nem ! — s ezért mondók, miszerint a gróf ur-
nák szavait nem merjük szószerinti értelemben venni ; sőt 
azt hiszszük maga sem veszi ugy, mert más helyen a teen-
dők sorozatát s természetét ekként jelzi : arról kellene gon-
doskodni csak „miként lehetne a hitetlenség politikai párt-
jának külső jogviszonyait szabályozni", nem pedig arról : 
„miként kellene a katholikus egyház jogviszonyait ujjá sza-
bályozni?-1 — tehát a kath. egyház jogviszonyai azok, me-
lyekhez a ,hitetlenség pártjának' helyzetét alkalmazni kell, 
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nom pedig megfordítva, emennek amazt áldozni fel, mi tör-
ténnék, hahogy a hitetlenség elhatalmasodása folytán a ke-
resztény állameszme megmentéséről s fentartásáról önkényt, 
hogy ne mondjuk gyáván lemondanánk. Egészen más a ke-
resztény állameszme alapján állva a hitetlenséget törni, s 
egészen más a ,hitfelekezetnélküli állam' nevében tenni ezt, 
s a teljes vallási közömbösséget alaptörvénynek nyilatkoz-
tatni ki, mely az összes kormányzatnak zsinórmértékéül 
tekintendő. Hogy eme türelem néha, s hogy különösen jelen-
leg Ausztriában szükséges, azt állithatja valaki, de hogy 
ezért a keresztény állam eszméjét, ha mindjárt csak ,ideig-
lenesen' is félre tegyük, azt már csak azért sem engedhet-
jük meg; mert ezzel saját magunkat azon lehetőségtől is 
megfosztjuk ez eszmének majdani terjedelmesebb érvénye-
sülését, ha mindjárt csak lassan is előkészíteni, s mert azzal 
saját magunk alól huzzuk ki gyékényt, eldobjuk a fegyvert, 
melylyel előbb utóbb jobb jövőt küzdhettünk volna ki a 
haza, s benne az egyház számára. Bizonyos tekintetben 
mindig igaz marad, mit Maldonat mond ad Matth. XIII, 26 : 
„ . . . . principes, aut, quia principes istalecturi non sunt, eos, 
qui principes monere possunt, admoneo, non licere illis istas, 
quas vocant conscientiae libertates nimium nostro tempore 
usitatas haereticis dare, nisi prius Ecclesia, aut is, qui Eccle-
siae caput est, Romanus Pontifex Christi persona, et tam-
quam pater familias iudicaverit non posse cvelli zizania, nisi 
simul et triticum evellatur ; et e re Ecclesiae esse, ut usque 
ad messem permittantur utraque crescere® ; — s ez értelem-
ben veszszük gr. Thun ő exjának fentebbi szavait is : „a 
kormánynak ily körülmények közt azon feladatot kellene 
magának kitűznie : miként lehetne a hitetlenség politikai 
pártjának külső jogviszonyait szabályozni ; nem pedig 
ugyanez alkalomból azt kérdezni : miként kellene a katholi-
kus egyház jogait ujjá szabályozni ?" 

Pedig e hibás szempontból fogott hozzá ,az egyház s 
állam közti viszonyok rendezéséhez' a mi törvényhozásunk 
is, azon roszul palástolt ellenszenvvel a katholicismus iránt, 
mely ugyan nem csak nálunk divatos ; de mely mindenütt 
az egyoldalú elfogultságnak jele. Mi készül a ,rendezés' két-
értelmű jelszava mellett, azt eleddig csak sejthetjük, posi-
tiv adataink e perczben, midőn ezeket irjuk, még nincse-
nek; sőt meglehet, hogy a hangadó kálvinista Chauvinismus 
egyelőre nem egy szőlőt még savanyunak is találand ; — 
annyi azonban bizonyos, hogy a modor, melylyel e ,rende-
zés'-hez hozzá fogtak époly sértő a magyarhoni katholicis-
musra nézve, mint gyanús s azon törekvésről tanúskodik, a 
katholikus egyházon annyi kárt, a mennyit egyelőre csak 
lehet, s pedig a lehető legkíméletlenebb módon tenni. 

Avagy az egyes bizottságok összeállítása nem olyan-e, 
hogy épen azon elemek vannak mindenütt többségben, me-
lyek, akár vallási, akár műveltségi álláspontjukat veszszük, 
a szóban forgó ügyekhez vajmi keveset értenek s ennélfogva 
teljes mértékben szolgáltatták ama, talán kivánt, biztosságot, 
hogy hozandó itéletök az elfogultság, az egyoldalúság, ha 
nem a tudatlanság s roszakarat Ítélete lesz ? 

Aztán forgassák a dolgot, amint tetszik: de azon igen 
különös eljárás, hogy épen csak a katholikusoknak birtoka 
az, melynek jogczime az államnak gyengéd lelkismeretetét 
nyugtalanítja, világos bizonyítéka annak, hogy a katholi-

cismus-ellenes áramlat ürügyet keres arra, az Egyházat az 
ismeretes, ad hoc hozatni szokott ,törvények' egyikének se-
gítségével kifosztani. Kár lenne, e tekintetben illusiókban 
ringatódzanunk, melyek legfelebb arra szolgálhatnának, 
hogy ellenségeinket jóhiszeműségünk feletti gúnyos mo-
solyra birnák. 

A magyarhoni kath. egyháznak nincs semmi oka bir-
toklási jogczimeinek alapos megvizsgálásától félni ; sőt ha a 
vizsgálókban meg van a kellő tudomány és jogérzet, csak 
örülhet annak, mert akkor e jogczimek nem megvetendő uj 
védérvre tennének szert ; de e vizsgálatra majdnem kizáró-
lagosan protestánsokat vagy nihilistákat küldeni ki, az már 
talán mégis csak azon fogások közé tartozik, melyekről 
a német, egyik költője nyomán ezt szokta mondani: „Man 
merkt die Absicht und wird verstimmt" 

Ezen ,Absicht', e czélzat mí egyéb lehetne, mint az, — 
hogy gróf Thunnak, azon kevesek egyikének szavaival végez-
zük sorainkat, kik valaha észszel s becsülettel kormányoztak 
Ausztriában, — mi lehetne más mint az, hogy a katholikus 
egyháznak jogviszonyai ,ujjá szabályoztassanak' olyképen, 
miszerint a hitetlenség hatalomra került pártjának dobassa-
nak oda zsákmányul — ? 

EGTÍIÍZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest3 május 9. E g y m e g c z á f o l t és e g y m e g 

n e m c z á f o l t h i r . Néhány napja már, hogy oly hirek 
vannak forgásban, melyeknek valósulása a kath. egyházi 
vagyon elkobzásával egyértelmű. Első ki e tekintetben 
a vészhírt jelezte, a kitűnően szerkesztett pozsonyi kath. lap, 
a ,Eec7ií' volt, e lapból ment át a többiekbe is azon tudósí-
tás, hogy a magyarhoni katholikus egyházi vagyon terhére 
150 milliónyi kölcsön vétetnék fel, mire nézve az előleges 
tanácskozások a nm. püspöki karral részben már meg is 
kezdettek ; ehhez járul ama másik tudósítás, mely szerint 
a nm. vallás és közoktatásügyi miniszter ur a nm. püspöki 
kar és káptalanok hazafiuságától megvárja, hogy a tanul-
mányi alapban mutatkozó 50 ezer forintnyi hiányt évenkint 
pótolni fogják, mert különben a kormány kénytelen lesz ma-
gától a következményekre nézve minden felelősséget visz-
szautasitani. 

Mint a közlöttekből látható, a magyar kath. egyházi 
vagyon elkobzásának előestején állunk, mert ne csaljuk meg 
magunkat avval, hogy itt csak kölcsönről van szó, nem pe-
dig elkobzásról, csak a név más, de a dolog maga ugyanaz ; 
egyideig még meghagyatik a birtok az egyház kezén, de 
csak egyideig, hogy azután valóságban elkoboztassék. Jól 
jegyezte meg e hirre a ,Magyar Politika' hogy signum tem-
poris, de nem azon értelemben mint ő érteni látszik, hanem 
abban, hogy erkölcsileg bukott korunk az államokat anya-
gilag is oda juttatta, hogy nem félnek szentségtörő kezekkel 
azon vagyonhoz nyúlni, melyet az ősök vallásos buzgósága 
Isten dicsőségére, a hit ápolására áldozott fel ; hogy pedig 
ez nem valami tulbuzgó felfogás, hanem valóságon alapuló, 
hogy az idők jelei nálunk is jelentkeznek oly irányban, ar -
ról meggyőződhetik t. laptársunk a ,.ffb)i'-ból, mely a fen-
tebbi hirhez azon megjegyzést csatolja, hogy „Olaszország 
rongált financzialis viszonyain e módon teljesen (?) segitett. 
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ami financziáink talán még jobban rászorultak, ugy hogy rö-
vid ideig tartó késedelem s habozás is kártékony lehet." 

Szomorú dolog, hogy hazánkban is idáig jutottunk, 
hogy épen azon egyház fosztatik meg majd javaitól, mely-
nek az ország minden közművelődési tudományos intézeteit 
köszönheti, szomorú elv, szomorú az ok miatt. Vagy ha az 
egyház vagyonával az állam kényekedve szerint rendelkez-
hetik, ha adóssággal akkor terhelheti meg, mikor akarja, 
ha dobra akkor üttetheti, mikor neki tetszik, ugyan minő 
vagyon lesz akkor biztos az állami erőszak előtt ? reményl-
hetik-e az elkobzásban egykor résztveendő kormányférfiak, 
hogy ugyanazon állam, mely az egyház javai felett önkényi-
leg rendelkezett, az ő javaik irányában kiméletesebb lesz ? 
vagy a tulajdonjog szentsége szentebb, nagyobb erővel bir 
egy volt vagy tényleges kormányférfi birtokaira nézve, mint 
az egyházi birtokra ? Es ugyan miért történnék e jogsértés ? 
mi okból fosztatnék meg az egyház a hazai közművelődés-
nek ez egyetlen biztos támaaza, kimeritketlen jótevője bir-
tokaitól ? csak azért, mert volt néhány évi időköz, midőn a 
liberalismus a hazai vagyont részben oly czélokra paza-
rolta, melyek feleslegesek, részint olyanokra, melyek ezen-
felül még erkölcsileg kártékonyak is, hogy e pazarlás né-
mileg és csak egyidőre helyreüttessék, ezért kell a katho-
ikus egyházi vagyonnak áldozatul esni. Igaz, hogy e köl-

csöntől szóló hirt megczáfolták, tökéletesen alaptalannak nyi-
latkoztatták, de ki ád ma az ilyen czáfolatokra valamit? a li-
beralismus kész hazudni akkor is, midőn a legaljasabb módon 
esküszik össze, kivált ott, hol az egyházról van szó, hasonló 
czáfolatok csak arra szoktak napjainkb-.n szánva lenni, hogy 
ámitsanak s a még található hiszékenyeket tévútra vezessék, 
hogy aztán alattomban annál biztosabban lehessen a cselszö-
vényt szőni és a kellő pillanatban ,bevégzett ténynyel'állani 
elő. Mi a magunk részéről semmi hitelt nem adunk a czáfo-
latnak, valóságnak tartjuk a kölcsönkötési tervet és abban az 
egyházi vagyon kétségtelen elkobzásának előjelét szemléljük. 

A tanulmányi alapban felmerült hiánynak évenkinti 
fedezését illetőleg pedig valóban nagyon óhajtanók, ha a 
um. vallás és közoktatásügyi minisztérium a kath. lelkis-
meret megnyugtatására a hivatalos lapban teljes felvilágosí-
tással szolgálna arra nézve, ha váljon a nevezett alap jöve-
delmei mindig katholikus czélokra fordíttattak-e aminthogy 
kellett volna, mert eddig tudvalevőleg a nevezett alapnak 
jogi természetét illetőleg nincsen eldöntve, hogy abban a pro-
testánsoknak és magának az államnak is része lenne, mert 
az talán mégis csak nagy igazságtalanság lenne, hogy ka-
tholikus egyházi vagyonból fedeztessék azon hiány, melyet 
felekezetnélküli állami, vagy épen protestáns intézetek okoz-
tak ; — vagy nem ? . . . Továbbá még azon nehézségünk is 
van, hogy feltéve, miszerint csakugyan mostoha viszonyok 
okozták legyen a hiányt, minő prognosticon szerint lehet előre 
megtudni, hogy a kért 50,000 forintra, ezután minden év-
ben szükség lesz ? talán annyi kath. iskolát alapitott a kor-
mány, hogy az összeget mind elnyeli ? És még egy kérdést 
bátrak vagyunk koczkáztatni : ha az ország a szegény pro-
testánsok részére, a kik tudvalevőleg több vagyonnal birnak 
mint a katholikusok, a közös állami adóból ezreket képes 
megszavazni, nem lehetne hasonló eljárást követni a katho-
likus alap javára is, midőn a katholikusok az ország lakóssá-

gának többségét teszik ? vagy talán ez az ,egyenjogúság' 
nagy elvébe ütköznék ! E kérdéseket tenni annál jogositot-
tabbaknak tartottuk magunkat, mert a ,Pester Lloyd' való-
színűleg tévedésből e hazafias appellatiót elfelejtette megczá-
folni, reményijük, hogy választ nyerünk kérdéseinkre ; mely 
alkalommal a nagytekintetü félhivatalos arra nézve is szol-
gálhatna nekünk felvilágosítással, váljon mit hisz, minő állást 
fogna a katholikus egyháznak legfőbb feje, a római pápa 
ama fentebbi, 150 milliónyi,kölcsönnel' szemben elfoglalni? $ 

Tiszavidékj április végén. „Et h a e c m e m i n i s s e 
i u v a b i t ! " (III. Folyt.) Úgyszintén elhagyhatnók-e Ho-
dossy Imre urat, akiről nem akarok szólani, mint hivatlan 
exegetáról, mivel legjobb esetben azt kellene mondanom róla 
sz. Jeromossal : „mul t i . . . . docent scripturas, quas non in-
telligunt" (ad Demetr. virg.) — ; hanem hát mint „incattus" 
ügyvédről, ki az eperjesi egyházkerület papságához intézett 
replicájában, megengedem: „pro domo sua", de legalább ez 
egyszer nem mint „Cicero" felelt meg. 

O ugyanis „a vallásérzület tiszteletben tartását", a 
„vallásszabadság megerősítését", „a törvényhozás és kor-
mány" legfontosabb feladatául jelzi, tekinti, mindazonáltal 
ez legkevésbbé sem genirozza őt, mint országos képviselőt, 
épen az általa képviselt ország népe többségének „vallási 
érzületét" ignorálhatni, „vallásszabadságát" verwirkoltat-
hatni ; miután Deák programmját szintén „sola salvificá"-
nak, vivmánynak, diadalnak tarta, noha annak megvalósí-
tásával az általa is roszalt, „kárhoztatandónak" talált ille-
téktelen, jogtalan állami beavatkozások, ellenőri, rendőri, 
börtönöri rendszabályok és eljárások systematizáltatnának, 
törvényes értelemben és alapon és alakban ! 

E circulus vitiosusnak beillő okoskodás pendantja az 
is : hogy előbb, a választások alkalmával, az egyház érde-
keit „óvatosan szem előtt tartó" és ezek biztositékául az 
Apponyiféle pontozatokat ajánló klérust kizárólag és feltét-
lenül a közjogi alap védelmére engagirozni, utalni, s ennek 
czéljából „kikért és igénybe vett" segélyével mandátum-
hoz jutni, nem gondolta és állitotta inconveniensnek azon 
tiszttel, melyet szerinte a „humauismus" nemtőiként, párto-
kon felül és kivül neutrálisán betölteni, köteleztetve : most 
pedig, midőn a szolgálatainkért „hálás" s „kegyeletes" több-
ség kezdeményezéséből, a parlament, az egyház és állam 
válópörében oly megállapodásokat, amandement-okat helyez 
kilátásba, melyek a mi „hivatásunk" s küldetésünk felada-
tainak megfelelő „jótevő" működéseinket „nehezítő, veszé-
lyeztető" alárendeltség, függés, szolgaság, nyomás, üldözés 
intézményeit tennék lehetővé, — mivel a kiáltó és szembe-
szökő sérelmek eshetőségeinek megelözhetése végett — adott 
szavára hivatkozva — egy nyilatkozatban interpellálják, 
ezt „a politikai vagy közigazgatási hatalom és befolyás 
utáni törekvéssel" azonosítja, egyszersmind a „manifesta-
tiót" „illetékességük körén túllépésnek" nyilváníthatni véli 
— némi praepotentiával — magát jogosultnak ! 

Ugyebár mennyire igaz: „ignorantia conturbat nego-
tiorum naturam formamque meritorum" és hogy: „pessimae 
itidem duae filiae sunt, scilicet falsitas et dubietas : illa mi-
serior, ista miserabilior, illa perniciosior, ista molestior" ? 
(Sz. Ágost. sup. Ps. Beati immac.) 

Már e „pêle-mêle-ben, e zűrzavarban, e veszélyben <fs 
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válságban, nemde kivánatos, sőt, a posteriori, mellőzhetlen 
szükséges volt-e a helyzetet megvilágítani, tisztázni, hogy az 
igy „felvert sok és nagy por"-ban „a haladás napsuga-
ras útjaira" kalauzoltassék a hínárba vezető ösvényre téve-
dett, terelt közönség ? ! 

És épen azért fel is szólalt a klérus, és pedig az az 
octroyált gyámkodást nem tűrő alsópapság, melyet eddigelé 
csupa számításból, a dignitariusok rovására, mindig a leg-
nagyobb elismeréssel, túláradó dicséretekkel, megkülönböz-
tetett tisztelettel emiitettek fel, mutattak be. 

Fölszólalt, mivel Aranyszájú sz. János szerint : non 
solum proditor est veritatis, qui mendacium pro veritate lo-
quitur ; sed etiam qui non libere pronunciat veritatem, quam 
pronunciare oportet, aut non libere defendit veritatem, quam 
defendere oportet" ! (Sup. Math.) 

Felszólalt, óvást tett s „usque ad vincula" protestál, a 
lép és tőr gyanánt szolgáló hirdetések ellen, mivel „ea fama 
vagatur" mintha az az „amerikai rendszer" nekünk valami 
óhajtott áreádiai állapot lenne, s más volna mint schibolet 
vagy pedig „trójai ló !" 

„ . . . . Equo ne crédité Teucri" ! 
„De hát „quis credidit auditui nostro" ! '? ! 
A roszakarat népszerű kiadású szótárának legváloga-

tottabb kifejezéseivel támadtanak reánk s a legnagyobb 
eclat-val gyanusitának, rágalmazának, vádolnak bennünket 
„tamquam purgamenta huius mundi facti sumus, omnium 
peripsema usque adhuc ! (Cor. IV. 13.) 

Sőt még egy oly genialis elme, olvasott fő, kitűnő pu-
blicista, minő Kecskeméthy A., elég könnyelmű „izgatásnak" 
bélyegezni azt! (L. M. Pol. 1874. évf. 53. sz.) 

„A tiltakozások czélja : az állam és egyház közötti 
harcz !" s „Az 1873. jun. 28-án elfogadott programm czélja : 
az állam és egyház közötti béke !" vetik ellenünk. 

Erre csak azt jegyezzük meg: „pax aestimatur a ne-
scientibus ; simulatur a non habentibus ; imperatur a non te-
nentibus !" és hogy „lingua quandoquc pacem praedicat, sed 
saepius turbat!" (Hugo de claus. anim. t. 1, c. 3.) Aki ko-
moly és őszinte barátja a békének, sohse feledje sz. Ágoston 
szavait: duac suntainicae: iustitia et pax : tu forte unam vis, 
et alteram non faciès ? ! (sup. ill. Psalm. 84. 

„Pax hominibus bonae voluntatis" mondatott : ámde 
„non bonae sed plane iniquae voluntatis est, qui nequaquam 
pace contentus, superbo oculo et insatiabili corde inquietus 
anhelat ad gloriam mundi, nec pacem perinde retinens, nec 
gloriam apprehendens !" (Bern. S. sup. Tant.) 

Egyébiránt, mi a buirczot se nem provocáljuk, se nem 
féljük, meggyőződve levén, miszerint „inelior est talis pugna 
quae Deo proximum facit, quam pax illa, quae separat a 
Deo !" (Greg. naz. in Apol.) (Vége köv.) 

Berlin. A m e g ü r ü l t p ü s p . s z é k e k r e v o -
n a t k o z ó t v j a v a s l a t k ö r ü l i t á r g y a l á s o k immár 
befejezvék. Ezen tvjavaslat az, mely ellen a boroszlóinak 
példája szerint több poroszhoni káptalan feliratokat intéz-
tek volt a képviselőházhoz, természetesen minden eredmény 
nélkül; mert a mi egyházüldözőink el vannak határozva a 
végletekig menni, mindig azon rögeszmében szenvedvén, 
hogy majd sikerülend nekik azt a gyűlölt pápismust kiirtani. 

Hoszabb vitára e tvnek 13. §-a adott alkalmat, mely 

azt határozza, hogy a cultusminister azon esetre, ha a vá-
lasztott ,megyei kormányzó' az esküt letenni, vagy ha a 
káptalan egyáltalán választani vonakodnék, az illető kápta-
lannak összes jövedelmeit felfüggesztheti. Ezen szakasz 
végre azon változtatással fogadtatott el, hogy az eskünek 
a választott kormányzó részéről történt megtagadása miatt 
a káptalan ugyan nem büntethető meg ; de ugyané káptalan 
köteles oly embert választani, ki az emiitett esküt letenni 
késznek nyilatkozik, mi lehetetlen lévén az egésznek vége 
mégis csak az, hogy a káptalanok fizetései egyik a másik 
után felfüggesztetni fognak. 

Heves ellenzésre a középpárt részéről azon pont is 
adott alkalmat, mely azt rendeli, hogy a megyének biztos 
általi kormányzása idejében a kegyúr, illetőleg a község tölti 
be a papi javadalmat. Malinckrodt e pontról azt mondta, 
hogy a kath. egyház jogainak s belszervezetének legerősza-
kosabb megtámadása ; hogy minden pap, ki ilyképen neki 
felajánlott egyházi hivatalt elfogad, egyszerű ,Lumpl s hogy 
az egész tvjavaslat a leggonoszabb ravaszságnak benyomá-
sát teszi a népre. 

Ezen határozatot a német katholikus lapok akként 
fogják fel, hogy az a kath. egyházra protestáns egyházszer-
vezeti elveket erőszakol rá, miáltal, miután az igazi jó ka-
tholikusok ilyféle törvénynek keresztülvitelére s esetről 
esetre való alkalmazására soha segédkezet nyújtani nem fog-
nak, mindenütt ama bizonyos törpe kisebbségeknek kezébe 
játszatik a községi ügyek vezetése, kik ugyan katholikus 
szertartás szerint keresztelve, még erről is C3ak akkor emlé-
keznék meg, midőn mint az egyház belsejét rágódó férgek 
kárt tehetnek azon. Különösen az itt ott találkozó ókatholi-
kusokra, bizonyos, állásuknál fogva mi függetlenséget sem 
élvező kath. hivatalnokokra s mindazon jellemtelen elemekre 
számit e tvjavaslat, melyek készek Krisztust még Júdásnál 
is olcsóbban eladni, s melyek a Bismarckféle egyházpoliti-
tikai experimentumok közt már máskor is materia vilis gya-
nánt szerepeltek. 

A dolog e hét elején került a felsőház elé, mely azt 
valószínűleg elfogadni fogja. Miért is ne? Hogy az urak, ki 
ma az ügyek élén állanak, vagy vakok, vagy a páholynak 
szolgái, azt régen tudjuk ; ha tehát még továbbra is ugy tet-
szik nekik, azon ágat fűrészelni el magok alatt, melyen ül-
nek, miért ne tennék ? Majd csinálnak hoszu képet, mikor 
egyszer az ággal együtt lezuhannak, az egyház pedig, me-
lyet ők, a törpék megsemmisíteni akartak, fenálland a világ 
végéig s Dominus irridebit eis. 

Brüssel. A k a t h o l i k u s p á r t n a k k i l á t á s a i 
nem épen a legörvendetesebbek, ámbár jelenleg egy kis, 
viszonylagos csendet s békét élvezünk, amennyiben a pártok 
most kéz alatt dolgoznak s szervezkednek, hogy a ju -
nius kezdetén végbe menendő választásoknál kellő erővel 
érvényesíthessék magokat. 

Ezen választások képezik már régóta ama vörös fona-
lat, mely közéletünk minden egyes mozzanatán keresztül 
húzódik. A ministerium minden áron ki akarja kerülni a 
heves vitákat s a kellemetlen összekoczanásokat, minden 
áron azon van, hogy a pártok közti békét fentartsa ; azaz, 
hogy népszerűen fejezzük ki a dolgot; megszeretné menteni 
a káposztát, de ugy, hogy a kecske is jól lakjék. Ezen nagy 
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óvatosság s körültekintés azonban, fájdalom, kissé csütör-
tököt mondott; mert azt eredményezte, bogy a nagyszabású 
politikai viták helyébe kisszerű személyeskedések léptek, 
ugy hogy Frère-Orban, a szabadkőműves pártnak feje 
ugyan többé nem ,püspöki támaszok'-nak, hanem igenis tol-
vajoknak nevezte el a ministeriumot, mely, ugylátszik, ezen 
uj elnevezés által nem épen sokat nyert. 

Egy másik ügyetlenség, melyet a mi ,katholikus-con-
servativ' ministeriumunk elkövet abban áll, hogy hivatal-
nokait pártkülönbség nélkül választja, miáltal részrehajlat-
lanságát bebizonyítani akarja ; csakhogy az ekként kineve-
zett liberálisok mégis csak mindig liberálisok maradnak, 
azaz minden katholikusnak esküdt ellenségei, kik egy ka-
tholikus ministeriumnak gyengeségéből nyert befolyásukat 
ugyanennek aláásására használják fel. 

A legnagyobb baj mindebben az, hogy az ilyféle eljá-
rás a katholikus választókat elbátortalanítja. Sőt, ha ezek 
azt kérdezik magoktól, váljon mit tett ezen ,katholikus' 
ministerium ama négy év alatt, mióta a hatalom birtokában 
van, a katholikus ügy- s pártért, kénytelenek azt felelni, 
hogy — semmit ! mi több : kénytelenek fájdalommal beis-
merni, hogy e ministerium a kath. pártnak helyzetét tete-
mesen megnehezítette, amennyiben annak daczára, hogy 25 
szavazatnyi többséggel birt, mégis mind meghagyta azon 
igazságtalan s a katholicismusra sérelmes törvényeket, me-
lyek ellen mint kisebbség oly erélyesen s kitartóan küzdött. 

A liberális párt a maga részéről még tovább viszi a 
parlamentaris hazugságot. Egyre csak ragaszkodási nyilat-
kozatoktól áradoz a belgák ,igazi' érdekei, a szabadság, az 
alkotmány b a közrend iránt, miket ez a clericalis ministe-
rium, szerinte, mind felforgatna, ha ő, a liberális párt nem 
őrködnék. Természetes, hogy mindeme szép szavaknak va-
lódi titkos értelme ez: „Bárha ismét a hatalom birtokában 
lennénk!" — akkor majd elnyomnék a nemzetet uj meg uj 
adókkal, mert nekünk porosz minta szerinti hadseregünk, 
ujjá szervezett nemzeti őrség s egy pár ezer páholytestvér 
számára épanuyi jövedelmes sinecura kell, minek fejében 
majd oly ,szabadsággal' áldjuk meg a népet, minő Poroszor-
szágban vagy Svajczban van. Mert annyi bizonyos, hogy egy 
netaláni liberális ministeriumnak legelső teendője a porosz 
egyház-politikai fogásoknak utánzása lenne. Elég e tekin-
tetben csak egy pillantást is vetni a pártnak főbb lapjaiba, 
melyekben a porosz tallérok csakúgy csudákat müveinek, 
mert mindegyik 'így-egy Cicero s Demosthenes Bismarck 
dicséretében s eljárásának helyeslésében, melyet mielőbb 
nálunk is meghonosítani szeretnének. 

Mindezen párttüntetések daczára azonban ma még 
hozzávetőleg sem nyilatkozhatunk a leendő választásoknak 
kimenetele iránt, ámbár, az igazat megvallva, nincs okunk, 
igen rózsás szinben látnunk a jövőt. 

De még kevesebb okunk leendett, ha e választások 
Balant, a volt porosz követet még életben s nálunk találják. 
Balan magasfoku szabadkőműves volt, az ittenieknek kebel-
barátja s a katholicismusnak dühös ellensége. 0 az, ki a me-
chelni érseket a Ledochowski hoz intézett levél miatt Bis-
marcknál denunciálta ; ő az, ki ugyanezt az itteni katholikus 
lapoknak állítólagos ellenséges hangulatára s modorára figyel-
meztette. Egyúttal pedig ő volt az, ki a titkos subventiókat 

kezelvén, hatalmas befolyást gyakorolt az itteni liberális 
sajtóra, hatalmas támasza s pártfogója volt. 

Néhány nappal halála előtt egy diszlakomán, melyet 
az itt tartozkodó németek Vilmos király megkoronáztatásá-
nak 25. évfordulóján adtak, oly toastot mondott, mely a ka-
tholicismus ellen intézett, époly durva, mint tapintatlan ki-
fakadásai miatt még liberális körökre is kinos befolyást tett. 
Ez ember borzasztó kárt tett volna nekünk, most azonban 
már Isten Ítélőszéke előtt áll, s tudja már, helyesen cseleke-
dett-e, midőn az Ur felkentjét vakdühvei üldözte — ? ! 

London. K a t h o l i k u s ü g y e k s b a j o k . A 
westminsteri tartománynak püspökei együttes pásztorlevelet 
szándékoznak a katholikus egyetem ügyében szétbocsátani ; 
magának az egyetemnek 40 tagra szaporítandó senatusa rö-
vid idő múlva fogja első gyűlését, s pedig városunkban tar-
tani. April 13—17-ig, ugyancsak itt, Howard of Œossop 
lordnak elnöklete alatt a ,katholikus szegény-oktatási egy-
let'-nek 27. évi közgyűlése tartatott. A gyűlésnek főtárgyát 
ezúttal a valóban jeles eredményekkel dicsekedhető tanítók-
nak fizetése, előléptetése s idöközönkinti, rendkivüli meg-
jutalmazása képezte. Jelentetett továbbá, hogy az egylet az 
épen lefolyt evben még egy harmadik tanitóképezdét állitott 
fel nők számára, s hogy az összes kath. képezdékben jelen-
leg 142 nő- s 54 férfi-tanitvány van. 

Az alsóházban Newdegate, a hirhedt pápa-faló ismét 
egyszer hallatja hangját. Oly parlamenti bizottságnak kine-
vezését sürgeti a pápisták ellen, minőt Anglia talán ,szüz' 
Erzsébet kizályné óta nem látott. E bizottság vizsgáló, 
vádló, s biró is lenne egy személyben, a legszélesebb mérvű 
felhatalmazással. Joga lenne ugyanis minden zárdát s zárda-
szerű házat megvizsgálni, bárkitől felvilágosításokat s tanú-
bizonyságot, minden kir. hivataltól feltétlen támogatást kö-
vetelni. Főfigyelmét ezen bizottság az egyházi intézetek val-
lási állapotára irányzaná, s arra, váljon ezen állapot meg-
felel-e a törvény szabályainak (!) 

A bizottság összeállítását illetőleg Newdegate hét ta-
got követelt, köztük kettőt a fentemiitett szegény-oktatási 
egyletből ; csakhogy ezen egyletből egyetlenegy tag sem fog 
az ő bizottságába belépni, azon bizottságba, mely ellen az 
egylet egy közös, valamennyi tagtárs által alájegyzett fel-
iratot intézett a parlamenthez. Hasonlólag a püspökök Í3 til-
takoztak a parlament előtt, ezen bili ellen, „mely alkotmány-
ellenes, a 17-ik századbeli zaklatásoknak megujitásas a vala-
mennyi angol polgárnak elidegenithetlen jogát képező szabad-
ságot tagadja." Még élesebben nyilatkozik a ,Catholic Union' 
felirata, mely azt mondja, hogy Newdegate bilije „hallatlan 
megsértése az egyéni szabadságnak, erőszakos belenyúlás a 
polgároknak magánviszonyaiba, s gyűlöletes megsértése a 
katholicismusnak." Kíváncsiak vagyunk ezek után, váljon a 
no-popery-fanatismus minő eredményekre teend szert. 

IRODALOM. 
De llomani Pontificis infallibilikde, sou Vaticana Defi-

nitio contra novos baereticos asserta et vindicata, auctore 
Jo. Perrone S. J. (Folytatás.) 

A 8. fejezetben több, igen gyakran hangoztatott ellen-
vetésről van szó, mely az infallibilítás ellen felhozatni szo-
kott, mintha a pápának s a tanitó egyháznak csalatkozhat-
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lansága közt kiegyenlithetlen ellenmondás léteznék, vagyis 
inkább egyik a másikat megsemmisítené; s mintha a zsina-
tok ezáltal végképen feleslegesekké válnának. Igen helye-
sen utal szerző az egyes apostolok csalatkozhatlanságára, 
„qui omnes singulatim sumpti infallibilitate in suo magiste-
rio pollebant, et uniuseuiusque infallibilitas profeeto amice 
cum infallibilitate alterius et omnium etiam simul sumptorum 
cum Petri infallibilitate optime conciliabatur ; adeoque pari-
ter nihil répugnât quod infallibilitas omnium simul Epporum 
cum infallibilitate S. Pontificis optime concilietur". Mi több, 
valamennyi püspöknek testületi csalatkozhatlansága csakis 
a pápának tévmentességétől függ, „nam nisi omnium Eppo-
rum suffragio accedat velut complementum atque sigillum 
suffragium Romani Pontificis, per se errori posset esse obno-
xium". 

Gyönyörűek Manning érseknek szavai a ,személyes', 
,független', ,korlátlan' és ,különös' csalatkozhatlanságról, 
melyek a 123. 1. idéztetnek. 

A másik ellenvetésre, hogy t. i. a pápának tévmentes-
sége feleslegesekké teszi a zsinatokat, ekként felel szerző, 
hogy habár a pápának legfőbb joghatósága egymaga is elég-
séges lenne arra, hogy az egész egyházat kőtelező törvénye-
ket hozhasson ; e legfőbb joghatóság azért nem zárja ki azt, 
hogy zsinatok összehivása néha felette előnyös, néha pedig 
egyenesen erkölcsileg szükséges ne legyen. Igy látjuk, hogy 
már a személyenként is tévmentes apostolok mégis egybe-
gyűltek a jeruzsálemi zsinatra, midőn azt a fenforgó kérdé-
sek fontosvolta megkövetelte. Igy látjuk, hogy midőn majd 
az Igének istensége, majd annak az Atyávali egylényegü-
sége, majd személyének egységes, természeteinek pedig ket-
tős volta körül kezdtek kételyek s tévelyek támadni, hogy 
mondjuk akkor is ált. zsinatok gyülekeztek, ámbár ez oly 
czélból, hogy ezen eretnekségek elítéltessenek, nem leendett 
okvetlenül szükséges, valamint a pápák korábban is későb-
ben is hasonló ügyekben nem egy döntő ítéletet hoztak. 

(Folyt, köv.) 
— Ismételve alkalmat veszünk magunknak t. olva-

sóinknak Sartori Károly urnák pápai s primitialis könyv-
kereskedését (Pesten, városháztér, Bécsben Stadt, Sonnen-
felsgasse Nr. 15.) a legmelegebben ajánlani, mely széles 
üzleti összeköttetéseinél fogva azon helyzetben, van mind-
azon szolgálatokat, melyeket a közönség egy jó katholi-
kus könyvkereskedéstől vár a legpontosabban teljesíthetni. 
Ajánlja gazdagon felszerelt készletét kath. hittani s egyéb 
oly tudományos munkákban, melyek az egyház tanába, a 
hit s jó erkölcsbe nem ütköznek. Hasonló feltétel alatt elfo-
gad előfizetéseket is minden hűl- s belföldi lapra. Emiitjük 
még, miszerint missalék (4 fttól — 100 ftig s azon felül) s 
breviáriumok a különf. propriumokkal, diurnalék, pontifi-
calék, rituálék ; továbbá a kath. irányú szépirodalomnak 
remekmüvei, iskolai jutalom-, tan- s imakönyvek, ifjúsági 
iratok, mindez különféle nyélven; úgyszintén mindennemű, 
kedves ajándékul szolgálható diszmüvek mindig a legna-
gyobb választékban készen tartatnak. Ehhez járul még a 
legkülönfélébb egyházi műtárgyaknak gazdag s jól berende-
zett készlete, úgymint olajfestmények, olaj- s szinnyomatok, 
aczél-, rész- s kőmetszetek, fényképek, szent képecskék 
(száza 30 krtól 30 frtig,) keresztelési-, gyónási-, áldozási-, 
bérmálási- s gyászképek, keresztutak s kánontáblák ; feke-
tén s színezetben, minden nagyságban s megfelelő jutányos 
árakon. A megrendelések a lehető leggyorsabban telje-
síttetnek. 

Jelentés. Miután az „Egyházügyekre vonatkozó ma-
gyar országos törvények és kormányrendeletek11 czimü mun-
kám első kiadásának ezer példánya teljesen elfogyott, s még 

mindig nagyszámú megrendeléseket kapok : van szerencsém 
jelenteni, hogy a második kiadást már sajtó alá bocsátottam ; 
s azért tisztelettel fölkérek mindenkit, ki e müvet még meg-
szerezni óhajtja, hogy megrendelését f. májuslió végéig meg-
tenni szíveskedjék. A 10 ives mü ára 1 frt. Megrendelhető 
előfizetéssel vagy utánvéttel. Temesvár, május 2. 1874. 

Dr. Csiky Gergely. 

VEGYESEK. 
— Haynald Lajos, kalocsai érsek ur ö excja édes anyja 

80-dik születésnapjának emlékére Szécsényben nyolczvan-
ezer forinttal kórházat, árvaleányházat és kisdedovodát ala-
pított. — Az uj szepesi püspök; ftdő Császka György ur ő mlga 
csütörtökön, april 30-án, Crenneville gróf főkamarás és b. 
Wenckheim miniszter közbenjövetele mellett, tette le az es-
küt O Felsége kezébe. 

— A cultusminister ur ő excja a magyar vallásalapnak 
50000 frtnyi deficitjét a mlgos püspöki karnak pártfogásába 
ajánlja, azt várván (a hasonló esetekben szokásos hivatalos 
stylus szerint) e magas karnak hazafiságától, hogy e deficitet 
melynek tartama egyelőre három esztendőre állapíttatott 
meg, kegyesen pótolni fogja. 

Azt hiszszük, hogy ő exja ezen insinuatiója által vég-
hetlenül nagy szolgálatot tett a magyar katholikus egyház-
nak, amennyiben annak az emiitett alaphozi kétségbevon-
hatlan s kizárólagos birtokjogát hivatalosan eonstatál ta . . . . 

Ebből persze korántsem következik az, hogy a ma-
gyar kath. egyház, vagy annak bármelyik tagja köteles le-
gyen e hiányt pótolni ; mert ha valaki az én jószágomat 
nagyonis akaratom ellenére, a maga szakállára addig k e -
zeli', míg egyszerre csak valami jókora kárt tesz benne, 
váljon hol van az megírva, hogy azt én legyek köteles 
helyreütni ? 

Egyre azonban mégsem figyeltek a cultusministerium-
ban, mit ha tekintetbe vesznek, talán abban marad az egész 
felszólítás. Vannak ugyanis gyanakodó rosz lelkek, kik azt 
képzelik, hogy az egész deficit csak különös uj neme az 
,Aderlassl-nak, melyet egyelőre három esztendeig ezen alak-
ban, későbben, ha még van miből, majd más formában sze-
retnének végrehajtani, ekként a különféle ^iszony-rende-
zési' és ,alap-vizsgálási' müveleteknek szép csendesen visz-
szaható erőt is szerezvén. 

Mindezen rágalmaknak elejét veendő a cultunninister 
ur, csekély nézetünk szerint legjobban tenné, ha azt az egész 
,krach'-os vallásalapot a többivel együtt odadobná nekünk: 
„Nesze semmi, fogd meg jól !", majd elvesződnénk vala-
hogyan vele, s mint az állam s egyház közti viszonyok 
rendezéséhez vezető legeslegelső lépést még nagy hálával is 
fogadnók. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
ptípa számára. 

Eddigi összeg 394 frt. 94 kr. s 140 frank aranyban s 
egy es. k. arany. 

A pesti központi papneveldéből. 
Dr. 1ióder Alajos apátkanonok, rector, 2 db. cs. k. ar. 
Pellet József, aligazgató, 2 db. cs. k. arany. 
Czibulka Nándor, lelkiigazgató, 5 db. ezüstforint. 
Breznay Béla, tanulmányfelügyelő, 2 frt. 
Dr. Aschenbrier Antal, tanulmányfelügyelő, 2 frt. 
A papnövendékek, 15 frt. 20 kr., 1 darab ezüstforint és 

2 régi húszas. 
A közpo.iti magy. egyházirodalmi iskola,2 db. cs. k. ar. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, május 13. 38. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Sermo Sacer in Laudem S. Thomae Aquinatia Doctoris Angelici. — Jegyzőkönyv, felvétetett az 1874-ik évi 
májushó 5-dikén Budapesten tartott püspöki értekezletről a középtanodák szervezése ügyében. — Egyházi tudósitások : 

Pest. Zsidóuralom Magyarországban. 

S E E MO S A C E E 
IN LAUDEM 

S. THOMAE AQUINATiS 
DOCTOPJS ANGELICI. 

(Folytatás.) 

Ut pr imum e pueris excessit, in his ar t ibus qui-
bus iuvenes ad scientiam informari soient, celeriter 
omnibus antecellere eum contigit. Nondum attige-
ra t annum vitae quintumdecimum quando iam 
emensus philosophicum Studium, docente Pëtro de 
Ibernia, magnae famae magistro, omnes eodem in 
stadio secum decurrere solitos, tanto post se inter-
vallo reliquit ; u t totius urbis oculi in eum unum 
verterentur, t anquam in cursorem magnanimum, 
qui tam non haberet qui eum praecurreret, u t ne 
sequeretur quidem. E t quamvis Neapoli fama vir-
tu tum eius maxima clari tate increbresceret, iamque 
per hominum ora volitaret ; tarnen non se credebat 
eis, nec quid de se homines iudicarent, sed quid 
Deus vellet at tendit . Acceperat nobile genus, illu-
strem comitum Aquinatum familiam, amplas posses-
siones, haereditatemque mul tam erat accepturus ; 
quis igitur dicat, quousque demum progredi Tho-
mas potuisset, si aura tam favente longius se ferri 
sivisset? Sed ut ei placeat cui se probavit ;1) existi-
mans omnia detrimentum esse propter eminentem 
scientiam Jesu Christi et a rb i t ra tus ut stercora, ut 
Christum lucrifaceret, uni ver sa contemsit.2) Eo duce, 
quo fuerat in visione prohetica praedictum, sancti 
Dominici habi tum suscepit ; u t lateret, ut omnes 
spes deponeret, ut patrimonio se spoliaret, ut se sic 
nudum committeret vastissimo illi contemplationis 
divinae oceano, in quo sciebat nec l i t tus ul lum 
uspiam prospici, nec fundum reperiri. [2] 

E t iam progreditur s. Thomas. Sed cui bono? 
si adeo multi sunt , qui aditum illum tam sacrae 
solitudinis prohibere laborant. Mater iuxta spiri tum 
mundi huius adhuc sapiens modis omnibus volens 
avertere filii ingressum in nascentem tum ac plane 
novam praedicatorum familiam, nihil non molitur : 
nec corporis teneritudine, nec itineris labore deter-
rita filium Romain abeuntem insequitur , non eo 
quo Monica Augustiuum 3), sed quo d. Franciscum 
ser. pater animo fertur quaesiisse.4) Et ubi delusa 
sollicitudo quaerentis est, f ra t res armavit in fratrem. 

Descendite, festinate sidereis e sedibus Angeli, 
nimis enim atrox est, quam innocens adolescens 
publica in via pat i tur iniuria. Adgrediuntur illum 
in itinere Parisios consti tutum, non ut f ratres sed 
u t hostes, et non valentes ipsum exuere ordinis ha-
bitu, sui iam non compotes t an to exarserunt furore, 
ut sub bona custodia in carcere coarctarent. E t quid 
nequitiae non sunt ausi? Pa rum fui t omni i l lum 
arcere cum viris religiosis commercio, parum omni 
illum lumine et exitus libertate privare, pa rum ve-
stem s. religionis dilacerare, ut prae verecundia 
laceratam deponeret. U l t r a haec omnia progressi 
sunt. Cum non possent s. Thomam evertere, cogi-
taverunt per aliud genus armorum vincere, quo 
turres concuti, saxa molliri et cedri L ibani consue-
verunt tempestate suffodi. I n quo cunctos inveni-
mus pugiles, sed paucos prae difficultate victores. 

Mit tunt mulierem forma eleganti, o rna tu ma-
gnifico, venusta facie, meretriciis ar t ibus, quae obse-
quia voveat, spondeat delicias, polliceatur libidi-
nem. 0 nefas! Voluptatis et vir tut is congressum co-

II. Tim. 2, 4. a) Philipp. 3, 8. 

3) S. Augustini Confess. VI, 1. s, ed. Räumer. Stuttg. 
1856. p. 115. 4) S. Bonaventura, S. P. Francisei vita c. 2, 2. 
ed. von der Burg Col. 1849. p. 321. 
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gitate, quem graphice descripsit eloquentissimus 
praesul Mediolanensis 5) : „lila igitur meretricio pro-
cax motu, infracto per delicias incessu, nutantibus 
oculis, et ludentibus iacens palpebris retia, quibus 
pretiosas iuvenum animas capit, quemcunque vide-
rit dubio sensu praetereuntem in angulo domus suae 
sermonibus adoritur gratiosis, faciens iuvenum vo-
lare corda, osculis prodiga, pudore vilis, amictu 
dives, genas picta Thesauros demonstrat, regna 
promittit, amores spondet continuos, inexploratos 
concubitus pollicetur, sine paedagogo disciplinas, 
sine monitoré sermones, vitam sine sollicitudine, 
mollem somnum, inexplebilem cupiditatem". Vix 
dolos obiicere pergebat, melius dicam, vix loqui 
ceperat daemonis, quem luxuriae pronubum Vete-
rum aliquis iure adpellavit, administra, cum s. Tho-
mas de fuga cogitabat, quam in hoc certaminis ge-
ner e tutam noverat et gloriosam. Et fugisset proti-
nus, nisi fugae aditus fuissent praeclusi. Quid faciet 
s. Thomas ? in tribulatione invocavit Dominum,, et ad 
Deum suum clamavit e) Novostratagemateignes igni-
bus elusit: Ad focum ut armamentarium converti-
tur , titionem ardentem arripit ut hostem profiiget, 
cuius cor fomes est iniquitatis. 

Ubi debellatum est, ipsum titionem, quo hostem 
dederat in fugam, tropaeum erigit : „accedens in 
Spiritus fervore ad angulum camerae, signum cru-
cis in pariete cum summitate titionis impressit ; et 
prostratus ad terram cum lacrimis a Deo petivit 
orando perpetuae virginatis cingulum, quod ser-
vare sibi in pugna concesserat incorruptum. Qui 
cum haec orando cum lacrimis obdormisset, eccead 
eum duo Angeli coelitus missi sunt : qui asserentes 
eum a Deo exauditum, et de pugna tarn difficili 
obtinuisse triumphum, strigentes ipsum hinc in re-
nibus dixerunt : Ecce ex parte Dei te cingimus, quod 
nulla poterit de cetero impugnatione dissolvi, et 
quod humanae virtutis haberi non potest ex merito, 
tibi conceditur divinae largitatis e dono.7) Hac pre-
tiosissima virginitatis zona ornatus s. Thomas filio 
hominis8) atque Angelis similis est, quos d. Joan-
nes 9) vestitos lino mundo et candido et zona aurea 
praecinctos se vidisse commémorât. „Quia inquit s. 
Gregorius M.10), Testamenti Novi munditia etiam 
cordis luxuriam frenat, Angelus qui in eo apparuit, 
in pectore cinctus venit".[3] (Folyt. köv.) 

5) S. Ambrosius, de Cain et Abel I. 4, 14. ed. Migne I, 
1, 339. seq. 6) Ps. 17, 7. 7) Tboco, 1. c. C. 2., 11., p. 661. 
8) Apoc. 1., 13. 9) Apoc. 15., 6. 10) Lib. XXI. Moral, in c. 
31. b. Job c. 2. n. 5. ed. Bened. II., 680. 

JEGYZŐKÖNYV 
felvétetett az 1874-ik évi májushó 5-én Budapesten 

tartott püspöki értekezletről. 
Tárgy: 

a középtanodák szervezésére vonatkozó ministeri törvényjavaslat és a 
képviselőház tanügyi bizottságának ezzel kapcsolatban megállapított tör-

vényjavaslata. 

I. 
A tanácskozó püspökök mindenek előtt azon állás-

pontra irányozták figyelmüket, melyet az előttük fekvő tör-
vényjavaslatok megbirálásánál elfoglalni nemcsak feljogosí-
tottaknak, hanem kötelezetteknek is érzik magokat. 

Ezen álláspontot kijelelte egyrészről a köznevelés te-
rére kiterjedő törvényes hatáskörük, másrészről azon vi-
szony, melyben ők 0 császári és apostoli királyi Felsegéhez 
és O Felsége magas kormányához, valamint a katholikus 
anyaszentegyházhoz állanak. Mint katholikus egyházfők az 
anyaszentegyház érdekeit, mint hazafiak a hon javát és 
polgárainak boldogságát, mint alattvalók 0 Felségének és 
0 Felsége kormányának jogait és kötelmeit, mint az egy-
ház tanitó főpásztorai a középtanodák szervezeti igényeinek 
megítélésében is a köznevelés czélját tartották szemeik előtt. 

A tanácskozó püspökök mindkét törvényjavaslatot 
szakaszonkint felolvasván, ezek összbenyomása után most 
megjelölt álláspontjukon azon meggyőződésre jöttek, hogy 
a) ezen törvényjavaslatok a középtanodák czéljának kitűzé-
sében csak az értelem képzésére szoritkozva egyoldalúságba 
esnek, s azért hiányosak ; b) a katholikus anyeszentegyház 
érdekeit, s jelesül a középtanodákat ellátó tanitó szerzetek 
bel viszonyait, szerződésszerű jogait, sa különböző felekezetű 
honpolgárok vallásos igényeit tekintve, nem egészen elfogu-
latlanok ; és c) ezen okoknál fogva az összes haza érdekeire 
okvetlenül káros hatással lenne az, ha ezen törvényjavasla-
tok közül akár az egyik, akár a másik egész terjedelmében 
törvénynyé válnék. 

A tanácskozó püspökök nem akarnak kitérni azon kö-
telesség elől, hogy a kormány s a törvényhozás iránti bizal-
mának egész őszinteségével kijelentett ezen meggyőződésü-
ket és Ítéletüket pontonkint igazolják. 

II. 
A két törvényjavaslat a középtanodák czélját akkép 

jelöli meg, hogy „a gymnasium kiválóan az egyetemre, a 
real-iskola kiválóan a műegyetemre előkészítő intézetek." 
— Eszerint tehát a középtanoda nem volna egyéb a fiatal-
ság ismereteit a magasabb tanintézetekben előadandó tudo-
mányok felfogására, jelesül a gymnasium az egyetemre, a 
reál-iskola a műegyetemre elökészitő intézetnél. 

De ha a középtanodáknak csak ez volna egyedüli czél-
jok, akkor oly czéllal birnának, melyet a tanítványok fele 
nem ér el ; mert bizonyos, hogy közülök legalább 50% szét-
megy a nagyvilágba, mielőtt a főiskolát látta volna. Oly 
czél pedig, mely nem terjed ki az intézet minden növendé-
kére, minden túlzás nélkül egyoldalúnak tekinthető. 

Meggyőződésünk szerint minden oktatásnak, a legalsó 
elemi iskolától kezdve fel az egyetemig, általános és ma-
gasztos czélja az, hogy az embert szellemerkölcsileg lehető 



299 

legtökéletesb lénynyé képezze. Ezen általános czél szükség-
kép megkivánja, hogy minden iskola ugy legyen nemcsak 
szervezve, hanem vezetve és kezelve is, hogy ezen czél meg 
ne hiusittassék, sőt ellenkezőleg a lehető legnagyobb mérv-
ben előmozdittassák. 

Nem akadnánk fenn azon, hogy ezen az iskolákra 
nézve közös czél mint magától értendő feladat a középtano-
dák különleges czéljakép a törvényjavaslatban kifejezve 
nincs, ha egyébkint annak rendelkezései a megjelölt magas 
czél elérésére nézve aggályainkat egészen megszüntetnék. A 
törvényjavaslat jelen szerkezetével szemközt azonban kész-
tetve érezzük magunkat a megjelölt magasabb czélnak is 
hangsúlyozására. 

A poroszországi közoktatási minister 1868-iki jelen-
tésében azt mondja : „Die Mittelschulen haben neben der 
Bestimmung gewisse Kentnisse und Fertigkeiten beizubrin-
gen, auch einen paedagogisehen Zweck." A középtanodák 
nézetünk szerint is fensőbb nevelő-intézetek, melyeknek fő-
czélja sziv- s értelem-képzés. 

Igaz, hogy a gymnasium a nevelési főczél mellett még 
az egyetemre, a reál-iskola pedig a műegyetemre is tekint ; 
de bizonyos, hogy sokkal fontosabb azon czél, melyet a kö-
zéptanodáknak maga az élet szabott, midőn a haza gyerme-
keit testi s lelki fejlődésük korszakában irányító s nemes-
bitö hatásukra bízta, hogy belőlük jellemes és hivatásképes 
honpolgárokat képezzenek. 

Szívesen elismerjük, hogy a feladatot a középtanodák 
nem fejthetik meg egész kiterjedésében, s hogy az egyetem 
vagy műegyetem, vagy helyettök s mindenesetre velők a 
társas élet befolyása van hivatva a fontos munkának befe-
jezésére ; annyi azonban kétségtelen, hogy a felette fontos 
feladatból az oroszlányrész a középtanodáknak jutott ; mert 
ezek rendelkeznek az ifjú teste s lelkével, akkor, midőn ké-
pességei ébredvén, irányt és tápot keresnek; s áll „quo se-
mel est imbuta recens, servabit odorem testa diu." (Hör. ep. 
I. 2. 69.) A két törvényjavaslat azonban az ifjú nemzedék 
neveltetésére s jellemképzésére kellő súlyt nem fektet, 
mintha a sziv nemis léteznék, vagy nem is volna fontos té-
nyező az emberi és polgári életben ! Pedig bizonyos, hogy a 
kiképzett ész csak egyoldalú erő, mely a sziv szolgálatába 
szegődik ; az emberi sziv pedig valláserkölcsi jellem nélkül 
a kedély világában rémitően eltévedhet, s nemcsak saját 
boldogságát romba temetheti, hanem a közbékét, sőt az 
összes társadalom végczélját is veszélyeztetheti. Nem ke-
rülte ugyan el figyelmünket, hogy mint a két törvényjavas-
lat a középtanodákba a hit- s erkölcstant befogadja. Ámde 
a hit- s erkölcstan mint tantárgy nem fejtheti ki kellőképen 
szivképző hatását, ha az összes oktatás vallásilag összhangzó 
nevelői befolyást nem gyakorol az ifjú szivekre. „Den Mit-
telschulen ist zur Erreichung ihres paedagogisehen Zweckes 
ein religiöser Charakter unentbehrlich. Die wichtigsten E r -
ziehungsmittel sind von demselben abhängig, un können nur 
wirksam werden, wenn die Lehrer einer solchen Anstalt 
nach dieser Seite hin den Schülern gegenüber eine Einheit 
bilden," mondja a fentebb idézett ministeri jelentés. 

A legnagyobb paedagogiai tekintélyek és a polgári köz-
érzület e tétel mellett küzdenek ; a magyarországi középta-
nodákra vonatkozó törvényjavaslatok azonban az államiak-

nak nevezett intézetekben a vallásos jelleget általán fogva 
háttérbe szorítván (31 §.) különböző hitfelekezetü, vagy 
épen hitfelekezet nélküli tanárok vegyes alkalmazásával 
könnyen koczkáztathatják a köznevelésnek azon ép oly 
messzeható, mint üdvös eredményeit, melyek biztosítása 
nagy mértékben az öszhangzó nevelői befolyástól várható. 

E szempontból tekintve egyoldaliinak és hiányosnak 
látjuk a törvényjavaslatokat. Es ezen hiány a középtano-
dák szervezésénél annál nagyobb kárt okozhat, minél fon-
tosabb a szerep, mely az azokban nevelt if jakra a hazában 
várakozik, legyen bár, hogy a reál-iskolák irányában ha-
ladván, az ország anyagi javainak kezelésére, vagy a gym-
nasium és egyetem nyújtotta képzettséggel a társadalom 
fensőbb, szellemi érdekeinek fejlesztésére, védelmére és igaz-
gatására befolynak. 

Mindenesetre a tanult néposztály az, mely a társada-
lom vezérférfiait adja ; már pedig ezeknél a valláserkölcsi 
alap és tiszta jellem annál szükségesebb, minél nagyobb ve-
szélyt hozhatnak a társadalomra, ha azt nélkülözik ! mert 
legyen bár, hogy ifjaink tudományos intézetekben ragyogó 
ismereteket szereztek ; mit várhat tőlük a haza : ha a vallá-
sos alapon és az egyedül ez alapon fejlődő erényes jellemet 
nélkülözvén, a polgári kötelmek terén a legnemesb, legha-
tályosb indokokat vagy nem ismerik, vagy semmibe sem 
veszik ? vagy mi fog nekik erőt kölcsönözni a hazafiság kö-
vetelte önmegtagadásra ? mi fogja őket csak a törvény és 
igazság határai közt tartani akkor, midőn az önérdek hűt-
lenségre, kötelem- vagy épen honárulásra csábítja ? 

Az élet helyesen megkülönbözteti a tudományt a böl— 
cseségtől; a tudomány a sziv országát figyelmen kivül hagy-
hatja, az életbölcseség soha ; amaz egyes ágaiban megállhat 
vallás nélkül is, ez a vallásos elveket époly kevéssé nélkü-
lözheti, mint a szükséges ismereteket; sőt irva van, hogy „a 
bölcseség kezdete az Ur félelme" (Zsolt. 110, 10.) „Pietas 
fundamentum est omnium virtutum (Cie. pro Plane. 12, 29.) 
„Fons sapientiae et religionis Deus est, a quo hi duo rivi si 
aberraverunt, arescant necesse est, quem qui nesciunt, nec 
sapientes esse possunt, nec religiosi". (Lactant. de vera 
sap. IX,) 

Azon feltevés, mintha a fiatalság a tudományokban a 
valláserkölcsi jellemnek szabályszerű fejlesztése nélkül is 
kellő előmenetelt tehetne, általán véve alaptalan, mert a 
tanuláshoz szintúgy szükséges a lelki erő, az önmegtagadás 
és erényszerü kitartás, mint bármely más polgári kötelem 
teljesitéséhez ; s a mindennapi tapasztalat bőven mutatja, 
hogy oly tanintézetekben, melyekben valláserkölcsi képzés 
rendszeresen összhangzó ápolásban nem részesül, a tudomá-
nyos képzettség is csak szerény fokig emelkedhetik. 

III . 
Igen fontos okoknál fogva kell tehát attól tartanunk, 

hogy a hitfelekezeti jelleget nélkülöző, úgynevezett közös-
iskolák a valláserkölcsi jellem fejlesztését a szükséges fokig 
nem biztositják, — sőt ellenkezőleg arra viszonyainknál 
fogya zavarólag hathatnak, midőn — mint már emiitők — 
a vallásilag összhangzó nevelői befolyás legáldásosabb ered-
ményeit koczkáztatják. „Es ist weniger das Wort, als die 
Person des Lehrers, was erzieht" mondja Curtmann. (Reform 
der Volksschule.) Es ez nagy figyelmet érdemel. Mert bár 
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kétséget alig szenved, hogy a tanár rendszerint azon társa-
dalom eszmevilágát szokta tanítványaiban kiképezni, mely-
től megbízatását nyerte, s melynek uralkodó hatása alatt 
áll folytonosan ; — ha tehát oly korban, midőn élénk köz-
meggyőződés szól amellett, hogy az állam a valláserkölcsi 
alapot nem nélkülözheti, az államiskolai tanár, ki az állam 
intentióihoz alkalmazkodni kénytelen, ezen valláserkölcsi 
alap ápolására szükségkép gondot forditand ; de másrészről 
az is bizonyos, hogy kivált bomladozó társadalmi viszonyok 
közt, midőn az elmék s kedélyek nagy forrongása inkább 
keresi mint kerüli a romboló gyúanyagok érintését ; a tanár 
egyénisege rendszerint előtérbe nyomul azon törekvésben, 
hogy tanítványainak eszét s szivét saját énjének mintája 
szerint képezvén, nem csak tudományát, hanem önmagát is 
közölje s megörökitse. 

Könnyen megtörténik akkor, hogy a vallás befolyása 
alól elvont iskolában minden positiv vallástól elszakadt ta-
nárok is működnek, s a tanárok mindenike a maga meggyő-
ződését törekedvén tanítványaiba átültetni, egyik tanár a 
másiknak hatását tanainak czáfolásával, irányzatának le-
küzdésével paralyzálni iparkodik. Ennek következése pedig 
alig lehet egyéb a tanítványok kedélyhangulatának meg-
zavarásánál, érzelmeinek megmérgezésénél, és legtöbb eset-
ben a hitetlenség örvényébe sodortatásuknál. 

Nem a véletlennek játéka tehát, hanem mélyen fekvő 
okok eredménye azon csekély gyümölcs, melyet a közösis-
kolák rendszeresítésére irányult törekvések eddig szedtek. 
Az állam bizonyára culturalis érdekek csábító ingere által 
vezettetett ezen ösvényre. De a hazában élő felekezetek 
mindannyian érezték azon veszélyeket, melyek a közokta-
tatásnak a vallástóli elválasztásából származhatnak. Es 
azért igen nagy tanulság fekszik azon tényben, hogy akkor, 
midőn az 1868-ik 38-ik törv. cz. a községeknek szabad vá-
lasztására bizta, váljon iskoláikat közöseknek vagy hitfele-
kezetieknek nyilvánitják-e, — hasonlitlanul nagyobb szám-
ban a felekezeti iskola mellett nyilatkoztak ugy annyira, 
hogy mü is, daczára azon jelentékeny állami kedvezmények-
nek, melyekben a közös iskolák a felekezetiek fölött része-
sülnek, a különböző hitfelekezetek 12,000 iskolája mellett 
alig 900 közös létezik. 

Ezen számarány kétségtelen bizonyítékot szolgáltat 
arra nézve, hogy hazánkban a köznevelésnek vallástóli el-
választása nem általánosan érzett közszükség. Nem is mon-
dunk le azon reményről, hogy a törvényhozás méltányolni 
fogja azon nagy igazságnak horderejét, hogy reformokat 
erőszakolni mindig veszedelmes kísérlet marad, s a törvény-
hozási bölcseség feladata mindenkor szorítkozni azon refor-
mokra, melyeket az országban az életből önként fakadó igaz 
közvélemény követel. 

Ily reménynyel a törvényhozás bölcseségében, ily meg-
győződéssel lelkünkben, ma legalább az előttünk fekvő tör-
vényjavaslattal szemben azt kell óhajtanunk, hogy a fenn-
álló felekezeti középtanodák jeilege sértetlenül meghagyas-
sák és számukra az önkormányzat azon foka biztosíttassák, 
mely nélkül nincs önérzet, sem az eredmény reményére fel-
jogosító lelkesedés. 

IV. 
Lehetetlen észrevétlenül hagynunk a tanügyi bizottság-

nak azon nagy elvi jelentőségű tételét, mely mostani alak-
jában csak a katholikus középtanodáknak felekezeti jellegét 
fenyegetni látszik. 

A javaslat ugyanis azt mondja, hogy „mindazon kö-
zéptanodai tanintézetek, melyek a vallás- és közoktatási mi-
nister kezelése alatt álló alapokból tartatnak fenn ; avagy ki-
rályi adomány fejében szerzet rendek által láttatnak el, avagy 
általában jelenleg az ország közoktatási kormányának köz-
vetlen vezetése és igazgatása alatt állanak, a törvényhozás ez 
ügyben intézkedéséig, továbbra is a közoktatásügyi minister 
rendelkezése alatt maradnak, egyéb állami tanintézetekkel 
egyenlőn szervesendők, és a jelen törvénynek az állami intéze-
tekről szóló határozatai (amennyiben e törvényben kivétel nem 
tétetik) reájuk vonatkozólag is érvényesek." 1 f. 3. §. 

Nem akarunk e tervezetnek oly czélzatot tulajdoní-
tani, mely a képviselőház tanügyi bizottságának szándoká-
tól is bizonyosan távol esik. De ha meggondoljuk, hogy 
majdnem minden jelenleg létező nyilvános katholikus közép-
iskola a most hivatolt szövegezésben megjelölt három kate-
gória valamelyikébe tartozik ; ha látjuk, hogy az idézett 
szakasz értelmében majdnem összes katholikus középtano-
dáink habár csak átmenetileg a törvényhozás további ren-
delkezéseig az államintézetek csoportjába soroztatnak, s 
ezekkel egyenlően szervezendők ; ha ezzel összevetjük a mi-
nisteri törvényjavaslat 31-ik §-át , mely szerint: „az állami 
középtanodák hitfelekezeti jelleggel nem bíró közös tanin-
tézeteknek" nyilváníttatnak, és a melyet a tanügyi bizott-
ság törvényjavaslatának 32-ik §-a is érintetlenül hagyott : 
teljes lehetetlen a jővőre nézve minden aggodalmat leküzde-
nünk. Lehetetlen azért, mert ezen rendelkezések, ha életbe 
lépnek, a kapcsolatos fejlődés kölcsönhatásánál fogva, a mos-
tani törvényhozás egyenes szándoka nélkül is oda vezethet-
nek, hogy a kormány rendelkezése alatt álló kath. közép-
tanodákkal együtt még azon kath. középtanodák is, melyek 
jelenleg még a kormány egyenes rendelkezése alatt nem 
állanak, felekezeti jellegüktől a katholikus egyház nagy sé-
relmével megfosztassanak. 

Az idézett szövegezés jogsérelmes is, midőn tisztán 
felekezeti alapokkal, és intézetekkel a katholikus egyház 
beleegyezése nélkül „sine me de me" intézkedik, és a kor-
mány rendszer változásának po3tulatumaival épen ellenke-
zőleg mind az intézeteket egy későbbi elközösithetés veszé-
lyének teszi ki. 

A kath. alapokból fentartott középtanodáink hosszú 
időkön át a kormány közvetlen intézkedése alatt állottak. 

Ezen intézkedési gyakorlat átszállt a vallás- és köz-
oktatási ministeriumra, az egykori dicasteriumok után, me-
lyek az apostoli királynak, mint a kath. egyház fejének és 
a magyarországi római kath. anyaszentegyház kegyurának 
nevében az egyház politikai ügyeiben intézkedtek. 

A kath. hivek megnyugodtak a király nevében tör-
tént legfelsőbb intézkedésekben, melyekről joggal hitték, 
hogy az anyaszentegyház érdekeivel nem ellenkeznek. 

Manap azonban az állam elmélete megváltozott, a kor-
mányzati rendszer a korábbitól különböző alapokra helyez-
kedett ; az apostoli király uralkodik, de nem kormányoz ; a 
kormány a parlamenti többség, vagyis az uralkodó párt ki-
folyása, mely természeténél fogva s jogszerűen képviseli 
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védi, előmozdítja az állam érdekeit, melyek közösen érde-
kelnek minden liitfelekezetet, de mely épazért tisztán fele-
kezeti ügyek és intézmények kezelésével nem foglalkozha-
tik, a felekezetek dolgaiba zavarólag nem nyúlhat, az apos-
toli király kath. egyházi főkegyúri jogaiból magának részt 
nem kívánhat. 

Ha tehát a vallás és közoktatásügyi minister, mint 
ilyen letette hitfelekezeti jelleget, mily czimen gyakorol-
hatna az még ezentúl is több hatalmat a katholikus honpol-
gárok felett, mint a más hitfelekezetü polgárok felett ? talán 
azért, mivel a kath. alapitváoyok nagyszáma az apostoli 
királytól származik ? de váljon a protestáns, vagy keleti 
egyházi, alapok közt nincsenek-e hason eredetűek? nem 
tény-e, hogy az erdélyi fejedelmek adományai a reformátu-
sok előnyére országos alapokból vétettek ? mi ugy hiszszük, 
hogy az 1791-iki 26. törv.-cz. nemcsak a protestánsoknak 
hanem nekünk is kiszabta e „rneum" és „tuumu körét, mi-
dőn a 12-ik pontban igy intézkedik : „fundationes Catlioli-
corum pro Catholicis, Evangelicorum pro Evangelicis deinceps 
convertantursőt az 1790/1 23. t. cz. világosan a kath. ala-
pítványok biztosítását követeli, midőn mondja : „Maiestas 
sacratissima, ut supremus Ecclesiarum Patrónus Ecclesias 
Dei in suis iuribus conservabit, et fundationes cuiusque Homi-
nis ad mentem fundatorem administrari faciei s midőn ké-
sőbb a kezelő bizottságok ezen alapokat „közalapoknak" 
kezdték nevezni, nehogy a hibás elnevezésből előbb utóbb 
bárki sérelmes következtetéseket vonhasson le, O Felsége 
1793. évben 19,632. sz. a. a magyar királyi Helytartó Ta-
nácshoz menesztett legfelsőbb parancsban meghagyá, hogy 
ezen elnevezést mint törvényellenest ne használja s a többi 
közt igy szól: „Deinceps fundi hi" (studiorum et universi-
tatis, nec non Religionis) velut in pios fines dcstinati, et de 
natura sua sub altissima suae Maiestatis sacratissimae inspe-
ctione et supremo Iure patronatus existentes, cum sie dictis 
lundis publicis, quorum Art. 21 meminit, nullum nexum ha-
bentes ac sensu etiam Art. 26 1791 unice pro Catholicis deser-
vire ac etiam praecisc ad illorum rationem converti debentes 
haud alio nominis vocabulo, quam fundi fundationales velut 
a suprema auetoritate et inspectione unice dependentes in actis 
publicis compellenturA kath. iskolák legnagyobb részét 
katholikus magánemberek (egyháziak és világiak) alapítot-
ták ; s ha egyiknek vagy másiknak alapításához az apostoli 
király is hozzájárult: az alapot azon birtokokból vette, me-
lyekről az 1548 évi 12. t. cz. igy intézkedik : „Bona et pro-
ventus monasteriorum, et Claustrorum ac Capitulorum deser-
torum — ad alendos datosparochos et verbiDei sinceros prae-
dicatores, qui populum in veteri orthodoxa, vera, Catliolica-
que fide et religione conservare ; et si qui ab ea deseiverunt in 
hoc regno, ad eam reducere studeant, nec non ad instauratio-
nem et erectionem Seliolarum . . . . applicentur et convertan-
tur;'1 az 1550 évi 19. t. cz. pedig hozzáteszi: „quo sic viris 
doctis in regnum conduetis scholisque erectis divinus cultus et 
religio pristina passim celerius repullulet 

Ez alapon keletkeztek a jezsuiták és a kegyes tanitó-
rendiek némely oskolái Magyarországon. 

A mi a tanitó-szerzetesek birtokait illeti, ezeket a 
tanügyi bizottság királyi adományoknak nevezi, melyeket 
az ellátandó tanodák fejében nyertek volna ! 

/ 

Ámde a magyarországi ős szerzetek nem egyedül k i -
rályi adományozás utján birják jószágaikat, ezek közt szá-
mos a magánosok ajándéka, vagy későbbi szerzemény; s a 
királyi adományt sem a középiskolák fejében birják, hanem 
mint a római kath. anyaszentegyház terjesztői, tisztán ezen 
egyház érdekében, az isteni tiszteletnek fentartására s a hivek 
lelki üdvének elömozditására. 

A középtanodák gondozására önként vállalkoztak s 
habár e szerződésszerű vállalkozás az 1802-i visszaállító 
oklevélben mint kötelesség említtetik, fölemlittetik ott ama 
viszony is, melyben a tanitórendek az apostoli király O Fel-
ségéhez és O Felségének kormányához állanak, valamint 
azon biztosíték is, hogy az uj hivatás mellett saját szabá-
lyuk szerint élvén, régi jogaik és szabadságaik gyakorlatá-
ban zavartalanul megmaradhatnak. E jogoknál fogva a szer-
zetesek birtokaikat époly érvénynyel birják, mint bármely 
más testület, vagy magán személy ^-s teljesitvén az állam 
iránti tartozásaikat s ellátván a középtanodákat is nem csak 
tanárokkal, hanem minden szükségessel is, ezek irányában 
kegyúri viszonyban állanak és kegyúri jogokat gyakorol-
nak ; a bizottsági javaslat 35-ik §-a mégis azt indítvá-
nyozza, hogy „a minister hatósága alatt álló oly intézetekben, 
melyéket a fenálló gyakorlat szerint szerzetes rendek látnak 
el, mind a tanárok, mind az igazgatók csak a minister jóvá-
hagyásával alkalmazhatók vagy változtathatók". 

Ezen inditványnyal szemközt sietünk kijelenteni, hogy 
a tanügygyei foglalkozó szerzetesek, teljességgel nem irtóz-
nak a ministeri felügyelettől ; s csak jogérzetünk szólal fel, 
midőn azt kívánjuk, hogy iskoláinkban a kormányi fel-
ügyelet ne terjesztessék tul azon határokon, melyeket más 
felekezetek iskoláiban a felügyelés mérvére és módozatára 
nézve maga elé önként szabott. A szerzetesek nem kerülik a 
tanárképesitő vizsgát sem, éz az országban megalapított 
tantervhez kötelességszerüleg alkalmazkodnak. 

Az államnak ezen érdekeit jól megtudják ők egyez-
tetni saját hivatásukkal és biztonságukkal ; de nem volna 
méltányos, hogy azért, mivel a hazai ifjúság nevelésére és 
oktatására vállalkoztak, már most saját családi körükben 
sem intézkedhessenek szoros kötelmük sugallata, az összes 
testület és az egyes tagok lelki s testi üdve érdekében ! 

Ha az ország megbizik a tanitó szerzetekben, s ha 
ezek a szülők és az anyaszentegyház méltányos kívánalmai-
nak megfelelnek : engedjék meg nekik, hogy szabályaik 
szerint zavartalanul élhessenek s családjaik körében a nél-
külözhetlen fegyelmet fentarthassák. Ámde a bizottsági tör-
vényjavaslat 35-ik §-a arra akarná a szerzeteseket kárhoz-
tatni, hogy az apa s fiúi viszonyt szomorú rendőri szereppel 
cseréljék fel s a család belviszonyait a politikai kormány 
asztalára rajzolják. 

Különben a szerzetek maguk a római kath. anyaszent-
egyház kiegészítő részét képezik, s régi és ujabb okleveleik 
értelmében az Isten országának terjesztése s a hivek lelki 
gondozása végett alapitva lévén, a római kath. anyaszent-
egyház érdekeitől külön nem választhatók. 

Egyébiránt pedig ünnepélyesen kinyilatkoztatjuk, hogy 
mi legtávolabbról sem kivánunk az államtól egyebet, mint 
azt, a minek békés és jogszerű élvezetében a közös haza 

') Werbőczy I. art. 2. 
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földén élő nem katholikus hitfelekezeteket biztositja, hogy 
egyházi vagyonukat sértetlenül megvédhessék és gyermekeik 
neveléséről hitelveik értelmében gondoskodhassanak. A mit 
mi kivánunk, azt a kölcsönös jogtisztelet sugallja nekünk, és 
a békés együttélésnek, a köznyugalomnak, a haza boldog-
sága nevében szabadságot veszünk magunknak azon kérdést 
tenni fel, hogyha a ministeri rendelkezés helyes és a hon 
közérdekeire nézve hasznos, miért zárja el előle a képviselő 
ház tanügyi bizottsága a nem kath. iskolákat ? ha pedig sem 
nem helyes, sem nem hasznos : miért akarja rá bizni a sok-
kal nagyobbszámu kath. tanintézeteket ? 

V. 
Mi őszintén és mély meggyőződésből tiszteljük az állam 

kormányának jogait, melyeket hivatásánál fogva az összes 
hazai tanintézetek irányában gyakorol. 

A kormány dolga arról gondoskodni, miszerint az 
államgépezet minden részében kellő számú, ügyes és meg-
bízható munkásokat és az ország lelkes honfiakat nyerjen ; 
azért csakugyan hozzá tartozik az úgynevezett szakiskolá-
kat felállítani és fentartani ; azon kivül jogában áll minden 
fenálló czélszerü tanintézetet működésében támogatni ; de 
egyúttal meggyőződést is szerezni magának arról, váljon a 
nevelő és oktató intézetek helyes uton járnak-e ? biztosit-
ják-e azon eredményt, melyre a kormány a közhaza érde-
kében joggal számit ? 

Ez ellen a hitfelekezetek kifogása nem tehetnek ; de 
nem tehetnek kifogást a kormány azon intézkedése ellen 
sem, melylyel az egyes tantárgyakban elérendő határt ki-
tűzi s kiszabja a kellékeket, melyekkel mind az intézetek-
nek, mind az azokban működő tanároknak birniok kell. 

De az államnak ezeken túlterjeszkednie nem csak 
szükségtelen, hanem tekintve az állam erejét, melynek a 
kulturai viszonyok és az anyagi fejlődés természetszerű kor-
látai között kell mozognia, valószínűleg a legbuzgóbb szán-
dék s a legjobb akarat mellett is ez irányú törekvése meddő 
erőfeszítésnek bizonyulna. 

Az állam legczélszerübben tesz és legnagyobb ered-
ményhez juthat, ha a szigorú felügyeletnek minden iskolá-
val szemben egyenlő s kérlelhetlen gyakorlása mellett sza-
badon hagyja azt az utat, melyen a felekezetek saját gyer-
mekeiket vezetni kivánják, hogy az államnak valláserköl-
csileg kiképzett, munkás, hű polgárokat adhassanak. 

Kétséget alig szenved, — s ez nem kerülte el figyel-
münket, — hogy az állam segélyző befolyását a közoktatás 
terén az ország viszonyai sok helyütt sürgősen követelik. A 
vidékek sorsa nem egyenlő, s vannak egyes helyek, sőt vi-
dékek, hol a honpolgárok érzékeny szegénységgel küzdő-
nek ; ily helyeken a felekezetek külsegély nélkül nem emel-
hetnek iskolákat, a melyekre pedig époly szükségük van, 
mint a gazdagabbaknak ; — a segélyt leggyorsabban és leg-
biztosabban a kormány adhatja. A törvényjavaslat 56-ik 
(bizott. 62-ik) §-a valóban azt mutatja, hogy a kormány e 
segélyezéstől nem idegen ; de azt is, hogy e segélyt a hitfe-
lekezetek rovására hajlandó csak megadni. 

És ez nekünk fájdalmat okoz s egyúttal nem hagyja 
lenyugodni a jövőre nézve aggodalmainkat. Ha az állam 
segiteni akar, és ha segithet szegényebb sorsú polgárain, se-
gitsen részrehajlás, elfogultság nélkül a szükség mértéke 

szerint. Segítsen ott, ahol kell, bármely felekezet iskolájáról 
van szó. Segítsen egy magasabb szempont által vezéreltetve, 
s anélkül, hogy bizonytalan eredményű rendszabályokkal s 
a viszonyok által nem ajánlott kísérletekkel a polgárok val-
lásos meggyőződését kíméletlen kezekkel érintse s okot szol-
gáltasson habár akaratlanul is a lelkismeretek nyugalmá-
nak felzavarására. 

Segítse tehát a hitfelekezeteket egyenlő szeretettel, 
hogy a szükség szerint kellő számú s alkalmas tanodákat 
nyithassanak. Nézze meg, váljon lelkiismeretesen használ-
ják-e a segélyt, melyben részesülnek ; de a vallás-erkölcsi 
meggyőződéseket háborgatni s a lelkiismeret szabadságát 
bármely irányban, bármily mérvben csorbitani az államnak 
sem állhat érdekében. 

A következőkben foglaltatnak azon észrevételek, me-
lyeket a két törvényjavaslat didacticai oldalára nézve a 
tanitórendek főnökei együttes tanácskozásuk eredményeül, 
minden bővebb indokolás nélkül röviden jelezni kívántak. 

1) A két törvényjavaslat a középtanodákat gymna-
siumokra és reáliskolákra osztja. E felosztás jogosságát nem 
lehet el nem ismerni. A mi a szervezésre nézve óhajtható, az 
abban áll : hogy a kétrendü középtanodák alsó osztályai 
lehetőleg összevágjanak ; mert a 10 éves fiu nem szánhatja 
el magát határozottan bizonyos szakpályára, a minthogy 
csakugyan sokan változtatják megkezdett tanulmányaik 
irányát s a gymnasiumból a reálba, vagy innen oda vándo-
rolnak ; azért számos szülő óhajtja, bár a gymnasium a reál-
iskolával legalább pár évig karöltve járna ! 

2) A két törvényjavaslatban kitűzött tantárgyakat 
általán helyeseljük; minthogy azonban nézetünk szerint a 
humaniórák nagyobb sziv- és értelemképző erővel birnak : 
igen óhajtjuk, hogy a gymnasiumoknál a leczkerend súly-
pontja ezekbe fektettessék. 

3) A görög nyelvnek fontosságát elismerjük, de azért 
nem találjuk helytelennek a ministeri javaslat azon nézetét, 
hogy a latin nyelvben elérendő czél biztosítása végett a gö-
rög nyelv tanítása szűkebb korlátok közzé szorittassék. Né-
zetünk szerint a görög nyelv tanulását a 4-ik és 5-ik osz-
tályban kötelezővé kellene tenni, azután pedig szabad tan-
tárgyként adatnék elő azok számára, kik kitűnő haladást 
mutatnak vagy a tantárgyhoz különös kedvet éreznek, vagy 
végre oly viszonyok közt élnek, hogy Magyarországon meg-
kezdett tanulmányaikat a birodalom másik felének vala-
mely tartományában folytatni kénytelenek. Ilyenek például 
a katona tisztek gyermekei. Ezen körülmény a tanterv ké-
szítésénél is kitűnő figyelemre méltó. 

4) A bölcsészeti előtan, mely a logikát és psychologiát 
foglalja magában, nem elégséges azon ifjaknak, kik a jog 
vagy hittani intézetekbe készülnek, mert ezek az ontologia 
és metaphysika ismereteit nem nélkülözhetik ; s mivel ezen 
ismeretek általános értéke kétségbevonhatlan : azért a gym-
nasiumi tantárgyak közt haszonnal és jogosan állnának. 

5) A természetrajzra nézve kívánatos, hogy helyes 
határok közé szorittassék, a termények sokasága a szakta-
nárra könnyen csábitólag hat, hogy a gymnasium szük kor-
látain túlterjeszkedjék, és tanítványainak figyelmét és ide-
jét más tantárgyak rovására kelleténél nagyobb mérték-
ben lefoglalja. 
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6) A természettanról áll, miszerint épugy, mint a böl-
csészeti előtan érettebb gondolkodást igényel; azért nézetünk 
szerint a felsőbb osztályokban tárgyalandó, hol azonban 
fontosságánál fogva nagyobb tanóra-számban részesítendő. 

7) A geologia alig emelkedett még ki a vélemények 
ködéből ; azért nézetünk szerint alig vétethetik be a gymna-
siumi tantárgyak keretébe ; ellenben a geognosia positiv ada-
tokat nyújt, s azért a gymuasiumból ki nem zárható. 

8) A rajzolásban némely ifjú semmire sem megy ; az 
ilyeneket kár arra szorítani, hogy idejüket elveszítsék ; 
kivált ha más tantárgyakban kitűnő eredménynyel halad-
nak ; nézetünk szerint a haladásban mutatkozó ügyetlensé-
get is valamely testi fogyatkozásnak lehet tulajdonítani, 
mely miatt a tanulókat a 9-ik §. értelmében a szépírás ta-
nulásától fel lehetne menteni : nem kellene e felmentést a 
rajzolásra is kiterjeszteni? 

9) A tornászat jótékony hatása kétségbevonhatlan ; de 
a téli tornászat mégis nagy óvatossággal gyakorlandó ; mert 
vannak rá példák, hogy az egyik vagy másik ifjúnak éle-
tébe került. 

10) A katonai gyakorlatok, a mennyiben fordulatokra, 
járásra, járás-kelés közti kanyarulatokra, vonatkoznak, a 
tornászattal egyesithetők, a külön katonai vezénylet alatt 
fegyverben tartandó, szorosan katonai gyakorlatok, czéllö-
vések, hihetőleg több kárt okoznának, mint hasznot; azért 
mellőzendőknek tartjuk, annál inkább, mert a tornászat ál-
tal megedzett s a mozgásokban gyakorolt fiuk a tüzetes ka-
tonai gyakorlatokban, ha majd rájuk kerül a sor, gyorsan 
haladandnak. 

11) A két törvényjavaslat a tanterv megállapítását a 
közoktatási minister úrra bizza ! E pontnál bátorságot ve-
szünk magunknak a tantervnek folytonos változtatása feletti 
fájdalmunk kifejezésére. A tanterv, leczkerend s iskolaköny-
vek gyakori változtatása a szülőket zaklatja és zsarolja, a 
tanulókat zavarja, a tanárokat kétségbe ejti, s azért az ösz-
szes oktatás végtelen kárával jár. Minden emberi mü többé 
kevésbbé hiányos ; a hiányos tanterv ügyes és lelkes taná-
rok gondossága által pótolható, azért nem árthat annyit 
mint a folytonos rendszerváltoztatás valóban árt ! Igen kí-
vánatos, hogy a hivatottak közreműködése által megállapí-
tandó tanterv hoszabb ideig változatlanul maradjon. 

12) A 10. §. szerint a középtanodákban a tanítás 
szakrendszer szerint történnék ; mi a nevelő hatást tartván 
szem előtt, igen óhajtjuk, hogy az alsó osztályokban a taná-
rok száma a lehető legkisebbre szoríttassák ; azaz : az 1-ső 
és 2-ik osztályban paptanárok mellett a rajzot, tornászatot 
és számtant kivéve, minden tantárgy egy kézbe adassék ; a 
3-ik és 4-ik osztályban szakcsoportositás, azon tul pedig 
tiszta szaktanitás alkalmaztassák. 

13) A ministeri törvényjavaslat 11, 12, 13. §§-ai elő-
készítő osztályról szólnak ; ezen osztályt fölöslegesn ík tar t-
juk ; szerveztessenek az elemi iskolák ugy, hogy a 4-ik osz-
tályból az ifjú akár a gymnasiumba, akár a reál-iskolába 
bizton felmehessen. Ha a falusi iskolákban nem szerezhet a 
tanoncz elégséges ismereteket, menjen be a városi 4-ik osz-
tályba, a fiúra nézve valóban mindegy, a 4-ik elemi vagy 
az elökászitö iskolába jár-e, ha igy is, úgyis a városban 

kell tanulnia. Az előkészítő osztály azonban uj terhet rakna 
a tanulmányi alapokra megfelelő haszon nélkül ! 

14) A felvételi vizsgálatot elvben elfogadjuk, de nem a 
ministeri 14, 15, §§-a hanem a bizottsági 12, 13 §§. szerint. 

15.) A bizottsági törv. javaslat 15 §. kivánja, hogy a 
jelentkező tanulók a jelentkezés sorrendjében vétessenek föl, 
mi ezt a hitfelekezeti iskoláknál nem helyeseljük ; mert meg-
történhetnék, hogy tulteltség esetében más valláson lévő fiu 
kedveért a hitfelekezethez tartozó tanonczot kellene elutasí-
tani; azt kívánjuk tehát, hogy ez utóbbiak elsőbbséggel 
bírjanak. 

16) A bizottsági 16. §. 2-ik kikezdése helyett ezt j a -
vasoljuk : „az igazgatóság által megítélendő fontos ok nélkül 
évközben iskolát változtatni nem, szabadA tanintézetek 
könnyelmű odahagyása és ujakkal való felcserelése fegye-
lembontó ás károshatásu. 

17) A ministeri 18-ik §-hoz azon megjegyzést tesz-
szük, hogy a tanárképesitő-intézetek a hitfelekezetek által 
is felállithatók, a kormány ezeket épugy ellenőrizheti, 
mint a középtanodákat. Ha az egyik hitfelekezet tanárké-
pesitő-intézet felállítására felhatalmaztatik : a többi sem 
fosztható meg hasonló jogtól. Ha pedig a kormány magához 
veszi a képesítő jogot, akkor terjeszsze azt ki egyenlően 
minden hitfelekezet irányában ; különben igen óhajtandó, 
hogy a tanárjelöltek részéről követelt ismeretek minimuma 
szabatosan meghatároztassék. 

18) A bizottsági 23-ik §. 2-ik kikezdásét határozottan 
roszaljuk. A komoly vezénylet alatti katonáskodás a gyer-
meket idő előtt emberré teszi és gyermekies kedélyességé-
böl kiragadja ; pedig azon veszélyt sem hagyhatjuk figyel-
men kivül, mely az idegen vezértől a gyermek-seregre há-
romolhat ! 

19) A bizottsági javaslat 32-ik §-át elfogadhatónak 
Ítéljük, ellenben ugyanazon javaslat 35-ik §-a iránt az álta-
lános észrevételekben kifejtett okoknál fogva komoly aggo-
dalmaink vannak. 

20) A 43-ik ministeri, illetőleg 47-ik bizottsági §. uj 
terheket inditványoz, melyek aligha szükségesek ! nem a sok 
értekezlet és tanácskozásban fekszik a biztositék ; hanem a 
jóakaratban. A sok járás-kelés az időt rabolja ; a fegyelmet 
és pontosságot zsibbasztja. „Mitte sapientem et nil ei dixeris.a 

mondja a közmondás ; annyi bizonyos, hogy a tanári pályán 
is sok elmélkedés és kevesebb tanácskozással biztosabban 
haladunk. 

21) Az 51. ministeri, illetőleg 55. bizottsági §-hoz azon 
észrevételt csatoljuk, hogy a fegyelmi szabályok ne enged-
jenek meg oly mulatságokat és szórakozásokat, melyek által 
az ifjak erkölcsi jelleme károsittatik ! kívánjuk tehát, hogy 
a fegyelmi szabályok a vallás-erkölcsi nevelés követelmé-
nyeihez idomíttassanak. 

22.) A ministeri 54-ik §-hoz kiegészitéskint hozzá 
adatni kívánjuk : „a tanárok fizetésének meghatározása az 
illető hitfelekezetek jogköréhez tartozik ; a szerzetes tanárok 
saját szabályaik értelmében a szükséges dolgokkal az illető 
rendfőnök által láttatnak el." 

23.) Ugy hiszszük, hogy a bizottsági törvényjavaslat 
62-dik §-a méltányosb, mint a ministeri 56-ik §. szintúgy 
a bizottsági 63-ik s 64-ik a ministeri 57. 58-ik §-oknál. 



304 

24.) A bizottsági törvényjavaslat 73-ik §-ának intéz-
kedését nem helyeseibetjük. Elég ha a zárvizsgálatok a kor-
mánybiztos jelenlétében tartatnak. Minden külvizsgáló csak 
zavart okozhat és a tanintézetnek tekintélyét csorbitja. Ho-
gyan is lehetne feltenni, hogy idegen vizsgáló egy óra alatt 
igazságos Ítéletet hozzon a tanuló ismereteiről, ki épen ezen 
óra alatt rendkívüli lelki vagy testi baj alatt állhat, e's igy 
nem rendes valóját, hanem rendkívüli állapotát tünteti ki. 
(Következnek az aláírások.) 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 12. Z s i d ó u r a lom M a g y a r o r -

s z á g b a n . Az már sokszorosan be van bizonyítva, hogy 
boldogabb hazája a zsidónak a földkerekségen nem létezik 
mint Magyarország, ő az ur a kereskedelemben, a sajtóban, 
ö uralkodik az egykori urak, a nemesek felett épen ugy 
mint az egykori jobbágyok, most már,szabad polgárok' felett, 
nekik áll szolgálatukra az országban minden, mintha csak 
egykor ők ontották volna verőket a honfoglaláskor, — szó-
val, Magyarország az alkotmányos aera óta zsidó ország 
úgyannyira, hogy Palestina e tekintetben vele nem képes a 
versenyt kiállani. Még csak egy volt hátra, hogy a zsidó-
uralom fölényére a végső bélyeget rányomja és azt megerő-
sítse, t. i. a polgári házasság, ezáltal az egykori keresztény 
magyar társadalomról a kereszténység jellege egészen letö-
röltetik, melynek helyét a zsidó jelleg foglalja el, minden 
irányban, a nemes magyar névnek bizonyára nem nagy 
becsületére. 

Az idő már nincsen távol e boldog (?) korszak bekö-
szöntésétől, mert mint a ,Pesti Napló1, ritkított sorokkal, te-
hát örömmel jelzi, — talán azért, hogy kitüntesse, miszerint 
munkatársai nagyrésze szintén nem tartozik a goi-hoz, hogy 
az országgyűlés által kiküldött bizottság, oda értve a vallás 
és közoktatás, ugy az igazság és belügyi ministerő excjokat 
is, a kötelező polgári házasságot in principio elfogadta és az 
igazságügyi minister urat oda utasitotta, hogy a házasok 
polgári jogait rendező törvényt még ez évben nyújtsa be. 

Amint már megjegyeztük, mi e határozatban a zsidó-
ság ujabb győzelmét, sőt mi több, annak bevégzett uralmát 
látjuk Magyarországban, holott az illető bizottsági tagok, 
kikről annyit talán mégis csak fel lehetne tenni, hogy Ma-
gyarország I l - ik András korabeli történelmét ismerik, a 
történelemből jól tudhatnák, hogy minő áldást hozott már 
akkor is a zsidóuralom az országra. De ettől most eltekintve 
mi sem bizonyosabb, mint hogy a kötelező, vagy akármiféle 
nevü polgári házasság csakis zsidó érdekből hozathatik. 

A mennyire ugyanis ami ismeretünk kiterjed a házas-
sági törvényeket illetőleg, mi ugy tudjuk, hogy a keresztény 
nevét viselő felekezetek tagjai az egymással kötendő házas-
ságra nézve oly teljes szabadsággal birnak, hogy semmiféle 
törvény sem akadályozta, hogy akár a reformátusok luthe-
ránusokkal, akár ismét ezek katholikusokkal, vagy gör.-
keletiekkel össze ne kelhetnének. Nem azért mondjuk azt, 
mintha elvben is helyeseinők a vegyes házasságot, hanem 

csak annak bebizonyítására emiitjük fel, hogy a keresztény 
felekezeteket illetőleg egyáltalában nincsen szükség polgári 
házasságra; egyedül csak a zsidóság volt akadályozva, hog.y 
kereszténynyel házasságra léphessen, ami keresztény tár -
sadalomban, azon társadalomban, melyben a keresztény 
eszmék adtak irányt a törvényhozásnak nagyon is ter-
mészetes volt. A polgári házasság azonban lehetővé teszi, 
hogy zsidó kereszténynyel egybe kelljen és igy a zsidó ér-
dek elől hátrálni kell a keresztény eszmének; a házasság kö-
rül a keresztény eszme alárendeltetik a zsidó érdeknek, ami 
más szóval annyit jelent, hogy Magyarországon szerencsésen 
elértük azon időpontot, midőn néhány százezer zsidó tizenöt 
millió keresztény magyar ember lelkismerete felett uralkodik. 

Ugyan mi jót, mi üdvöset, mi nemeset várhat az or-
szág, ha keresztény polgárai zsidókkal polgárilag összekel-
nek? Talán az erkölcsök nemesbülését azon értelemben, hogy 
a keresztény elvek behatása a zsidó családokba, ezeknek 
erkölcseit át fogja idomítani és a keresztény szellemmel ösz-
szeegyeztethetőbbé tenni ? vagy talán azon remény kecseg-
tot biztos kilátással, hogy ugyancsak a keresztény elvekkel 
való közelebbi érintkezés által a zsidóság le fogja vetkezni 
természetét, mely szerint a keresztény embert következete-
sen az anyagi elszegényedés örvényébe sodorja ? vagy talán 
a zsidók által a tudományosság é3 művészet terén egyaránt 
megalapított és kitartó buzgalommal folytatott szédelgést 
vélik megszüntethetni ? Ez az óriási csalódások legóriá-
siabbja lenne ! A zsidóság ámbár eddig csak laza összekö-
tésben volt a keresztény családokkal, ámbár a társadalom-
nak bizonyos tekintetben csak egészen elszigetelt osztályát 
képezte, mégis oly befolyást gyakorolt, fájdalom, erköl-
cseinkre, szokásainkra, a tudomány és művészetre, hogy a 
legnagyobb elszigeteltség mellett is legalább egy századra 
volna szükség, hogy társadalmunk mindattól megszabadul-
jon, mit a zsidóságtól általvett ; mi várható tehát akkor, ha 
majd keresztény családjainkkal szorosabb összeköttetésbe 
lép ? nem ujabb tér nyilik-e neki, ahelyett, hogy kizárat-
nék, — nem ujabb, tágasb tér-e arra, hogy elveit, szoká-
sait, erkölcseit érvényesítse a keresztény családokban ? Nem 
látnák be mindezt azok, kik hivatva érzik magokat a nem-
zetnek törvényt alkotni ? vagy talán többre becsülnék a 
zsidő erkölcsöket, mint a keresztényeket ? 

Ha e törvény csakugyan létrejön és hogy létrejöjjön, 
arra majd lesz gondjuk Izrael ivadékainak, ugy a zsidóság 
méltán büszkén emelheti fel a fejét, büszkén járhat térein-
ken, mert ez kétségtelen bizonyítéka lesz annak, hogy a ke-
resztény elvek felett nálunk is győzelmet aratott, hogy do-
minál az országban, és az országgyűlés előtt vallási ügyek-
ben a zsidó felfogás szolgált irágyadóul s fog szolgálni jövő-
ben is, nehogy ez a keresztény felfogás által megsértessék. 
Mi a tizenegyedik órában is lelkismeretökhöz fordultunk a 
bizottság tagjainak, Isten és a haza előtti felelősségre figyel-
meztetve kértük, fontolják meg mit tesznek, midőn a zsidó-
uralmat teljesen meg akarják alapitani, és ne döntsék vég-
veszélybe az országot azáltal, hogy a polgári házasságot 
törvényerőre emelik ; — azonban hasztalan! • 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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katholikus párt feloszlása. — Vegyesek. 

Polgári házasság. 
Az emberi szenvedélyek féktelensége közepett, 

a nagy (?) reformátorok tanának alapján (vide Phil-
lips, Lehrbuch des Kirchenrechts. I I . p. 949.) meg-
kísérlik többen, hogy a házasság szentségét ezen 
méltóságos piedestálról lehúzzák. 

J ö t t a tridenti zsinat, mely üdvös intelmeket, 
rendeleteket adott ki ez érdemben s u t ána nem volt 
a lapta lan a remény, hogy legalább magában az 
egyházban biztositva lesz e szentség méltósága. 

Azonban alig lett befejezve e szent zsinat, bizo-
nyos Sarpi nevü servita-barátnak tetszett azt álli-
tani, hogy biz az a házasság a világi hatóságok 
fóruma elé tartozik ; s ez áll i tásával nem maradt 
egyedül, társa lett a hi t tagadó de Dominis. 

E n y h i t ő körü lményül emlithetjük fel azonban 
rá jok nézve, hogy ő kelmök csak az egyháztól el-
szakadtaknál , a protestánsoknál ta lá l tak kedvező 
fogadtatásra , s ott is csak azért: — mert az egyház 
ellen irtok. 

A francziáknál némi szomorú nevezetességre 
szert tett Launoi, vagy mások szerint L a u n o y mái-
többet ár tot t ; mert ő a támadásban a hosszasabb, 
de biztosabb ; mert mellékes és nem nyi l t u ta t 
választá. 

E g y müvet adott ő ki, melyben azt ál l í t ja , 
hogy midó'n a tridenti sz. zsinat azt mondja, hogy 
joga van az egyháznak házassági akadályokat je-
lelni ki, ezen szó „egyház" it t nem magát a tanitó 
egyházat , hanem a hivő népet s első sorban a feje-
delmet jelzi. 

Launoi müve : „Regia in matr. potestas" meg-
jelenése (1688) u tán legott az „Index" lapjaira 
kerül t . 

Lehet , hogy ez és az akkori korviszonyok 
okozták, hogy e mű akkor mindjár t valami sokat 
nem ár to t t ; a Róma ál ta l leálczázott műtől á t lag 
elfordultak ; azonban a későbbi nemzedék már innét 
merí tet te olyan a milyen okoskodását, melylyel a 
házasságot a világi forum elé vinni akará . 

I g y jö t t be a X V I I I . század; i r ánya ismeretes. 
Fe lú j í to t ták ú j r a a Launoi felállí totta elveket. 

Akad tak lcanonisták, kik többet törődtek a fe-
jedelmek kegyével, mint az igazság felderítésével. 
Az osztrák Oberhauser, a freiburgi Petzeck, Hont-
heim, Li t ta , le P la t , Tambur in i ezen elméletnek 
hódoltak. 

E n n y i jeles (?) kanonista tudománya és igaz-
ságszeretetében bizván, I I . József neki rontot t a há-
zasság ügye rendezésének polgári törvényeivel s a 
lelkismeretük parancsszavát követő papokkal szem-
b e n ő i k vele el lentétbejöt tek a legzsarnokiabb eljá-
rást tanúsí to t ta , mely példája még későbbi időkre is 
átszármazott , mint a nemes rozsnyói püspök, Krasz-
nahorka várura , az^Andrássy grófok előde — az 
exjezsuita Andrássy példája bizonyít ja , ki olymó-
don megmaszregeloztatott, hogy Bismarcknak sem 
válnék gya láza tá ra . 

Nem já r t a rendes kerékvágásban a pistojai 
zsinat sem. E g y nápolyi püspök a kormány nevében 
semmisnek nyi lváni tá Magdaloni herczeg és M. de 
Cardenas házasságát . 

Ekko r már csak it t volt az idő, hogy Róma is, 
mely eddig csak kért és intett — lépjen fel tekin-
télylyel . VI . Pius „Auctorem fidei" bul lá jáva l kár-
hoztatá a pistojai zsinatot, jelesül annak a házas-
sági ügyben tett állításait. 

De a b a j már komolyabb volt, hogysem el-
foj tható lett volna. Az encyclopaedisták jobb ügy-
hez méltó szorgalom s ki tar tással dolgoztak ; köl-

39 
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tök-, szin- és regényírók mindent mozgásba boztak 
a házasság megszentségtelenitésére, ugy hogy a 
franczia forradalom nagyrészt készen ta lá l ta már a 
gonoszság művét, neki csak a tetőt kellett rá rakni, 
mit meg is tett , midőn 1789-ben a házasságot pol-
gári egyezménynek decretálván, azt saecularizálta. 

Igy született a polgári házasság. 
I. Napoleon a maga idejében Code-jével ra j ta 

volt, hogy a polgári házasság eszméje — illetőleg 
maga az intézmény a franczia határokon tul is be-
hozassék; azonban VII . Péter erélyes fellépése a 
hatalmas császárt akaratának ez oldalról való érvé-
nyesítésében gátolá — (Avogadro I . c. IV, 329.) 
Midőn Napoleon ellen az excommunicato kimon-
datott, itt is főleg az ő codeje által lett megszent-
ségtelenitése a házasságnak hangsulyoztatik mint 
büne. Napoleon csillaga elhomályosult, letűnt ; a 
szomorú idők elmultak, s bár a fejedelmek nem va-
lami nagyon sokat okultak, a polgári házasságnak, ille-
tőleg az egyháznak mégis békét hagytak. Az ujabb 
kezdeményezések ez ügyben u j küzdelmekre provo-
káltak. I gy született 1852-ben ő szentségének Vik-
tor Manóhoz küldött levele, mely a polgári házas-
ságot ú j ra és époly világosan súj t ja , mint az Uj-
Granada adta alkalomból ugyanazon évben tartott 
allocutio. 

Ezek következetes kifolyása a syllabus 73-ik 
tétele, mely elveti a következő állítást : „Vi con-
tractus mere civilis potest inter christianos constare 
veri nominis matrimonium ; falsumque est, aut con-
tractual matrimonii inter christianos semper esse 
sacramentum, aut nullum esse contractum, si sacra-
mentum excludatur". No de a dolog történelmi ol-
dalát mellőzve már nézzük a gyakorlat i részt, az 
elvnek a társadalmi életben nyilvánuló káros kö-
vetkezéseit. 

Nem megyek száraz deductiókra, hanem segé-
lyül hiva a történelmet gyúj tok világot, melynek 
fénye eleget felderit. Hogy Róma hanyatlását , bu-
kását az erkölcsi sülyedés okozzá: res evicta; oly 
tény, melyet bizonyítani sem kell. 

S mi volt az elkorcsosulás oka ? 
Elbeszéli Horácz (od. I I I , 6.) 

Foecunda culpae secula nuptias 
Primum inquinavere et genus, et domos : 

Hoc fonte derivata clades 
In pátriám, populumque fluxit. 

A rosz fa jó gyümölcsöt nem terem, az ily po-
gánykötelékből eredt gyermekek oly tényeket vit-

tek véghez, hogy szinte eláll meggondolásukra az 
emberben a lélekzet, és a szégyenpír borítja arczát 

incestos amores 
De tenero meditatur ungni. 

S hogy e kötelékeket, melyekbe bonyolítva 
valának akkor sem tépték szét, midőn később a há-
zassághoz járultak, bizonyítja tovább Horácz : 

Mox iuniores quaerit adulteros 
Inter mariti vina. 

S ha it t-ott ünnepélyesen jelentek meg: 
neque eligit, 

Cui donet impermissa raptim 
G-audia luminibus remotis. 

S a mi a dolgot betetőzé, mindezekkel maga a 
fér j se sokat törődött : 

Sed iussa coram, non sine conscio 
Surgit marito. 

De minek e piszokban tovább elmélkedni, ebből 
is eléggé kilátszik, hogy az erkölcsiség criteriuma. 
átlag, a történelem bizonysága szerint, a házasság 
tiszteletben tartása. A házasság becsülése biztosítja 
a közerkölcsiséget, mely az országok támasza, talp-
köve ; innét a felforgatóknak a házasság seculariza-
tiójára irányuló törekvése. Videant consules ! Mi 
nem veszthetünk, de az államoknak az experimen-
t a l által akármily krachnál nagyobb szerencsét-
lenségre lehet kilátásuk, s ezt már ismét maga Ho-
rác jelzi, tessék csak nézni odább : 

Non his iuventa orta parentibus 
Infecit aequor sanguine Punico ect. 

Tomcsányi János. 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

A tőzsde s a sajtó, ezek a zsidóuralomaak éltetői s fő-
támaszai, s hogy e kettőt kellőleg érvényesíthessék, arra az 
u. rí. parlamentaris alkotmányosságban bírják a legkedve-
zőbb, leghatalmasabb eszközt, mely annál jobb szolgálato-
kat tesz, mennél nagyobb az illető ország s mennél közpon-
tosítottabb annak kormányzati rendszere ; mert a pénz maga 
is központosító tényező, melynek attractiv ereje mennyisé-
gének felszaporodásával önmagától nő. S ha egyszer a sou-
verain' alsóházak benne vannak Ábrahámék zsebében, ha a 
,Verwaltungs-Rath' levette lábáról a képviselőt, akkor a 
kormány is, akarva nem akarva kénytelen a zsidó érdeke-
ket szolgálni. 

Nézzünk csak át Bécsbe (mivel nem azt akarom mon-
dani, hogy a bécsiek nem nézhetnek, ugyanannyi joggal át 
hozzánk is, — ) ott a képviselőknek majdnem egy harmadát 
képezik az igazgató tanácsosok, elnökök s alelnökök ; sőt, 
miután egyegy olyan ur többféle vállalatoknál is ,érdekelve' 
lenni szokott, azon nevezetes látványnak vagyunk szemta-
núi, hogy 167 képviselő közt 46-an 125 ,Verwaltungrath'-ot 
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tesznek ki a vége úgyis ismeretes, miután eme fájdal-
mas finalénak végaccordjai még most sem hangzottak el 
egészen. 

Jelesül fejtegeti Toussenel múltkor emiitett müvében 
azon titkos, de vészes befolyást, melyet a zsidóság régóta a 
franczia kormányokra gyakorol. Éles vonásokkal rajzolja 
azon kebelbarátságot, mely közte s Lajos Fülöp, az u. n. 
polgárkirály közt létezett, midőn nem a Tuilleriák, hanem 
a Rothschild-ház kormányzott Francziaországban. Nem az 
alsóháznak bizottságaiban s nyilvános üléseiben, hanem az 
ő comptoirjában döntettek el az államügyek. Ott buktattat-
tak meg s neveztettek ki a ministerek. Hogy e ház emellett 
mindenben csak saját hasznát lelte, kereste s találta is, az 
természetes ; s hogy ebben sokkal ügyesebben járt el, mint 
a furfangos király maga, mutatja már csak azon egy körül-
mény is, hogy ez bukott, a dicső Rotschild-ház pedig nem, 
mely eme bukott barátját egy szóval, egy krajczárral sem 
segítette, annak daczára, hogy annak piszkos uralkodási mo-
dora a zsidóságnak uralmát Francziaországban megalapitotta. 

De a zsidó, mint a közmondás is tartja, nem ad egy 
krajczárt sem azért, ami volt, hanem mindig csak azt nézi, 
hány száztólit hoz a jelen. Alig, hogy a királyság bukott 
máris azt látjuk, hogy Francziaországnak legdühösebb, leg-
vörösebb republikánusai — a zsidók, amint már a legelső 
köztársasági kormányba is zsidónak, a haszontalan Cremi-
euxnek, egyúttal a franczia skótritusu szabadkőművesek 
nagymesterének befurakodnia sikerült. A köztársaság azon-
ban halva született gyermek volt, és a napoleoni államcsiny 
reggelén a börze csakúgy ujongott örömében, amint a maga 
idején a februáriusi s juliusi forradalmak napjaiban. S he-
lyesen tette ; mert az ,empire'-ral kezdődött az ő, értsd : 
a zsidóuralomnak arany korszaka, mely a Rothschildok 
mellett még a Péreire-ket, Mirés-ket s Fould-okat is hata-
lomra, s utóbbit plane többször a ministeri székbe segitette. 
Mily erősnek érzé magát már akkor is a zsidóság, mutatja 
az „Alliance israelite" czimü kölcsönös véd- s segélyző 
egyletnek megalapítása, mely párizsi központjából befolyá-
sát az egész világra terjeszti ki. Mily orgiákat ünnepelt ak-
kor a börze, azt sem szükséges bővebben elbeszélnünk, hi-
szen e korszaknak már mindnyájan szemtanúi voltunk ; ne-
vezetes csak az, hogy midőn az ,empire' is halomra dőlt, 
kedves zsidói fülöket sem billegették, hanem csak azon vol-
tak, hogy Cremieux belejusson az ideiglenes kormányba, mi 
meg is történt. 

Megbukott tehát a királyság, meg a császárság ; de a 
zsidóság mindinkább jobban felvirágzott, söt mint Jörg igen 
helyesen mondja, a Rothschildház manap már ugy elágazik 
egész Európában, mint hajdanta a Bourbonház, mire nézve 
még az is nevezetes, hogy épen ott bir legtöbb befolyással, 
hol régente a Bourbonok uralkodtak. Legelőször tehát ma-
gában Francziaországban, s aztán Olaszországban, hol a 
zsidóság most tényleg uralkodik s az egyházi javak elhará-
csolása által óriási kincseket gyűjt. Spanyolországban sem 
mennek különben a dolgok, ott Mendizabal zsidó egy ideig 
a kormányon is ült, sőt a Rothschildház már akkor is, mi-
dőn a zsidók még a törvény által ki voltak zárva az ország-
ból a Weisweiler bankárház által képviseltetett Madridban 
és — risum teneatis ! — a kormány pénzügyeit kezelte. 

Toussenel szava : ,les juifs, rois de l'epoque' — , a zsi-
dók, mint korszakunk királyai' betűszerinti értelmében telje-
sül. Európa nyugati s déli részén egyre ,mennek' a királyok, 
mig a zsidó bankárok maradnak s mindinkább elhatal-
masodnak. 

Németország sem áll jobban, s ha kissé későbben 
kezdett is hozzá, mondhatjuk, hogy lázas sietséggel iparko-
dik ezen, a zsidó érdekek ellen netalán elkövetett hibáját 
jóvá tenni. A napisajtó s a mulattató irodalom legnagyobb-
részt zsidó kézben van, sőt e téren a német zsidóság, amint 
számosabb, ugy sokkal befolyásosabb is mint a franczia. 

A tisztán politikai téren Izrael fiai egészen 1866-ig 
kissé hátramaradtak, olyannyira, hogy még a legliberalisabb 
fejedelem sem mert volna zsidó ministert tartani. Ez onnan 
volt, mert akkor Németországban még némileg a keresztény 
állameszme divott. Ennek 1866 óta határozottan vége van; 
a zsidó lehet most már minister, sőt birodalmi kanczellár is ; 
sőt megvalljuk, hogy a kath. egyház üldözését bármely 
zsidógyerek sem űzhetné jobban a mostaninál. 

Adósságai ugyan ma még nincsenek ennek a tegnapi 
birodalomnak ; de azért mégis igen szoros benső viszonyban 
álla tőzsdéhez; mert a nyert milliárdok oly rémületes szédel-
gést támasztottak az ő polgárai közt is, melynek ,Krach'-ja 
maholnap a bécsivel vetélkedni fog. Különben Ausztriának 
adott kölcsöne és az u. n. ,Rokkantak alapjá'-nak létesítése 
által maga a birodalom is bankárrá lett, kinek titkos társa, 
Bleichröder ur oly hatalmas ember Berlinben, mint akár 
Rothschild Párisban ; — meg van tehát már Nagynémetor-
szágnak is a maga birodalmi zsidója. 

Talán túlzásnak mondja valaki, ha azt állitjuk, hogy 
a törvénykönyvnek egységesítő ,reformja' is csak a zsidó 
érdekében történik ? Mindjárt megtudjuk. Bánja-e a föld-
művelő, a kisvárosi polgár, ha faluja vagy városkája hatá-
rán tul más ,jog' divik mint szülőhelyén ? Dehogy bánja ; 
mert előtte csak az a jog, az a törvényes szokás bir fontos-
sággal, melyhez saját élete viszonyait alkalmaznia kell; neki 
nincsenek széles összeköttetései, nagy terjedelmű speculatiói, 
melyek arra kényszeritenék, hogy az amerikai váltótör-
vénynyel, vagy a chinai adósságügyi eljárással bajlódjék. 
Másképen áll a dolog az üzérrel, ki mindenütt a világon 
egyszerre speculálni, ,gründolni', hitelezőit, ha lehet meg-
csalni, adósait megnyúzni szeretné ; ki egyszerre is száz he-
lyen csinál üzletet, s kinek ennélfogva nagyonis érdekében 
fekszik, ha a különféle kereskedelmi, bankári, váltóügyi sat. 
üzletek mindenütt ugyanazon egy törvénykönyv szerint 
igazittatnak el ; — mennyi időt s fáradságot nem kiméi meg 
ezáltal, mily biztosan csinálhatja ,G3chäft'-jeit Berlinből 
egyszerre is Lipcsében, Münchenben, Badenban, Hannoverá-
ban s Königsbergben, mindenütt ugyanazon ,törvényes' 
formák mellett, ugyanazon chablon szerint — ezért kell 
neki egységes törvénykönyv; mely egységes törvénykönyv 
viszont, mint az épen most felhozott példa mutatja, közpon-
tositólag hat ; mindent Berlinből lehet elintézni, valamint 
Francziaországban a Code Napoleon következtében már egy 
század óta mindent Párisból lehetett ; igy keletkeznek ama 
tulnépes fővárosok, a forradalmak mindenféle proletariátus-
sal megrakott örökös fészkei, a commune-k classicus földje ! 
mindez azért, mert a zsidónak kényelme azt követeli, hogy 
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mindenütt az országban egy törvénykönyv szerint nyúzhassa 
a goi-t. Jellemző, hogy a német törvénykönyvnek ilynemű 
,reformját' berlini reformált zsidó, Lasker indítványozta, 
kit az egész világ körülmetélt sajtója nagy embernek kürtöl 
ki ; mert — kis zsidó. 

Hát az aranylábnak behozása Németországban nem a 
pénzzel kereskedő s üzérkedő osztályoknak kedvez-e ? Az 
ezüstvaluta ugy viszonylik az aranylábhoz, mint 1 a 14-hez. 
Már most eltekintve azon agio-müveletektől,melyek az arany-
pénzlábnak behozatala alkalmával egyrészt az arany utáni 
kereset, másrészt az ezüst értékének rögtöni csökkenése ál-
tal előidéztettek, s melyek ismét csak a bankároknak hoz-
tak hasznot — eltekintve attól ; főleg azon egy körülmény 
roppant előnyös a péuzüzérekre nézve, hogy aranyláb mel-
lett 14-szer könnyebb nagymennyiségű értékes érczet gyűj-
teni, együtt tartani s szükség esetén rendelkezhetni vele; 
pedig a gyors s nagy nyereségeknek ezek a feltételei : gyor-
san előteremthetni a pénzt s gyorsan rendelkezhetni vele, ez 
pedig az uj pénzláb mellett 14-szer könnyebb, mint a régi 
mellett. 

Nem csuda tehát, hogy az uj Németország oly nagy 
tiszteletben áll a zsidóság előtt ; — aranykora ezidőszerint 
ott is virágzik. (Folyt, köv.) 

Szent-István-Társulat. 
A Szent-István-társulat igazgató választmányának f. 

hó 7-én Cziráky János gr. ő excja elnöklete alatt tartott 
ülésében Tárkányi Béla alelnök 16 uj rendes tagot jelentett 
be, névszerint : Fábián KamL, rozsnyói gymnasiumi tanár. 
Varjasy József, ügyvéd. Sápy József, kir. főgymnasiumi 
tanár. Iusztin János, gör. kath. hittanár. Spuller Felix, Kelcz 
Gyula ügyvéd Alsó-Lenován. Marich Ferencz, telekkönyvi 
hivatalnok Szent-Gotthardon. Blázovits Izidor, helyettes-
plébános Malomházán. Fennesz János káplány Kőhalmon. 
Agáczy János, tiszalöki pleb. az egri főmegyében. Farkas 
Imre, gávai pleb. az egri főmegyében. Ferenczy Bertalan 
tísza-eszlári pleb. az egri főmegyében. Fábián Ferencz, 
urad. tiszt Bassahalmán az egri főmegyében. Habrovszky 
Adolf, dohánybeváltó tiszt Rakamazon. Hayde József, fi-ta-
nitó ugyanott. Mlnko Pál, birtokos Puszta-Vezekényen. 

Az alelnök jelentette, miszerint a meter-rendszer be-
hozatalára vonatkozó tankönyveket és tanszereket, melyek 
a kormány intézkedése folytán az iskolák használatára leg-
közelebb forgalomba fognak hozatni, a társulat is megszerzi, 
s kilátásba helyeztetett, miszerint ezekre nézve a kormány 
a társulatot ugyanazon kedvezményekben részesitendi, mint 
a földtekékre és térképekre nézve. A jelentés örvendetes 
tudomásul vétetett. 

A pénztári kimutatás szerint a bevétel 1874. január 
1-től f. hó 7-ig tesz: 26,563 fr t .23 krt., a kiadás26,478 frt. 
72 k r ; maradék 82 frt. 51. kr. 

Az ügynökség eladott ápril hóban 2565 db. szentképet, 
21,500 példány könyvet, készpénzben bevett 3460 frt. 14 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Trautwein János és Szi-
lágyi Virgil választmányi tagok kérettek fel. 

A S z e n t - L á s z l ó - T á r s u l a t 
igazgató-választmányának folyó évi ápril 30-án főt. Bóder 
Alajos kanonok ur ő nagysága elnöklete alatt tartott ülésé-

ben olvastatott a bibornok-herczegprimás ő eminentiájának 
válaszlevele, melyben köszönetet mond a bibornokká történt 
kineveztetése alkalmából a társulat tagjai és választmánya 
nevében hozzá intézett üdvözlöiratban kifejezett szerencse-
kivánatokért. 

Bejelentettek a következő alapítványok és hagyomá-
nyok : Lipovniezky Vilmos, a semmitőszék alelnöke 50 éves 
közszolgálati jubilaeuma alkalmából a csángó magyarok 
iskoláinak felsegélésére 150 forint alapitványt tett készpénz-
ben. A választmány örömének kifejezése mellett, hogy ő 
exja a haza közszolgálatában töltött hivataloskodásának 
ötvenéves jubilaeumát megünnepelhette, jegyzőkönyvileg 
köszönetét nyilvánította e nagylelkű alapítványáért. 

Néhai Kironer András bajai lakos 10 forintot, néhai 
Markovits János, veszprémi kanonok 100 forintot s ezenkí-
vül a legatumok kifizetése után fenmaradó hagyatéknak egy 
hatodát (négyezer forint körül) hagyományozta a Szent-
László-Társulatnak. 

Az 1873. pénztári számadás kiadatott a számvizsgáló 
bizottságnak s pénztári kezelővé, az elhunyt Bada János 
helyébe, a közgyűlés végleges intézkedéséig ideiglenesen 
Axmann Gábor, a Szent-István-Társulat ügynöke válasz-
tatott meg. 

Megszavaztattak a következő adományok : a dolartrav-
niki, bo3niai kath. községnek templomépitésre 200 f t . ; Sza-
bófalva csángó községnek orgonaszerzésre 50 ft. ; Kresevo 
bosniai katholikus községnek orgonaszerzésre 30 ft. ; Veze-
kény esztergom-főegyházmegyei fiókközségnek, Pozsony-
megyében, iskolaépítésre 50 ft. ; a budai kath. legényegylet 
czéljainak előmozdítására 50 ft. ; a nagyszebeni sz.-ferencz-
rendi apáczák árva-intézetének 25 ft. ; az árva és szegény 
gyermekek ingyen nevelésével fáradozó szürkenénikék bu-
dapesti két intézetének 50 — 50 forint. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére fölkérettek : Bornemisza 
Antal és Trautwein János választmányi tagok. (T. Ê.) 

E'3-YÏÏÂZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 15. A s z e n t s z é k és a k ü l ü g y -

m i n i s t e r i j e g y z é k . E lapok hasábjain is közölve volt 
azon encyclica, melyet ő szentsége az osztrák püspökökhez 
intézett, elitélve abban a még akkor csak törvényjavaslat-
kép szerepelt, most már valóságos ,intereonfessionalis törvé-
nyeket.' Sokat irtak összevissza lapjaink azon jegyzék tar-
talmáról, melyet a külügyministerium ezen encyclicára adott, 
a hiteles tartalomról azonban csak most értesülünk Andrássy 
külügyminister ur szavaiból, ki e tekintetben a delegált bécsi 
urak interpellatiójára felvilágosítással szolgált, fájdalom oly 
felfogással, melyet megszoktunk ugyan szüklátkörü és az 
eseményeket szenvedélysugallta irányban latoló, miudenben 
alacsony indokból kiinduló ujságiróknál ; de feltennünk nem 
volt szabad az összbirodalom hajójának kormányosáról a 
külügymiuisterről. Azt kellett ugyanis előlegesen feltennünk 
a birodalom első hivatalnokáról, hogy mind magas állásá-
nak helyzete, mind bizonyára a római ügyek bővebb isme-
rete, behatóbb tanulmányozása, a nagykövet által nyert tu-
dósítások folytán felülemelkedni képes a szerkesztői irodák 
politikai szük látköre s szenvedélyessége fölé és igy nem lesz 
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visszhangja azon rágalmaknak, melyeket a gondolkozni 
tunya tömeg félrevezetésére korunk hazugságainak nagy-
mestere, a liberalismus gondolt ki. 

A gróf külügyminister azonban a delegált férfiaknak 
adott válaszában megtanított bennünket arra, hogy a kül-
ügyministerium felfogás, irány, gondolkozásmód tekintetében 
egy fokkal sem emelkedett feljebb a zuglapok szerkesztő-
ségi irodáinak felfogásánál; hiszen mit Andrássy gróf a 
jegyzék tartalmára nézve mondott, hogy az mindenekelőtt 
azon nézetet fejezi ki, hogy azokat, kik az encyclicát fo-
galmazták, talán kevésbbé azon törekvés vezette, hogy az 
állam és egyház közötti összeütközésnek eleje vétessék, 
mint inkább az, hogy ily összekoezczanás provocáltas-
sék, — igen ugyanezen állitást naponkint olvashatjuk a leg-
silányabb lapok hasábjain is. Ha valaki, ugy bizonyára An-
drássy gróf az, a ki saját állitásának épen ellenkezőjéről le-
het meggyőződve, sőt erről meg kell neki győződve lenni, 
mert bizonyára nem egyszer volt már a gróf urnák Rómá-
val érintkezése, mely alkalommal meggyőződhetett, hogy 
a világon nem létezik hatalom, melylyel oly könnyen egyez-
ségre lehetne lépni, mint az egyházi, csak az egyezség pont-
jai ne czélozzák az igazság megsértését és igy tapasztalhatta 
a gróf ur azt is, hogy Rómától úgyannyira távol van a szán-
dék az államokkal összekoczczanni, hogy a béke kedveért 
igen gyakran, igenis nagy áldozatokat hoz ; sőt mint politi-
kusnak nagyon be kell látnia azt is, hogy a jelen körülmé-
nyek közt, midőn az egyház minden oldalról ellenségekkel 
van körülvéve, Rómának kerülnie kell még látszatát is az 
összeütközés szándékának, nehogy ellenségeinek számát ok 
nélkül szaporítsa. A jegyzék e pontja tehát vagy szegény-
ségi bizonyítvány a gróf ur részéről, ki nem restelte a 
zuglapok argumentumaival élni, vagy, de ez bizonyos, hogy 
legalább is elfogultságból származott, milyennek pedig a 
külügyministernek nem volna szabad lennie. Ha Róma felszó-
lalt ugy mint azt tette, azt csak épen a béke érdekében 
tette, nem pedig azért, hogy összeütközést hozzon létre, mert 
e felszólalás, illetőleg pedig a törvényjavaslatoknak elitélése 
jele volt annak, hogy az osztrák törvényhozás oly térre lé-
pett, mely sérti az igazságot, béke pedig csak ott állhat fen, 
hol az igazság nem sértetik és igy e szempontból is a maga 
értékére vezethető vissza a külügyministeri jegyzék állitása. 

Nem szerencsésebb a külügyministeri jegyzék felfo-
gása más pontokban sem, mert itt sem emelkedik a minden-
napiasság, a közhelyek ismert szólamai fölé és legkevésbé 
sem tanusit bővebb ismeretet az egyház természetéből kifo-
lyó jogok felől, mint épen akármely zsidólap. A gróf ur oly 
kegyes ugyan, hogy nem vonja kétségbe a pápának azon 
jogát, hogy a püspökökkel egyházi dolgokban tudassa ,vé-
leményét' ") de szerinte az encyclica e határon tulesapott, 
midőn kárhoztató Ítéletet mondott oly kérdésekben, melyek 
egyáltalában nem dogmatikai természetűek, hanem tisztán 
az állam souverain törvényhozási körébe tartoznak, mint a 
külügyminister ő excja ,ex cathedra' mondja." Ha az ency-
clica csakugyan ily állami természetű ügyekben mondott 
volna kárhoztató Ítéletet, ugy jogkörén túllépett, de épen ez 
az, amit a gróf ur hiven a liberalismus természetéhez, elfe-
lejtett bebizonyítani, hiszen aki az osztrák interconfessiona-

*) csak ? 

lis törvényeket csak felületesen ismeri is, lehetetlen, hogy 
be ne lássa, miszerint itt épen megfordítva áll a dolog An-
drássy gróf állításával, t. i. nem az encyclica lépte át sa-
ját jogkörét, hanem az osztrák törvényhozás és igy a ká r -
hoztatás nagyon is jogos ; mert még akkor is, ha t. i. igaz 
lenne az, amit a gróf ur állit, hogy a pápa csak dogmaticus 
dologban nyilatkozhatik, mondjuk, még akkor is igazolva 
van a pápai felszólalás, mert az osztrák törvények az egy-
házi kormányzói hatalmat támadják meg és tagadják, — ez 
talán csak dogmaticus valami, talán az állam még sincsen 
felhatalmazva az egyház kormányzásával, mely a többi 
közt azt is foglalja magában, hogy ő Ítélje meg, kik képe-
sek egyházi hivatalra, kik, hova és mikor alkalmazandók, 
hogy az egyház isteni missióját betölteni képesek legyenek. 

De a gróf állitása nem is azonos az igazsággal, mert 
nem csak dogmatical, hanem a vallást, az egyházi ügyeket 
közelről, vagy távolról érintő és érdeklő szellemi ügyek is 
mind oly tárgyakat képeznek, melyeknek megsértése jogot 
nyújt a pápának, hogy azok megsértése ellen tiltakozzék. 
Az egyház, midőn kötelességet nyert Isten országainak ter-
jesztésére e földön, egyúttal jogot is nyert mindazon eszkö-
zökhöz, habár anyagiak lennének is, melyek czéljának el-
érésére szükségesek. Ha a gróf urnák ezen elmélete valaha 
realizáltatnék, akkor az egyházat a láthatatlan lények so-
rába szorulna, ami hitetlen korunkra nézve talán kényelmes 
lenne ugyan, de azon ellenmondáson kivül, melyet önmagá-
ban foglal a láthatatlan egyház, az isteni intentióval sem 
egyezne meg; ha pedig az egyház látható, ugy joga van lát-
ható és tapintható, nemkülönben számlálható dolgokhoz is, 
minek tagadása, mint az egyház jogaiba ütköző, méltán 
képezi tárgyát a pápa felszólalásának, elitélésének. Sajnos, 
hogy mindezt a külügyéi- ur vagy nem tudja, vagy tudni 
nem akarja, és hogy nem találkozott senki, aki ezt neki 
tudtára adta volna; jövőre talán hasonló esetekben töreke-
dett volna magát megkimélni a — sit venia verbo — bla-
mirozástól oly ügyekben, melyek ismerete jogosan feltételez-
hető és követelhető egy külügyérben. 

Tetézi a jegyzék eddig ismertetett tartalmának elfo-
gultságát, tájékozatlanságát végül azon nyilatkozat, ,hogy 
daczára az encyclica elitélésének a kormány iparkodni fog 
ugyan, hogy semmi se történjék, ami az egyház és állam 
közt összeütközést provocálhatna, de hogy ez csak ugy lesz 
elérhető, ha épen ellenkezőleg az encyclica határozot-
tan és absolute kárhoztató Ítéletével a püspökök azt a 
tanácsot kapják, hogy az állam törvényeinek engedelmes-
kedjenek, mert ellenkező esetben a kormány jogának és 
kötelességének az állam jogainak fentartását fogja ismerni 
és meg is van győződve, hogy sikerülni fog a törvénynek 
teljes érvényt szerezni.' Ez utóbbi állításon nem kételke-
dünk, a modern mindenható állam tervei, szándékai sokkal 
ismeretesebbek, hogysem feltehető volna, miszerint Ausz-
triában megfosztaná magát azon élvezettől, melyet neki a 
katholikus püspökök és papok bezáratása, száműzetése okoz, 
mert hogy c fenyegetésnek ez az értelme, arról elég bizto-
sítékot nyújtanak magok a törvények. Ott hol oly törvé-
nyek hozathatnak, melyek egy országban képesek az egy-
házat szabadságától megfosztani, egyes emberek bezáratása, 
száműzetése bizonyosan nem fpg lelkismereti aggályt okozni; 
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azt sem vonjuk kétségbe, hogy Ausztria még elég fegyveres 
hatalommal rendelkezik, hogy a püspököket és papokat el-
zárassa, vagy száműzze, de hiszi-e a gróf ur, hogy valamely 
törvény valaha tiszteletet szerezzen a lelkismeretben maga 
részére, melynek érvényét ily eszközökkel kell fentartani ? 
hiszi-e, hogy a püspökök és a papság valaha alá fogják vetni 
magokat oly törvényeknek, melyekről meg vannak győ-
ződve, hogy azok lelkismeretben nem kötelezők, nem kö-
telezhetők ? 

Igaz a külügyér ur Rómától várja azon utasitást a 
püspökök részére, hogy ezek az állam törvényeinek enge-
delmeskedjenek ; várja akkor, midőn Róma tiltakozott e tör-
vények mint olyanok ellen, melyek az egyház jogát sértik 
és igy semmi mást sem vár, mint hogy Róma maga is egyez-
zék bele a jogtalanságba és kényszerítse erre a püspököket is. 
Hogy a gróf ur mennyire van meggyőződve várakozásának 
sikeréről, abból is kitűnik, mert szükségesnek találta nyoma-
tékos fenyegetéssel is fellépni, csakhogy most az egyszer a 
fenyegetést rosz helyen alkalmazta. Ha Róma valamiben 
engedhet, megteszi fenyegetés nélkül, de ha nem engedhet, 
mint a jelen esetben, ugy minden fenyegetés mellett sem 
lép le azon ösvényről, melyet elfoglalt és igy biztos lehet a 
külügyér ur, hogy hasztalan várakozik az encyclika szelle-
mével ellenkező utasításra; midőn Róma tiltakozásával az első 
lépést megtette, nem meggondolatlanul tette azt, nem tette 
anélkül, hogy teljesan meg lett volna győződve a felől, 
hogy jogában van felszólalni, mert elhamarkodva vagy 
épen jogtalanul nem szokott felszólalni soha. Jogosan szólalt 
fel, a megtörtént tények után épen nincsen oka, hogy vissza 
vonja amit mondott, de nem is fogja visszavonni. 

Ebből azonban nem következik legkevésbé sem, hogy 
ha az állam és egyház közt összeütközés jön létre Ausztriá-
ban, hogy annak oka az encyclika ; az összeütközést magok 
a törvények tették kikerülhetlenné, az anyag az összeüt-
közésre magokban a törvényekben van letéve, és igy össze-
ütközés esetében semmiféle hatalom se veheti le a vádat az 
államról, hogy az összeütközést nem ő provocálta, az en-
cyclikát összeütközés esetében nemcsak nem illetheti vád, 
mintha az idézte volna elö a contíictust, hanem ellenkezőleg 
az encyclika Isten és ember előtt vádlevelet fog képezni az 
állam ellenében, mint mely figyelmeztetve lévén a jogtalan-
ságra, melyet törvényei által az egyházon elkövetni készül, 
azokat mégis megalkotta ; ha tehát a kormány Andrássy 
grófúr szerint csakugyan iparkodni fog, hogy semmisem tör-
ténjék, ami az egyház és állam közt összeütközést provo-
cálhatna — ami, hogy a jelen törvények létezése esetében, 
mikép lesz lehetséges, mi ugyan be nem látjuk, azon egy ese-
tet kivéve, hogy a törvények nem is fognak életbeléptet-
tetni — ugy az csak annak hallgatólagos beismerése lenne, 
miszerint az encyclika jogos téren mozog, midőn az inter-
confessionalis törvények ellen tiltakozik, és hogy czélja épen 
a béke fentartása, nem pedig annak megzavarása volt. Vajha 
ugy legyen, hogy az iparkodás ne csak szóval mondatott 
legyen a delegatióban, hanem tettleg is érvényesüljön, az 
egyház bizonyára nem fog akadályt görditeni az állam jó-
akaratú iparkodása elé, csak azt ne követeljék tőle, hogy 
nem ő, hanem az állam határozza meg, mit lehessen jóaka-
ratú iparkodásnak az egyház irányában nevezni ; mert mint 

tudnivaló,hasonló jóakaratú,iparkodásnak' köszönhetők mind 
azon törvények, melyek az egyházat már-már lélegzéshez 
is alig engedik jutni, tetteket várunk tehát és nem szavakat, 
mert ebből volt elég, abból pedig semmi. $ 

Tisznvidék3 április végén. „Et h a e c m e m i n i s s e 
i u v a b i t !" (III. Vége.) Ime ilyetén, ez a helyzet, melybe 
jutottunk, amelyben vagyunk. 

Az események s a tények igazolják tehát, miket szent 
Bernárdnál olvashatunk : „olim praedictum est et nunc tem-
pus impletionis advenit : Ecce in pace amaritudo mea ama-
rissima ; amara prius in nece martyrum, amarior post in con-
flictu haereticorurn ; amarissima nunc in moribus domestico-
rum. Non fugare, non fugere eos potes ; ita invaluerunt et 
multiplicati super numerum ; intestina et insatiabilis est 
plaga ecclesiae, et ideo in pace amaritudo eius amarissima. 
Sed in qua pace et pax, pax est et non pax. Pax a paganis 
— sed non profecto a filiis ! Vox plangentis Ecclesiae in 
tempore isto: filios enutrivi ex exaltavi, ipsi autem spreve-
runt me, spreverunt et maculaverunt me ! (Sup. Cantic. 
serm. 33.) 

Ugyvan ; hanem épen e körülmények, ily viszonyok 
között lehet és kell leginkább a költővel vigasztalnunk 
magunkat : 

„O socii (neque enim ignarí sumus ante malorum)" 
„0 passi graviora : dabit Deus his quoque finem !" 

. . „revocate animos moestumque timorem" 
„Mittite. Forsan et haec olim meminisse iuvabit !" 
Canite tuba Sión! hallottuk a szózatot ; (,Rel.' 1874. 

évf. I. félév 15., 16., 17. sz.) hallottuk, de hát halljuk-e, 
hogy viszhangja is kél ? 

Igen, viszhangra talált eszünk sugallatában ; szivünk 
dobbanásában ! 

„Opto, cupio, amo, volo !" (sz. Ág. sup. Ps. 84.) mond-
juk mindnyájan, mert hisz, itt az ideje : miszerint „a katho-
likus clerus é3 hivei Magyarországon is sorakozzanak, nem 
hogy az államot megtámadják, hanem hogy a katholikus 
egyházat védjék mindazon tendentiák ellen, melyek részint 
a nevelés és társadalmi élet, a tudomány és a szokások te-
rén, részint a jogtan, részint az államhatalom kezelésében, a 
katholikus bittel és a római egyházzal ellenségesek" ! (Re-
form' idézve ,Magy. Pol.' 1874. 66. számban), miként kez-
dik belátni s bevallani. 

Vajha biboros Áldornagyunk, a herczeg-primásnak, 
a Sz.-István-Társulat XXII- ik gyűlését megnyitó epochalis 
beszéde „a húsvéti czikk" volna, lenne, mely a szunyadó 
szellemet életre keltve, az egység lelkét támasztaná fel a 
tagokban ! 

„A bátorság szül győzőket, az egyetértés győzhetetle-
neket !" mondotta Felix atya a malinesi congressuson. (Idők 
Tanuja 1864. évf. 222. sz.) 

Azért, valamint Urunk, Mesterünk, mielőtt Atyja di-
csőségébe viszszaszállt, hontért, — hogy egyek legyünk, — 
„ut sint unum" (Joan. XVII. 22.) — imádkozott: ugy most 
meg mi könyörögjünk, hogy egyek maradjunk ! 

E végből : Canite tuba in Sión ! 
Talántalán alkalmazhatók leendenek még sz. Pál igéi : 

„Rememoramini pristinos dies, in quibus illuminati magnum 
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certamen austinuistis et „in altero quidem opprobriis et 
tribulationibus speetaculum facti, in altero autem socii tali— 
ter conversantium eífecti !" (ad hebr. X. 32. 33.) 

Addig is gondolattal, szóval, tettel odahatni, működni 
igyekezzünk, hogy mennyiben eszközölhetjük, megvalósít-
hassuk programmunkat : 

„jöjjön el a te országod!", melyben „non mortui lau-
dabunt te Domine, sed nos qui vivimus ! (Ps. 113. 17. 18.) 

„et haec meminisse iuvabit !" F. B. 
Bécs. A k a t h . p á r t f e l o s z l á s á n a k szomorú 

tényével szemben talán nem lesz érdektelen annak oly, s 
mint látszik helyes magyarázatára figyelmeztetnem t. olva-
sóit, melyet e napokban egy rendesen igen jól értesült dél-
német lapban találtam, s mely némileg megrövidített kivo-
natban következőleg hangzik. 

E világon minden mulandó, még azon érdekeltség is, 
melylyel a közvélemény ezelőtt néhány héttel az egyházpo-
litikai tvjavaslatok irányában viseltetett. Ezekkel ma mái-
senki sem törődik többé a liberális táborban ; de még a ka-
tholikusok is más szempontból tekintik a dolgot, mióta 
Thun gróf, s a legtöbb püspök a felsőházat ismét elhagyták. 
Szóval : e tvjavaslatoknak vallási oldala háttérbe szorult, 
előtérbe pedig politikai jelentőségök lépett. Ez, legalább az 
én nézetem szerint, igen szomorú tünemény, melynek ma-
gyarázgatásától mindeddig azért tartózkodtam; mert azt re-
méltem, hogy aggályos sejtelmeim csalódásoknak bizonyu-
landanak be. Ezen remény nem teljesült, s egyáltalán aligha 
fog teljesülni többé, amiértis felmentve tartom magamat 
azon gyengédebb tekintetek kötelező ereje alól, melyek tol-
lamat mindeddig némileg lebilincselték. 

A dolog igy történt. Közel négy hete — apr. 18. — 
hogy az itteni ,Vlksfrd' a következő jelentést hozta : „Rómá-
ból e perczben hozzánk érkezett tudósitások folytán mond-
hatjuk, hogy 0 Felségének a pápához intézett levele csak-
ugyan gyengéd s szeretetteljes. Bevallja ugyan O Felsége, 
miszerint kénytelen a hitfelekezetközi törvényjavaslatokat 
szentesíteni ; mert ez a parlamentnek nyiltan kifejezett aka-
rata ; de e szavakhoz oly biztositások vannak csatolva, me-
lyek e ténynek keserűségét enyhítik. 0 szentségére ezen 
levél jótékony s vigasztaló benyomást tett" . . . 

A , Vlksfrd' tehát azt hiszi, hogy 0 Felsége mint alkot-
mányos uralkodó ,kénytelen' a szóban forgó tvjavaslatokat 
szentesíteni; mert ez a parlamentnek határozottan kifejezett 
akarata ; — de akkor azt kérdjük : hol volt az alkotmány 
Belcredi s Hohenwart napjaiban ? Mindkettőnek hatalmas 
parlamentaris többsége volt, s mindakettő elejtettett, Isten 
tudja miért. Váljon nem fájdalmas sértés-e ez a conserva-
tivekre nézve, hogy az alkotmányos elv akkor nem vétetik 
semmibe, mikor az ő hasznukra lenne, ellenben szorosan 
megtartatik, valahányszor a liberálisok malmára hajtja 
a vizet ? 

Ezenkivül, nem tudja-e minden iskolás gyermek ná-
lunk, hogy a ,Reichsrath'-nak többsége a legjobb esetben is 
csak két ötödét képviseli a választóknak s ezt is csak azon 
erőszakos nyomás segítségével, melylyel a választások főleg 
Csehországban végrehajtattak. S nem létezik-e liberális 
tollból folyt emlékirat — a Berger-Taafeféle — mely meg-
czáfolhatlanul bebizonyította, miszerint a mi választási tör-

vényünkkel a ministerium kényekedve szerint megcsinál-
hatja a többséget conservativnek vagy liberálisnak ? 

Nincs igaza tehát a , Vlksfrd'-nak, midőn ez esetben az 
alkotmányos uralkodót annyira előtérbe tólja ; már csak 
azért sincs igaza, mert midőn e sorokat irta a fejedelem nem 
csak, hogy még egyikét sem szentesitette volt az említett 
tvjavaslatoknak ; de akkor ugy látszott, mintha alkalma 
sem leendene, egyiket is szentesíteni ; mert a két ház nem 
tudván megegyezni, a közvélemény a tárgyalásoknak fél-
beszakítását várta ; sőt, hogy még többet mondjunk : egészen 
a mai napig csak egyetlenegy ilyen tvjavaslat részesült feje-
delmi sanctióban; hogy tudhatta volna tehát az alkotmányos 
fejedelem, a ,Vlksfrd' állítása szerint, már akkor, midőn ő 
szentségéhez irt, hogy mi a parlamentnek ,határozottan ki-
fejezett akarata' ? . . . 

Meg van-e továbbá a , Vlksfrd' győződve arról, hogy 
,római tudósítása' a Vatikánban s a bécsi Burgban kedve-
zően fogadtatott? Ez fontos kérdés; mert ha nem volt meg-
győződve erről, akkor méltán azt lehetne szemére vetni, 
hogy ezen tudósítás közzététele által az oly szép lendületet 
vett katholikus mozgalmat egyenesen visszanyomta s elfoj-
totta ; mert, miután ő felségét oly határozottan előtérbe 
tolnia tetszett, azt eredményezte, hogy sokan azt hitték, 
miszerint minden agitatio ezen tvjavaslatok ellen egyenesen 
ő felsége ellen irányul, minélfogva visszavonultak és a cen-
tralisticus ministerium, hála a , Vlksfrd' római tudósításá-
nak megmentetett, annak daczára, hogy maga Lasser minis-
ter a bizottságban többször kijelentette, hogy e tvjavaslat a 
kormánynak alighanem Achillessarka. 

Mig ekként a , Vlksfrd' ellen panaszkodunk, azért, 
hogy szólt, addig másrészről egy árva szóval sem értesittet-
tünk arra nézve, mit tart a tvjavaslatokból elfogadhatónak 
mit nem. Tudjuk ugyan, hogy egy bizonyos igéret létezik, 
melynek értelmében az uj, már hozott s még hozandó tör-
vények csak igen kiméletesen, azaz félig végre fognak haj-
tatni ; de mit ér ez ? IIa esztendőre a parlamentnek ugy tet-
szik, hogy e tőrvények egészen hajtassanak végre, mit fog 
akkor a , Vlksfrd' ezen ,határozottan kifejezett akarat'-tal 
szemben mondani. 

Ez az emiitett czikknek értelme. Talán kissé nagyonis 
sötét színeket használ, meglehet ; — mit azonban a katholi-
kus pártnak tájékozatlan s vezérnélküli voltára nézve mond, 
azt a dolgok menete fényesen igazolja. W. 

VEGYESEK. 
— A berlini alsóháznak május 5-én tartott ülésében 

Windhorst s Mallinckrodt egy fontos szót ejtettek ki, mely 
ugyan már régen valamennyi német katholikus ajkain füg-
gött, de elhallgatták ; most azonban a végső szükségben 
constatálják, hogy Poroszországban a hatalmas protestantis-
mus az, mely a politikailag gyengébb katholicismust üldözi. 
„Kormányunk — mondá Windhorst, — oly szenvedélyesen 
bel imént a (katholikusok elleni) harczba, hogy nem képes 
többé nyugodtan megfontolni, mit tesz ; s e kormány protes-
táns. Szászországban a katholikus királynak szava sincsen 
a protestáns egyháznak ügyeiben, melyeket külön protes-
táns ministerek intéznek el. Ha nálunk maga a protestáns 
vallású császár intézné el a közügyeket, nem kérnék to-
vábbi biztosítékokat ; de nem bizom ministereiben, küfönösen 
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nem a kultusministerben s nem tanácsadóiban, kik csak 
olyanokból szemeltetnek ki, akik már irott müvekben muta-
ták ki, bogy a katholicismusnak ellenségei." 

Mallinckrodt pedig ezt mondá : „A protestánsoknak 
többsége a kormány részén áll, a katholikusoknak óriási 
többsége pedig afelett panaszkodik, hogy vallása miatt a 
kormány s a protestánsok részéről üldöztetik" S vala-
mivel alább : „Hogy merik önök püspökeinket letenni s 
mégis azt mondani : Nem sértegetjük a katholikus lelkisme-
retet ? Önök beláthatlan bajokat hoznak a hazára ; mert a 
katholikus egyház nem fogja tűrni, hogy ,az állam' mezébe 
bujtatott protestantismus erőszakot kövessen el rajta." 

Szives összehasonlitás kedveért emiitjük, hogy alsóhá-
zunknak VI. osztálya az uj középtanodai tvjavaslat körüli 
tanácskozásaiban több a katholikusokra, tüzetesen a szerze-
tesekre nézve sérelmes határozatot, Boltizár s gr. Apponyi 
Albert okadatolt felszólalásai daczára is elfogadott; mig, 
ugyané tvjavaslat IV. fejezeténél Mocsáry L. a protestáns 
,autonomia' érdekében tett felszólalása folytán egész sorát 
az oly módositványoknak fogadta el, melyeken száz lépés-
nyire meglátszik, hogy a protestáns zugiskolák javára s to-
vábbtengődésök lehetségesitése kedveért hozattak ; — sa-
pienti sat. ! 

— A nm. püspöki kar a tanulmányi alapban mutatko-
zott 40—50,000 frtnyi deficitnek fedezését készséggel meg-
szavazta. (Hogy múltkori ,Vegyes'-ünkben is erről, s nem, 
mint correctori hibából történt, a vallásalapról volt szó, azt 
szives olvasóink ugyané lapnak pesti leveléből is észrevehet-
ték.) Ugyané kérdésre nézve a máj. 13. ,Bp. Közt.1 a követ-
kező közleményt hozza: „A tanulmányi alapnak a magyar 
kath. főpapság általi segélyzése a sajtóban különféle értel-
mezésekre, gyanitásokra és magyarázatokra szolgált alkal-
mul. Ezek alkalmából illetékes helyről vett értesülés folytán 
a következőket közölhetjük : 

A tanulmányi alap jövedelmei teljesen elégségesek 
arra, hogy azokból az ezen alapra utalt tanintézeteknek ren-
des folyó szükségletei kellőleg fedeztessenek. 

Azonban nemcsak felette kívánatos, de szükséges, hogy 
az akadémiák és középtanodák a haladás igényeihez képest 
lehetőleg fejlesztessenek, és hogy e kor- és czélszerü fejlesz-
tés, daczára súlyos pénzügyi helyzetünknek, mely az állam 
pénzerejének lehető kímélését parancsolja, halasztást ne 
szenvedjen. 

E végből, ezen fejlesztés sikeresb és gyorsabb eszkö-
zölhete'sének czéljából fordult a vallás- és közoktatásiminis-
ter a kath. főpapsághoz, mely a kivánt segélyt egyszerűen 
és készségesen megadá és a f. 1874. évre negyven, a jövő 
1875. és 1876. évekre ötven-ötven ezer frtot ajánlott fel 
anélkül, hogy hazafias és teljes elismerésre érdemes ajánla-
tát feltételekhez kötötte, vagy eziránt akár a püspöki kar, 
akár annak valamely tagja, és a vallásügyi miniszter között 
bármely irányú vagy természetű Ígéretek váltattak, kikö-
tések, compromissumok létesültek, megállapodások történ-
tek, vagy csak szőnyegen is forogtak volna". 

Jó van tehát. Azonban azt hiszszük, hogy a t. hivata-
losak máskor, ha mindjárt csak katholikus ügyről van is 
szó, valamivel hamarabb szolgálhatnának ,megnyugtató fel-
világosításaikkal'. 

— Az összes porosz káptalanokban csak három kano-
nok találkozott, Holzer, (Trierben) Frenken és Dulinszki, 
kik az általunk már régebben jelzett feliratot a legújabb 
,májusi' tvjavaslatok ellen nem irták alá. — Boroszlóban a 
legújabb hivatalos megszámlálás szerint 168 db. ókatho-
likus van. — A porosz hivatalos, ,Reichsanzeiger' a katholi-
kus papok belebbezéséről s száműzetéséről szóló törvényt 

épen azon a napon tette közzé, midőn az orosz czár Berlin-
ben volt. Azt hiszik, hogy Bismarck egy darab Sibériát kért 
tőle a számüzendők számára. — Legújabb porosz-belügymi-
nisteri rendelet szerint mindazon falusi birák tétetnek le, 
kik a mainczi katholikus egyletnek tagjai. Mégis hatalmas 
egy tényező lehet egy ilyen egylet ; mert még a porosz kor-
mány is fél tőle ; s mily szerencsések vagyunk mi magyar-
országi katholikusok, kiknek nincsen szükségünk az efféle 
dolgokra, melyek utóvégre is csak a békeszerető emberek-
nek idegeit bántják ! 

— Nagyon dühösködik a ,P.E.aI.Ll 19. számában, 
amiért Szatmárit katholikus kasinó alakult s sürgősen arra 
inti az oda való ,intellegentiát', buktassák meg, biztatván 
a katholikusokat „legyenek meggyőződve katholikus atyánk-
fiai, hogy ezzel nekik semmit sem ártanak ; de nyerne vele 
a város, melynek polgárai közt a békés hangulat s az egy-
más vallása iránti türelem nem zavartatnék meg". Ismét ez 
a régi, unalmas, kálvinista nóta. Mihelyt a katholikusok mo-
zognak s egy kis kedvet mutatnak arra, hogy a társadalom-
ban az őket megillető helyet elfoglalják ; legott megindul 
amonnan felől a káromkodás s fenyegetődzés, melyet azon-
ban nagyon kár a katholikusoknak tekintetbe venniök. 

— Borzalmas históriát is beszél ugyané nevezetes 
számban valami Grassi nevü olasz papról, kiről nem igen 
tudja, hogy szerzetes páter volt-e vagy apát ; mert majd 
ennek vagy annak nevezi, s csak annyit tud róla, hogy a 
protestáns hitre térvén a ,szent inquisitio' elé idéztetett, mely 
azonban egy hajszálát sem bántotta — alkalmasint azért, 
mert okosabb dolga van, mint holmi apostatáknak parókái-
val vesződni. 

De a vicz benne az, hogy a ,P. E. s I. £ . ' ebbeli tudó-
sítását egészen komolyan eme szavakkal fejezi be : „Ez eset 
után azon rendnek, melyhez Grassi is tartozott, hat tagja 
oly tanulmányra szentelte magát, mely igen könnyen az 
apát által követett útra vezetheti őket" . . . 

Aligha nem az a ,tudomány' lesz az — ha igaz mit a 
collega mond — melyet egyik szellemi i-okona s kegyeltje, 
Toldy István valamelyik izéjében körülbelül ekként jelez: 
„Mig te Bécsben a theologián törted fejedet, addig én 
Pesten tanulmányoztam — a nőket" . . . 

— Strassbui'gból azon hir érkezik, hogy az ottani ki-
sebb papnövelde a tartományi elnök rendeletére april 28-án 
bezáratott. A kormány e lépést már régóta tervezte, s csak 
a püspöknek a lehető legnagyobb engedékenysége s türelme 
volt az, mi e tervnek végrehajtását mindeddig moraliter 
lehetlenné tette. Az agg főpap azt remélte, hogy sikerülend 
kedvencz intézetét, mely egyúttal megyéjének egyik elen-
gedhetlen szükségét képezi azáltal fentartani, ha a kor-
mánynak annak gazdászati s profán-nevelészeti belmükö-
désében a lehető legszélesebb befolyást engedi. Azonban 
hasztalanul. A berlini kormány legújabban oly törvényt erő-
szakolt rá az annectált tartományokra, mely minden keresz-
tény tanítást lehetlenné tesz, s melyet még a tisztán egy-
házi nevelő-intézetekre is alkalmazni akar. De miután a 
papneveldék ezen törvényben nem tekintetnek mint egyházi 
intézetek, azért a püspök annak saját seminariumára való 
alkalmazását nem engedhette meg, minél fogva az intézet 
feloszlattatott. 

= Figyelmeztetjük t. olvasóinkat nyomdánk 
helyiségváltoztatására, mely a nyomdai iroda s ki-
adó-hivatallal együtt a pest-országuti 39. számú 
Luby-házba tétetett át. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Fájdalmasan megdöbbentő gyászhírt vettünk e napokban, époly váratlant, mint mélyen lesújtót, hogy ugyanis 

J E K E L - s M A R G I T F A L V I 

J E K E L F A L U S Y Y I N C Z E , 
székesfehérvári megyés püspök, pápai trónállá, római gróf, a püspökök s szerzetesek ügyeit vezető magas római congregatiónak 

tagja, sz. m. és bölcsészet-tudor 

folyó hó 15-kén, délutáni 4 órakor, élte 72-dik évében, a haldoklók szentségeinek ajtatos felvétele s pápa ő 
szentségének apostoli áldásának elnyerése után Rómában meghalt. 

Egy hazájáért s hiteért sokat szenvedett, uemeskeblü főpapot vesztettünk benne. A keresz-
ténység földi központjában szólitá őt magához az Ur, szent Péter sírja mellől, kinek mindenkor hü, enge-
delmes fia volt. 

Jó harezot harczolt, a futást elvégezte, a hitet megtartotta, amiért is bizton meg vagyunk győ-
ződve, hogy az Ur, az igaz biró megadta neki az igazság koronáját — nyugodjék békében ! 

S E R M O S A C E R 
IN LAUDEM 

S. THOMAE AQUINATIS 
DOCTORIS ANGELICI. 

(Folytatás.) 

Post eiusmodi praeclaram de carne victoriam 
non est exal tatum cor d. Thomae1) neque elati sunt 
oculi eius ; non ambulavit in magnis et mirabil ibus 
super se, sed tamquam lignum quod f ruc tum daret 
in tempore suo,2) plantar i voluit secus decursus 
aquarum. Mater ne videretur non tam iuvenis con-
stantiam, quam Dei providentiam impugnare, dissi-
m u l a i prudenter custodia, permisit ipsum ex ergas-
tulo de fenestra per funem deponi, ubi parat i f ra-
tres de ordine Praedicatorum susceptum exulta-

') Ps. 130., 1. 2) Ps. 1, 3. 

bundi Neapolim deduxerunt ; quem cum fr . Joannes 
Teutonicus, m agister ordinis, ut carissimum in Christo 
filium aseivisset, duxit ipsum Romam, Parisios, et 
deinde Coloniam, ubi sub fr. B. Alberto cognomento 
Magno, qui aetate illa oraculum erat scholarum, 
magistro eiusdem ordinis florebat Studium generale. 
Hic sparsa doctrinae semina tenaci memoria sie com-
mendabat Aquinas, u t indicto sibi pythagorico si-
lentio non audiretur vox eius, quinimo tantum abe-
ra t ab omni vel umbra ostentationis, u t eorum non-
nemo, qui eidem magistro operam dabant , para tum 
offerret sese, ad quotidianas lectiones pr ivato studio 
enucleandas. Admisit s. Thomas obsequium, adiit 
satis longo tempore subdocentem, egit grat ias , nec 
nihil se ex insti tutione proficere praeseferebat, adeo 
tardo ingenio se monstrare coepit, u t contentim bos 
mutus adpellaretur. Quis vobis de hac humilitate 

40 
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Doctoris Angelici sensus? qui eruditionem suam 
non uno, non duobus mensibus, sed tribus annis 
texit lynceae b. Alberti scientiae et iudicio sagacis-
simo. Nescit, quid sit bo vem existimari, qui id sal-
tern diei experientia non didicit. Leonem aut aqui-
lam in divinae gloriae curru se monstrare, nihil 
magnum habet. At bovis loco esse et haberi, quam 
est arduum illi maxime, qui angeli locum tenere 
posset. Quis autem melius hunc angeli locum tenere 
potuisset, quam Doctor Angelicus? Prodidit tarnen 
divinam adolescentis sapientiam scheda, quae ipsi 
non advertenti excidit. Haec enim humo ab aliud 
agente sublata , in magistri Alberti manus venit, ab 
eo lecta t an t am in eo admirationem excitavit, u t 
postero die eius sibi experiundi provinciám sume-
ret ; et révéra d. Thomas acerrime a magistro oppu-
gnatus ita se gessit, ut hic at tonitus victas manus 
daret , maximi iam discipulum faceret, iisque qui 
subtili huic ingenio insultaverunt, per spiritum 
prophetiae diceret : „Nos vocamusis tum bovem mu-
tura, sed ipse adhuc talem dabit in doctrina mugi-
tum, quod in toto mundo sonabit ! Quod dictum 
propheticum est veraciter irnpletum, nam in toto 
mundo, cum inter fideles doctrina eius diffunditur, 
Ecclesia eius vocibus edocetur".3) Fac tus autem 
Baccalaureus, ubi a praesidibus iussus est4) , Par i -
siis, Petri Lombardi quatuor libros Sententiarum in-
terpretari , cum cepisset docendo diffundere, quae ta-
ci turnitate meditaverat, occultare, Deus tan tam ei 
dedit scientiam, et in labiis eius tan ta divinitus est 
effusa doctrina, ut omnes etiam magistros videretur 
excedere et claritate eruditionis scholares plus ce-
teris ad amorem s. scientiae provocare. Bos certe 
erat s. Thomas, sed non mutus, bos non lasciviens, 
sed arans. „Quid, ait s. Gregorius ilf.5) arantes bo-
ves, nisi graviores nostras cogitationes accipimus? 
quae dum cor studiorum exercitatione conficiunt, 
uberes provectuum fructus reddunt" . „Boves intel-
l iguntur , animadvert i t d. Augustinus6), qui nobis 
Scripturas sanctas dispensaverunt. Boves erant Apo-
stoli, boves erant Prophetae" . Tunc quidem cum 
discipulus audiret, audiens disceret, discens taceret ; 
credebat non esse tempus prata et arva Ecclesiae 
subigendi; et ideo memor illius7) : ante quam loqua-
ris disce, ponebat custodia m ori suo, ut non delinque-
n t in l ingua sed etiam ut menti tanto tenacius im-

3) Thoco, 1. c. c. 3. n. 13. p. 663. 4) A. 1256. vel inse-
quente 1257. in Parisino Saniacobeo coenobio tanquam ma-
gister primarius regens, anno aetatis XXVII. 5) Lib. II. mor. 
b. Job c. 1. n. 72. p. 65. '6) Tract. X. in Joann. n. 7. ed. 
Migne 3. II., 1470. 7) Eccl. 18., 19. 

primeret audita, quanto minus distraheretur ad ex-
tranea. Era t ergo tempus tacendi, sed ubi venit 
tempus loquendi, clare mugiit , ut non Rhenus t an-
tum et Sequana, sed Orbis universus ab Indo usque 
flumine ad oceanum sonum esset percepturus: et 
t anquam lignum quod planta tum est secus decur-
sum aquarum fructuin dedit in tempore suo. Sunt 
arbores infructuosae, eradicatae, bis mortuae ; de 
quibus scripsit s. J u d a s 8) quae f ructum non profe-
run t ; sunt qui f ruc tum faciunt sed non suum, ut 
hypocr i tae ; sunt qui et f ruc tum faciunt suum sed 
non in tempore suo i. e. ante tempus fructificare 
volentes; cupientes prius magistri esse quam disci-
puli, et quia nimis propere minus prospéré oriun-
tur . Haec omnia quam maxime sollicitus vita vit s. 
Domini Confessor Aquinas. [4] 

Quanquam autem ista vere magna sunt, pro-
grediar tamen A. O. longius et addam quod s. Tho-
mas, si summi aestimari debet, quia fructum fecit 
in tempore suo, non minoris fortassis faciendus est, 
quia apparuit Sanctus, et ideo in conversatione 
gentis 9) adeptus est gloriam. Vultisne ut haec ex-
plicem? Non est credo ullus nostrum, qui non probe 
intelligat i l lud: ,minuit praesentia famamCum 
legimus vel audimus commemorari in locis remoti-
oribus magnas viri alicuius virtutes, nascitur in 
nobis mirabilis quidam erga ilium reverentiae sen-
sus ; veniat autem iste ad conversandum nobiscum 
familiariter, quam sensim sine sensu in nobis illius 
decrescit aestimatio ; aut quia ille non omni naevo 
caret, aut quia hominibus ad cuncta acri censura 
notanda proms, difficile sit satisfacere. Dispari sane 
ratione Doctor Angelicus vivens etiam in conver-
satione gentis maximam sanctimoniae existimati-
onem est assecutus. Felicem se reputabat , quisquis 
eum posset excipere hospitio, felicem qui servire, 
felicem qui vel cognoscere. Et hic prae ceteris com-
memorare oportet : D. Thomam qui gratia multa 
pro merito doctrinae et sanctitatis in Urbe pollebat, 
a, c. 1262. B. Eusebium (in album Canonicorum 
Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis nata l ium, 
l i t terarum ac vel maxime pietatis calculo relatum) 
primum S. Pauli I . eremi coenobiticae vitae apud 
nos auctorem, quo eo tempore, cum sociis quibus-
dam pro ordine suo confirmando Romam ex Hun-
garia venerat ad U r b a n u m IV. R. P. perbenigne 
excepisse, cognitisque instituti sui rationibus ani-
mos addidisseet a p u d P a p a m , in concedendisgratiis 
difficilem, suis qua precibus, qua consiliis plurimum 

8) S. Judas v. 12. 9) Eccl. 50., 5. 
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adiuvisse. Religiosus religiosos promovens et pro sanctis 
Sanctus ipse laborans.10) [5] S. Ludovicus Galliarum rexrara 
admodum dignatione hospitem sua in mensa habere voluit, 
et non solum offensus non est aut iratus, cum ilium observa-
vit occasione tam non opportuna sub prandio qnasi a se alie-
natum contendere cum haereticis ; sed inde permotus ad eum 
pluris semper faciendum, tamquam hominem sic mundo mor-
tuum, ut suam inter domi cellam, et regiam discrimen non 
facérét. „Ad expressum mandatum regis et Prioris dimisso 
suo studio cum ilia imaginatione, quam manens in cella con-
ceperat, accessit ad regem ; iuxta quem existens in mensa, 
subito veritate üdéi inspirata, mensam percussit et dixit : 
modo conclusum est contra haeresim Manichaei".11) Cum 
aeger Fossae novae monastei'ium ordinis Cisterciensis diver-
tisset, non permiserunt eius loci religiosi inquilini, ut vel 
ligna eius usibus in silva parata, iumentorum aut servorum 
humeris ad destinatum locum deferrentur, sed ipsi molestum 
cetera onus S. Doctoris reverentia subire voluerunt.12) 

Consequens erat, ut S. Thomas qui tam profundum hu-
militatis fundamentum posuisset in infimis, tautae puritatis 
aedilicium erexisset in medio, devotionem mentis perficeret 
in supremo. Devotionem mentis docent extases, singularis 
in oratione assiduitas, in sacrosanctum sacramentum altaris 
fervor, de quo quia concessum est ei profundius scribere, 
donatuin est ei devotius celebrare. Sed quid his immoror ? 
An officium illud Corporis Christi, quod ita miramur at-
que suspicimus, ut dictata divinitus verba credantur, ab 
eo a. D. MCCLXIV in civitate Urbevetana digestum, 
non est maximum devotionis argumentum ? [6] Nunquam 
nisi adversa valetudine impeditus sacrificium Missae offerre 
praetermisit, qua tamen animi devotione nondum pietati 
satisfaciens, solenne habuit facienti deinde alteri fratri 
sacrum ad aram pro ministerio assistere, ut ministran-
tium Deo angelorum vices impleret. Tunc ad Deum, ut 
verbis s. Augustini 13) loquamur, sursum erat, cuius erat 
altare cor ipsius, tunc eius Unigenito cum sacerdote pla-
cabatur ; et suavissimum adolebat incensum, cum in eius 
amore pio sanctoque flagrabat amore, eique offerebat sacrifi-
cium humilitatis et laudis in ara cordis, igne fervidae cha-
ritatis. Quid igitur vobis videtur A. 0 . creditisne animam, 
tamdiu in coelo habitare solitam habere in terris aliquid po-
tuisse, quod ilia non ut vile ac inane reputaret ? Non equi-
dem ! Unde non miror d. Thomam ubi aliquando audiret, 
magnis laudibus efferi urbem Parisios, ob populi multitudi-
nem, palatiorum superbiam, scholarum frequentiam, regiae 
ipsius maiestatem dixisse : Ego ut ista se habeant, si optio 
mihi daretur aut urbem hanc tot nominibus laudatissimam, 
aut s. Joannis Chrysostomi homilias super Evangelium s. 
Matthaei urbi Parisiorum praehaberem. 0 animum ! O ani-
mum veri sapientis !14) Uno verbo dicam tota vitae eius ra-
tio, quid aliud quam continua Dei contemplatio fuit. Nulla s. 
Thomas christianae pietatis exercitia neglexit, cibi somni-
que parcissimus, orationem inter ac Studium omne tempus 
partitur. Poenitentiam in deliciis habuit, nec voluptas ipsi 

,0) S. Ferrarius, de rebus hungaricae provinciáé 0. Praedic. Vien-
nae 1637. p. 475. seq. A. Eggerer, Fragmen panis Corvi protoerem. 
Vienn. 1663. I, 77. seq. u ) Thoco, 1. c. c. 7, 44. p. 673. >2) Thoco, 1. c. 
10, 58, p. 677. 13) De Civ. Dei, X. 3., 2. Ed. Migne 7, 280. ») Thoco 1. c. 
7., 43. p. 672. 

maior ulla videbatur quam fastidium ipsius voluptatis. Quid 
non a Deo obtineat Angeli scholae oratio, ,de carne pudica, 
de anima innocenti, de spiritu sancto profecta'.15) Singularis 
Deiparae amatorapud hanc in omnibus angustiis opem quae-
sivit et invenit. Narratur, cum in Isaiae arcanis dilucidandis 
omnes ingenii sui nervos intenderet, orationi vacaverit, ieiu-
niis institerit, precibus Deum exorarit ; quo factum ut s. s. 
Apostoli Petrus et Paulus, quos apud Deum intercessores 
adhibuerat, ei apparentes obscura patefecerint, quod latebat 
aperuerint, quod volebat enodaverint. Quin etiam sodali suo 
fratri Reginaldo dicere solebat : quid-quid scripsit, docuit, 
dictavit, non tam labore quam oratione peperisse. 16) Aperuit 
enim 17) in oratione sua „os suum Domino, et datus est ei 
sensus, et quia Deus magnus voluit, spiritu intelligentiae 
replevit illum, ut ipse tanquam imbres emitteret eloquia 
sapientiae". An non id me tacente, libri s. Thomae loquun-
tur, qui sunt ad audiendum propter simplicem eloquentiam 
dulces, ad legendum propter brevitatem faciles, ad intelli-
gendum propter sapientiam salutares ? Quod altera orationis 
huius parte implorato rursum Doctoris Angelici praesidio, 
demonstrabimus. (.Folyt köv.) 

L e v e l e z é s e k . 
— május derekán 1874. 

X. 
K. B. ! Hogy utolsó leveledre, melyben az ,amerikai 

rendszer' ellen kikeltél, csak most válaszolok, azt ne figyel-
metlenségnek, hanem azon körülménynek tudd be, hogy 
időközben teljesült, ami után oly régen vágytam, plébániát 
kaptam, független és magam ura vagyok. Elképzelheted mily 
boldognak érzem magamat, mert szabad térem nyilt akadály 
nélkül vezethetni híveimet, beléjök csepegtethetni az uj kor 
szabadabb eszméit anélkül, hogy félnem kellene, miszerint 
ultramontán eszmékbe beavasodott valami plébános tervem-
ben akadályozhatna. 

Működésemet kezdetben azonnal oda szándékozom irá-
nyozni, hogy hiveimet megnyugtassam ama mozgalommal 
szemben, mely korunk főtörekvését képezi, t. i. elválasztani 
az egyházat az államtól, fel akarom őket világosítani, hogy 
az ,amerikai rendszer', melyet hazánk bölcse, Deák Ferencz 
ajánlott, szintén csak azt czélozza, hogy korunk nagy esz-
méje hazánkban is valósittassék. Nem tagadom én azt K. B., 
hogy ily nagyszerű átalakulások alkalmával téves eszmék 
is becsúszhatnak a különben helyes eszmék és czélok közé, 
nem tagadom, hogy itt-ott a ,nagy-szabásu' intézkedések 
talán sérelmeket is foglalhatnak magokban; de másrészt nem 
szabad figyelmen kivül hagynunk azt sem, hogy minden 
kezdet nehéz, hogy az egyháznak elválasztása az ál-
lamtól egészen uj eszme, hogy a kezdetben okozott csorbát 
a jövőt majd kiköszörüli és végre is praetor minima non 
curat; — itt-ott a nagy czélért el is kell valamit nézni.Hja 
barátom a hivatalos egyházak kora már lejárt, az állam 
minden nyűgtől szabadon, függetlenül akarja ügyeit intézni, 
minden felekezeti befolyás nélkül. Volt annak a hivatalos 
egyháznak valamikor talán értelme, mikor még csak egy val-
lás volt, de ma már ez a felekezeti féltékenység miatt le-

15) Apologet, c. 30. ed. S. Havercamp Lugd. Batav. 1718. 277" 
") Thoco 1. c. 6., 31. 32. p. 670. Coll. Eccl. 39., 6. seq. 
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hetetlen; számos felekezetek közti béke csak azon az uton 
tartható fenn, ha mindenik biztos afelől, hogy a másiknak 
épen ugy nincsen befolyása az államügyekre, vagy épen oly 
kevéssé kegyeltetik az állam által, mint őmaga. Ebbe bele 
kell nyugodni, az idő szellemének kerekét ugy sem állithat-
játok meg, de nincsen is ok miért, mert ha egyszer végre 
lesz hajtva az elválasztás, a szabadságban az egyház gaz-
dag kárpótlást fog találni. En ebben megnyugszom, sőt 
óhajtom is és hogy te is megnyugodjál, szivéből óhajtja 
barátod Ernő. 

* * * május derelcán. 1874. 
K. B. ! Örvendek, hogy czélodat elérted és hogy benne 

óhajod teljesült, fogadd hozzá baráti legőszintébb üdvözle-
temet ! Szebb, nemesebb, de egyszersmind nehezebb feladat 
különösen napjainkban nem is képzelhető, mint a katholikus 
lelkipásztor feladata, nagy érdemszerzés korszaka ez a kath. 
lelkipásztorra nézve, ha kötelességét hiven Isten és égy-
háza iránti odaadással teljesiti; de másrészt örök veszélynek 
teszi ki magát, ha letérve az örök és változhatatlan elvek 
alapjáról, a naponkint változó, ingatag és igy a tevedés biz-
tosságát önmagokban rejtő ephemer nézetek, vélemények 
terére lép ; nem tagadom, hogy az önálló lelkipásztor bizo-
nyos tekintetben függetlenebb, mint a káplány ; nem taga-
dom ismét azt sem, hogy bizonyos tekintetben szabadabb a 
működési tér a plébánosra, mint a káplányra nézve ; de 
egy pontban mégis osztja é3 ha becsületes pap akar 
lenni, kell, hogy oszsza a plébános is a káplány sorsát, 
kell hogy függétlenségét, szabad működési terét ne ter-
jeszsze ki azon határokon kivül, melyeket az egyház 
elvei, canonjai megengednek; kell, hogy a plébános épen 
ugy függőnek érezze magát amaz örök elvektől, mint a 
káplány, mert azok fölött rendelkezési joggal egyik sem 
bir, egyik sem teheti tul rajtok magát, a függetlenségnek 
csak is az elvek körén belül van értelme. 

Sőt egy lépéssel még tovább is megyek, ez örök elvek 
kötelezők egyaránt mindenkire és a papnak, hivják azután 
plébánosnak, vagy káplánnak az mindegy, magasztos hiva-
tása épen abban rejlik, hogy hiveit az örök elvek iránti hó-
dolatról meggyőzze, hogy felvilágosítsa őket, mennyire ellen-
tétben vannak korunk szólamai és tettei azon örök elvekkel ; 
hogy ne hagyja magát elcsábíttatni általok, majd ha még oly 
hangzatosak lennének is. Igen a népet az örök elveknek 
és viszont az örök elveket a népeknek kell megmenteni, 
mert a hitetlenség hálója ezeknek van kivetve, azok, kik 
kivetették úgyis régen nem hisznek már semmiben. Fájda-
lommal veszem észre soraidból K. B., hogy az irány, melyet 
az uralkodó eszmék terjesztésére nézve, hiveid közt kö-
vetni szándékozol, teljesen elüt a fentebb mondottaktól, még 
mindig liberális, azaz, hogy nyilt legyek : egyházellenes. 

Érzem, hogy nagy szó, amit kimondtam, de végre is 
csak ki kellett mondanom, amit érzek, amit a tapasztalat 
maga igazol. Mindenekelőtt azonban meg kell jegyeznem, 
hogy az egyház elválasztása az államtól már elvileg is téves 
és igy ha általa az egyház az állítólagos szabadságot el-
nyerné is, még akkor sem lenne szabad katholikus elv sze-
rint az elválasztás mellett küzdeni. E szólamnál épen ugy 
mint másoknál a legtürhetetlenebb visszaélés űzetik a sza-

vakkal; államjog, államhatalom, állami felekezetlenségről 
stb. napjainkban derűre borura eleget hallunk beszélni, ho-
lott az ,állam' fogalma önmagában elvont levén, concret ala-
kot csak az emberekben nyer és igy napjaink szólamai ér-
telmében mindazt, mi az államnak ellenséges értelemben tu-
lajdoníttatik az egyház iránt, az emberekre kell okvetlenül 
átvenni, hacsak nevetséges módon valami abstract fogalom-
nak, a levegőben függő valaminek nem akarnak jogot, ha-
talmat, felekezetnélküliséget tulajdonítani, — igy jön azután 
létre az ember joga, hatalma, felekezetnélkülisége, (azaz el-
szakadása stb.) az egyház ellen, lehet-e tehát elvileg is te-
kintve védeni az egyház elválasztását az államtól, ezt a 
mondottak után eldönteni, saját ítéletedre bízom. 

A gyakorlat, a napi tapasztalat pedig nagyon is vilá-
gosan bizonyít állitásom mellett, hogy a nevezett szabadelvű 
szólam csakugyan egyházellenes, mihez még azt is hozzá 
teszem, hogy hazugé mert épen ellenkezője történik annak, 
ami állíttatik. Ahelyett ugyanié, hogy az egyház mint állít-
tatik, elválasztatnék az államtól, ehhez még szorosabban 
hozzácsatoltatik, de nem azért, hogy befolyása növeltessék, 
hanem ellenkezőleg, hogy e szoros kötelék által működési 
szabadsága megbénittassék, szellemi befolyása korlátoltassék 
miben egyúttal egyházellenessége rejlik. Vagy az európai 
parlamentekben alkotott egyházi törvények nem a legellen-
ségesebb szellemtől vannak-e áthatva az egyház iránt ? és 
mindeme törvények nem azon czim, vagy ürügy alatt jöt-
tek—e létre, hogy az egyházat az államtól el kell választani ? 
A veszély K. B. épen abban rejlik, de abban rejlik egyszers-
mind a liberalismus ravaszsága is, hogy látszólag oly szóla-
mokat használ, melyek külszinre ugy tüntetik fel a dolgot, 
mintha az egyház szabadsága és függetlensége czéloztatnék, 
holott a külszín alatt az egyház elnyomásának rettenetes va-
lósága lappang ; ugy van ez a nevezett szólammal is. Az el-
választás szó függetlenséget látszik jelenteni és azért van 
választva, hogy az egyház szabadságáért különben lelkesü-
lők, de vigyázatlanok tömegét meg lehessen nyerni az esz-
mének, általok ,közvéleményt' lehessen alkotni még a ka-
tholikusok közt is, és igy hivatkozva a ravaszul alkalmazott 
szólam által létesített közvéleményre, az egyház elnyomat-
hassák. E szólam uralma alatt jutottunk oda az egykor ke-
resztény Európában, hogy a kath. egyház, mint a rablóktól 
megkötözött háziúr csaknem tétlenül kénytelen szemlélni, 
miként dul a politikai ugy mint vallási haeresis tulajdoná-
ban, nem levén egyéb, mint ,non licet'-szava a pusztítás és 
fosztogatás, az erőszak és bitorlás ellen. 

A sérelem az elvben és a kivitel részleteiben egyaránt 
benfoglaltatik, s ha az ,amerikai rendszer' ugyanaz, amint 
tényleg nem más, mint az egyház fentebb ecseteltem modorú 
elválasztása az államtól, ugy nem létezhetik bizonyító ok, 
mely e ,rendszer' igazságvolta felől meggyőzhetné az igaz-
ság barátait ; a részletes sérelmek csak természetes kifolyá-
sai az eszmében rejlő sérelemnek, ott hol az állam összegé-
ben levetkőzi keresztény jellegét, ott nyilatkozataiban, minők 
törvényei és rendeletei csakis szerencsés véletlen, de nem az 
elv következtében lehet nem-kereszténytelen és igy részben 
nem-egyházellenes ; az elv mindig csalhatatlan következmé-
nyekkel van összekötve, épen ugy mint csalhatatlanul igaz, 
hogy 2 X 2 = 4 , s ki áll jót érte, hogy amely következ-
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meny ma az elvből le nem vonatik, az holnap is elmarad ? ne 
vádoljuk a következményt, hanem igenis az elvet és ne 
mentsük az elvet a következmény vádja által, mert az ment-
hetetlen, az elv által már eddig okozott sérelmeket az egy-
házon a jövő csak ugy hozhatja helyre, ha kimondatik, hogy 
maga az elv feladatott. Ha a forrás be lesz dugva, K. B. ugy 
majd magoktól megszűnnek a sérelmek is, de addig nem. 

Részemről még akkor sem tudnék megnyugodni buz-
góságodban, melyet az egyház elválasztása mellett az állam-
tól kifejteni szándékozol, ha csakugyan igaz lenne is, hogy a 
hivatalos egyházak kora lejárt, de hiszen ez nem is igaz. 
Orosz-, Porosz-, Angolország és minden protestáns állam ki-
áltó czáfolata azon állitásnak, hogy a hivatalos egyházak 
kora lejárt volna, sőt hogy többet mondjak: azon befolyás és 
segélyezés után Ítélve, melyet hazánkban a protestantismus 
élvez, nem jogosan mondható-e, hogy a protestantismus, ha 
nem is okmányilag bevallott, de legalább crypto-hivatalos 
egyház nálunk ? Féireismerhetlen jelek oda mutatnak, hogy 
a protestantismus által uralomra jutott liberalismus oda vi-
szi a dolgot, hogy kath. államokban megszüntettetik ugyan 
a katholicismus mint államvallás, sőt ami több, a fentebb 
emiitett módon a kath. államok által elnyomatik ugyancsak 
a katholikus vallás, de csak azért, hogy a liberalismusnak 
mindenben kedvező protestantismus léphessen azon előnyök 
élvezetébe, melyekkel eddig a katholicismus birt. Hogy ez-
által mennyire mozdittatott elő már eddig is a felekezeti 
béke, hogy mennyire szűnt meg a féltékenység a felekeze-
tek közt, arra a részint duló, részint készülőbe levő feleke-
zeti harczok oly választ adnak, hogy belőle a liberalismus 
által feltalált szólamok hazugsága és végczélja felől csak az 
nem győződhetik meg, aki a tények előtt is behunyja sze-
mét. Nem szólok arról jelenleg, hogy az államok jólétére el-
vileg melyik vallás képes üdvösebben hatni, hanem csak a 
történelmi kifejlődés, a ténylegesen létezett állapotból ki-
indulva elmondhatom anélkül, hogy részedről czáfolattól 
félhetnék, miszerint a vegyes vallású államokban a közel-
múltban is sokkal békésebb volt a felekezetek közti viszony, 
daczára annak, hogy hivatalos egyházak nyiltan bevallva 
léteztek, mint ma, midőn állíttatik, hogy a hivatalos egyhá-
zak korszaka lejárt. Jól megfértek a felekezetek egymás 
közt, megfértek az állammal még azok is, melyek nem vol-
tak hivatalosak mindaddig, mig a liberalismus uralomra 
jutva, feladatul nem tűzte ki magának a katholicismus meg-
semmisítését, és mig mindazon hazug szólamokat nem hozta 
forgalomba, melyek által czélját megvalósitja. Én ebben meg-
nyugodni nem fogok soha és biztos vagyok, hogy igy fogva 
fel a dolgot, te sem fogsz megnyugodni, e biztosság érzeté-
ben zárva soraimat vagyok szerető barátod Elemér. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 19. A p ü s p ö k i k a r m e m o r a n -

d u m a és a ,Pesti Napló.' Tekintélyesebb lapjaink közül 
egy sem létezik az országban, mely ha nem is egészen, de 
legalább bő kivonatban a nm. püspöki karnak a középtano-
dai törvényjavaslatról szóló memorandumát olvasó közönsé-
gével ne ismertette volna. Ismerjük azt ma már mindnyá-
jan ; az álláspont, melyet e memorandum elfoglal, a hang, 

mely azon átvonul, lehetetlen, hogy örömmel ne töltse el 
egyrészt a katholikusokat, s látva mikép, mily nyíltság és 
erélylyel lép fel a püspöki kar, hogy az egyház jogait isko-
láira nézve a rendszeresen confiscálásra törekvő felekezet-
nélküli állam ellenében megvédje, másrészt époly lehetet-
len, hogy minden elfogulatlan be ne lássa, miszerint a püs-
pöki kar, midőn a jog alapjára állva, az egyház jogait vé-
delmezi, nem ismeri félre, nem tagadja egyszersmind az 
állam jogait sem az iskolára, sőt e jog elismerésének 
határozott szavakban kifejezést is kölcsönöz, de hogy 
ennek daczára a memorandum a törvényjavaslat egyes né-
zeteivel ellentétes álláspontot foglal el, az szükségszerű 
kifolyása azon elvi ellentétnek, mely a felekezetnélküli ál-
lamot a kath. egyháztól elválasztja. Mindazonáltal távolról 
sem állitható az, amit a ,Pesti Napló' mond, hogy a memo-
randum kifogásai indokolatlanok lennének épen ugy mint a 
más oldalról emelt kifogások legtöbbjei. A ,Pesti Napló' 
czikkezője állitásával vagy azt tanúsítja, hogy a memoran-
dumot nem is olvasta, vagy azt, hogy felületesen olvasta ; 
vagy minden ároni sophistikus okoskodása s opponálási visz-
ketege által nyugtalanítva, nem tekintve azt, hogy egész 
terjedelmében közölte a memorandumot, mégis tévútra ve-
zethetni véli, óhajtja olvasó közönségét. A czikkező azt 
mondja, hogy a törvényjavaslat mellett tökéletesen elérhető 
azon czél, melyet a püspöki kar a középtanodákban elérni 
óhajt, mert a hit és erkölcs-tanításnak oly tért enged, a mi-
nőt a középtanodában csak kívánhatni (?) s hogy a nevelés 
és vallás közti fenálló benső összefüggés a középtanodákban 
jövőre sem lesz szétszakítva. Ez mind igen szép igy papiro-
son leírva, de hol a bizonyíték ? A püspöki kar a középta-
noda czéljának elérésére nézve összhangzó nevelői befolyást 
követel, ezt tekintélyekkel bizonyítja is, a józan ész pedig 
nem tagadhatja meg tőle szavazatát, a ,Pesti JV.'-nak tehát 
az lett volna feladata, ha már hozzá szólt a dologhoz, hogy 
döntse meg a püspöki kar állításait s okadatolását és bizo-
nyítsa be, hogy lehetséges összhangzólag nevelni, habár a 
nevelők különféle vallási vagy épen semmiféle vallási irá-
nyúak is, nem pedig egyszerűen azt mondani, hogy a czél igy 
is elérhető. Minő összhangzatos nevelés képzelhető ott, hol a 
kath. hittanár Jézus istenségéről fog szólni, a másik pedig 
azt tartja Renánnal, hogy csak csaló ? vagy hol van a csil-
lagos ég alatt az a hittanár, a ki képes ellensúlyozni heten-
kinti egy, vagy legfelebb két órával, huszonnégy órai ellen-
törekvést? A jellemképzés nem egyedül a hit és erkölcstan 
feladata, hanem az összes tudományágakon átvonuló közös 
szellem, melyben még igy is évekig kell élni, hogy az ifjú 
az életbe kilépve erős alappal birjon, — okadatolva ezeket 
döntse meg a ,Napló', akkor elhiszszük, hogy próféta, de 
addig nem. 

Okadatolatlannak mondja még a ,Napló' a püspöki 
karnak azon aggályát is, mintha az állam e törvényjavaslat 
alapján a kath. középtanodákat confiscálni akarná ; e felfo-
gás ellen ő határozottan tiltakozik. E tiltakozásra is csak 
azt mondjuk, hogy ne heveskedjék a ,Napló', hanem vegye 
elő a memorandumot még egyszer, talán meg fogja találni az 
okokat, melyek a püspöki kart ebbeli állítása kimondására 
birták ; bizonyitsa be, hogy azok a §§-ok, melyekre a memo-
randumban hivatkozás történik, nem léteznek, hogy azok 
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nincsenek okozatos összefüggésben a püspöki kar állításával, 
hogy az amit a püspöki kar az alapok természetére nézve 
mond, nem igaz ; hiszen ezek mind jogos kivánságok ré-
szünkről, ha a kath. püspöki kar bebizonyitotta állításait, ugy 
jogosan megvárható az ellene támadó részről, hogy necsak 
tiltakozzék, mert ez nem bizonyíték, hanem bizonyítson is. 

Nem is az látszik a ,Napló-nak. tulaj donképen szivén 
feküdni, hogy a püspöki kar az iskolák mellett felszólalt, 
mint inkább az bántja, hogy a memorandum az alapítvá-
nyok jogczimeit is bolygatni merészelte, melyek alapján a 
katholikus iskolák fentartatnak. Szerinte az alapítványok 
természetét majd kideríti az országgyűlési bizottság, azok a 
középtanodák szervezésével nincsenek összefüggésben. El-
hiszszük, hogy hasonló bolygatások, kivált ha katholikus 
részről jönnek nagyon is alkalmatlanok, leginkább pedig 
akkor, ha ez a magyarországi katholikusok első rangú kép-
viselőitől, a püspököktől, ily hivatalos alakban, annyi nyo-
matékos argumentummal történik, mert ez még ama már-
már biztosaknak vélt kilátásokat is veszélyeztetheti, melye-
ket a liberalismus a maga érdekében a kiküldött bizottsághoz 
fűzött. Minthogy pedig ma nagyon benne vagyunk az okok 
keresésében, ismételve a ,Napló1-hoz mint a nyilvánosság 
orgánumához fordulunk, melynek kötelessége az olvasókö-
zönséget a tévedésektől megmenteni, homályos kérdésekben 
felvilágosítást nyújtani. Ne feszegesse, ide tartozik-e a püs-
pöki kar által bolygatott alapítványok természetének kér-
dése, vagy sem, hanem vegye a megtörtént tényt ugy amint 
az van és czáfolja meg a püspökök által felhozott 1790/1 -iki 
23-ik tczikket, ugy az 1791-, 26. t.-cz.-et, szóval mindazon 
argumentumokat, melyeket a memorandum felemiit, bizo-
nyítsa be, hogy ama t.-czikkek nem léteznek, evvel igen 
fontos tény körül, igen nagy szolgálatot tehetne. Ez ugyan 
nehéz feladat, de ha sikerül (?) nagyobb nyomatékkal fog 
birni, mint a tiltakozások, vagy sophisticus okoskodások, ha 
pedig nem sikerül, ugy legyen annyi lelki ereje a ,Naplól-
nak, hogy tegyen tanúságot az igazság mellett, még akkor 
is, ha ez a katholikusok előnyére szolgálna, mondja ki, hogy 
a memorandumban felhozott okok czáfolhatatlanok, melye-
ket az országgyűlésnek figyelembe kell venni, ha csak már 
odáig nem jutott, hogy minden igazság lábbal tapodásával, 
minden kérdést, mely a katholikusokat érinti, erőszakkal 
akar, nem megoldani, de ketté vágni.Ezt kellene tenni a ,Nap-
Zo'-nak, de megvalljuk, hogy mi ily vakmerő reményt netn 
táplálunk, mert hát mit mondana hozzá a liberalismus? ^ 

Berlin. A k e g y ú r i j o g s a p a p o k a n é p 
á l t a l i v á l a s z t á s a a m á j u s i t ö r v é n y e k s z e -
r i n t képezé tárgyát két époly fontos mint érdekes beszéd-
nek, melyeket a porosz alsóháznak május 6—iki ülésében 
Windhorst és báró Wendt képviselők tartottak, s melyek-
nek főbb részeit a következőkben adjuk. 

Szőnyegen forgott az üresedésben levő püspökségek 
vezetésére vonatkozó tvnek 14. 15. s 16. §-a. melyek követ-
kezőleg hangzanak : 

14) A püspökség ideiglenes (biztos általi) vezettetésé-
nek egész tartama alatt az, akit a kegyúri jog vagy egyéb 
jogczimek alapján valamely üresedésben levő egyházi hiva-
talra nézve akár a kijelölési, akár a kinevézési jog megillet, 

fel van jogositva ezen hivatalt betölteni s kellő helyesitésről 
gondoskodni. 

15) Ha az itt emiitett személyek ezen jogokkal élnek, 
ugy az 1873. május 11-iki törvény lép életbe. Továbbá pe-
dig ugyanazon büntetés alá is esnek, mely ugyané törvény 
22. §-ának első kikezdésében törvényellenes kinevezések 
miatt az egyházi hatóságokra megszabatott. (Azaz, ha va-
lamely kegyúr a kinevezés körül a püspökök példáját kö-
veti, csakúgy megzálogoltatik s bezáratik mint ezek.) 

16) Ha az illető személy kinevezési sat. jogával két 
hónap alatt azon naptól kezdve, midőn annak gyakorlása 
lehetővé vált nem él, akkor az ő joga az illető plébániai vagy 
fiók-községre száll, mely a 14. §-ban elősorolt jogokat 
mindazon esetekben is gyakorolhatja, melyekben más, a ki-
jelölésre illetékes személy nem létezik. 

Erre vonatkozólag a következőket emeljük ki Wind-
horst beszédéből. 

„A szóban forgó szakaszok, uraim, oly komoly-termé-
szetüek, hogy hozzájok viszonyitva az egész tvnek egyéb 
határozmányai szóba sem jöhetnek. Az előadó ur épen ma 
— ha komolyan értette szavait, mire nézve kételyeim van-
nak — egészen szokása ellenére, nagyban kiemelte a római 
Curiának bölcseségét, mely nézete szerint, majd találand 
eszközöket, hogy ezen viszályoknak véget vessen. Igaz 
ugyan, hogy a római Curia már nem egyszer is igen nehéz 
viszályoknak véget tudott vetni; de sohasem oly alapelvek-
nek feláldozása mellett, melyek fel nem áldozhatók ; s épen 
az előadó urnák mozgékony szelleme kívántatik meg ahhoz, 
hogy valaki e két dolgot felcserélje, összetéveszsze." 

„A 14. s 16. §-ban javaslatba hozatik, hogy püspöki 
sedisvacantia esetében a kegyúr, illetőleg a község legyen 
feljogositva a netán megürülendő egyházi hivatalokat be-
tölteni. Ez, uraim, az egyházi rendnek teljes felforgatása ; 
kísérlet, a kath. egyházat egy alulról származó forradalom 
által halomra dönteni." Fejtegeti továbbá szónok, hogy a 
kormánynak ezen eljárása az alkotmánynyal ellenkezik, s 
hogy még a ius circa sacra, a legfelsőbb felügyeleti jog sem 
foglalja magában azt, hogy az állam az egyházi hivatalok-
nak betöltési jogát elvehesse azoktól, kiket az egyházi jog-
nál fogva megillet s ruházhassa oly személyekre, kiket nem 
illet meg ; — s aztán ekként folytatja : 

„Továbbá nem hiszem, hogy valaki tagadásba venné, 
miszerint azon irányelveknek meghatározása, melyek sze-
rint a benne működendő papoknak alkalmazása történjék, 
minden egyes egyháznak belügyeihez tartozik. S önök uraim, 
csakugyan megkísértenék, amúgy önhatalmilag belenyúlni 
a kath. egyház lényegébe, elhatározván, miként szabadjon, 
sőt kelljen ott az egyházi hivatalokat betölteni, s miként 
nem? Megvallom, hogy el sem képzelhetem, miként jutha-
tott kormányunk ezen gondolatra, s csakugyan oly lelkület 
kell hozzá a kath. egyházzal szemben, minőt Friedberg ta-
nár mutatni szokott, hogy valaki ily gondolatra juthasson. 
Avagy azt hiszik-e uraim, hogy az államnak valaha sza-
bad legyen ilyesvalamit a protestáns egyházzal szemben 
még csak megkísérteni is ? Hiszik-e, hogy például a hanno-
verai lutheránus egyházban ilyetén rendelvényeket állam-
hatalmilag keresztülvihetnék. Azt hiszem, hogy hannoverai 
barátaim közül még azok is, kik politikailag szemben álla-
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nak velem, sikra szállanának ez ellen (közbenszólások: oh 
igen !) söt azt mondom, bogy ha nem tennék, nem is merné-
nek hazamenni. Hanem hát igaz, itt csak katholikusokról van 
szó, azon kisebbségről, mélyet megsemmisíteni akarnak, s talán 
alig lehetséges a pillanatnyi szenvedélyek ellenében még 
némi eredménynyel az alkotmánynak s történelmi jognak 
világos szavaira hivatkozni is." 

„Váljon, Uraim, még a kormány s a többségnek szem-
pontjából is szükséges-e ; hogy ezen viszályban, vagyamint a 
minister ur s a bizottság mondta : ezen harczban ilyetén tör-
vények hozassanak ? Tagadom ezt, még ezen urak szempont-
jából is. Tegnap a t. előadó úrral igen tanulságos vitám volt 
a felett, váljon e tekintetben mennyire azonos az osztrák 
törvény a mienkkel ? Az előadó egy perczig sem habozott azt 
állitani, hegy a májusi tvek az ő fogalmazása szerint, ameny-
nyiben a plébánosoknak alkalmazására s letevésére vonat-
koznak tökéletesen azonosak az illető osztrák törvénynyel... 
holott Uraim, az osztrák törvény azon esetre vonatkozólag, 
midőn arról van szó, hogy oly pap, ki a kormánynak nem 
tetszik eltávolittassék, szóról szóra ezeket mondja: 

„Ha az egyházi hatóság a kormánynak követelését 
bizonyos megfelelő határidő alatt nem teljesiti, akkor a 
hivatal vagy javadalom polgári tekintetben " 

jól méltóztassanak figyelni : 
„— polgári tekintetben megürültnek tekintendő, s a 

kormány köteles arról gondoskodni, hogy azon teendők, 
melyeket az állam törvényei a rendes lelkészre ruháznak..." 

— tehát csak azon teendők, melyeket az állam törvé-
nyei ruháznak a rendes lelkészre, nem egyszersmind azok is, 
melyeket az egyház ruház rá — 

„ . . . más, általa kinevezendő személy által mindaddig 
végeztessenek, mignem a kérdéses hivatal vagy javadalom az 
illető egyházi hatóság részéről államérvényesen betöltetett". 

Váljon, kérdem, azonos-e ez a mi májusi törvényeink-
kel, mint az előadó tegnap állította ? 

Uraim, kövessék az osztrák törvényhozás példáját. Ne-
vezzenek a lelkész állami teendőinek végzésére helyettest, 
biztost; de egyházi teendőit hagyják meg neki. Ezekhez-
semmi közük sincsen. Akkor nincs viszály, akkor vergődünk 
a helyes néz- s álláspontra, azon pontra, mely még Virchow 
collega urnák is elfogadhatónak látszik. Csakhogy önök 
nem igy értik a dolgot ; törvényeink, midőn a hivatalos 
teendők beszüntetéséről beszélnek, ezalatt a papok egyházi 
teendőit értik, ugy például püspököknél a papi rend szentsé-
gének feladását, lelkészeknél a misézést, az Isten igéjének 
hirdetését s a szentségek kiszolgáltatását. Ettől tiltatnak el, a 
májusi törvényeknek eddigi értelmezése szerint, annak 24. 
§-a által a püspökök s az alpapok ugyané tvnek többi §-ai 
által. Kíváncsi vagyok, váljon a t. előadó ur még most is azt 
állitja-e, hogy az osztrák törvény az általam felolvasott 
pontokban a mi májusi törvényeink illető szakaszaival 
azonos ?" 

„.Ismétlem azonban, hogy a fenforgó viszálynak megol-
dása még az önök szempontjából is az osztrák törvényekben 
található fel. Onnan balról, halkan ugyan, de mégis ugy, 
hogy meghallottam, valaki azt mondja nekem, hogy hiszen, 
már elvettük a papoktól az állami, polgári teendőket! Igaz, 
mindazt vették el önök, mit államinak mondanak, az isko-

lai felügyeletet s a polgári állománykönyveknek vezetését, 
lehetségessé tették, hogy házasságok is kötethessenek pap 
nélkül, a keresztséget feleslegesnek mondták, olyannyira, 
hogy már nem is tudom, váljon a papoknak ténykedéseiben 
feltalálható-e még valami, ami ,állami.' De ha önök még va-
lamit felfedeznek, akkor vegyék el ezt is ; de legyenek szive-
sek papjainkat legalább egyházi ténykedéseikben nem bán-
tani többé. Ez ismétlem, megoldás lenne, még ha egyébként a 
viszály, vagy mint mások szívesen mondják: a háború tovább 
folyna is. Természetes, hogy ezzel a czélt, mely után önök 
Friedberg tanár ur tanácsa folytán törekednek: a kath. egy-
háznak megsemmisítése, el nem éretik. (Folyt, köv.) 

Svajcz. ,Az e g y h á z n a k e l v á l a s z t á s a a z 
á l l a m t ó l ' volt egyike azon jelszóknak, melyekkel a pá-
holy az uj szövetségi alkotmányt a rövidlátók előtt megked-
veltetni iparkodott, mintha ez ama tételt megvalósítani 
fogná. Pedig nem igaz ; sőt ellenkezőleg, az uj alkotmány 
épen csak arra való, hogy a protestáns többségnek uralmát 
a katholikus kisebbség felett megerősítse s állandósítsa. Igaz, 
hogy az egyén a legteljesebb cultus-szabadságot élvezi, 
addig, a meddig vallástalan, hitfelekezetnélküli mihelyt 
pedig a positiv vallásosság terére lép, legott számtalan aka-
dályokba ütközik, mi más szóval annyit tesz, hogy az uj 
alkotmány a nihilisticus protestantismusnak kedvez, a posi-
tiv irányú katholicismust pedig zaklatja, lehetleniti, el-
nyomja. Mi fog most már a kantoni kormányok részéről 
történi a szegény katholikusok ellen, midőn Bern kormá-
nya még a régi, 1848-iki alkotmány alatt ennyire dühönghe-
tett a szegény jura vidékiek ellen? Pedig ezen alkotmány tíz-
szer jobban kedvezett a katholicismu3nak mint ez az uj. S 
ezen régi alkotmány alatt Zürich és d a r u s elszakították 
katholikus polgáraikat a churi püspöktől, mert ez egy óka-
tholikus papot kiközösített, s igy tettek Aargau, Thurgau, 
Bern s Baselvidék kantonjai is. Elválasztása-e ez az egyház-
nak az államtól ? Avagy nem egyenesen csakis a katholiku-
sok ellen készültek-e az uj alkotmánynak ama §§-ai, me-
lyek valamennyi szerzetesrendet kitiltják az országból, a 
felekezetnélküli iskolát általánosan kötelezővé teszik, az 
egyházi bíráskodást meg egyházi s vallási ügyekben is eltör-
lik sat. sat., s végre azon §. által, mely vallási diiferentiák 
esetében a szövetséget teszi biróvá, egyenesen provocálja a 
protestáns többséget, hogy valahányszor tetszik, valami 
ürügy alatt a katholikusokra üssön ? . . . 

Hogy a svajczi liberalismus csakugyan igy fogja fel 
azon korlátlan hatalmat, melyet az uj alkotmány a katholi-
kusok felett kezébe adott, mutatja a purntruti kerületi fő-
nöknek, a hirhedt Frotté-nak következő rendelete : 

„A purntruti ker. főnöktől. Tekintve, hogy a csendőr-
ségnek jelentéseiből kiderül, miszerint Bourier Józsefnek sz. 
Ursizban levő házában állítólagos magánistenitisztelet tarta-
tik ; — tekintve, hogy e háznak kapuja épen szemben van 
a temploméval, melyben az államilag elismert (,ókath.') 
isteni tisztelet tartatik, mi könnyen súrlódásokra s csend-
háboritásokra szolgálhat alkalmul, — 

megtiltom az ezen házban tartatni szokott vallási össze-
jöveteleket, s mindazokat is, melyek talán más helyen t a r -
tatnának, ha hasonló aggodalmakra szolgáltatnak okot, 
felhatalmazom a C3endőrséget, hogy az efféle összejövetele-
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ket, valahányszor szükségesnek látja, feloszlassa, s elrende-
lem, hogy netaláni további visszaélések esetében jelentés 
tétessék nálam a végből, hogy szigorúbb rendszabályokhoz 
nyúlhassak". . . . 

Természetes, hogy az itt megtiltott összejövetelek alatt 
semmi egyebet sem kell érteni, mint a templomaikból ki-
űzött, hithű katholikusoknak isteni tiszteletét ; — hogy ez 
egyenesen újkori katakombák ásására kényszeriti azokat, az 
époly világos, mint az, hogy ilyféle lépésektől a katholiku-
soknak, orosz divat szerinti halomra lövetésére csak egy, 
igen kis lépés van ! * 

Ez az egyháznak elválasztása az államtól s a szabad 
egyház a szabad államban a mai liberalismusnak felfogása 
szerint ! 

IRODALOM. 
= Figyelmeztetés. Dr. Szeredy József, pécsi jog-

lyceumi rendes tanárnak „ Egyházjog" czimü munkájára az 
előfizetési, illetőleg megrendelési határidő f. é. májushó 31-kén 
járand le. — Figyelmeztetnek tehát mindazon t. cz. lelki-
pásztorok, bírák, ügyvédek, tanárok s növendékpapok, kik 
ezen, nagy szorgalommal irt jeles müvet birni óhajtják, mi-
szerint ezt f. évi junius l-ig akár a hozzájok küldött előfi-
zetési, illetőleg megrendelési iveken, akár póstai utalvány-
nyal avágy levelezési lapokon mielőbb megrendelni szíves-
kedjenek ; mert biztos értesülésünk szerint a tudós szerző 
ur a f. é. junius 1-éig megrendelt példányokon kivül csakis 
csekély számú példányokat szándékszik nyomatni. A munka 
előfizetési vagy megrendelési dija 8 ft. o. ért., bolti ára pedig 
12 ft. leend. 

= Megjelent és beküldetett : .A római kath. Világegy-
ház Igazsága és Szépsége'. Horvát Jánostól. IV. Füzet. Tar-
talmát képezi : A megtestesülés titka. — Jézus születése. — 
Jézus bemutatása a templomban. — Krisztus tanitói hiva-
tala: Jézus nyilvános élete, tana, csudatételei, jövendőlései. 
Krisztus főpapi hivatala és Krisztus királyi hivatala. 

VEGYESEK. 
— f A boldogságos Szűzről czimzett sz. Benedek-rendű 

dömölki apátság tagjai szomorúan jelentik szeretett rend-
társok , Polgár László, sz. benedek-rendi áldozár s a 
szerzet Nesztorának élete 92-ik, áldozársága 64-ik és szer-
zetes fogadalma 70-dik évében végelgyengülés miatt folyó 
hó 11-én esti 8 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után történt gyászos kimultát. A boldogult hült tetemei f. hó 
13-án délután 4 órakor a kis-czelli köztemetőbe örök nyu-
galomra tétettek. 

— Szinte látjuk az ,Erdélyi Prot. Közlöny1-nek t. 
szerkesztőjét, mint örül nagy titkon szive rejtekében s há-
lálkodik Urának Istenének, hogy „a budapesti ,Religio' 
az ultramontanismusnak e csatlósa, mely amint lenni szokott, 
ultramontanabb a római pápánál" nem vette észre, mennyire 
vetette el a sulykot ő, az emiitett t. szerkesztő, lapjának f. 
évi április 30-áról kelt, 178—18. számában. 

De hiszen, észrevettük, érdemes collega ! csakhogy 
sorját várja; sőt szándékozunk ez ügyben egy kis indit-
ványnyal is fellépni ! 

— Hogy az ,amerikai rendszer' azon alakban, minő-
ben azt az európai liberalismus a kath. egyházra ráerősza-
kolni szeretné voltaképen csak eszköz annak helyi megsem-
misítésére, azt Mallinckrodt a porosz alsóháznak május 6-i 
ülésében, Kapp képviselőnek ez ,amerikai rendszer'-nek 
magasztalásaira adott válaszában igen helyesen ekként 
fejezte ki : 

„Kapp képviselőtársamnak fejtegetéseit mindnyájan 
nagy érdekeltséggel halgattuk. Mindazonáltal egészben 
véve azon benyomást tették rám, mintha nem annyira az 
éjszakamerikai államnak, mint inkább, saját szavai szerint, 
ama különféle protestáns felekezeteknek érdeke feküdnék 
szivén, melyek alapelvök (a korlátlan subjectivismus) foly-
tán mindinkább jobban szétfoszlanak. Ezt észrevevé a kép-
viselő ur, s tudva, hogy ezen protestáns szétfoszlás szemben 
a katholikus egységgel igen aggodalmas mozzanat, azt hi-
szi, miszerint felette kívánatos lenne, ha már most az állam-
nak közreműködése által a katholicismus is hasonló szétfoszlási 
állapotba hozatnék" Igy érti Kapp ur s vele a páholy 
az ,amerikai rendszert.' 

— Nagyon figyelemre méltó, mit a ,P.E.sI.L.1 nem 
régen a gyönki protestáns papoknak jóakaratú' iskolakö-
zösitési törekvéseiről beszél, következendŐképen : 

„Gyönkön Dömötör János tanfelügyelőnek a tolna-
baranyai iskolatanácshoz intézett jelentése szerint egy ma-
gyar réf., egy magyar ev., egy német réf., egy német ev. és 
egy magyar-német izr. iskola van. A tanfelügyelő ur meg-
kisérlette a különben is sülyedőfélben levő magyarság szá-
mára egy magyar tannyelvű községi iskolát állítani, mely-
ben együtt tanulnának a magyar réf., ev., úgyszintén a 
szórványosan levő róm. kath. szülők gyermekei, s talán a 
többieké közül is azokéi, kiket az uj iskola tanitási sikere 
oda vonzana. Kísérlete azonban a két léikész jóakaratú tá-
mogatása daczára is meghiusult a köznép rövidlátó korlá-
toltságán, melynek az önkormányzati jog itt is kárára szol-
gált. Ok maguk érzik legjobban, hogy magukra hagyatva 
mint felekezeteknek nincs elég erejök iskolájukat jól szer-
vezni, de nekik azért még sem kell, nekik jó az ugy amint 
vau, és gyanús szemmel tekintenek papjaikra, mint akik 
az iskolát el akarják adni." 

— A bedfordi kath. templom beszentelése alkalmából 
tartott díszebéd alatt Denbigh lord toastot mondott az angol 
kath. hierarchiára, s örömét fejezte ki a felett, hogy Anglia 
egyelőre még szabad ország s nem szinbelye oly visszata-
szító vallási üldözéseknek, minőket Poroszországban s Svajcz-
ban látunk. Ha azonban az isteni Gondviselés hasonló meg-
próbáltatásokat küldene az angol püspökökre is, meg van 
győződve, hogy ugyanazon bátor örömmel szállanának a 
börtönbe, mint a német főpapok. Manning érsek felköszönté-
sét azon bókkal kezdé, hogy Denbigh lord mindig az elsők 
közt áll, valahányszor a katholicismus érdekében tenni vagy 
küzdeni kell. Ö volt az első, ki eme jeles nyilatkozatot tevé : 
,Először katholikus s azután angol', melyet sokan a máshi-
tüek közül, kik azt eleinte megtámadták, későbben ezen 
alakban fogadták el : ,Először keresztény s azután angol.' 
Végül abbeli meggyőződését fejezte ki a főpap, hogy men-
nél jobban fog az angol közvélemény a katholicismussal 
megismerkedni, annál inkább meg lesz győződve arról, hogy 
a katholikusok époly jó polgárok s hű alattvalói a közös fe-
jedelemnek, mint az államnak máshitü tagjai. 

A canterburyi anglikán zsinatnak, az u. n. délangol-
honi convocatiónak tárgyalásai annyiban némileg figyelmet 
keltök, minthogy kiválólag az egyházi fegyelemmel s az 
egyre nagyobbodó mérvekben terjedő ritualismussal foglal-
koznak. Nevezetes, hogy a nyugatindiai s amerikai püspökök 
megpenditésére, s a lichfieldi s winchesteri püspökök tüzetes 
indítványára ,pananglikán zsinat'-nak összehivása határoz-
tatott el, melynek feladata lenne az egyes anglikán egyhá-
zakat foederativ alapon szervezni s egyesíteni és „ha lehet" 
közös fejet választani. . . . Igenis „ha lehetne" a római, isteni 
intézményü, eddig annyira gyalázott pápaságot csak ugy 
könnyű szerrel utánozni ! 150 püspöknek megjelenésére szá-
mítanak. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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S E E M O S A C E R 
IN LAUDEM 

S. THOMAE AQUINATIS 
DOCTORIS ANGELICI 

I I . 

Danti mihi sapientiam, dabo glóriám, J) sic 
Deus omnes homines ad comparandam sapientiae 
promissam glóriám invitare videtur, quam consequi 
poterunt , si non t a n t u m fecerunt sed etiam docu-
erunt . Quisquis Deo omnem suam scientiam et sa-
pientiam cousecraturus est, summám etiam glóriám 
certo certius sit habiturus. [7] E t haec causa tan tae 
et gloriae quam d. Thomas hodie obtinet,. En igitur 
A. 0 . propositum nobis doctum sanctissimum et san-
ctum doctissimum. 

Saepenumero laudi priscis scriptoribus datum 
esse an imadver t imus , edidisse illos multa Volu-
mina ; solereque posteriores eorum recensum accu-
ratissime et t anquam suarum noti t iarum certa testi-
monia proferre. Originem Veteres magnopere adrni-
rabantur , quod „mille et eo amplius t ractatus edi-
dit. Quis enim unquam, quaerit s. Hieronymus2) 
tant.a potest legere quanta conscripsit". Idem Me-
thodium usque ad X. millia processisse versuum,3) s. 
Gregorium autem Nazianzenum ad X X X . millia ver-
suum cecinisse meminit. E t Nicephorus Callisti *), 
cum s. Joannem Chrysostomum laudat : ego ait, supra 
mille eius lucubrationes legi, ineffabili quadamsua-
vitate difluentes, Gennadius vero cum de s. Augustino 
verba faceret : Tan ta inquit „quanta scripsit nec 
inveniri possunt .5) Quis enim gloriatur se omnia 

i) Eccl. 51., 23. 2) Ep. XXXIII., 3. ed. Vall. I, 154. 
3) Ep. LXX., 3. p. 427. atque De vir. ill. c. 117. ed. Vall. II. 
943. 4) Hist. Eccl. XIII, 2. ed. Migne Par. 1865. II, 933. 
6 (De vir. ill. e. 38. ed. Vail. p. 981. 

illius habere; aut quis tanto studio legat, quanto 
ille scripsit". E t de s. Hieronymo e), qui hos omnes 
secutus est, idem testis p rod i t : „Innumeris libris 
Apostolorum Prophetarumque constructionibus edi-
tis, immobilem catholicae turr im Ecclesiae contra 
perfidorum iacula servavit" . Ig i tu r si a mult i tudine 
numeroque scriptorum Aquinatem laudare velimus, 
patet nobis profecto campus quam latissimus ; cum 
is quidem tam multa, eaque ingentia volumina foe-
cundissimo ingenio ediderit, ut absolutum indicem 
eorum aegre quis conficere possit, et opera S. Docto-
ris bibliothecam magis quam libros adpellare liceat. 
^)uodque magis mirabile, cum polygraphi ferme 
omnes diutissime vixerint, végéta adhuc et florenti 
aetate, d. Thomas ab exilio hoc ad patr iam coele-
stem est revocatus. Origenes enim annos undeseptu-
aginta ; Chrysostomus sexaginta ; Nazianzenus supra 
centesimum vixere; s. Hieronymus uno et nonage-
simo, d. August inus sexto et septuagesimo hanc 
vitam vivere desierunt, Aquinas autem anno aetatis 
quadragesimo nono inchoato, die 7. Mártii a. D. 
MCCLXXIV. ingravescenti morbo cedit ac placi-
dissime moritur in osculo Domini, aeterna Dei vi-
sione frui turus. .Quod vitae tempus vix legendis, 
quos citat scriptoribus sufficere posse videtur. Sed 
esto largiamur Deo esse acceptum et g ra tum, quid-
quid in honorem eius scribitur ; nec posse nos di-
gnas pro meritis laudes eis deferre, qui egregie 
erga S. Li t te ras animati fuerant , quique quam mili-
tas vigilias et labores earum causa exantlaverint, 
multis voluminibus veluti multis argumentis decla-
r a r u n t : existimamus tamen eos magis esse laudan-
dos, qui praestantiora, utiliora i. e. ad bene pieque 
vivendum volumina, quam qui unum alterumque 
reliquerint, quam qui simpliciter plura, hi plus no-

6) Ibid. p. 968. 
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bis suis lucubrat ionibus profuisse censendi sunt. 
Quod si qui u t rumque praestiterint, omnino du-
plici honore dignos habemus. J u r e igitur Doctorem 
Angelicum nunquam meritis praeconiis eifere pos-
sumus, qui non modo libros ferme innumerabiles 
edidit ; verum etiam praestantissimos ; et in iis qui-
dem disciplines, quibus nihil uti l ius, nihil beatius 
proficere volentibus contingere solet. Eos nos hoc 
loco nec recensere, nec laudare, sed brevissime tan-
quam in tabula digito demonstrare adgreditnur. 

Praecipuum ac pr imarium scientiae sacrae ob-
iectum Deum ipsum esse, cum s. Thomae, tum Theo-
logorum coustans est sententia ceterorum. S. Tho-
mae doctrina circa Deum et Jesuin Christum in pri-
mis versatur, eoque refert omnia, quae t racta t , ar-
gumenta ut adeo vere cum Apostolo possit profi-
ter i 7) : „non iudicavi me scire aliquid inter vos, nisi 
Jesum Christum et hunc crucifixum". Qua in re Dei 
verba attendit ore prophetae 8) dicentis: in hoc glo-
r ia tur omnis, qui gloriatur, scire et nosse me. Theo, 
logi partes absolutissime declarat omnes, Theologus 
d. Thomas9) : „Sapientis intentio circa duplicem veri-
tatem divinorum delet versari". Duo sunt praestantis 
theologi munia : circa veritates divinas, quae inno-
tescere lumine natural i possunt, et circa alterum 
genus veri tatum, quae naturae lumen superant. Ad 
Naturalem Theologiam spectat veritates primi gene-
ris illustrare, suppositosque errores convellere ; ne-
gotium est Tlieologiae Bevelatae, veritates alias expo-
nere, easque adversum heterodoxorum impetus vin-
dicare. Quae utriusque Theologiae officia numeris 
omnibus explevit Doctor Angelicus, non uno vel 
alio opere, sed in omnibus et singulis, pro data 
quaestionum occasione. Hinc modo fidei divinae ve-
ri tates asserit, modo divinas veritates lumini na-
tural i pervias exponit, utraque, scilicet Theologia 
Revelata et Natural i suis in libris consociata. 

Pr imus Lat inorum Thomas fuit , qui cum sub 
U r b a n o IV. magna auditorum frequentia Romae 
profiteretur, omnes fere Aristotelis libros accuratissi-
me exposuit. Consecranda erat Ecclesiae usui et ob-
sequiis Philosophia, consecravit s. Thomas. Quae-
sita ex Aristotelis operibus argumenta, Christiani 
Doctores tormenta esse cruciandae simplicitatis et 
suspendendae veritatis conclamabant. Auctore d. 
Thoma philosophia aristotelica Theologiae ancilla-
tur . E t B. Albertus M. paraphrasten magis quam 
verborum Aristotelis explanatorem egit, Noster alia 

7) I. Cor. 2, 2. 8) Jer. 9, 24. 9) Summa contra Gentes c. 
IX. libr. 1. ed. Nie. Jenson. Ven. 1480. f. b. 3. 

utiliori sane via progressus, in penitissimos Aristo-
telis recessus subtilissimis disputationibus penetra-
vit, ex ipsis fontibus non autem ex Averrois lacunis 
veritatem textus indagando. Nam cum aetas ilia 
graecas litteras negligeret, Alexandri, J o a n ni s Gram-
matici, Simpliciiceterorumque (xraecorum cormnen-
tarios omnino non in te l l igent ; huic incommodo 
medelam adla turus Aquinas haud paucos veterum 
philosophorum et theologorum vel paternis sumti-
bus, vel pricipum et amicorum liberalitate loqui 
latine fecit, undei l l ius incredibilis in exquirenda ve-
ritate labor et summa industria recte colligitur. [8] 
Verum longe maioris beneficii loco ducendum, quod 
Veteris et Novi Testamenti Scripturas expositioni-
bus suis, tanquam ille scriba doctus in Lege eluci-
davit , cum eas de ambone coaevis ad concionem 
antea explanasset. 

Solent, qui de meritis in terpretum exponunt d. 
Thomae in explicandis Sacris Libris virtutem fere 
contemnere. At verum quidem est, Doctoris Ange-
lici in exegetica arte non t a n t a m quanta in dogma-
tica et ethica fuisse laudem, at tamen exigua ea non 
fuit. [9] Etenim principia artis hermeneuticae a divo 
Hieronymo aliisque tradita, firma habuit, n imirum 
grammaticam et, historicam cum theologico sensu 
coniunctam interpretandi rationem. „Omnes sensus, 
docet, fundentur super unum sc. litteralem, ex. quo 
solo t rah i potest a rgumentum, non autem ex iis, 
quae secundum allegoriam d icuntur" . 10) Comraen-
tatores, inquit s. Hieronymus u ) „alterius dicta edis-
serunt, quae obscure dicta sunt, piano sermone ma-
nifestant, multorum sententias replicant, et dicunt : 
Hunc locum quidam sic edisserunt, alii sic inter-
pretantur , illi sensum suum et intelligentiam his 
testimoniis et hac ratione n i tuntur firmarè; ut pru-
dens lector cum diversas explanationes legerit, et 
multorum vel probanda vel improbanda didicerit , 
iudicet quid verius sit, et quasi bonus trapezita 
adulterinae monetae pecuniam reprobet". Hanc Do-
ctoris in exponendis s. s c r i p t u m Maximi auream 
regulám verissiraam duxit s. Thomas, nec sua am-
plius sive i l lustratione sive commendatione indigen-
tem. [10] E t quidem quod ad Vetus Testamentum a t t i -
net reperiuntur d. Thomae enarrationes: in Job, 
Psalmos, Esaiam et Hieremiam prophetas, Threnos ; et 
cum extrema febre laboraret propediem mori turus , 
rogatus ab aliquibus monachis Fossae novae, ad quos 
d iver tera t : qui capere poterant, ut aliquod memo-

10) Summ. I. q. 1. art. 10. ed. Bonon 1853.1, 37. " ) Con-
tra Ruff. 1. I, 16. 2, 471. 
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riale suae scientiae eis in fine relinqueret breviter eis expo-
suit Cantica Canticorum ; ut in hoc casu deficiente corpore a 
vita mortali, anima illa non deficeret ab actu necessario do-
ctrinali, et in canticum coelestis gloriae transiret Studium 
ecclesiasticae disciplinae. Et bene congruit praedicto Doctori 
transituro de ergastulo corporis, ut Studium suae sapientiae 
in Dilecti et Dilectae canticum terminaret amoris, ut sicut 
ad Deum suum exercuit Studium, sic ad habendum dilecti 
perveniret amplexum".12) (Folyt, köv.) 

É g e t ő k é r d é s e k . 
V. 

Az autonomia, a katbolicismusra s liberalismusra nézve 
egyiránt égető kérdés. Mert : 

Életbe léptetése előbbire nézve életet, virágzó ép életet, 
utóbbira pedig lassú, sorvasztó, de annál bizonyosabb halált 
föltételez. Igen ! ! ! 

A katholicismus szabadságának, függetlenségének, ön-
állóságának proclamáltatása, az egyházi téren dulakodó li-
beralismusnak, mint ilyennek — halál-harangja fogna lenni. 
S ez az oka : 

Hogy: mióta felettünk uralkodik, erős töltésekkel ellá-
tott ütegeit minden oldalról, a küzdtér hadászatilag kiszemelt 
minden strategicus pontjairól, az ő rá nézve félelmes ellen-
ség, a katholika egyház autonomiája ellen irányozza. 

Ezt tagadni annyi lenne, mint a közelmúltnak és je-
lennek tragicus eseményei előtt szándékosan szemet hunyni, 
s magával a történelemmel, az idők e pártatlan tanujával 
vakmerően szembe szállani. 

De lássuk ! 
A század lelkétől ihletett kormányok Európában majd 

mindenütt közönyösekké lettek minden egyház és vallás 
iránt. Ennek nyomán : 

A nálunk hatalompoiczra jutott liberalismus is kije-
lentette, hogy ezentúl minden hitfelekezet iránt csak türe-
lem- és közönyösséggel fog viseltetni ; és sem katholikus, 
sem protestáns, sem görög vagy zsidó egyházakat kiválólag 
kegyelni, előjogokban részesiteni nem akar. 

Ennek következtében a kath. egyház nem várhatott, 
nem követelhett több kedvezményt az államtól, mint a 
mennyit minden egyes polgárok, testületek jogosan kíván-
hattak, t. i. szabadságot, egyenlőséget, viszonosságot, egye-
sületi jogot, személy- és vagyon-biztosságot. 

Azonban mi történik ? 
A 48-diki politikai önállóság beálltával, — a katholi-

kusok egyházuk életét biztositandók, a rendi táblához peti-
tiót, kérvényt nyújtottak be, melyben a status iránti viszo-
nyaik, iskoláik, alapitványaik stb. érdekében az egyenlőség 
és viszonosság elvénél fogva, — ugyanazon jogok megadá-
sát hangsúlyozták, melyekkel egyéb felekezetek már akkor 
ifi birtak. 

E szerint tehát a katholikusok csak azt kérték, mi 
minden más confessiónak megadatott ; csak azt, mihez a ki-
mondott egyenlőség és viszonosság tekintetéből teljes joguk 
volt ; s mi nélkül (tekintve a liberalismus ellenséges irány-

i) Tlioco, vita s. Thomae X, 58, p. 677. 

zatait anyaszentegyházuk létének veszélyeztetésére lehetett 
csak kilátás. 

Es ime e legigazságosabb kérelem az idő rövidségének 
ürügye alatt még nem is tárgyaltatott, elkésettnek nyilvánít-
tatott akkor, midőn másvallásuak — például a nemegyesült 
görögöké időt talált, és követsége zajos örömrivalgások közt 
az országházban elfogadtatott, kivánata egész terjedelmében 
sanetionáltatott. 

Elkésett tehát egy nyolcz milliónál több lelkeket szám-
láló testületnek, a meghozott (?) szabadság básirára fekte-
tett legildomosabb és igazságosabb kérelme ! De : 

Természetesen el is kellett késnie, mert kérelme meg-
adatásának esetében (ha t. i. dus alapitványait kezei közt 
megtarthatja és a kitűzött czélokra eszélyesen fölhasznál-
hatja, ha nevelészeti ügyeit függetlenül és szabadon kezel-
heti, ha az ezek nyomán tervezett nagy kath. egyletet meg-
alapíthatja) igen, ekkor szükségkép nagygyá és dicsővé, — 
izmos s erőteljessé leendett; — mit azonban megakadályozni 
az egyházellenes szabadonczokra nézve életkérdés volt. 

Mert ekkor, az ős fegyverzetébe öltözött egyházban 
egy ónmarku óriást növesztettek volna nyakukra, ki hatal-
mas veto-jávai mindenkor tiltakozandott, nehogy hatalmi 
előnyeiket ábrándjaik érdekében kizsákmányolják. 

Az ekép kérelmező katholikusok tehát kérelmüktől el-
üttetvén; petitiójuknak nagyobb súlyt adandók, a népre 
hivatkoztak, s a hivő népet aláírásra buzditották. 

Nem lehetvén szentebb, ártatlanabb, elsajátithatlanabb 
joga az emberiségnek a kérelmi jognál, azt lebete hinni, hogy 
a hatalom magaslatán ülő liberalismus (mely magát a nép-
akarat szülöttjének adta ki) teremtőjének, a népnek, mint 
hatalma básisának akaratját kitudandó, nemcsak hogy ezen 
aláirást gátolni nem, de sőt azt még alkotmányos védelem-
ben is részeltetni fogja. 

De mit tett ? 
E magát szabadelvűnek híresztelt szabadoncz-sereg, a 

kath. egyház e legszentebb legártatlanabb követelését is, 
(rutul) maga a katholikus nép — de rászedett elámitott nép 
által megbuktatta, t. i. 

Országszerte azon hazug hirt terjesztette, hogy a pap-
ság ezen aláírások által a robotot és dézmát akarja visz-
szahozni. 

E legújabban nyert jogaira féltékeny nép, természetes, 
hogy neve aláirását s kivált helysége pecsétjeinek oda nyo-
mását megtagadta, elannyira, hogy számtalan plébániákból 
üres, csak a lelkész és iskolamester aláírásával ellátott albu-
mok küldettek az egyházmegyei hivatalokhoz. 

A zsiros kormányhivatalokra, képviselői állomásokra, 
s egyebekre vágyó uri rendet szintén könnyű volt az aláírás-
tól visszatartani. 

És mivel ezeknek daczára is sok ezernyi aláírások 
gyűjtettek, — az e miatt aggodalmaskodó szabadonczok 
hivatalos rendreutasitással léptek fel. 

Vér szökellik arczunkba, ha rágondolunk azon fulmi-
náns iratra, melyet ez érdemben, — a már Isten ítélő széke 
előtt álló Charthausi írója, a hatalom magaslatáról ki-
menesztett. 

Melyben az aláirásrai egyszerű felszólítás ellen ugyan 
nem mer kifogást tenni ; de annak indokolását, az arra he-
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lyes okoknál fogva igénybe vett buzdítást, a hivek észszerű 
capacitatióját törvényellenes, jogtalan és eltiltásra méltónak 
nyilatkoztatta. 

Ha tehát a katholikusok saját ösztönükből teszik az 
aláirásokat, a hatalomra jutott liberalismus beavatkozni nem 
fog; de ha papjaik által felvilágosittatva, okszerüleg capaci-
táltatva teendik azt, már akkor hivatalos letiltás fog kö-
vetkezni. 

Mintha a nyolcz milliónyi katholikusok, nem is kellő 
okadatolásszülte meggyőződésük, hanem (mint a négylábúak) 
belső ösztönük (instinctus) által vezéreltetnének. 

S mint barmok a jászol- vagy válluhoz, — ugy ők is 
az aláirásra ösztönszorüleg vitetnének. 

Ily sértő, lealázó föltevést a testvériség (?) embereitől 
nem vártunk. 

Ha bár olvastuk, de saját füleinkkel is hallottuk, mi-
szerint magokat észhősöknek, észkirályoknak, 

Minket katholikusokat pedig észnyomorultakuak czi-
meztek, sötétkedő vak-hitüeknek mondogattak. 

Holott e czimek inkább rájuk alkalmazhatók ; kik 
észkirályságukat a felfuvalkodó tudománynak tarka agyve-
lejében helyezik, 

Sem mint ránk, kik mindenek előtt hasznos és szüksé-
ges; — élet- és hivatalba vágó tanulmányokkal foglal-
kozunk. (Folyt, köv.) 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

Az eddigiekből talán eléggé kiderült már, hogy mi a 
zsidóknak őszinte jóakarói vagyunk, amiértis őszintén saj-
náljuk őket, mivel azt látjuk, hogy általában véve igen ve-
szélyes játékot űznek, midőn azon befolyást, melyet a saj-
tóra s az összes irodalomra gyakorolnak, arra használják 
fel, hogy a keresztény hitet megsemmisitsék, eléggé oktala-
nul azt hivén, hogy a végképen elkereszténytelenitett népek 
annál hivebb s alázatosb szolgái lesznek s tisztelői a — 
tőzsdének. Igaz, hogy ebbeli törekvésökben mindeddig némi, 
söt mondhatnók sok látszólagos sikert is arattak, mind-
azonáltal tény, melyet mindjárt magának a dolognak ter-
mészetéből bizonyitanduuk be, hogy a zsidó uralma, ameny-
nyiben külsőleg terjed, épannyiban belsőleg elerőtlenül, 
vesztébe rohan. 

Számszerint roppant kisebbségben lévén, a zsidóság 
fentebb emiitett czélját csak ugy gondolja, s helyesen, elér-
hetni, ha lelkismeretlen, az .üzleti becsület' fogalmát épen 
nem ismerő, tisztán csak nyerészkedő szellemét a keresztény 
üzérekkel kedveltetvén meg, söt a verseny szigorú törvénye 
által egyenesen kényszeritvén azokat, hogy hasonló szellem-
ben s modorban cselekedjenek, ezáltal érdektársaivá teszi 
őket ; — röviden : erkölcsi romlottsága bűntársakat keres 
s szerez magának a keresztények közt, ekként biztosabban 
érezvén magát. 

De mi ennek természetes, elmaradhatlan következmé-
nye ? Az, hogy a mammon eultusa most már a keresztények 
közt is mindinkább általánosabbá válik ; de csak a mam-
mona eultusa, más szóval a bir- s gazdagodási vágy ; mert 
maga a mammon, a gazdagság soha sem lehet általánossá ; 
különben megszűnik gazdagságnak, azaz azon kivételes, 

anyagilag kiváltságolt állapotnak lenni, melyet annak 
nevezünk, s melynek főjelentősége s előnye abban áll, hogy 
a gazdagot a szegény tömegnek urává teszi. Mig tehát tény-
leg gazdagok mindig csak aránylag igen kevesen lehetnek, 
addig gazdagnak lenni a nagy tömegnek minden egyes tagja 
kiván ; sőt a zsidó ,morál' ezen kivánatot egyenesen felkelti 
benne s ennek kielégítését az ember fő- sőt egyedüli czél-
jának hirdeti. Már most szeretnők tudni, mi fogja maholnap 
a gazdagságra igényt tartó nagy tömeget, midőn emez, épen 
a zsidó morál szerint jogos igényének érvényesítését máskü-
lönben lehetetlennek, ezúton pedig nemcsak lehetségesnek, 
de még felette könnyűnek is tartja ; — mi fogja eme nagy 
tömeget visszatartoztathatni attól, nehogy a helyett, hogy 
a gazdagoknak szolgáljon, inkább rájok támadjon, s amit 
nálok talál, tagjai közt szétoszsza, mihelyt csak a vallásnak 
erkölcsi fékét végképen lerázta ? S váljon nem egy kis igaz-
ságos Nemesis lenne-e, ha a támadók legelsőben is azok el-
len fordulnának, kik leginkább okai annak, hogy keresz-
tény hitöket elvesztették, kik pedig egyúttal a legtöbb 
pénznek is birtokában vannak, melyet épen nem productiv 
munka által szereztek, amiért is csak igen csekély igényt 
tarthat arra, hogy erkölcsileg sérthetetlennek tekintessék —? 

Meglátjuk majd, váljon csak ijesztő rémalakok-e ezek. 
De ha nem azek, akkor nem sokat fog majd a zsidókon se-
giteni, hogy legújabban, egyéb diadalmaik mellett még a 
socialismust is szolgálatukba fogadniok sikerült, annyiban 
legalább, hogy az ideiglenesen szintén az egyház s a keresz-
ténység elleni ostromszerül ajánlkozott neki. Mert a zsidó 
bujtogatóknak s Íróknak csakugyan sikerült, kiválólag Né-
metországban, annyira tévútra vezetniöka socialista érzelmű 
tömeget, hogy a papoknak mihamarabbi kiirtását egyelőre 
legfontosabb teendőjének tartja, nem is kérdezve, váljon a 
börzének költségvetése nem százszorta nagyobb-e, mint az 
egyházé, s váljon nem lehetne-e, ha már a fosztogatásra ke-
rül a sor, magánál az egy Rothschildháznál többet találni, 
mint a világ összes papjainál együttvéve? . . . (Folyt köv.) 

ECTYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 21. K a l á s z a i a s z o m s z é d m e -

z e j é n . Az általános tekintélycsökkenés közepette, mely-
nek napjainkban tanúi vagyuuk, igen érdekes eszmecsere fej-
lődött ki a ,Protestáns Egyház és Iskolai Lap1-hun azon ké r -
dés felett, mi okozta a protestáns papság tekintélyének sü-
lyedését a népben? Az értekezők közt olyanok is találkoz-
tak, kik mint a feljajdulásból látszik, a fejszét nagyon is a 
fa gyökeréhez illesztették, a tekintély csökkenését abban 
keresvén, hogy a nagytiszteletü urak között sokan Mokány 
Bercziknek, Baczur Gazsiknek meg a kutyabagosi birónak 
segitenek káromkodni, mások ismét menten töltött puskát 
ragadnak embertársaikra, vallásellenes gunyiratokat az ol-
vasó körökben röhögve szónokolnak el, egyáltalában a pri-
mitiv tudományosság legalsó fokán alul állanak és egyebet 
sem tesznek, mint szörnyen pipáznak. Hogy ily tönkretevő 
vádak replica nélkül nem maradtak, azt mindenki elképzel-
heti, mi azokhoz nem szólunk, csak constatáljuk, hogy a 
vádak tekintélyes férfi részéről emeltettek, lássa a protestáns 
papság maga, mikép tisztázza ki magát alólok. 
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Vannak ismét mások, kik a baj forrását más okokban 
keresik és mi főleg ezekre leszünk tekintettel, mert jogos 
reflexiókra nyújtanak alkalmat. 

A protestáns papok tekintélyének sülyedését mások 
ugyanis a következő okoknak tudják be t. i. általában a nép 
szabadosságának, azután pedig a világi hatóságok ez irány-
bani káros befolyásának, melyek már régóta azon dolgoz-
nak, bogy a lelkészek befolyását csökk mtsék. Minthogy e 
törekvések részletezése igen érdekes, jónak látjuk azt a kö-
vetkezőkben szóról szóra egyik czikk után visszaadni : „a 
tiszta kálvinista községekben — mondatik ott — a község 
és egyház eddig egy volt — ezt mi vegyes községről is tud-
juk, — a falu dolgában mindig meg szokták kérdezni a pa-
pot ; most községrendezés czim alatt a pap befolyását meg-
szüntették ; ezelőtt a községbiró a templomban a pap kezébe 
tette le a szentesküt, most holmi tiszteletbeli ideiglenes diur-
nista esketi fel, minden oktatás nélkül és az is oda ül a pa-
pokat csúfoló székbe ; az iskola és nevelésügy egészen ke-
zünkben volt, azt kivették és átadták a bocskoros kereszté-
nyeknek ; az ajtóban áll a polgári házasság, melyet a szűrös 
biró fog megkötni és a pap befolyása ott is oda lesz ; módiba 
jött a papokat ütni, még ha a pápista papokat ostorozzák is, 
minket ér az ostor vége, mert ami népünk olvassa, s mi 
ránk érti." / 

Állapodjunk meg itt s tegyünk néhány szót, észrevé-
telképen, e kalászaihoz. 

A pártatlanság, részrehaj latlan igazság követeli tőlünk, 
hogy az elősoroltakat mint olyakat ismerjük el, melyek ké-
pesek bármely testületnek és igy a protestáns papságnak is 
tekintélyét aláásni; midőn azonban azt elismerjük, nem hall-
gathatjuk el ama kérdést, kiknek van igen-igen nagy ré-
szök abban, hogy ami van, az ugy van amint van ? kik azok 
az országban, akik a felekezetnélküli államért rajongtak é3 
még ma is, nem okulva az eddigi tapasztalatokon rajong-
nak ? valljuk meg, hogy nem mások, mint magok a protes-
tánsok. Ama hitben lévén, hogy a felekezetnélküli állam a 
katholika egyházat el fogja nyomni, de egyúttal természe-
tének megtagadásával a protestantismus szolgálatába fog 
lépni, a mi különben sok tekintetben mégis valósult, nagy 
hévvel karolták fel a felekezetnélküli állam eszméjét ; hogy 
pedig nem a levegőbe beszélünk, midőn fentebbi állításun-
kat leirjuk, azt ugyancsak e czikk bizonyitja, mert bevallja, 
hogy azt hitték az atyafiak, hogy majd az alkotmányos 
állam meg fogja őket jutalmazni, minthogy ők voltak azok, 
kik az alkotmányosság kapuit kinyitották (?), igen azt vél-
ték, hogy ha a felekezetnélküli állam létre jön, majd csak a 
katholikus papokat lehet ütni, ők pedig szárazon maradnak 
minden ütlegtől és most azon szomorú tapasztalatra ébred-
nek, hogy bizony a felekezetnélküli állam épen ugy hátukon 
hagyja az ütleget, mintha csak kath. papok lennének. E 
bajon csak egy uton lehet segiteni, ha t. i. a protestáns pap-
ság és egyáltalában a protestánsok, levetkőzve a gyűlöletet 
a katholicismus iránt, meghajolva az ország többségének 
vallása előtt, ennek az államban uralkodó jogfolytonosságát 
elismerik, mert meg lehetnek győződve, hogy a felekezet-
nélküli állam, részesítse bár még oly kedvezményekben is 
a protestantismust, már fogalmánál fogva is ellensége minden 
vallásnak s ennek megsemmisítésére tör ; ahol pedig a val-

lás tiszteletben nem tartatik, ott szolgáinak tekintélye 
egyenlő a semmivel ; ezt az orvosságot vegyék be atyánkfiai 
és akkor meggyógyulnak, különben minden csapás, melyet 
az állam által a katholicismusra méretnek, őket sem kerüli 
ki és biztosan mondhatjuk, hogy tekintélyök sokkal hama-
rabb fog egészen megsemmisülni, mint a mienk. 

Most vegyük a kérdéses czikk második részét, ebből 
mi sokat tanulhatunk, — ha tanulni akarunk. 

A világi hatóságról átmenve a czikk az egyházi ható-
ságra azt kérdezi, hát ez tesz-e valamit a protestáns papság 
tekintélyének emelésere? és igy folytatja: „az egyházi 
elöljárók féktelen szabadsággal választatnak, holott ezelőtt 
a presbyterium maga egészitette ki magát és akit a pap 
nem akart, az szóba sem jött, most már néhány restaura-
tio óta kifogytunk a vallásos, becsületes elüljárónak való 
emberből, a felseges nép választja magunkra ostornak a leg-
garázdább szájhősöket ; kanonaink szerint a tanitót a pap 
nevezte ki, ezt a jogot is odaadták a népnek; most tanitót 
is a nép választ, mindig a lelkész ellenére és legtöbbnyire 
ostorául és a tanitók most fenyegetődznek, hogy ha a szemé-
lyes jogot nem nyernek a közgyűlésen, pápista papokat vá-
lasztanak képviselőjökül a kálvinista egyházi gyűlésre ; mi-
hez hozzájárul, hogy a felséges nép a conventiókat csorbitja, 
a földeket elfoglalja, az egyházi vagyont eliszsza ; ezelőtt a 
papot az egyházi hatóság rendelte, most ezt a jogot is oda 
dobták a felséges népnek, amely azt nézi, ki a szálasabb le-
gény és ki tud nagyobbat ordítani sat." 

Irjunk-e e képhez magyarázó, felvilágosító szavakat ? 
— nem, ezt feleslegesnek véljük, tisztán csak elmélkedési 
anyagnak irtuk a fentebbieket ide, aki ezek felett elmél-
kedve nem tudna meggyőződni arról, hogy mily dicsőséges 
állapot azaz ,autonomia*, azt ami szavaink sem győznék 
meg. Mi csak arra figyelmeztetünk, vigyázzunk, nehogy ve-
lünk is hasonló valami történjék. 

Róma. 0 s z e n t s é g é n e k s z ü l . n a p j a . A s z e n t -
s z é k v i s z o n y a O r o s z o r s z á g h o z , sat. 0 szentségé-
nek egészsége, annak daczára, hogy a magas aggastyán 
május 13-án élte 84-ik évébe lépett, s hogy a keserűségek-
ből is elég jutott neki, mégis, hál' Istennek kitűnő. Fogyat-
kozást nem ismerő fiatal hévvel fogadja a számtalan kül-
döttségeket a világ minden részéből, s ez alkalommal tar-
tatni szokott époly jeles mint változatos, gyakran rögtönzött 
beszédei fényes bizonyságot tesznek arról, hogy a testnek 
egészségével fönkelt szellemének teljes töretlen épsége kar-
öltve jár . Legújabban számos angolt s francziát fogadott ő 
szentsége, kik szerencséseknek érzék magokat, hogy e tisz-
teletreméltó, szent aggastyánnak szavát hallhatták, áldását 
vehették. Hogy ezek közt sok protestáns is volt, szükségte-
len említenem. 

A zárdák elconfiscálása feltartóztathatlanul ,halad'. 
De a megmaradtakban is csak ugy tengődnek a szegény 
szerzetesek s apáczák. A nyomor nem egy ilyen, Istennek 
szentelt házban oly fokra hágott már, hogy az étel-adago-
kat lejebb szállítani kellett, sőt hogy már nem egy helyen a 
kenyérrel is fukarkodni kell ; a borról nem is szólva; mely 
a legtöbb házban már két vagy három év óta ismeretlen. A 
kormánynak egyik legújabb erőszakos tette abban áll, hogy 
a döméseknek generalis főnökét hivatalos személyzetével 
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együtt a S. Maria sopra Minerva czimü zárdának még azon 
néhány szobáiból is kiűzte, melyeket eddig a hirhedt liqui-
dationalis törvény értelmében elfoglalva tartottak. Ezek he-
lyett néhány padlásszobába szorították szegényeket, hogy 
ez uton más lakás keresésére birják őket, mit azonban 
aligha fognak tehetni ; mert sokkal szegényebbek, semhogy 
lakbért fizethessenek. A san Pangrazióban lakó karmeliták 
fölött is függ már Damokles kardja, hasonlólag a Monte 
Marión levő hieronymiták s a Porta Angelica előtt lakó, 
Jézus szent szivéről nevezett atyák felett. A theatinusoknak 
szent Andrea della Valle mellett lakó généralisa is kiűzetett 
eddigi lakásából, mely helyett néhány, eddig raktárul szol-
gált helyiség jelöltetett ki neki. 

Austrialiában uj egyházi tartomány alapíttatott, mely-
nek székhelye Melbourne városa, hol körülbelül 20,000 ka-
tholikus lakik. Első érsekké dr. Gould neveztetett, eddig 
plébános a westminsteri megyében. Uj bibornokok válasz-
tásáról egyelőre mit sem hallani. Egy ideig arról volt szó, 
hogy legközelebb amerikai bibornok is fog kineveztetni, mit 
az amerikai katholikusok bizonyára nagy hálával fogadná-
nak, legújabban pedig az ilyféle kinevezés ismét valószínűt-
lennek tartatik, 

A^diplomatiai összeköttetések Oroszországgal legujab-
ban ismét megszakittattak, miután különben is már több év 
óta egy alsóbbrendű ügynök, valami Kapnist ur által nagy-
nehezen fenntartattak. Az ujabb szakadás módozataira nézve 
a ,Libertàl, állitólagosan megbizható forrásból azt beszéli, 
hogy a kezdeményezés a Vaticánból jött, hol IX. Pius már 
is egyszer egy orosz követet, ki szemébe hazudni mert e 
szóval büntetett : „uscite — menjen az ur !" Ez Meycndorff 
báróval történt, szintén azon üldözések miatt, melyeknek 
a chelmi püspökség katholikusai a szakadárok részéről ki-
téve voltak. A jelenlegi szakadás pedig véletlenül ismét 
ugyanezen püspökség miatt történt. Rómában ugyanis ter-
jedelmes s kimeritő jelentést vettek azon vérengzésekről, 
melyeknek a megye kevéssel húsvét előtt színhelye volt. 
Antonelli bibornok eziránt felvilágosításokat követelő kér-
dést intézett Kapnist úrhoz, s midőn ez utóbbi kellő felvilá-
gosításokkal nem szolgálhatott volna, értésére adta neki, 
miszerint ő szentsége épen nem szívesen látja magánál egy 
oly hatalomnak képviselőjét, mely még a 19-dik században 
is képes ily eljárásokra vetemedni. Erre Kapnist szabadsá-
goltatását kérte Pétervártt, s bizonytalan időre távozott 
innen. F. J. 

Berlin. W i n d h o r s t b e s z é d j é n e k f o l y t a -
t á s a a k e g y ú r i j o g r ó l . „Ezek után azt kérdem, mi-
ként lehet az, hogy a 14. §. oly jogokat ruházzon a kegy-
uraságra, minőkkel az eleddig soha sem birt ? Alkotmá-
nyunk oly törvényt helyzett a maga idején kilátásba, mely 
által a kegyúri jog eltöröltetnék ; önök pedig oly törvényt 
hoznak itt, mely a kegyúri jognak oly jelentőséget tulajdo-
nit, minővel az soha, a világnak semmiféle egyházában sem 
birt, sőt minővel birnia nem is szabad. A kegyúr bizonyos 
tett jótétemények, illetőleg bizonyos, temploma irányában 
elvállalt kötelességek fejében azon joggal bir, az ezen tem-
plom melletti szolgálatra oly személyt, mely előtte különö-
sen kedves, kijelölni, de a canom küldetést az ekként kije-
lölt az egyházi hatóságtól kapja, s az evangelikus egyház-

ban nem kevésbbé mint a katholikusban az egyházi hatóság 
igtatja be azt, kit a kegyúr kijelölt, nem pedig az állam. 
Az előttünk fekvő tvjavaslatban elrendeltetik, hogy a kegy-
úr ,töltse be' az üresedésben levő helyet, vagy gondoskod-
jék helyetesitésről, — készakarva hangsúlyozom ezt a szót: 
,töltse be', — s ha megtette, akkor a kormány az ekként az 
illető hivatalba beleültetett egyént törvényes plébánosnak 
vagy törvényes helyettesnek nyilatkoztatja ki. Mig eleddig, 
mint valamennyiben, ugy a katholikus egyházban is az egy-
ház adta meg a küldetést az Ige hirdetésére s a szentségek 
kiszolgáltatására, addig ezt ezentúl dr. Falk minister ur s 
esetleges utódjai tennék ; — megvallom, hogy ez oly aposto-
latus, mely előttem csak igen kétes belértékkel bir". 

„Ez nem megy, uraim ! Csak mellesleg emlitem, hogy 
másreszt különféle büntetések terhe alatt oly kötelességek 
s teendők ruháztatnak a kegyúrra, melyektől eddig ment 
volt. Miként akarják ezen eljárást jogtudományilag iga-
zolni, azt époly kevéssé értem mint azt, miként szándékoz-
nak törvény utján oly jogokat ráruházni a kegyurakra, me-
lyekért ezek nem folyamodtak, s melyeknek elfogadásában 
talán mégis csak bele kellene egyezniők is". 

„Itt van mindenek előtt a 16. §., mely szerint azon 
esetre, ha a kegyúr elmulasztja valamely üres javadalom 
betöltése iránt a törvény szerinti kellő időben megfelelőleg 
intézkedni, helyébe a község lép, mely egyúttal ott, hol 
nincs kegyúr önjogulag is az üres állomás betöltéséről gon-
doskodik. Az e felöl folyt viták alatt már kísérlet is tétetett 
azt állítani, illetőleg bebizonyítani, hogy a lelkészeknek a 
nép általi választása a kath. egyházban sem valami idegen-
szerű dolog. Idegenszerű ugyan nem, uraim ! csakhogy ritka 
s rendkivüli. De ami mindig a fődolog, az az, hogy az egész 
választás minden körülmények közt semmi egyéb, mint egy 
bizonyos személynek kijelölése az egyházi felsőség előtt, 
mely e személyt szabadon elfogadja vagy visszaveti. De 
még azon esetre, hogy ezen választási jog az egész egy-
házban általános divnék, gyakorlása mindig csak azon 
feltétel alatt történhetnék, hogy az egyházi hatóságnak 
módjában lenne a választottat szabadon visszautasítani ; 
— mert ha nem igy lenne a dolog, akkor a lelkészek kül-
detésöket nem a püspöktől vennék, hanem vagy a köz-
ségektől, azon esetre, ha az állam a helybenhagyás jogát 
nem tartotta fenn magának ; vagy ismét, ha fentartotta, Falk 
minister úrtól." 

„Ezek ugy látszik, világosan s minden kétséget kizáró 
módon igazolják amaz állítást, hogy a szóban forgó törvény 
a kath. egyháznak, söt minden egyházi szervezetnek, ameny-
nyiben a papoknak alkalmazásáról van szó, gyökeres fel-
forgatását czélozza. Ezt önök nem tehetik, ezt nem szabad 
tenniök, ha a lelkismereteket kimélni, ha nem akarják azo-
kat kísértetbe vinni, ha nincsen szándékuk minden egyházi 
viszonyt merőben felbontani s tönkretenni. Ha önök azt hi-
szik, hogy a májusi törvényeknek érvényesítéséhez ragasz-
kodniok szabad, söt kell is ; akkor kérem, vessenek véget 
az egész viszálynak, olyképen, amint az az osztrák törvény-
nek általam felolvasott czikkelyei által történik. Vegyenek 
el az illető paptól minden, bármiféle állami teendőt, amelyet 
működésében még csak felfedeznek ; de hagyják meg neki 
azt, ami egyházi, akkor elválunk egymástól, mi, hitem sze-
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rint nem akadályozza, liogy azért egész békességben egymás 
mellett ne éljünk." 

„Ez az, amit előlegesen meg akartam mondani önök-
nek. Ezenkivül pedig még arra is figyelmeztetem önöket, 
hogy azon esetre, ha e tvjavaslat várakozásom ellenére is a 
többség által törvényül elfogadtatnék, hogy én akkor, te-
kintve az alkotmánynak ebben rejlő megváltoztatását vagy 
jobban mondva felforgatását azt fogom indítványozni, hogy 
az alkotmányon teendő minden változás körüli, alkotmányos 
módot tartsuk meg, azaz, hogy ugyanezen kérdés 21 nap 
múlva ismét a ház elé hozassék." 

Ezek közt a porosz ,Culturkampf' már az asszonyok 
ellen is indul. Aachenban egy , Verein christlicher Mütter' 
czimü nőegylet létezik, melynek ,államveszélyessége' irányt-
adó körökben annyi nyugtalanságot okoz, hogy rendőri fel-
ügyelet alá helyeztetése, ha nem feloszlatása elhatározott 
dolog. Az egyletnek elnöke, Lucius, "bírod. képviselőnek 
neje már is utasítást vett a rendőrségtől, hogy az egyletnek 
alapszabályait 48 óra alatt küldje be, különben . . . sat. 

A mi pedig a birodalmi tanácsnak Jogügyi' bizottsága 
által kidolgozott polgári házassági tvjavaslatot illeti, ugy-
látszik, hogy a szövetségtanács azt vissza fogja vetni ; mert 
Hamburg, Oldenburg, Szászország, Meklenburg és Braun-
schweig a kötelező polgári házasság ellen nyilatkoztak s hal-
lomás szerint a bajor kormány sem hajlandó, otthon ide vo-
natkozó tvjaslatot a kamara elé hozni. E tekintetben íizon-
ban igen sok Poroszország magatartásától függ, s ha az 
ottani rendszer még soká tartja magát, félő, hogy a kisebb 
államok birodalmilag s egyébként addig fognak zaklattatni, 
mignem beleegyezésöket adják. 

IRODALOM. 
De Bontani Pontificis infallibilitate, seu Vaticana Defi-

nitio contra novos haereticos asserta et vindicata, auctore 
Jo. Perrone S. J. (Folyt.) A 9. fejezetnek czime: ,Vaticana 
definitio a Jani et Dötlingen obiectionibus speciatim vindi-
catur' eléggé mutatja annak érdekes voltát. E fejezetnek l-ő 
czikkelye a Huber-Döllingerféle ,Janus' czimü könyvnek 
rövid, megsemmisítő bírálattal összekötött ismertetése után, 
tüzetesen annak a pápai tévmentesség ellen összehordott ál-
érveivel foglalkozik. „Talis est complexa idea istius libelli — 
mondja ezen alkalomból a tudós szerző a szóban forgó fércz-
müről — qui tantum excitavit rumorem, quin tarnen quid-
piam contineat, quod veram diíficultatem ingeneret, ac novi 
quidpiam proférât. Verum praestat post eiusmodi generic;™ 
expositionem praecipuas saltern eius partes, quae ad rem 
nostram referuntur, excutere, ut pateat assertionis nostrae 
Veritas, ac istorum ,summorum worum' theologicae scientiae 
germanicae exiguitas". 

Azon Janus-féle ellenvetések, melyek ezen bevezetés 
után döntőleg megczáfoltatnak a következők : I. Incze s I. 
Geláz pápák azt hirdették, hogy azon gyermekek, kik az 
oltári szentség vétele nélkül meghalnak, elkárhoznak, mely 
tant a tridenti zsinat tévesnek nyilvánított. II. Konstantin s 
Formosusnak szentelései semmiseknek nyilatkoztattak ki ; 
söt még a 12. században a simoniacus püspökök által végzett 
szentelések ilyeneknek tekintetnek. I. Miklós a csakis ,in 

nomine Christi' tett megkeresztelést érvényesnek mondja, 
ellenben pedig a görög szertartású papok által elvégzett bér-
málást érvénytelennek. II. (III ) István semmisnek nyilvá-
nított minden rabszolganővel kötött házasságot, ellenben 
érvényesnek a borral történt keresztelést. III. Coelestin a 
házassági köteléket fel akarta bontani azon esetre, ha az 
egyik fél eretnekségbe esett, mely törekvést, illetőleg tételt 
II. Incze s VI. Adorján kárhoztattak, sőt az utóbbi III. Coe-
lestint épezért eretneknek is mondta. Ismét I. Miklós azt 
állitotta Jánus szerint, hogy az oltári szentségben kezeink-
kel s fogainkkal érzékileg is (sensualiter) érintjük Krisztus 
testét; III. Miklós, V. Kelemen és XXII. János a ferencz-
rendüek szegénységére vonatkozólag merőben ellentmonda-
nak egymásnak, végre pedig IV. Jenőnek az örmények szá-
mára kiadott utasításból az következik, hogy a kath. egy-
házban csak négy, voltaképen pedig épenséggel csak két 
szentség van. Felhozatik még a Sixtus s Kelemen-féle biblia-
javítás, a szentképeknek Nagykároly birodalmában tör-
tént megtiltása, a sz. István pápa s sz. Cyprian közti-vita 
az eretnekek keresztsége körül s egyéb történelmi csekély-
ségek ; melyek a pseudo-Isidorból vett, tarthatatlan érvek-
kel, a ,szent Inquisitio' s a boszorkánypörök emlegetésével s 
még néhány hasonfaju haszontalansággal együtt nagyonis 
igazolják a tudós szerzőnek, könyve 162. lapjának Jánus 
összeirói felett mondott eme rövid, de velős Ítéletét : „Sicut 
sagittae parvulorum factae sunt plagae eorum". (Folytatjuk.) 

= Az , Uj Magyar Sión1. Áprilisi füzete. Tartalom : 
Megnyitó beszéd. — Párvonalozás, Hazslinszky J.-tól. — 
Szent V. Pius pápa, Fábián J.-tól — Rajna vidékén, Masz-
laghy F.-töl. — Irodalom. — Vegyesek. 

VEGYESEK. 
— Nulla dies sine linea. Szinte jól esik nekünk, hogy 

midőn lapunknak ,A liberalismus s a zsidóuralom' czimü 
czikkeit bizonyos urak ultramontán szűkkeblűség által su-
galmazottaknak mondhatnák, oly lapban találunk hasonló 
érvelésű levelezésekkel, melyet e hibáról bizony senki sem 
vádol. Ime mit ír a ,M. Politika' 104. számában egyik vidéki 
levelező a zsidó kérdésről : „.. . mindezen nyomorokhoz járul 
még az oly általános pénzszükség, milyent ez a nyomorult 
emberkor még nem ért. 

A pénz kamatja hallatlan magasságra hágott. 
Nem szinezek — valót írok. 
Jó hitelű birtokossal szemben, a rövid idejű, úgyneve-

zett hónapos kölcsön kamatja 50 — 60 százaléktól egész 100 
—150 százalékig; de van eset 365 százalékra is — mi oly-
formán kezeltetik, hogy az illető pénztulajdonosa egy forin-
tot napjára, egy krajczár kamatra ad kölcsön s fájdalom 
vannak megszorultak, hogy igy is kénytelenek felvenni — 
ez nem színezés — ez tény. 

Az elszegényedés, különösen a középbirtokos osztály-
nál oly általános s oly mérveket öltött, hogy az minden ko-
molyan gondolkodó honpolgárt csaknem kétségbe ejt, e sze-
rencsétlen haza jövője felett. 

Mert kik lesznek tulajdonosai a földbirtokától meg-
fosztott volt úrbéresek és középosztályu magyar birtokosok 
földbirtokainak ? 

Mindenütt, de mindenütt zsidók és csak zsidók ! 
Már pedig — kevés kivétellel — milyen tulajdonosai, 

kezelői, s szükség esetén, milyen védelmezői a zsidók a föld-
nek s abban a hazának — tudva van azok előtt, kik érték 
azon kort, midőn védeni kellett a hazát. — A mostani nyo-
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morult pénz- és szerencsétlen perlekedési viszonyok közt 
övék Magyarország, felépíthetik rajta az elpusztult Jeru-
zsálemet, s ugylátszik, rajta is vannak. 

De hogy is ne ! Mióta a honboldogitó, ritka lángel-
méjü, modern törvényalkotó, nagy szellemű Horváth Bódi, 
ezen, a mi csak szerencsétlen félszeg törvényeket alkotó hon-
gyűlésünkön keresztül hajtotta, honositási törvények nélkül 
a feltétlen zsidó-emancipatiót, országos és vidéki bankok 
felállítása nélkül, az uzsoratörvény eltörlését, azóta e nagy-
szellemü, Magyarországnak örökre keservesen emlékezetes 
volt igazságügyére, zsidók kezére és kényére játszotta aka-
ratlanul is Magyarország jövőjét — aki él, meglátja. 

Egy kis mohácsi csapással felérő törvényalkotásai vol-
tak ezek dicső Horváth urnák. 

Már most a zsidó urak, nemcsak birtokot vásárolnak, 
természetesen legiöbbnyire csak árverésen — holdankint 
1 frttól 5—6 frtig — de lassan-lassan még a robot egy mo-
dern neme helyreállitásán is tevékenyen működnek — ami 
ilyformán történik. 

Néhány forintot kölcsönöznek az elszegényedett nép-
nek, s ez szolgál kamatjában a tőkével felérő gyalog nap-
számokat. 

A marhájából kipusztult volt úrbéres földbirtokos gaz-
dának pedig adnak 120—160 frtot kölcsön, hogy szerezzen 
vele ökröt s ezen ökrökkel kötelezi magát, hogy hetenkint 
két napot szolgál kamatul zsidó urának. 

Nem rajzolok most többet — inkább máskor, ha he-
lyet nyerek ez általam nagyrabecsült lapban." 

— Sybel, a német történethamisitók nagymestere a 
porosz alsóház május 6-iki gyűlésében azon jezsuiták közt, 
kik állitólag azt tanitották, hogy ,a czél szentesíti az esz-
közt', megnevezte — aquinci sz. Tamást is ! . . . Ez sem 
nyeri meg a bold, pater Roh diját ! 

— Kölnben a legújabb hivatalos számítás szerint 800 
,ókatholikus' család van, melyek összesen 3000 s néhány 
,hivőt' szolgáltatnak Tangermann urnák, a kölni ókath. 
pásztornak. Tekintve, hogy Kölnben 110000 katholikus la-
kik, s hogy e város, München s Bonn mellett az u. n. óka-
tholicismusnak egyik főgyupontja akart lenni, hol érdeké-
ben a leghevesebb agitatio folyt, meg kell vaiLni, hogy 
eredménynek ez a 3000 (üres) fő vajmi kevés. — Fuldában 
12 kis leány, kik a májusi ,törvények' valamelyik pontja 
miatt bezárva volt káplánt, Webert, midőn szabadon bo-
csáttatása után ismét először iskolába jött, fehérbe öltöz-
tetve az iskola ajtajánál fogadták, a rendőrség elé idéztet-
tek. E leányok legnagyobbika 13 éves, vétkök : ,a gyüleke-
zési joggal való visszaélés' ! — Janiczewszki pózeni segéd-
püspök felszólittatott, fizesse le, különbeni végrehajtás terhe 
alatt azon 500 tallérnyi büntetést, mely az ókatholikus 
Schröterhez intézett ,fenyegető'j levélért rovatott rá. 

— A legutóbbi porosz-franczia háború alatt történt, hogy 
valamely tiszt exercirozás közben egyszerre csak egy olva-
sót lát a földön heverni. Felveszi, s e szóval : „kié ez az ol-
vasó ?" felmutatja a csapat előtt, hogy tulajdonosa jelent-
kezhessék. Azonban senki sem jelentette magát, az illető 
attól tartván, hogy majd a tiszt rosz élczet csinál rá. Ez 
azonban, midőn a legények mindnyájan hallgattak, e szóval 
nyul zsebébe: „talán csak nem az enyim?" — „nem bizony, 
itt van" . . . . s ezzel kihúz egy másik olvasót, minek láttára 
az elsőnek tulajdonosa legott jelentkezett. Bátor katona le-
hetett a harczban, de a meggyőződés bátorságával nem birt. 

— Eltaláltuk ! Azt irja a ,P..E. s I. L.' 20. számában : 
„Garibaldi ismeretes tábori káplánja, a szerzetesrendjétől v . 
evang. egyházhoz tért páter Grassi (Rel. 39. sz. 310. 1.) kö-
gelebb házasságra lépett bizonyos Annunciata Gavagnoli 

hölgygyei. A házasság polgárilag köttetett a római kapito-
liumban, hol Gavazzi s Carnelli, szintén kilépett barátok 
voltak a tanuk." — Nos hát nem ismerjük-e jól a ,P.E.S 
1. L.'-nak kegyeltjeit s ideáljait ? Egyébiránt nagy hálával 
tartozhatnak a mindenféle fajú protestantismusnak ama bi-
zonyos ,hölgyek', kik a ,tiszta evangyeliomi igazság' segít-
ségével, ha már máskülönben nem, ugy legalább egyegy 
megszökött barát képében ,férjet' kapnak. Ez lehet oka an-
nak is, hogy az ,evangyeliom', ugyancsak a ,P. E. s I. L.' tu-
dósítása szerint annyira terjed a Kaliforniában napszámos-
kodó chinézer asszonyok között. 

— Chinából s Anamból ismét igen szomorú hirek ér-
keznek véres üldözésekről, melyeknek az ottani kereszté-
nyek legújabban kitéve voltak. A shanghai franczia gyarmat 
szenvedett legtöbbet. A francziák ott hallomás szerint köz-
utat akartak vezetni egy chinai temetőn keresztül, min fel-
bőszülvén a benszülöttek a keresztényekre, különösen a 
francziákra törtek. Anamban az ,Univers' szerint hatezer 
keresztény szenvedett vértanúhalált. Ugyané lap ezért a 
franczia kormányt okozza, mely számos, e vidékeken hoszu 
idők óta megszállva tartott erőditményt egyszerre minden 
ok nélkül kiürített. 

— Baden nagyherczegségében 1300 katholikus pap 
van, ezek közül most egy lett ókatholikussá, Dilger, über-
lingeni plébános, ki a csalatkozhatlansági dogmát elfogadni 
vonakodván, a káptalani helyettes által javadalmától meg-
fosztatott, melyben azonban az ,állam' most már természe-
tesen megtartani fogja. Ellenben Messkirch városkájából, a 
Döllinger-felekezetnek egyik főhelyéből azt jelentik, hogy 
az uj eretnekeknek legnagyobb része visszatért a kath. 
anyaszentegyház kebelébe. — A papi államvizsga tárgyai a 
legujabbi ministeri rendelet szerint a következők : 1) oly j á r -
tasság a latin nyelvben, hogy a vizsgálandó elébe adott, nem 
túlságos nehéz helyeket még költői müvekből is lefordíthasson 
s megmagyarázhasson ; 2) ugyanez a görög nyelvből is kiván-
tatik, a költők kizárásával 3) a bölcsészet történetének álta-
lános ismerete; 4) vázolatos ismerete az általános világtör-
ténelemnek ; behatóbb jártasság az európai, különösen az 
ujabb német történelemben, ugy hogy a vizsgálandó képes 
legyen legalább a főbb mozzanatokat évszámok s belső össze-
függésök szerint elősorolni ; 5) általános átnézete a német 
irodalomnak Klopstock óta. A vizsgának calculusai : kitűnő, 
jó s elégséges. A vizsgáló-bizottság tudomány- s műegye-
temi, valamint középtanodai tanárokból, vagy a legfőbb 
iskolai tanácsnak néhány tagjaiból áll, egy belügyministeri 
hivatalnoknak elnöklete alatt, mely bizottság szótöbbséggel 
dönt a vizsga eredménye felett. Megbukottak egy év alatt 
még egyszer tehetik a vizsgát, harmadszorra pedig nem. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 414 frt. 14 kr., 140 frank aranyban, 
7 db. es. k. arany, 6 db. ezüstforint és 2 régi húszas. 

Mélyen tisztelt szerkesztő ur ! 
A Veszprém egyházmegyei csökölyi alesperesség ezévi 

tavaszi coronája május 5-én, esetleg szentséges Atyánk név-
ünnepén tartatván, nem mulaszthatták el a kerületi paptár-
sak Jézus földi Helytartójának szorongatott helyzetére gon-
dolva parányi segélyadományokkal mélyen érzett kegyele-
tük és igaz fiúi hódolatuk áldozatát meghozni. 

Ennek eredménye az ide mellékelt 20 frt, melynek a 
Méltóságod lelkes buzgalma folytán gyűjtött előbbi összeg-
hez csatolását általam alázattal kérik. 

Főt. szerk. urnák Nagybajomban május 19. 1874. 
Krisztusban szerető rokona Kisovies József,, esp. pleb. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Szerkesztői lakás, Budán 
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Pesten, május 27. 4«. I. Félév, 1874. 
Tartalom. A papgyülölet. — Égető kérdések. — A liberalismus és a zsidóuralom. — Egyházi tudósitások : Pest. Öt 
pont a polgári házasságról. Hakomas. Az egyház tanitói küldetése és ami századunk. Berlin. Báró Schorlemer-Alst. — 

Missiói tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A papgyülölet. 
Hogy mindaz, ami manap a világ különféle 

részeiben a ,Kul tu rkampf ' , az ,interconfessionalis 
törvények1-, ,az egyliáz s az állam közti viszonyok 
rendezésének1 elnevezése a la t t történik, minden in-
k á b b csak nem komoly, a birodalmak s nemzetek 
j a v á t szem előtt t a r tó törekvés, hanem inditó okát 
végelemzésében a legközönségesebb papgyülöletben 
ta lá l j a , mely majd mint josefinisticus velleitások, 
m a j d mint protestáns türelmetlenség, majd mint 
a judaismus szolgálatában álló páholynak ádáz 
dühe, nem r i tkán pedig egyszerre több i ly a lakban 
is muta tkozik , — e felett egészséges érzekekkel el-
lá tot t s értelmes emberek közt vita sem lehet többé, 
s minden rangú s rendu ellenségeink igen keveset 
lá tszanak józan eszünkről feltételezni, vagy nagyonis 
vakmerők, ha üzelmeiket különféle ,poli t ikai ' szó-
lamokkal körü lagga tván azt hiszik, hogy mi papok 
csakugyan álmélkodva bámul juk ezt a legújabb 
státusbölcseséget, mely az ál lamokat nem a mind-
inkább nagyobb mérvekben terjeszkedő közerkölcs-
telenségtől, nem az óriási léptekkel haladó közelsze-
gényedéstől, nem a mind e két tényezőből kény-
szerszükségességgel fejlődő socialismustól, szóval 
nem a haszontalan s lelkismeretlen kormányzási 
modornak vészes következményeitől , hanem ama 
néhány száz, fekete reverendát viselő, anyagi lag 
többnyi re nem épen fényes helyzetben levő, szelle-
mileg pedig a tudomány s felebarátai lelki üdvének 
ápolását czélul ki tűzött embertől félti , kit papnak 
nevezünk. 

Pedig ugy van. Minden bajér t a papot teszik 
felelőssé, ,a papi hatalomnak megtörése', ,a papi be-
folyásnak megszorítása' s még néhány hasonértel-
mii s hasonértékü üres szó képezi quintessentiáját 

azon társadalmi bölcseségnek, melyet néhány ra-
vasz fő addig elmondogatott a nagy tömeg előtt , 
mig ez most elhiszi, hogy a reverendásoknak zak-
lat tatása minden üdvösséges reformnak kezdőbe-
tű je s egyú t ta l az igazi ha ladásnak biztos ismérve ; 
s igen sok ügyetlenség s baklövés a nyi lvános élet-
nek kisebb, nagyobb s legnagyobb köreiben csak 
azért követtet ik el, természetesen az illetők részé-
ről mindig azon erős meggyőződésben, hogy va jmi 
okosan cselekednek, mert — azt hiszik, hogy ezzel 
a papokat boszant ják. 

Nem muta t épen ügyetlenségre azok részéről, 
kik a mai korszellemnek eredeti alkotói voltak, s 
kik ma annak kiváló előharczosai s terjesztői, hogy 
mindenekelőt t s következetesen a papok ellen indi-
t o t t á k s indi t ják még ma is közvéleményt ; mert 
midőn egyszer a várnak rendes s jól begyakorlot t 
őrsége meg van verve, akkor a vár is el van fog-
lalva ; mert a többi benlakónak bármi ly lelkes 
ellenállása nem képes a rendezett hadoszlopok ál ta l 
intézett támadást soká fe l tar tózta tn i ; pedig a táma-
dók mai nap csakugyan jól rendezett, jól begya-
korlott s egységes vezetés a la t t álló sereget képez-
nek. Há t még ha ezek a ,benlakók l igen-igen n a g y 
része minden egyebet tesz, csak azt nem, hogy szü-
lőhelyét, atyai házát a gonosz ellenekkel szemben 
védelmezné? Sőt, ha e benlakók egyik része egye-
nesen a t ámadókkal szövetkezve, alig vá r ja a pilla-
natot, hogy kezet foghasson velők, s addig is, kisebb 
nagyobb belzavaroknak előidézése á l ta l a jó ele-
meknek s a rendes ka tonaságnak kifelé szükséges 
erejét megoszlásra, önszétforgácsolásra kényszeríti , 
mire nézve köztünk folytonos, ha mind já r t ezidő-
szerint lappangó példáink vannak , melyek azonban 
néhány év előtt, bizonyos ,autonomiai4 congressus 
alkalmával eléggé nyil tan előtérbe is tódul tak. 
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Azonban vigyázzunk, nehogy tollúnk oly térre 
átcsapjon, melyre ma még nincs kedvünk lépni, 
ámbár nem mondom, hogy t. szerkesztő ur enge-
delmével holnap az ,autonomiá'-ról is nem irok va-
lamit , miről, ha nem is lesz merő ra jongás egy igen 
kétes becsű s könnyen végszélyes méreggé válható, 
állitólagos gyógyszerér t , mégis felteszem, hogy t. 
szerk. u rnák tetszésével találkozand — most pedig 
hadd tér jek vissza felvett tárgyamhoz, mely, ha 
neve ta lán nem valami szerfelett széphangzásu is, 
mégis nagyon ,korszerű', amennyiben korunk egyik 
kirivó jellemvonását képezi — visszatérek tehát a 
papgyülölethez. 

Vannak emberek, s pedig a most élő nemze-
déknek nagy , ta lán legnagyobb része, kik u g y be-
szélnek és élnek mintha — sit venia verbo — ren-
deltetésük nem az lenne, hogy Istent mindig jobban 
megismerve, őt szeretve s neki szolgálva örökké 
üdvözül jenek; mint inkább az, hogy Istenre nézve 
a lehető legnagyobb tuda t lanságban maradva , s 
miket nem értenek, azokat káromolva — Pét. I I . 2, 
12. — folytonosan t ámad janak ellene, mig végre a 
magok romlot tságában elvesznek; — kik tehát oly 
oktalanul élnek, mintha rendeltetésük nem az üd-
vözülés, hanem az elkárhozás lenne. 

S ezek azok, kik a papban gyűlöl t ellenségö-
ket l á t j ák ; mert élete, példája, szava, tani tása mind 
oda i rányul , hogy czéljoktól el-, s más oly czélhoz 
vezesse őket, melyet ők, az oktalanok kerülnek, azt 
gondolva, hogy megszűnt lé tezni ; mert ők meg-
szűntek hinni benne. Ezek azok, kik a folytonos 
zaklatások Damokles-kardjá t szeretik a pap feje 
felett látni , hogy ne merje őket még csak egy szó-
val is megakadályozni abban , ha nekik vakon a 
pokol felé rohanni tetszik. 

Pedig szükségtelen elővigyázat ez ; — mert tá-
gas a kapu s széles az u t , mely a veszedelemre vi-
szen — Máté, 7, 13. — ez a kapu pedig mindig 
ny i tva áll, s bemenni r a j t a , mindenkinek személyes 
szabadságában áll, melynek érvényesítésében nem 
akadályozha t ja őt a pap, bármennyi t beszéljen, int-
sen, figyelmeztessen is. Semmiféle emberi működés 
sem képes megakadályozni azon szabad aka ra tnak 
érvényesülését, melyet Isten maga, úgyszólván, 
tiszteletben tar t . Krisztus U r u n k azért szállt alá a 
földre, hogy a legundokabb szolgaságból, a bűn-
nek szolgaságából váltson meg minket, s e helyett 
o ly igát rakot t vál lainkra, mely gyönyörűséges — 
u. o. 11, 30. — nem pedig zsarnoki; ha nem akarod 
viselni, szerencsétlen, bizony vajmi könnyen leráz-

hatod, nem csak ha száz pap is van melletted, de 
ha magad is vagy pap ; mert ez a száz pap csak azt 
kéri, sőt követeli jog gyanán t , szabadjon neki az 
Isten igéjét egész teljében, egész terjedelmében hir-
detni, — váljon ez megfoszt-e téged azon lehetőség-
től félre állni s nem hallgatni r á j o k ? . . . 

Nem bizony ! Azonban az itt a bökkenő, hogy 
bizonyos urak nem érik be vele, ha magok elkár-
hoznak, hanem az egész emberi nemet szeretnék 
magokkal rántani . Ezért azt szeretnék, ha az egész 
világon soha szó sem történnék többé Is tenről , 
annak legszentebb akaratáról , vallásról, egyházról , 
emberi kötelmekről, az ezeknek teljesitésére vagv 
elhanyagolására ki tűzöt t ju ta lmak — illetőleg bün-
tetésekről, amiről ezek a papok egész éltökön át , 
uton útfélen, szóval s tettel prédikálni szoktak ; — 
azért gyűlöl ik a papot, azért akadályozzák műkö-
dését, törik meg, a hol lehet s amint lehet befolyá-
sát, üldözik, zakla t ják , gúnyo l j ák s u tá la t tár-
g y á v á teszik, csak hogy a nép elfordulva tőlök, 
hozzájok forduljon, velők együt t örökre elveszendő. 

S ez a papgyülöletnek egyik kiváló, figyelembe 
veendő oka : hogy a keresztényellenes korszellem a 
papságban joggal egy ik főakadá lyá t l á t j a korlát-
lan terjedésének ; hogy veszélyes s hatalmas vetély-
társat lát benne, kit minden, bármiféle eszközzel is 
á r ta lmat lanná tenni, elgyengiteni, megsemmisiteni 
kell. Harcz ez, a sötétség fiai s a világosság gyer-
mekei közt ; s ily harczban, mi természetesb, mint 
hogy ezek ellenségeikért imádkozzanak, mig azok 
pokoli dühhel gyűlöl ik azokat, kik szemben alla-
nak velők. 

Tehát tudják-e ezek, mit cselekesznek? Mert 
hogy valaki tudva s akarva elkárhozni akarna , azt 
már csak a minden emberben meglevő önszeretet sem 
engedi meg hinnünk. Ha ezek bizonyosan tudnák , 
hogy ezen az uton örök vesztökbe rohannak, min-
den bizonynyal e lhagynák, s hogy most r a j t a van-
nak, ennek oka az ál talános hi thagyás , a közhitet-
lenség, miről legközelebb. (Vége köv.) 

É g e t ő k é r d é s e k . 
(Folytatás.) 

Eddig felmutatott ábráink azt bizonyítják, hogy a 
nap oroszlányának, a nálunk is plenipotencirozott, teljha-
talmi uralkodással ellátott liberalismusnak autonomiánk el-
leni harcza, — élethaldlrai küzdelem akar lenni ; mely csak 
is egyiknek vagy másiknak halálával végződhetik. 

Ez az oka, hogy ezen autonomia-ellenes irtóháboru, — 
jelenleg is nemcsak Berlin-; de Bécsben és Pesten is annyi 
szívóssággal, oly bámulatos kitartással folytattatik. A junius 
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28-ki programmbeszéd éa cultusügyéri expoaé ujabb ria-
dók e végzetes irtóháborura ! Azért : 

Nincs, nem is lehet reménység, hogy kath. congressu-
sunk többségének autonómiára vonatkozó dolgozata a jelen-
legi Sándor-utczai hús által beczikkelyeztessék. 

A kisebbség által képviselt liberalismus határozata pe-
dig nem kellhet, és nem is kell nekünk ! 

Mert ez egyházunknak nem felszabadítása, de még na-
gyobb leigázása leendene, s annyit tenne, mint öt az állam-
szekeréhez lánczolni, s rendőri közeggé aljasitani ; püspökeit 
s áldozárait pedig, lelkiekben is a cultusügyérség alárendelt 
szolgáivá tenni, (mely tekintetben azt hiszszük, hogy alig 
van különbség ,jobb' s ,bal' között. Szerk.) 

Mert ma már annyira jött a dolog, hogy a cultusügyé-
rek illető országaik religiójának épen oly felelős főnökeiül 
képzelteinek, mint milyen a hadügyminister a hadseregre 
nézve, s amily felelős főnöke a tengerészet ministere a hajós 
seregnek. 

A kath. egyházat gyakorlatban oda akarják vinni, 
hogy az ne legyen egyéb, mint egy ága a nyilvános admini-
stratiónak, akkép kezelve a kormány által, mint a vámok, 
hidak, és országutak administratiója. 

Mit ? s egy kath. püspök lelkismeret s egyházi fegye-
lem dolgában, — a a azentaégek kiszolgáltatását illetőleg, 
egy oly Ítélőszék hatóságát ismerje el, mely talán emberek-
ből áll, kiknek épen semmi religiójuk sincs ? 

Lehet-e fonákabb valamit képzelni, mint ha kath. vi-
lágiak, kik bizonyosan némi zavarba jönnének, ha csak az 
Isten tiz parancsolatait, vagy az egyházéit kellene elszám-
lálniok ? 

Vagy plane protestánsok és héberek, — illetőséget 
követelnek, például a szentségek kiszolgáltatását, a 
hittan magyarázatát stb. illetőleg. 

Ok, — kik a szentségekkel soha nem éltek, a kath. 
hittant soha nem tanulmányozták ? a fegyelmi rendszabá-
lyokat csak hírükből ismerik. 

A kath. egyház majd kétezer évtől fogva önmagát 
kormányozza: azért nem lehet, nem akar a status kormány-
zása alá vetett nyilvános administratio ága lenni. 

Ha a junius 28-iki programmbeszéd és cultusügyéri 
nyilatkozvány hőseinek úgynevezett hivatalos és a status-
nak alárendelt religióra, találóbban, nemzeti egyházra van (?) 
szükségök, ugy máshová kell fordulniok. 

l-sö Napoleonnak e tekintetben a protestautismust 
ajánlák ; — s ezt egyedül a status iránti amaz alárendelt-
sége miatt, melyre a katholicismus nem képes. 

Annyi bizonyos, hogy Svéd-, Angol- és Poroszország-
ban és mindenütt, hol a protestantismus mint hivatalos ál-
lamvallás létezik, ezen helyzetét a status irányában el-
fogadta. 

A katholicismus azonban hasonló rendszerrel sehogy 
se fér össze. 

Kezeskedik erről hierarchiájának kétezer éves mustja, 
szilárdsága, rettenthetlensége, mely legújabban is Svajcz-
Porosz-, Olasz-, Frank-, és egyéb országok püspöki és ál-
dozári karában oly dicsteljesen nyilatkozik. 

Tegyenek bármit, azt még sem fogják elérhetni soha, 
hogy belőle egy kegyvadász, egy udvaroncz clerust csinál-

janak, — egy ott is, a hol engedelmeskedni nem szabad, en-
gedelmes csoportját alárendelt szolgáknak. 

0 ilyen soha sem volt ; nem — még a József-kori 
Kaunitzok, — az orosz jégrónák- és bányaüregekbei szám-
űzetések ; — a Droste és Dunin-féle deportatiók gyászem-
lékü idejében sem. 

Már pedig, ha a statusnak ezen jármát, a XIV. Lajo-
sok, József császárok, Miklós czárok, porosz Frigyes- Vil-
mosok kényuralmuk idejében nem fogadta el: — még kevésbbé 
fogja azt elfogadni képviselőházunk többségének jelenlegi 
vezérétől, ki tudvalevőleg a szabadságot tűzte ki jelszóul. 

Es ha nagy hazánkfia ellenkező véleményben rin-
gatódznék, kényszerülve lennénk szembe mondani neki, 
hogy katholikus létére sem a maga, sem a kath. fö- és alpap-
ság kötelmeiről egy szót sem ért. Vagy : 

Ha ért ; — aminthogy katholikus hivő létére kell is ér-
teni ; — s mégis amolyan amerikai rendszerrel, vér és vas 
bismarkismusával fenyegetődzik ; ugy bátrak vagyunk tisz-
teletteljesen arra figyelmeztetni, hogy a katholika egyház s 
iskola nem retteg sem a néplázadások dühétől, sem a nagy 
hazánkfia által meghozandó drákói törvények tortúrájától. 
Mert azon harczban, mely most vivatik, nem legitimistái, 
vagy napoleoni, Deák- vagy Tisza-oldali pártkérdés forog 
fenn ; hanem egy lelkismereti ügy, lelkismerettel pedig nem 
oly könnyű, mint pártokkal elbánni, boldogulni. 

Szerényen emlékeztetjük hazánk bölcsét arra is, hogy 
leghajthatlanabb dolog a világon a meggyőződésükhöz hü 
keresztények lelkismerete. 

Tessék neki a hős lengyelednek eme II. Katalin czár-
nőhöz intézett moudatát megfigyelni : „mi a szabadságot 
mindenek felett szeretjük — a katholika religiót pedig a 
szabadságnál is jobban !" 

Brittországban, a legkeményebb vezeklésekre, legpél-
dásabb bünhődesekre méltóban ; — nem szinte rég a katho-
likus papságot egy párt a rá erőltetni szándékolt fizetéssel 
akará szolgajáromba fűzni. 

Tisztelt nagy hazánkfia ellenben ; — eizáratást, hiva-
talvesztést stb..föltételező drákói törvényei mellett, — — 
ugy látszik: elszegényités, kifosztatás, tönkrejuttatás által 
akarja magyar kath. papságunkat e szolgai meghunyász-
kodásra, egyházi autonómiájának feladására kényszeríteni. 

E törvénynek egyház — de kivált nemzet- és haza-
ellenes, törvény- s igazságba ütköző természetét kimu-
tatni, egyházias és hazafias kötelesség egyiránt. 

(Folyt, köv.) Gundy Mihály esperes. 

A liberalismus és a zsidóuralom. 
(Folytatás.) 

A zsidókról értekezve, önkénytelenül is a socialisticus 
fosztogatás elmélete került szóba, szenteljünk tehát a követ-
kezőkben néhány sort, csakúgy mellesleg mondva, ennek is. 

Altalános elvül bátran azt lehet felállítani, hogy ezen 
elkobzási s fosztogatási elmélet a szegény osztályok sorsán 
mitsem javítana. Mert ha az elkobzandó összeg még oly 
óriási lenne is, hogy szétosztása után a társadalomnak min-
den egyes tagjára néhány ezer frtnyi tőke esnék, — mi mégis 
csak valaminek látszik, pedig voltaképen semmi — akkor 
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ezek ez által még nem válnának sem gazdagokká, sem meg-
elégedettekké ; mert magát a pénzt sem megenni, sem öltöz-
kedni vele, sem lakni benne nem lehet, holott a socialis 
kérdésnek legfájosb pontja épen az, hogy lehetetlen annyi 
élelmi szert termeszteni, hogy azoknak egyforma felosztása 
mellett mindenki teljesen jóllaknék. Hasonlólag nem ter-
meszt a világ annyi kendert, pamutot, bőrt sat. hogy belőle 
a mindnyájunknak szükséges ruházat készíttethetnék, vala-
mint nincs annyi kényelmes lakás a világon, hogy azokból 
minden egyes családra egyegy megfelelő jusson. Ezek oly 
dolgok, melyekre nézve minden statisticus munka bő felvi-
lágosítást ad. S épen, mivel mindezekből a kereset nagyobb 
mint a kinálat, onnan van, hogy ezen dolgok drágák, sőt az 
emberiség legnagyobb részének számára hozzá sem férhetők, 
mi épen a socialis kérdést képezi. De még ha mindnyájan 
egyforma gazdagok lennénk is, minthogy a fentjelzett tár -
gyak közül nincs annyi a világon, a mennyi kell, mégis 
maradnának még mindig olyanok, kik minden pénzök mellett 
éheznének, rongyokban járnának s kunyhókban laknának, 
mig egyúttal azok, kiknek alkalmok nyilt pénzöket értéke-
síteni épen a túlságos kereset miatt csakhamar szaporíthat-
nák azt, miáltal a vagyonbeli egyenlőtlenség dolgában is-
mét csak ott volnánk, ahol az ,osztás' előtt voltunk, nem is 
tekintve, hogy egyenlőségről e téren mindaddig nem lehe-
tend szó, mig egyrészt ügyes, szorgalmas s szerencsés embe-
rek, másrészt pedig restek, ügyefogyottak s vállalataikban 
szerencsétlenek lesznek a világon, — ez pedig oly különb-
ség, melyet ugylátszik, senki fiának sem sikerülend eltö-
rülni soha. 

E bajokon tehát egyesegyedül csak a productiónak 
növesztése, szaporitása, a legcsekélyebb számi iás szerint 
megkettöztetése segithetne; s pedig első sorban a földművelő 
productiónak, a tisztán vett termelésnek megkettőztetése. A 
földmüvelés haladásától függ minden, pedig épen ez a leg-
nehezebb, leglassabban haladó haladás ; annál is nehezebb, 
minthogy például Európában, mely a socialis kérdésnek 
súlyát leginkább érzi, a még lakatlan, tehát benépesíthető s 
termékenynyé tehető vidékeknek száma s kiterjedése arány-
lag igen csekély. De ha annyi lenne is amennyi kell, a leg-
több, amit a természet rendje szerint eredményezhetnénk az 
lenne, hogy a földi ipar termelése 25 esztendő alatt megkét-
szereztetnék, tehát csak 25 év múlva lenne meg annyi, ameny-
nyi ma már kell, addig pedig az emberek száma is szaporodott 
megint, ugy hogy — ismét ott volnánk körülbelül, ahol ma 
állunk és lamentálunk ! Ezen bajokon tehát csak a termelési 
és fogyasztási processusnak gyökeres megváltozása által le-
hetne segiteni, mi ismét mélyenható társadalmi reformokat 
tételezne fel, melyek körül az erkölcsi tényezők minden 
bizonynyal igen fontos, ha nem a legfontosabb szerepet 
játsznák. 

Ezeket előrebocsátva, kérdezzük immár, váljon a zsidó 
soeiálisták mit tettek már ezen reformoknak előkészitése s 
lehetővé tétele körül, — s egyáltalán ; lehet-e tőlök eziránt 
valami üdvösségest várni ? Semmit ! Vagy miféle jó tanácsot 
adhatna a zsidó, ki soha nem adja magát productiv, erőt, 
fáradságot s reális szorgalmat követelő munkára, — hogy 
adhatna jó tanácsot oly ügyben, melynek főnehézsége a reá-
lis productio s cousumtio nehézségei s egymás közti arányai 

körül forog ? hogy adhatna jó tanácsot ő, ki a keresztény 
világ szervezetén kivül áll oly kérdésben, mely helyesen 
csak a társadalmi belszervezet reformjával, korszerű átala-
kításával, jól jegyezzük meg : a kereszténység szellemében 
való átalakításával oldható meg. Hogy adhatna jó tanácsot 
gyakorlati ügyben, kinek egész törekvése abban áll, a tár -
sadalmat oly abstract, vallástól, erkölcstől, hittől s becsület-
től eltekintő, általános elméletekre fektetni, melyek a vallások 
állítólagos egyenlőségének leple alatt a zsidóság, mennél 
inkább tagadott, annál szemtelenebbül gyakorlott uralmát 
biztosítják ? Valamint a zsidó, hogy eme czélját elérhesse, 
kénytelen a társadalom keresztény szervezetét aláásni, jo-
gosultságát tagadni, ugy működése e téren is, ezen per emi-
nentiam társadalmi kérdés körül csak negative, rontólag 
hathat ; — segítheti a fenállót tönkretenni ; de ujat építeni 
helyébe, arra képtelen; azért dühös bujtogató s vad forradal-
már, de gyakorlati eszméje nincsen ; — fellázítja a tömeget 
minden fenálló ellen, de uj szervezetet már csak azért sem 
képes teremteni, mert társadalmi eszményképe a társada-
lomnak egyenekre való felosztása ; mert egy ekként alkat-
részeire szétbontott társadalommal szemben a minden körül-
mények közt compact, tömör zsidóság az ur. Ezen eszmény-
képnek önkénytelenül is hódol a zsidó, amiért működésének 
eredménye mindenütt a ziláltság, a felforgatás, a zavar. 

Látjuk azt Lassalle fellépésén. Szerinte a munkás osz-
tályoknak minden baja onnan ered, mert a munkabér nem 
felel meg a munka belértékének, hanem annyival csekélyebb 
ennél, mennyivel nagyobb a tétlen tökének kamatja, más 
szóval : a munkaadónak, péld. a gyárosnak nyeresége. Ezt 
a nyereséget is meg kell a munkás számára szerezni, azáltal, 
hogy a munkás saját pénzét fektesse az üzletbe ; — maga 
magának dolgozzék, — legyen munkás is, gyáros is, leg-
alább társgyáros egy személyben, akkor a munkabért is 
huzandja s az üzleti tőke kamatját is. De honnan vegyük az 
üzleti tökét ezen, gyárakat alapítani munkás-szövetségek, 
,a Productiv-Associatiók' számára? szolgáltassa az állam, 
feleli, adjon egy pár millió előleget . . . . azaz Lassalle az 
egész társadalmi reformot egy nagyobbterjedelmü tőzsde-
műveletre reducálja, — valóban tősgyökeres zsidó-gondolat, 
mely eleddig semmi egyebet sem eredményezett mint ho-
szu sorát a meddő, nem mindig békés vitáknak a felől : ,ál-
lamsegély' legyen-e, vagy ,önsegély', mely utóbbit egy másik 
zsidó, az ismeretes Schultze-Delitsch védelmez, kinek ,bölcs' 
rendszere abban culminál, hogy azt mondja, ha a munkás 
többet vesz be, mint amennyit kénytelen költeni, akkor 
megtakaríthat valamit, s akkor idővel gazdag ember is le-
het; ha pedig nem, hát nem lesz ; sőt beállhat az az eset is, 
hogy éhen hal, mi annak csalhatatlan jele, hogy nem volt 
képes annyi ,önsegélyt' kifejteni, hogy megélhetett volna. 

Van még egy harmadik zsidó is, Marx Károly, ki az 
Internationalénak keletkezése óta a másik kettőt jóformán 
háttérbe szorította, s kinek elmélete azon kérdésben sarkai-
lik : „miképen keletkezik a töke?", mely kérdés a zsidóságnak 
legünnepeltebb jelszava. — „Miképen keletkezik a tőke?", 
azaz, hogy lesz az ember gazdaggá ? szegény nyulbőrös zsi-
dóból gazdag gyáros s bankárrá ? Marx az által, hogy elmé-
letében ezen kérdésből indul ki, épen csak telivér zsidóul 
mutatja be magát, ki annál roszabb a másik kettőnél, mert 
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rajta már nagyonis észrevenni azon törekvést, okoskodása 
által a munkás osztályt megcsalni, figyelmét bajainak valódi 
okaitól, a zsidóság inproductiv uzsoráskodásától s tözsde-
üzelmeitől elforditani. Innen van, hogy alapkérdését fejte-
getve, mindig csak a gyáriparról beszél, mintha a tőke csak 
ott teremne s szaporodna, s nem százszor hamarabb s száz-
szor könnyebben a börzén, hol a népnek filléreivel époly 
szemtelen, mint minden fáradság nélkül gazdagító játék 
űzetik, s honnan a tökének azon roppant centralizatiója, 
néhány kevés kézben való összegyülemlése származik, mely-
nek kiegészitö része, a tömegnek mindinkábbi elszegénye-
dése a közelégületlenségnek egyik főokát képezi. 

A zsidóság tehát az által, hogy a socialisticus mozga-
lom élére is egyelőre az ö embereit tolta, azt nyerte, hogy 
ezek, a népeket elbolonditván egyrészt a társadalmi felfor-
gatást készítik elő, mig másrészt börze-üzelmei közt teljes 
háborítatlanságot biztositanak neki. Hogy ezen feltolako-
dott vezérek mellesleg a kereszténység, az egyház s a kath. 
papság ellen is böszitik fel a tömeget, az még ,rendkívüli 
profit', mely mint ilyen igen szívesen zsebre tétetik. Innen 
magyarázzuk, hogy az összes liberális zsidósajtó, ha mind-
járt magát a socialismust, ,osztozkodó' tendentiái miatt .er-
kölcsi nehezteléssel' visszautasítja is, mégis Lassalle s Marx 
uraknak dicsőségét zengedezi, kik furfangos ,elméleteik' 
által spanyol falul s egyúttal villámhárítóul is szolgálnak 
Israel fiai számára, kik e kettőnek védelme alatt nyugodtan 
folytathatják üzérkedéseit, s eléggé oktalanok azt hinni, 
hogy ez igy tarthat örökké, még akkor is, ha már az utolsó 
,bourgeois' is felakasztva s az utolsó pap is agyonütve lesz. 

Nevethetne az ember, ha látja, hogy ez a néhány zsidó, 
hogy vezeti orránál fogva a socialisták nagy tömegét — ne-
vethetne, ha másrészt oly végtelenül szomorú dolog nem 
lenne mindennap azt tapasztalni, hogy ezen zsidó csalók 
által a szegény keresztény nép oly tévutakra ragadtatik, 
melyek csak még nagyobb, anyagi s szellemi nyomorba ve-
zetik. De ép ez a nyomor ki fogja, — a mint az ügyek ma 
állanak, alkalmasint vé'rtengerek árán — de ki fogja józa-
nítani. Akkor a socialismus is fel fog ébredni eddigi mámo-
rából, s akkor a zsidóuralomnak végórája ütött ; mert hogy 
a zsidóság s a socialismus törekvései közt kiegyenlithetlen 
ellentét uralkodik, az tény, melyet egyideig elpalástolni, de 
végképen megsemmisíteni nem lehet. (Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, május 26. Ö t p o n t a p o l g á r i h á z a s s á g -

r ó l . Az állam és egyház közti viszonyokban javaslattételre 
kiküldött képviselőházi bizottság albizottsága, mely a pol-
gári házasság ügyével foglalkozik, ugyanerre nézve a kö-
vetkező öt pontban állapodott meg, melyeket örök emlé-
zét okáért feljegyezni a ,Religio'-ban is méltónak tartot-
tuk, t. i. : 

1-ör a polgári házasság, még pedig kötelezőleg beho-
zassék. 

2-or. E végre a polgári házassági jognak szerkezetét 
készíttesse el az igazságügyi minister, még pedig ezen év 
folytán, tehát legkésőbb deczember végéig tegye le ezt a ház 
asztalára. 

3-or. A polgári házasságok a község elöljárói, tehát 
hatósággal feli-uházott és rendes tanácscsal biró városokban 
a polgármester és jegyző, — nagy és kis községekben a biró 
és jegyző előtt kötendők ; a biró a cselekvényért, a jegyző a 
cselekvényért s annak szabályos bejegyzéseért levén fe-
lelősek. 

4-er. A szolgabíró tartozik negyedévenkint megvizs-
gálni a helyszínén a könyveket, melyek minden év végével 
az illető megyei vagy városi levéltárban küldendők. 

5-ör. A polgári házasságnak a polgári törvénykönyv-
ben megállapítandó következményeit mindenki respectálni 
köteles; de ez által a felekezetek valláselves ebből következő 
egyházi eljárása eddigi szabadságában nem korlátozható. 

Olvasva az öt pontot valóban difficile est satyram non 
scribere, és csakis a tárgy komolysága okozza, hogy hango-
san fel nem kaczagunk a bizottság határozatai, határozatai-
nak naivsága, vagy inkább azon jóhiszeműség felett, 
melyben határozatait, nevezetesen pedig az ötödiket megal-
kotta, azt gondolván, hogy az emiitett határozat a bölcses-
ség netovábbja, melynek alapján a kecske is jó lakik, a ká-
poszta is megmarad,— az az, hogy a felekezetek, értsd a ka-
tholikusok is meg fognak nyugodni és az állam mégis eléri 
czélját, mert a házasság ügyében ő rendelkezik és ami ennél 
is több, ez alapon nimbusa a liberális kül- és belföld, előtt 
nem kevéssé fog növekedni ; pedig biz' az egész határozat-
ban nagyon kevés, illetőleg pedig semmi bölcsesség sincsen, 
ha csak a bölcsesség abban nem rejlik, hogy a t. bizottság 
második gyűlésében, melynek az utóbbi három pont köszöni 
létét már elfelejtette azt, amit első gyűlésében határozott, 
mely első gyűlésnek fanyar gyümölcsét az első és máso-
dik pont képezi. 

Az ötödik pont szerint a felekezetek vallási elve és 
ebből következő eljárása eddigi szabadságában nem korlá-
tozható, minek értelme szerintünk az, hogy a felekezetek, 
ha épen ugy tetszik nekik, ezután is hihetik, hogy a házas-
ság szentség, s ha épen valaki egyházilag is megáldatni 
akarja szövetségét, ezt megteheti, ha már a polgári actust 
végrehajtotta, nem különbon perlekedés esetében a felek, 
ha épen tetszik, bátran fordulhatnak saját egyházi törvény-
székükhöz és ez saját törvényei szerint Ítélhet, s a t. s a t. 

Már ami a vallási elv nem-korlátozását illeti, erre 
nézve igen különös fogalma lehet a t. bizottságnak, hiszen a 
vallási elv korlátozását maga kimondta, midőn határozatai-
nak első pontjában a polgári házasságot elfogadta. Az első 
és ötödik pontot összevetve a t. bizottság, beláthatta volna, 
anélkül, hogy ultramontáu szemüvegen nézze a dolgot, mitől 
Isten mentse meg a nagyérdemű bizottságot, hogy e két pont 
nagyon is kirivóan ellentmond egymásnak ; mert az első 
pont tagadja azt, amit az utolsó látszólag megad, épen ugy, 
mint az osztrák egyházi törvényjavaslatoknál történt : előbb 
eltöröltek minden szerzetet, azután pedig arról beszéltek, 
hogy minőknek kell lenni a szerzetházaknak. Váljon, hogy 
tudná a t. bizottság megegyeztetni a józan logica törvényei-
vel azt, ha az országgyűlés kimondaná, hogy az egyház és 
állam közti viszony rendezésére kiküldött bizottság felha-
talmazása beszüntettetik ; de azért határozatai nem korlá-
tozhatók ! Ha a t. bizottság a vallási elvet nem akarja kor-
látozni a házasság körül, akkor törölje ki mindenekelőtt az 
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első pontot, ezután pedig mint következményt a többit is, 
és munkálkodása eredményeként nyújtsa be az ötödik pont 
utolsó mondatát, mert különben önmagáról vélt bölcsessége, 
mintha sikerült volna az arany középutat feltalálni, leg-
alább is kétes hirbe jön. 

A t. bizottság szemben nem csak a felekezetek vallási 
elvét, hanem az ebből következő egyházi eljárás eddigi sza-
badságát sem akarja korlátozni. Már fentebb mondottuk, 
hogy mikép fogjuk mi fel a t. bizottság szavait, most pedig 
hozzáteszszük, hogy a t. bizottság nagyon gondosan meg-
választotta a szavakat az általa védett ügy érdekében, a 
mennyiben fentebbi szavaival csak azt mondja, hogy ő nem 
akadályozza, miszerint a felekezetek saját vallási elveik 
szerint intézzék a vizsgálatot, hozzanak Ítéletet a házassági 
peres ügyekben, mind evvel ő nem törődik, hanem arra nézve 
„quid tunc?", ha az egyház saját elvei szerint itél,— elfogadja, 
tiszteletben tartja-e az egyházi Ítéletet, vagy sem, erre nézve 
bölcsen hallgat. Csak az ,eljárás szabadsága' biztosíttatik 
de nem egyúttal az eljárás következményei is a t. bizottság 
által; pedig, ha a vallási elv nem korlátozása annyira szi-
vén fekszik a t. bizottságnak, mint azt állítja, ugy az eljá-
rás következményét is, mint amely a vallási elv kifolyása, 
tiszteletben kellene tartania, ezt azonban várnunk sem a 
használt kifejezés, sem azon körülménynél fogva nem lehet, 
mert, mint fentebb emiitők, a bizottság magát a vallási elvet 
sem tartja tiszteletben, az ,eljárás szabadsága' is, ha bizto-
sítva lesz, csak azért lesz, hogy annak idejében a vakok sze-
mébe port lehessen hinteni, épen ugy, mint most, mintha a 
vallási elv korlátozását az eljárás szabadságának megszorí-
tása, és nem inkább az eljárás következményei érvényesíté-
sének meghiúsítása képezné. 

Legyen elég ezúttal e két pont közt létező ellenmon-
dásra rámutatnunk, ennek bölcseségétől a többi, nevezetesen 
pedig a 3-ik és 4-ik pontra is lehet következtetni még ak-
kor is, ha a pontok magok hangosan nem kiáltanák, hogy a 
t. bizottságnak salamoni bölcsesség egyáltalában nem állott 
rendelkezésére. Mindazonáltal csak még arra figyelmeztetjük 
az illetőket, hogy az 5-ik pont, amint fogalmazva van, teljes 
szabadságot enged a pozitiv-hitü keresztényeknek az állam-
nak polgári házasságát legális concubinatusnak tartani, mely 
szabadságot, minden belőle vonható következményeivel 
együtt teljes mérvekben érvényesitendjük is. 

R a k o m a z , május havában. Az e g y h á z t a n í t ó i 
k ü l d e t é s e és a mi s z á z a d u n k . — (Iskolai jelentés) 
A keresztény világnak tizennyolcz századon keresztül meg-
győződése vala, miszerint a hivek oktatása az egyház isteni 
küldetésének lényegéhez tartozik. Oly hoszu időszak gya-
korlata, mennyi az egyház életéből lefolyt, ez egyetemes 
meggyőződés inellett bizonyít. A fényes eredményt mutatja 
a felvilágosultság, polgárisodás, mely ezen eljárás nyom-
dokaiban kelt. Athene bölcsesége, Róma műveltsége elhomá-
lyosult a fény előtt, mely a műveltség s tudományok meze-
jén a kath. egyház kebeléből özönlött elő. A mi polgáriso-
dással s tudománynyal a jelenkor dicsekszik, azt mind 
egyedül a kath. egyház szivnemesitő szellemének, fárádal-
mainak köszönheti s kell köszönnie. 

A hivők számarányának növekedtével azonban az 
idők századainak folyamán át, ez isteni küldetés betöltésére 

a templom elégtelen levén, az egyjiáz leányául fogadá az 
iskolát, mig később az isteni szolgálat végzésével is megbí-
zott személyek a feladatot betölteni képtelenek levén, segé-
dekül fogadá a tanítókat, oly személyeket, kik a köznapi 
ember ismereteinél több tudománynyal bírtak, de kiket az 
egyházi rend szentsége által végleg nem különített el a tö-
megtől, egyedül küldetésének, fáradalmainak részeseivé te-
vén őket. És ezt még akkor tevé, midőn az államok keresz-
tény alapon még csak szervezkedni is alig kezdettek. 

Es az egyház fogadott leányát mindenkor hü anya-
ként ápolá ; mert kebelében élt az emberi életből meritett 
tapasztalat, élt a hit, hogy a világ, az anyag, a test ingerei 
mindenkor elcsábitólag hatnak a szivre, nehogy az isteni 
kinyilatkoztatás üdvadó igéi benne hitelre találjanak ; azért 
ő mint gondos anya, hogy mind magának, mind a köztársa-
dalomnak hiterős, s az isteni kinyilatkoztatás elveihez hün 
ragaszkodó tagokat szerezzen, már bölcsőjében, a katakom-
bák korában hozzáfogott a gyenge gyermeki szivek meg-
erősítéséhez, a hit elveivel való korülsánczolásához ; — te-
hát még akkor, midőn az államok minden haladást, polgári-
sodást s ennek intézményeit lábbal tiporva, fegyverforgatás-
ban, birodalmak feldulásában, nemzetek leigázásában, kiir-
tásában keresők dicsőségöket, nagyságukat ! 

Ámde az idők s velők az elvek és emberek változtak. 
Az egyháznak isteni alapon nyugvó, tehát jogos, tizennyolcz 
százados gyakorlatát, s vele isteni küldetését egy rövid 
perez karczolata megsemmisítette. E karczolat, melyet a ki-
nyilatkoztatás vágányából kizökkent s a liberalismus ingo-
ványába fúródott modern állam őrjöngő állapotában tett, 
egyszerre áthúzta az egyház jogát a népek oktatásához, s e 
nemes küldetést önkényüleg, még csak nem is per „suffrage 
universel" önmagára származtatta. 

Egy fontos kérdés nyomul ez alkalommal előtérbe: 
váljon az egyházon kivül álló felekezetek, — zsidót, naza-
renuät, protestánst minden fajával sem véve ki — nem az 
iskolában kezdik-e vallási nézeteik terjesztését? És az ál-
lam korlátozza, bántja, rágalmazza, iildözi-e őket? betiltja-e 
tanelveik hirdetését, melynek némelyike csakugyan ellen-
kezik a polgárzat jólétével ? De sőt nem retteg-e ezen, min-
denhatóságával dicsekvő állam még csak iskoláik küszöbén 
is átlépni? Minden felekezetnek iskolája bűvkört képez, 
melyet százfejü sárkány őriz, mit ők „szabadság, autonómiá-
nak" neveznek ; egyedül a kath. egyház oktatási joga Csá-
ky-vagyon, melyben minden politikaster és religionaster hi-
vatalból szabadon rendelkezhetik. (Folyt, köv.) 

Berlin. B á r ó S c h o r l e m e r - A l s t Windhorst, 
Mallinckrodt s a két Reichensperger mellett egyike a leg-
bátrabb, legügyesebb középpártbeli szónokoknak, kinek be-
szédei energia dolgában gyakran még amazokéit is felülmúl-
ják. Legújabban is, május 7-én, midőn a papok előképzését 
illető törvénynek bizonyos súlyosbító módositása állott a 
napirenden, hoszabb beszédet tartott, melyet általános érde-
kesvoltánál fogva kimeritően közlünk. 

„Midőn mi a maga idején a májusi törvényeknek eltör-
lését indítványoztuk" — igy kezdé beszédét — nem párt-
taktikából tettük azt, hanem szivünk sugallatát követtük ; 
mert valamint minden tekintetben s minden téren a szabad-
ságért küzdünk, ugy itt is a szabadság legmagasztosb nemé-
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ért, a leik ismeretszabadságért, annak érdekében szólaltunk 
fel. Ezúttal hadd szóljak néhány szót arra nézve, miképen szo-
kott nálunk kétféle mértékkel méretni. 

Emlékezzenek vissza azon bizottsági jelentésekre s e 
házban lefolyt vitákra, mely a protestáns felekezetnek zsi-
nati rendjére vonatkozólag e házban hallattak s mily hatá-
rozottan mondatott ki akkor, hogy az állam semmiképen 
sem akar az evangelikus egyház belszervezetébe beavat-
kozni; s hasonlitsák össze mindezzel azt, mi a katholikusok 
irányában történik, a májusi törvényeket s azoknak mostani 
magyarázatát, melyek nemcsak a kath. egyháznak belszer-
vezetét, hanem annak hitéletét is mélyen megsértik. 

Midőn fentebbi indítványunkat a májusi törvényeknek 
eltörlését illetőleg tettük, válaszul e két tvjavaslatot nyer-
tük, melyeknek egyike már letárgyalva, másika pedig épen 
most tárgyalás alatt van. Január 18-án tétettek le a ház 
asztalára, s aligha csalódunk, ha azt mondjuk, hogy ezen 
törvények hivatva vannak, a kath. egyházon elkövetett erő-
szaknak épületét betetőzni. A mi helyzetünk e tekintetben 
igen különös. Azt akarják, hogy bizonyos, a májusi törvé-
nyeken mutatkozó hiányoknak pótlása felett tanácskozzunk, 
holott a törvénykezés ezen úgynevezett culturharczban mái-
annyira haladt, hogy lassan-lassan már olyféle érzést is 
érzünk nyakunkban támadni, mintha, nem akarom épen mon-
dani : a hóhérbárd, hanem mintha Damokles kardja függne 
fejeink felett. 

Önök uraim itt balfelől ,ohó'-t mondanak. Pedig azon 
vérpad, melyen a katholikusok polgárilag kivégeztetnek mái-
fel van állitva s a bizottságnak előttünk fekvő jelentése kü-
lönösen hangsúlyozza, miszerint arról van szó, hogy minden 
ellenállás megtöressék, mivel igen jól megegyezik ama má-
sik, itt, kiváló helyről koczkáztatott észrevétel, miszerint a 
harcz már oly arányokat vett, hogy okvetlenül az egyik 
résznek győznie, a másiknak buknia kell. De uraim, ha 
önök azt mondják : „a kormánynak győznie kell" akkor ez 
a ,kell' szó azt mutatja, hogy már némi kis kételyeket is 
éreznek magokban az iránt, váljon csakugyan fog-e is 
győzni. Ez a ,kell' nagyonis ugy néz ki, mint a kétségbe-
esés jajkiáltása (ellenmondás balfelül) — igenis mint a két-
ségbeesés jajkiáltása, holott mi egészen nyugodtan s csen-
desen azt mondjuk önöknek: „az egyház győzni fog, uraim !" 

Ebből még egy második következtetést is vonok. Ha 
az ember egyszer odáig jutott, hogy őneki minden áron 
győzuie kell, akkor igen hajlandó, minden kiuálkozó esz-
közhez, még a durva erőszak eszközeihez is nyúlni. 

Midőn a májusi törvények első izben elénk terjesztet-
tek, azt állították rólok, hogy azok a békének helyreállítására 
közreműködni fognak. A cultusminister ur volt az, ki ezen re-
ményt s pedig hangsúlyozva fejezte ki. Már pedig ha ma szem-
lét tartunk a májusi törvényeknek gyümölcsei s eredményei 
felett, ama szó jut eszünkbe, melyet III. Napoleon a maga 
idején Bordeauxban mondott : ,a császárság a béke' — érez-
ték a francziák, s hasonlót mi is érzünk. 

Még egy másik jövendölést is akarok emliteni, mely 
talán szintén tévesnek fog bebizonyulni. Leguagyobb helyeslé-
sök mellett a ministerelnök egyszer azt mondta: „Nem me-
gyünk Canossába !" Bizony IV. Henrik sem akart menni, 
későbben pedig oly sürgős dolga akadt Canossában, hogy 

állatbőrbe bevarrva csúszott le a jegesek hófedte lejtőin, 
csakhogy el ne késsék. (Folytatjuk) 

Berlin. M é g i s c s a k C a n o s s á b a k e r ü l n e k 
a berlini urak, sőt egy jókora lépést ez irányban azon 1241 
köln-, münster- s trierraegyebeli úgynevezett succursualis 
plébános ügyében tettek, kiket már régen fel kellett volna 
függeszteni, ha Berlinben be nem látják, hogy ez lehetetlen 
és ha üdvösséges félelem nem szállta volna meg Bismarck-
Falk urakat, tekintve, hogy a májusi ,törvények'-nek ilye-
tén keresztülvitele mégis csak komoly zavarokra adhatna 
okot. A kormány tehát eme kérdésben határozottan hátrált 
amennyiben saját törvényét nem meri keresztülvinni, ha-
kénytelen ép amaz állapotokat tartani fenn, melyeknek 
eltörlése miatt e ,törvény' hozatott. 

A dolog igy történt. Az 1801. sept. 10-én kötött con-
cordatumban a franczia kormány arra kötelezte magát, hogy 
az újonnan körülírandó megyék s plébániák püspökeinek, 
illetőleg plébánosainak tisztességes ellátásáról gondoskodni 
fog. Ezen kormány azonban, mint más kormányok is, a con-
cordatum megkötése után rászedte a szentszéket, amennyi-
ben az utólagosan kiadott ,kiegészitő határozatok' által ama 
szerződésnek tetemes részét ismét megsemmisitette, s igy 
többi közt csak minden békebirói kerület számára dotált 
egyegy plébánost, mi a hivek számához képest korántsem 
elégséges levén, még sokkal több, úgynevezett succursualis 
lelkészi állomás (curés desservants) alapíttatott mindenütt 
hol a code Nap. érvényben állott, tehát a tulajdonképeni 
Francziaországon kivül még Belgiumban, Németalföldön s a 
Rajna bal partján. Ezen succursualis lelkészeket a törvény 
csak mint a plébánosoknak segédjeit ismerte,egyházilag azon -
ban hivatalos állásukra s jogaikra nézve mi különbség sem 
tétetett, csakhogy a succursualis kisebb fizetést huz az állam-
tól s nincsen definitive alkalmazva. Ilyen succursualis van 
az emiitett három megyében 1241. Ezeket a májusi törvé-
nyeknél fogva mindnyájokat egy év lefolyása alatt (egészen 
1874. május 15-éig) véglegesen ki kellett volna nevezni, 
vagy pedig, miután az illető főpapok ezt egyikkel sem tet-
ték, mindnyáját ,felfüggeszteni' — 1241 plébánost pedig 
egyszerre felfüggeszteni, az már mégis csak kissé sok lenne, 
amiért is a cultusminister ő exja ,bátran hátrálván egy lé-
péssel' az 1241-et egyelőre véglegesen alkalmazottaknak 
tekinti. A katholikus rajnavidékiek több következetességet 
vártak a kormánytól, s igy keletkezett azon hir, hogy má-
jus 15-én valamennyi kath. templom be fog záratni, mely 
hir nem csekély forrongást idézett elő köztök, ugy hogy a 
kormány alighanem csupa félelemből jónak látta ezt a lépést 
,Canossa felé' megtenni ; mellesleg, hogy mégis aliquid fe-
cisse videantur, hivatalos adatokat gyűjtvén aziránt: az 1241 
közül, melyiknél kellene hivatalos ellenmondást tenni, ha-
hogy a püspök véglegesen ki akarná nevezni őket, s más-
részt, kiknél kellene a püspökre ,törvényes erőszakkal' 
hatni aziránt, hogy nevezze ki ő k e t . . . . De hát ha a püspök 
sem igy sem ugy nem nevezi ki az illetőket, mirevaló ez a 
hivatalos adatgyűjtés, ha nem arra, hogy a Canossa felé 
tett legeslegelső lépés elpalástoltassék ? . . . . 

Missiói tudósitások. (Folyt.) 4. „Sok katholikus 
férfi van Isten előtt ; de égető szükség, hogy katholikus fér-
fiakat lássunk e világ előtt is !" E szavak hangzának el nem 
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rég a Sz.-István-társulat nagygyűlésén . . . A mi engem illet 
én legtöbb katbolikust látok Francziaországban ; és sietek 
kijelenteni azon erős meggyőződésemet, hogy hazánkban is 
csakhamar többet láthatunk, mihelyt kezet fogva e derék 
nemzettel többet áldozunk a kath. missiókra. Közvetitőül 
szolgálhatna e czélra a „Lyoni hitterjesztő társulat", mely 
tudvalevőleg az egész világ missio-ügyét felkarolja ; de igen 
könnyen összeköthetne bennünket Francziaországgal a jé-
zustársaság is, mely hála Istennek ! hazánkban is honos és 
minden jóravaló katholikusnak rokonszenvét bix-ja. Megem-
litem például az úgynevezett „apostolok iskoláit" — les éco-
les apostoliques — mely intézetnek alapitói épen a jezsuiták, 
s melynek czélja sem több, sem kevesebb, mint oly ifjakat 
nevelni , kiknek rendeltetésök később missionáriusokká 
lenni. Ezen intézet 1865. óta napról napra nagyobb virág-
zásnak indul Francziaországban, s már eddig is több nö-
vendéke hirdeti az evangéliumot Indiában, Chinában, Ame-
rikában. Az avignoni, amiensi és poitierst iskolákban 
1871/2-ben 130 ifjú készíttetett igy elő e szent pályára, s 
pedig nem kizárólag francziák, hanem ezekkel vegyest 
belga, dalmát, ir, dán és svajczi ifjak is. Az ,apostolok is-
koláit" egy társulat tartja fen, mely részvényes, aláiró, pár-
toló és alapitó tagokból áll : a részvényesek évenkint 2 frtot 
az aláirók 20-at, a pártolók egyszer mindenkorra 1000-et, 
az alapitótagok végre örök időkre évenkinti 500 frtnyi j á -
radékot biztosituak és illetőleg fizetnek az egylet javára. A 
szülők nem tartoznak semmit sem fizetni. *) — Az apostolok 
iskolái e szerint a missió-ügynek gyermek-seminariumai ; s 
épen azért a legnagyobb mértékben megérdemlik, hogy 
minden kitelhető módon pártoltassanak. Álljon valamely 
jézustársasági atya hazánkban az ügy élére, s reménylem, 
hogy nálunk is találkoznak, kik örömmel lépnek e társulat 
tagjai közé. Abból a sok cholera-árvából nem jutna-e egy 
két tehetségesb fiu ezen iskolák számára? 

Durand, versailles-egyházmegyei pap, volt hittérítő 
legújabban egy jeles müvet bocsáta sajtó alá „Les Missions 
Catholiques Françaises" czim alatt, melynek előszavában 
hiteles adatokkal bizonyított tény gyanánt emliti, hogy mig 
a különbféle vallásfelekezetek mind feloszlásnak indulnak, 
a r. kath. egyház egyes-egyedül gyarapodik, s csak péld. 
IX. Pius trónralépte óta is a püspökségek száma 200-zal 
nevekedett, a hivők száma pedig 300 millióra nőtt ez egész 
egyházban. 

Hogy ezen szép eredmény létrehozásában épen a fran-
cziákat illeti a legfőbb dicsőség, mondanom sem kell ; legfe-
lebb azt mondom újra, hogy ha osztozni akarunk velők e 
dicsőségben, ne sajnáljuk pénzünket, s ha kell, vérünket 
se Jézusért ! (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— Badenben az ókatholikusokra nézve elfogadott tör-

vénynek határozatai a következők : 1) Mindazon törvények, 
melyek a róm.-kath. egyházra vonatkoznak, kiterjesztetnek 
az ókatholikusokra is, kik minden jogaikban s élvezeteik-
ben, nevezetesen a javadalmasok, egyházi hivatalnokok sat. 
járadékaik további élvezetében meghagyatnak, megtartat-
nak s védelmeztetnek ; 2) az eddigi egyházi elöljáróságok-
nak joghatósága az ókatholikusra nézve megszűnik, ezek-
nek azonban szabad külön községeket alakítani,.mihez ugyan 
a 3. §. szerint a kormány beleegyezése szükséges, mely 
azonban minden esetre megadatik, mihelyt elegendő szám-
mal vannak, lelkészről gondoskodva van, s az egyházi szük-
ségleteknek fedezése ,néhány évre' kimutatható ; 4) az óka-

1) Miss. Cath- 199. sz. 1873. 

tholikusoknak joguk van a kath. templomot saját isteni tisz-
teletökre felhasználni, az egyházi vagyon arányosan meg-
osztandó, vagy ha az ókatholikusok többségben vannak, egészen 
nekik adandó ki. 

Ez utóbbi pont leginkább arra való, hogy ama gonosz 
irányzatosságot tüntesse fel, melylyel a mai liberalismusnak 
a kath. egyház elleni törvényei kovácsoltatnak. S ily becs-
telen eljárást ,komoly törvényhozási müködés'-nek merik 
nevezni, az efféle ,törvényeknek' érvényesítését pedig ,igaz-
ságszolgáltatásnak ! 

— A porosz lutherauo-kálvinista főegyháztanács ismét 
egyszer igen szépen blamirozta magát. Oly felterjesztést in-
tézett a cultus- s belügyministeriumokhoz, melyben azt 
kérte, hogy a polgári állománykönyveknek vésztői, kik előtt 
a polgári házasságok köttetnek, odáig utasitassanak, hogy 
a feleket figyelmeztessék, miszerint óhajtandó, hogy az egy-
házi esketést se mulaszszák el. A ministeriumok, mint előre-
látható volt, elutasitólag válaszoltak, „amennyiben ily figyel-
meztetés egyrészt a törvény szellemébe ütközik, másrészt 
pedig az illető hivatalnokokat kellemetlen helyzetbe hoz-
hatná". A tiszteletes Oberkirchenrath, nézetünk szerint vagy 
nem érti, miben áll voltaképen a polg. házasságnak czélja 
és lényege, vagy ha, mint felteszszük érti, ugy egész felter-
jesztése semmi egyéb, mint egy kis ,Schwindel'. 

— A berni szövetségtanács a juravidéki katholikusok-
nak egy felfolyamodványát a magánistenitiszteletnek betil-
tása ellen (,Bei.' 40, 319.) visszautasította, „mert ezen ren-
delet a közrend fentartása tekintetéből bocsátatott ki" — ! ! 
— Genfben az állami költségen tartott ókatholikusok egy-
háztanácsukat választották, melynek irányára elég annyit 
megjegyezni, hogy Jaczint atyját reactionariusnak tekinti. 
Szegénynek egyébiránt nagy baja van segédjeivel. Az egyi-
ket ki kellett a franczia hatóságoknak szolgáltatni, ezt ott-
hon a jury, piszkos, erkölcsellenes müveletek miatt tizévi 
börtönre Ítélte. Egy másik Belgiumban 10,000 frankot lo-
pott, ezt megint a belga hatóságok reclamalják. Egy har-
madik, ki azon boldog hiszemben, hogy ott már nem isme-
rik, egy kis kirándulást koczkáztatott volt Párisba, ott, szin-
tén bizonyos kényes dolgok miatt letartóztattak. Rüpplin, ,ál-
lamplebános' a juravidéken Bernből jött parancsra eltűnt, 
mert oly botrányokat követett el, hogy criminalis perbefoga-
tása elhalaszthatlannak látszott . . . Fájdalmas dolgok ezek az 
ókatholicismusra nézve, de — méltók hozzá. 

— A bécsi ,Neue Fr. Presse' e napokban ily feliratú 
vezérczikket hozott „Alkotmányos félszegségeku, melyben a 
következő mondat fordul elő : „Szent Ilona szigetén I. Napo-
leon gyakran a felett nyilvánitá ki neheztelő csudálkozását, 
hogy, mig uralkodott, gyakran zsarnoknak nevezték őt 
sokan. ,En lettem volna zsarnok, mondá, ki mindig a tör-
vény szerint cselekedtem'. Csak azt feledé — még mindig a 
,N. Fr. Pr.1 szavai, — hogy azon törvényeket, amelyek 
szerint cselekedett, ő maga csinálta volt, s hogy olyanokat 
csinált magának, minőkre épen szükséges volt" . . . A ,N. F. 
Pr.' ugy látszik azt hiszi, hogy ez csak I. Napoleonnak szo-
kása volt, holott sokkal közelebb ugyanezt a rosz szokást 
mindazon államférfiaknál találhatná, kik az egyház s állam 
közti viszonyokat a mai divat szerint rendezik, s kikről 
Luther a maga lapidaris modorában egyszer ezt mondá: 
„Elismerem a jogászoknak tekintélyét oly világi dolgokban, 
a melyeket értenek, de ha arra vetemednek, hogy az egy-
házat kormányozni akarják, akkor nem juristák, kik a 
jogot védelmezik, hanem asinisták, szamárfejek, mert Krisz-
tus Urunknak kormányába avatkoznak ; — az olyan aztán 
minden lében kanál szeretne lenni, s azt akarja, hogy az ö 
feje és joga szerint az egész világ rendezkedjék el". 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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A papgyülölet. 
(Vége.) 

Az általános papgyülöletnek oka az époly 
ál talános h i thagyás a keresztény népek részéről, a 
keresztény hit igazságoknak tagadása s visszautasí-
tása, mely ez igazságok hirdetőinek, a papoknak, 
mint folytonosan a lkalmat lankodóknak gyűlöleté-
vel karöl tve jár . Ezen szempontból a papgyülölet a 
legmélyebb erkölcsi romlottságnak, mondhatnók az 
erkölcsi halá lnak előjele. Mert Krisztusnak e föl-
dön való megjelenése u tán a társadalom csak mint 
keresztény állhat fenn. a hi thagyás, az apostasia 
pedig annyival vészesebb még mint a régi pogány-
ság, mert a teljes decompositiónak, szétfoszlásnak 
előjele; „mert, a kik e l fu to t tak a világ förtelmeitől 
a mi Urunk és IJdvözitő Jézus Krisztusunk isme-
rete által , ha ismét azokban elegyedvén, legyőzet-
nek, az ő utóbbi dolgaik gonoszabbak lesznek az 
előbbieknél ; mert jobb lett volna nekik meg nem 
ismerni az igazság ú t já t , mintsem a megismerés 
u t á n eltérni a nekik adott szent parancsolat tól —• 
csakugyan teljesedik ra j tok ama való közmondás : 
Az eb visszatér az ő okadására, és a megfürdöt t 
sertés a sárnak fertőjébe«. Pét. II , 2, 20—22. 

Vissza kell tehát térnie a kereszténységhez, 
vagy elvesznie a társadalomnak, hiába erőlködik 
a páholy, ezen dilemma megváltozhatlan. Minden 
u ta t s módot megkísértett már , hogy valami rend-, 
erkölcs- s tudomány -félét létesitsen Krisztus nélkül, 
s nem sikerül, az ő ú t ja inak végén mindig ott áll a 
veszedelem. Legújabb hazugsága, azaz legújabb 
eszköze ez : „Ne emlegessétek Istent , mert ez által 
a papok já rma alá kerül tek" — s a népek eléggé 
oktalanok, hogy már annyiszor rászedetve, majd-

nem már halálig kinozva felszabadítói ' által, még 
egyszer hisznek nekik, még egyszer mennek lépre ! 

Pedig a papok, a mindenütt , hol a hamis libe-
ralismus tú l sú lyra vergődött , gyű lö l t s üldözött 
papok még mindig it t vannak, s há l ' Is tennek, hogy 
it t vannak . Ok azok, kik az isteni igazságoknak 
letéteményét őrzik, s annak kegyelemkincseit el-
osztogatják az erkölcsi nyomorban sínylődő halan-
dók közt ; —készek ők, mindent elfeledni, mit bán -
talmazóik hoszu időkön át ellenök elkövettek, sőt, 
isteni mesterök példája szerint véröket is ontani 
orettök, ha ezáltal a tévedőket megmenthetik ; s 
emez áldozatkészsége a papságnak azon egyedüli 
reménysugár , mely egy jobb jövőnek lehetőségét 
sejteti velünk. De bármi ly készek legyenek is a 
papok, mindent megtenni, mi e jobb jövőt előké-
szítheti s közvetítheti ; — arra még sem vállalkoz-
n a k , amint nem is vál la lkozhatnak : hogy a társa-
dalmat s benne az egyéneket sajá t aka ra t juk elle-
nére mentsék meg ; — a társadalom az, melynek 
szüksége van a papságra, nem pedig a papságnak rá . 

Ha elűzik a papot, megy ; nevetséges tehát , 
valami papi uralomtól vagy épenséggel zsarnok-
ságtól félni ; — csak az a különös, hogy mihelyt 
elűzték a papot, az üldözők legott magok közt el-
kezdik ütni, kifosztani, legyilkolni egymást ; jeléül, 
hogy a pap nem üresen ment el, hanem hogy ma-
gával vitte mindazt , mi az emberek közt a társa-
dalmi rendet fentar t ja . Mihelyt távozik, legott meg-
rendül minden, minden inog s ropog s az egész épü-
let, mely az imént mégoly erősnek látszott, melynek 
lakói épen a lko tványuk erősvoltán elbizakodva neki 
mentek a papnak — ez épület halomra dől. 

Az egyház senki i rányában nem követ el erő-
szakot, csak a bün, a hitetlenség ellen küzd. Vala-
hol találkozik vele, megtámadja , ez amaz isteni 
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megbízás, melyet Alapitójától nyert ; de az egyé-
nek i rányában egy bizonyos batár ig büntetésekkel 
léphet fel ugyan ; de hitet, meggyőződést nem erő-
szakolhat beléjök, csak ugy győzhetvén le a bűnös 
hajlamot bennök, ha ezen üdvösséges ténykedésre 
magok az egyének is közreműködnek. 

A papgyülölet, mely utóvégre semmi egyéb, 
mint az egyháznak, a vallásnak gyűlölete alapta-
lan, oktalan dolog, melynek létezését csak azon, 
már igen magas fokra hágott erkölcsi rothadásból 
magyarázhat juk meg, mely a mai emberek legna-
gyobb részét becsületes gondolkodásra képtelenné 
teszi. Ördögi befolyások ezek ; mert a pokolnak 
fejedelme is az egyházban legnagyobb, sőt egyedüli 
ellenségét látja, a többi társadalmi tényező manap 
kivétel nélkül vagy szövetségese vagy szolgája 
lévén. Igy lát juk, hogy a világot mozgásba hozó erők 
mindinkább jobban kidomborodnak, hogy az ellen-
tétek mindinkább élesebb körvonalokban lépnek 
szemeink elé, hogy a nagy, lét vagy nem-lét felett 
határozó kérdések mindinkább határozottabb kife-
jezésekben tétetnek. A Gondviselés szemlátomást 
készül világosságot hozni a chaosba, elválasztani a 
szellemeket egymástól, elválasztani a sötétséget a 
világosságtól. A kik az egyháznak állitólagos túl-
kapásai s hatalmaskodása miatt jajveszékelnek, az 
ördög szemeivel, annak gyűlöletével a félelmével 
tekintik azt. Pedig, ismételjük, kár, még az ő szem-
pontjokból is, gyülölniök az egyházat, félniök tőle. 
A kinek kedve van, a pokol sugallatainak s ösztön-
zéseinek engednie át magát, megteheti, mert sza-
badsága van, lelkét, ha tetszik neki, elveszteni ; — 
de kár azért is gyülölniök az egyházat ; mert csak 
ez képes a társadalmat megmenteni, mely tekintet-
ben még a gonoszoknak is jó szolgálatokat tesz ; 
mert a társadalom nem állhat fenn erkölcsi rend 
nélkül, mely rend nélkül tehát a társadalom nyúj-
tot ta élvek s javak sem élvezhetők, ezeket pedig 
még azon urak is akar ják élvezni, kik máskülön-
ben az egyháznak oly dühös ellenségei s a papok-
nak gyűlölői ; pedig e papok mint az egyház szol-
gái ta r t ják fenn ama társadalmat, melyben ők oly 
fényes szerepeket játszanak, s melyet nem fognak 
játszhatni majd, ha, Sámsonként megingatván a 
ház oszlopait, ellenségeikkel együtt magokat is te-
metik a véres romok alá. 

Tehát csak tessék a megkezdett müvet foly-
tatni . Nem azt érik el ,a mit aka rnak ; mert az elér-
hetetlen ; hanem épen ellenkezőjét ; — nem képzelt 
ellenségeik, hanem saját magok vesztét. Erre nézve 

a higgadtan gondolkodó fő, ha csak egy kis törté-
nelmet tanul t , s ha csak mustármagszemnyi hite 
van is, nem lehet kétségben ; a Mindenhatónak keze 
immár határozottan tette fel a kérdést, melyre fele-
letül, eléggé különösen a pokolnak egyik jelszava 
szolgál: „Róma vagy a halál",azaz vagy visszatérés 
a hithez, vagy a vallás-, egyház- s papgyülöletnek 
diadala s akkor az erkölcsi halál, az egyházat pedig 
nem lehet arról vádolni, mintha nem figyelmeztette, 
intette, óvta volna a népeket; de ha nem akarnak 
hallgatni rá, lássák ők. — „Ég és föld elmúlnak, de 
az én igéim el nem múlnak !" 

É g e t ő k é r d é s e k . 
VI. 

Hasznos lehet, olykor szükséges is, az erősekkeli ösz-
szeütközést kikerülni, de azért nem szabad ily esetben a 
gyengébbek megtámadásában keresni kárpótlást. 

Korunknak rettegett oroszlánya a szabadelvüség me-
zébe öltözött forradalom ; vagyis az ennek zsoldjába szegő-
dött szabadoncz sereg, — úgynevezett európai conspiratio. 
Boldog, boldogtalan egyiránt tömjénez neki. Hátultöltők 
milliójától körülvett kormányok, s a legnépszerűbb államá-
rok sietnek az éhező fenevad étvágyát kielégiteui. Ezt pedig 
azáltal vélik eszközölhetni, ha a kath. egyházat és iskolát, 
mint rágni való csontot elejbe vetik, azt széltiben marczan-
goltatni hagyják. Maga Thiers, a megcsontosult doctrinair s 
ideologus ugy hitte, hogy nagy politikai észt (?) s még na-
gyobb jóakaratot tanusit, midőn az 1845-ki „Grazette de 
France" nov. 19-ki sz. szerint nagy pathossal mondá : „a 
revolutiónak (vagyis az európai nagyhatalommá lett conspi-
ratiónak) — minden reggel egy jezsuitát, vagy carlistát 
szükség enni adni ! 

S csakugyan azóta nem is szűnnek e vérengző feneva-
dat naponkint kath. papokkal s jezsuitákkal táplálni. Ná-
lunk is a liberális aera kezdete óta : úgynevezett barátfülek-
kel, pápák bűneivel, — papi titkokkal, — s több eféle Ízle-
tes (?) csemegékkel hizlalják őt anélkül, hogy ezt akár 
államáraink, akár képviselőink, százakra menő államügyé-
szeink, — akarnák, vagy mernék megtorolni, akkor, mi-
dőn többek közt egy — a kath. egyház talaján turkálódó 
— vérig boszantó zsidó rabbi alant és fent pártfogoltatik ! 
De sőt maga a haza bölcse, a 67-iki kiegyezésnek, az önál-
lóság- és függetlenségnek előharczosa, veterán bajnoka, ő is 
fejet bajt e rettegett bálvány előtt, s hogy müve számára 
megkegyelmezést (?) nyerjen tőle: junius 28-diki beszédé-
ben, saját édes anyjának, a katholika egyháznak ingó- s in-
gatlanait a mindig éhező, soha.jól nem lakó, ki nem elégít-
hető vadnak ígéri. Pedig bizonyos, hogy az ekép dédelyezett, 
lánczkötelékeiböl kibontott, ketreczéből kieresztett vad állat 
természeténél fogva minden vele találkozónak vérét issza, 
testét felfalja, vagyis minden útjában levő királyi trónokat, 
ministeri támlákat, képviselői padokat, s a rend minden 
elemeit ; — következőleg a Sándor-utczái házat is, nemze-
tünk bölcsének összes müveivel együtt feldúlja, darabokra 
zúzza s ezeknek romjain üli irtózatos diadalát ! 
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Kára tények kérlelhetlen logikája előtt szemet hunyni! 
Kár — kivált azon népszerű férfiaknak, kiknek személyi-
ségével millióknak sorsa, földi s menuyei üdve oly szorosan 
összefügg ! Egyébiránt hiszszük, hogy a liberalismus alkotta 
kártyavárnak tarthatlansága nagy hazánkfia éles látását se 
kerülheti ki. Azért, bogy a — legalább a mostani kormá-
nyoknál szokásba jött „mától holnapig"-i élhetést félig 
meddig biztosítsa : a marczangolásra mindig kész vad álla-
tot szórakoztatni kell s nékie — (az egyházi birtok odado-
bása által) rágni való csontot adni. Mert „qui habet tempus, 
habet vitám !" úgymond a nomine és oraine Deák. 

Már most önként veti fel magát a kérdés : váljon a 
magyar haza és nemzet anyjának, dajkájának, a kath. egy-
háznak ily tulmerész feláldozása, (mint mondani szokás) ki-
fizeti-e magát ? 

Azon egyháznak kifosztása, mely a Pannoniába költö-
zött magyar ősök érczmellébe utat tört a keresztény polgá-
risodásnak ; mely azokat a legnagyobb válságok közepette 
is térdein ringatta, kebelén melengette, nagygyá, dicsővé, 
boldoggá tette, melynek providentiális küldetése hazánk s 
nemzetünkre nézve manapon is, a rohanva, nem annyira 
haladás, mint felforgatás e napjaiban, nemcsak hogy meg 
nem szűnhetett, de sőt mint mérsékpárti főtényezőnek köz-
vetitö szereplése elodázhatlan szükséggé lett ; — mi ugy tart-
juk, hogy: aminek léte, fenmaradása, haza és nemzetre nézve 
elodázhatlan szükség, vagyis nélkülözhetlen, azt az állam-
tan primitiv fogalmai szerint sem lehet élhetési módjától, 
jószágaitói megfosztani. Annál is inkább, mivel a papi jó-
szágoknak állam-vagyonná szándokolt véleményezése, raeg-
döntené az egész nemesi osztály birtokjogát is. Mert jogi 
szempontból fogva fel a dolgot, az egyházi és nemesi jószá-
gok talapjuk ugyanegy. Azok is ezek is, „jure perpetuo et 
irrevocabiliter donamus et csdimus"-félét tartalmazó per-
gament iv kiséretében adattak. Azok és ezek mellett is majd 
ezer éves gyakorlat, szakadatlan birtokolás, megidősült, s 
azért a törvény erejű igénynyé vált praescriptio stb. har-
czolnak. Sőt az egyházi birtok a nemesi jószágok felett még 
azon előnynyel is bir : miszerint annak felesbb része nem 
királyi adománykép, hanem több buzgó magánosok hagyo-
mányozásának következtében szállott a katholika egyházra. 
Ezt tehát egészben elkobozni a statusnak nincs joga még 
azon esetben sem, ha a legsikerültebb törvénycsavarás (ra-
bulismus) vagy erőszak következtében a status adományozta 
birtokrészt behúzni akarná is. Ha csak azon rémes elvet 
nem akarja valaki felállitani, miszerint erkölcsi testületek 
tulajdonjoggal nem birnak. 

E kebelrázó elmélet nyomán, kétségkivül, az egyház-
nak birtokolhatási joga megdőlne. 

Ámde e nyomon a magánbirtok felett is el lennevetve 
a koczka, a cultusok, községek, intézetek fenállása veszé-
lyeztetnék, család, társulat, helyhatóság, közönség, — végre 
az egyház eszmében, jogban és életben megsemmisülnének ; 
a statushatalom egy mindent magába nyelő (absorbeáló) ör-
vénynyé, a társadalom iszonyatos communismussá válnék. 

A tulajdon szentségét bitorul tapodó status-mindenha-
tóság a társadalom sarkköveit ingatja meg. S ha fegyverte-
len erkölcsi testület (az egyház) kifosztását azért merészli 
megkisérteni, mivel kard- és szuronyokkali ellenállástól nem 

fél; — a jogosság erkölcsi alapjának helyébe nyers erőha-
talmat, ököljogot helyeztet. Mely első lépés a háttérben les-
kődő barbariesre, vadáLapotra. Gundy Mihály, esperes. 

(Folyt, köv.) 

E & T H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest3 május 29. Az ö t ö d i k j o g á s z g y ű l é s . 

Magyarország jogászai ismét összejöttek, üléseznek, tanács-
koznak, határozatokat hoznak, végre bankettet rendeznek, 
ez a rendes programm, stereotyp kiadás és pedig már ötödik 
éve. A liberális aera különben nemcsak a jogászok, hanem 
minden más szak- és nem szaktudósok közt is valóságos 
mániává tette a hasonló gyülésezéseket, hol mindenki kénye 
kedve szerint kibeszélheti magát egyszer egy évben, evvel 
akarván jutalmazni mindazokat, kik kerekét tolni segitik, 
azután esztendeig ismét hallgathatnak az illetők, készülhet-
nek a jövő évi actióra. 

Nem lehet azt tagadni, nem is szándékozunk, hogy tu-
dományos gyülekezések, ha azok valóban tudományosak, ha 
higgadtsággal párosulva saját körükben mozognak és a min-
dennapinál magasabb szempontok képezik a kiinduló- ugy 
mint végpontot, hogy mondjuk ez esetben az eszmék köré-
ben uralkodó tévnézetek eloszlatására nagyban közremű-
ködhetnek és üdvös gyümölcsöt teremhetnek. Nevezetesen 
ami a jogászgyülést illeti, soha nemesebb feladattal szakfér-
fiak gyülésezése még nem bírt, mint épen napjainkban a jo-
gászok gyűlése, mert alig volt még korszak, midőn épen a 
jog terén annyi roszakarattal párosult, szándékos gonosz-
sággal terjesztett tévnézet uralkodott volna, mint napjaink-
ban, e tévnézeteknek alapjukban hibásvoltát kimutatni, azt 
ami igaz nyiltan bevallani, a jog iránti tiszteletet, legyen az 
akár szerzett, akár természeti éleszteni, táplálni, megerősí-
teni, azoknak, kik jogaikban megsertetnének jogi orvoslásá-
ról ugy gondoskodni, hogy amennyire emberileg lehet a jogsé-
relmek megszüntettessenek, történjenek különben azok akár 
az állami hatalom, akár egyesek által; igen, ezen módozatok-
ról gondoskodni, ezek felett tanácskozni, a tapasztalatot és 
tudományt e czélból segitségül hivni, amennyire szükséges 
a társadalmi jólét fentartása érdekében, ez nagyon nemes 
feladat, azoknak pedig, kik e czélból összegyűlnek, az utó-
kor mindig hálás elismeréssel fog adózni. 

Ha az eddig évenkint megtartott jogászgyülés a fen-
tebb emiitett feladat megfejtésében kifogástalanul jár t volna 
el, nem késedelmeznénk, ugy mint több laptársaink az ezévi 
gyűlést mi is örömmel üdvözölni, tekintettel azonban a múlt-
ban viselt dolgokra legalább is kénytelenek vagyunk öröm-
kifejezésünket visszatartva azon aggályunknak adni kife-
jezést, hogy a tévnézetek a helyett, hogy szétoszlattatnának, 
ismét ujabbal fognak szaporodni és a dolgok feletti tájékozott-
ság helyett nagyobb chaos, a jogorvoslat helyett ujabb jog-
sérelmek fognak proclamáltatni. 

Idézzük vissza csak a mult évben történteket emlé-
künkbe és akkor nem mondhatja senki sem, hogy aggályaink 
alaptalanok lennének. Országhirü férfiaink közül többen, 
kiknél sem a tapasztalat, sem pedig a tudomány hiányzani 
nem látszik, oly elveket vallottak, nevezetesen a házasság 
körül és igy az államnak oly hatalmat tulajdonítottak, mely 
alapjában kiforgatja a kath. egyháznak kizárólagos jogát a 
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szentségek kiosztásában. Sem bármiféle jog, sem bármiféle 
tapasztalat, sem szokás nem igazolja nézetüket, melyeket az 
állami hatalomra nézve a házasság körül védelmeztek, ellen-
ben a jog, a gyakorlat mind az egyház mellett tanúskodtak 
és bár mindezt összegyűlt jogtudósaink jól tudták, vagy 
legalább jogtudósi czimüknél fogva tudhatták volna, a világ 
mégis azon meglepetésre ébredt fel, hogy a jogászgyülés a 
polgári házasság behozatalát elfogadta,s az elválasztás esetére 
törvényeket alkotott. Bármelyik esetet vegyük is fel, akár 
azt, hogy jogtudósaink benső meggyőződésük ellenére hoz-
ták határozatukat, akár azt, hogy tudatlanul jártak el, ami 
mellesleg legyen mondva nem nagy dicsőségükre szolgál, a 
jogászgyülés czélja, az eszmék tisztázása, a jog védelme min-
den irányban semmiképen sincsen elérve, enélkül pedig az 
égész gyülésezésnek nincsen semmi értelme, sőt üdvösebb 
leendett, ha elmaradt, mert legalább a már különben is léte-
zett chaos nem tétetett volna még zavarosabbá. 

A visszaemlékezés a múltra tehát nem kecsegtető a je-
lenre, azért mi öröm helyett, inkább aggálylyal tekintünk 
jogtudósaink ezévi ujabb gyűlésére is, mert tarthatunk azon 
közelfekvő eshetőségtől, hogy valamint a múltban hiányzott 
a magasabb szempont, az ügyek objectiv tárgyalása, ugy az 
idén is a jog szempontja helyett az érdek, a pártszempont 
fog dönteni; valamint múltban a jogászgyülés a helyett, 
hogy a téves korszellemet rendes medrébe vezette, annak 
helyes, a jogban gyökerező irányt adott volna, ő maga fo-
gadta el a téves irányt, ugy tesz majd az idén is. Hogy a 
drága népszerűség babérjait el ne veszítse ; ismét nem lesz 
egyéb, mint üres visszhangja a liberális eszméknek, ismét 
nem fognak tagjai magasabb czélt szemük előtt tartani, mint 
ami őket a múltban kormányozta, hogy t. i. egymást a 
liberális állításokban tulliczitálják. Ha a jogászgyülés a 
multévihez hasonló szellemben fogja folytatni ez évben is 
működését, ugy csakugyan nem értjük, hogy tulajdonképen 
miért is gyűléseznek, hogy mi haszna van tanácskozásukból 
a hazának, ez esetben legtanácsosabb lesz a jogászgyülést 
többé egybe sem hivni és az időt s pénzt valami hasznosabb 
dologra fordítani, mert arra csakugyan nincsen szükség, hogy 
állapotaink az eddiginél még ingatabbakká, ziláltabbakká 
tétessenek épen azok által, kiktől legalább a rendező eszmé-
ket jogosan megvárhatnók. 

Bnkomaz, május havában. Az e g y h á z t a n i t ó i 
k ü l d e t é s e és a mi s z á z a d u n k . — (Iskolai jelentés. 
Folytatás.) Es miért van ez igy ? Önhibánkon kivül a szá-
zad megromlott szelleme hozza ezt magával, mely a katho-
likusokkal szemben az állammindenhatóságot proclamálta. 
Századunk nyiltan fél az igazságnak, melynek oszlopa és 
erőssége az egyház, legcsekélyebb fényétől is ; és hogy e 
fény ne bántsa szemeit, ez oszlopnak neki állitják a modern 
törvények sorhadát, hogy ledöutsék, — ez erősséget aláak-
názzák a paragraphusok puskaporos hordóival, hogy légbe 
röpitsék ! Századunk a jogtalanságok százada, midőn a bün 
megkoronázva, fölemelt fővel, dölyfösen hordozza körül 
tekintetét, jogart hord kezében, melyen a fertelmek bűzvi-
rágai hajtanak ki. Kettős biborba öltözködik; erős ifjak 
őrzik ; a titok köpenyét boritják rá, hogy csúfsága föl ne 
derittessék. Agyát rózsák és narcziszok veszik körül; az 
ártatlanság tollazatába bujt politikai galambok búgnak neki 

lágy altató dalt ; fedezetül a parlamenti többség, mint „köz-
vélemény" hamis örve alatt alkotott törvények hü testőrök-
ként fogják körül. Halántékát k o s z o r ú övezi, melynek alap-
körzetét az elnyomott igazság képezi ; szemei győzelmi má-
mortól ittasak, s igézőleg ragyognak. Milliók sietnek lábai-
hoz, hogy a koronázott bünfőt az illatáldozat füsttengerébe 
meritsék. Csak Nero máglyái, beszurkolt és meggyújtott 
keresztényei hiányzanak még, hogy a képnek pogány kere-
tét szemeink előtt lássuk ! . . . 

A pogányok a testet hajták rabszolgaságba : a XIX. 
század megkeresztelt pogányai a szabadnak teremtett lélek 
meggyőződésére vernek rablánczot ! Vannak vademberek, 
kik emberhúst esznek : a XIX. század felvilágosult hősei 
emberlélekkel táplálkoznak ! A massageták megölék agg 
szüleiket; a XIX. század felvilágosultjai meggyilkolják az 
örök, de mindig ifjú igazságot, a társadalmak alapját ! A 
hindusok az elhunyt férjnek hitvestársát asirnál megégetik; 
a XIX-dik század őrjöngő felvilágosultjai az igazságot itélik 
máglyára ! Hová jutottunk ? ! És még mi lesz belőlünk ? ! . . . 

Ha a pogányság szertelenségei, képtelenségei képesek 
a keresztény társadalmakat, melyek Európában a török ki -
vételével még ker. alapon nyugosznak, virágzásra juttatni 
s fentartani ; akkor haszontalan fáradság a megváltással 
dicsekednünk ! menjünk vissza a Pantheon kisértetie3 csar-
nokaiba és Jupiter trónusának árnyékában keressünk ótal-
mat ! Ez nem lesz keresztény Isten ; alatta egyházzal, meg-
váltással, megszenteléssel sem lesz semmi közünk. 

De a modern társadalmak semmi áron sem haladhat-
nak többé karöltve az egyházzal ; mert ezen valóban min-
dig jótékonyan ható intézmény 1870. jul. 18-ka óta lénye-
gében megváltozott ; tagjai ezen lépés óta az államok alkot-
mányszerüen hozott törvényeit makacsul áthágják ; az állam-
mal szemközt napról napra erősbödő phalanxot képeznek, 
inkább akarván idegen, mint saját nemzeti kormányformáju 
hatalom alatt élni. Hivatalos nyelven azt mondják : a tanitó 
egyház magas és hazaellenes politikát üz, a püspökség, pap-
ság „demagóg, forradalmár, fekete internationalista" lett. 

E vádakat, melyeket a végtelenig tudnak szőni, már 
hatalmasan (jóllehet illető helyen, mi elég sajnos, nem 
vétetik kellő figyelembe, hanem rögeszméiket tovább űzik,) 
visszaverte a kath. világsajtó. Hiába, a gonoszság is csak 
azon van, hogy már egyszer győzelemre birna jutni ; azért 
századok múlva is újra fogja azokat a kereszténység ol-
vashatni. (Folyt köv.) 

Berlin. B á r ó S c h o r l e m e r - A l s t b e s z é d e . 
(Folyt.) Ha már ugy végig nézek azokon a májusi törvé-
nyeken s mindazon, ami még utánok következett, ugy látom, 
hogy azok is csak olyan csúsztató eszközök a Canossa felé 
vezető uton. Azt mondtuk mi akkor önöknek; e törvények 
számos vészes viszálynak lesznek okozói s most azt kérdem 
önöktől ; talán nem igaz, hogy az egyház s állam közti béke 
a közélet minden terén mélyen megsértve, felbontva van ? 
Virágzó intézetek bezárvák, nagyreményű ifjak hivatásuk-
tól elvonvák, lehetetlenné tétetvén,főleg a szegényebb sorsuak 
előtt, hogy a megfelelő tanulmányoknak szentelhessék ma-
gokat. Három püspök van már bezárva, a többinek sorsát s 
jelenlegi helyzetét ismerjük ; az alpapok közül annyian 
vannak már felfüggesztve s bezárva, hogy maholnap nem is 
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lesznek már elég börtöneink mindnyájának befogadására. 
Hol van tehát az az annyira magasztalt béke, melyet nekünk 
ígértek ? Ma ismét a májusi törvények foltozásával foglal-
kozunk s Wehrenpfennig képviselő ur máris szives volt tu-
datni velünk, hogy nyolcz pótczikkelylyel szolgáland ne-
künk, mi azt bizonyitja, hogy még igen távol vagyunk at-
tól, hogy e törvényeknek minden hiánya pótolva, minden 
lyuka kifoltozva lenne. Pedig mi következik eme lyukas 
elméletből ? Azt, hogy a májusi törvények eleddig semmi 
eredményt sem tudnak felmutatni, s épen ez az, amit mi 
önöknek előre is megmondottunk. Tavai május 9-én azt 
mondtam önöknek : Ezen törvények nem fognak végrehaj-
tatni, nem fogunk meghajolni előttök", s akkor azt nyer-
tem feleletül : „Meghajolni vagy megtöretni!" Jól van uraim; 
nem vonom kétségbe, hogy az állam elég erős s hatalmas 
arra, hogy valakit megtörhessen ; de azt kérdem : nem szo-
morú dicsőség-e ez az u. n. culturállamra nézve, hogy leg-
hívebb alattvalói millióinak sziveit megtörte, oly ügy miatt, 
mely a legszentebb előttök ? Aztán azt is hiszem, hogy még 
sem jó túlfeszíteni az ivet, még sem jó, ha a népnek egyik jó 
nagy része előtt a hazai kormány s a trón iránti szeretet le-
hetlenné tétetik. Azt mondják amott balfelől ,oho !', pedig 
azt hiszem, hogy önök csak ugy, mint mi éneklék a maga 
idején eme dalt : „Nicht Ross, nicht Reisige schützen die 
steile Höh', wo Fürsten stehn" — erre caak a n.épeknek sze-
retete képes. 

Áttérve az előttünk fekvő tvjavaslatnak okadatolására, 
ismét csak az ismeretes ,ellenszegülést', s az államtörvények 
elleni ,nyilt lázadást' találjuk ottan. Ezen vádak már szám-
talanszor czáfoltattak meg, amiért is ma csak arra szorít-
kozom, hogy ezt mondjam: önök mindig eme kifejezést 
használják : ,az államtörvények ellen' mintha bizony a püs-
pöki kar, a papság s a katholikus hivek egyáltalán nem 
tartanák meg az állami törvényeket, minden kivétel nélkül. 
Pedig nem állami törvényekről van itt szó, hanem olyanok-
ról, melyeket önök is kiválóan s igen helyesen ,egyházi tör-
vényeknek' nevezni szeretnek ; s ezért azt mondom, az el-
lenkezés oly törvények ellen irányul, melyeket az állam oly 
téren hoz, amelyen nincs joga parancsolni. Már most pedig 
mivel az efféle, ellenünk felhozott vádak folytonosan ismé-
teltetnek, szükségesnek tartom, azokat ismét egyszer meg-
czáfolni, nehogy önök, e vádaknak hitelt adván, az indít-
ványba hozott pótczikkelyeket elfogadják. 

Tegnap valaki itt valamely ,egyházi párt'-ról beszélt, 
melynek elve : „A democratia segítségével az anarchia s az 
anarchia segitségével a hierarchia uralmát készitjük elő." 
Igy mondá ezeket Sybel képv. ur, azt állitván, hogy ezen 
mondat aquinói sz. Tamás Summájában, továbbá Bellarmin 
s Mariana munkáiban is található. Természetes, hogy mind-
erről szó sincs az emiitett müvekben. Mindazonáltal legyen 
szabad egy példabeszéd által Sybel urnák vádjait meg-
czáfolnom. 

Valamely zenemükereskedésnek kirakatában zene-
mű van kiállitva, melynek czimlapja hegedüst mutat, ki-
nek játékára egy lábainál fekvő oroszlány igen figyelmesen 
hallgat, a kép alá e szavak vannak irva : „Die Macht der 
Musik." Oda jön egy ur s azt mondja : nem igy kellett volna 
ezt irni, hanem imigy : ,der macht die Musik'. . . ." Igy va-

gyunk Sybel képv. urnák történelemi fejtegetéseivel is. Nem 
,die Macht der Geschichte' ez, hanem : der macht die Ge-
schichte' (ő maga csinálja magának a történetet) ! 

A másik vád még súlyosabb ; de azt hiszem, nem kell 
azt egész terjedelmében érteni. Azon vádat értem, mely ,a 
külfölddel szövött összeköttetésekről' szól, s melyet Gneist 
képv. hangoztatott. Ha a képv. ur ezzel azon legősibb, s 
legtörvényesebb összeköttetésre czélzott, melyben egyhá-
zunk római fejével állunk, akkor nincs kifogásom ellene. 
Vagy ha a képv. ur a ,külfölddel való összeköttetések' alatt 
azon rokonszenvet érti, melyet más országoknak katholiku-
sai nekünk, mióta itt küzdünk, már többször kifejeztek, 
akkor sincs semmi ellenvetésem, s azt hiszem, hogy a t. 
képv. urnák sem lehet, mert különben csak azon, igaz, hogy 
csütörtököt mondott részvétmeetingre kellene őt emlékez-
tetnem, melyet Russel lord Londonban megkisérlett, s akkor 
azt hiszem, nem fog többé ellenvetést tenni. Ezek után pedig 
azt mondom ; nem hiszem, hogy ezen, a külfölddel való ösz-
szeköttetés alatt olyasvalami értetnék, mi a király s a. haza 
iránti kötelmeinkkel bármi tekintetben ellenkeznék, mert 
akkor kénytelen volnék ily ráfogást pártom nevében mint 
nemtelen rágalmat visszautasítani. (Folytatjuk) 

Berlin. H i t f e l e k e z e t n é l k ü l i z s i d ó k ; L a s -
k e r - P u t b u s ; a z e l z á l o g o l t c s i z m a h u z ó . Több 
frankfurti zsidó felterjesztést intézett a porosz alsóházhoz 
azon kérelemmel: engedtessék meg nekik a zsidó hitközség-
ből kilépni, anélkül, hogy egy másik felekezetbelépni kény-
szerüljenek, más szóval, legyen szabad nekik megszünniök 
zsidóknak lenniök, anélkül, hogy ezért valamely keresz-
tény felekezetbe belépni kénytelenüljenek. Lasker s Miquel 
hathatós ajánlására e kérvény a ministeriumnak további 
intézkedés végett kiadatott. Emiitjük ezt mint világos s 
megczáfolhatlan példát arra, hogy a ,hitfelekezetnélküliség' 
azonos a vallásnélküliséggel ; mert ezen zsidók egyenesen 
azt kérelmezik : legyen szabad nekik minden vallás nélkül 
maradniok, amennyiben egyikben sem találják azt, mi,meg-
győződésükkel' megegyeznék. 

Lasker, ki tudvalevőleg zsidó, egy idő óta talán nem 
egészen ártatlan örömét találja abban, oly embereket, kik nem 
zsidók, tisztátalan pénzműveleteik miatt a pellengérre tenni. 
Magában véve egészen helyes eljárás ez : bűnhődjék, a ki a 
becsületesség ellen vétett ; csak az a furcsa, hogy ezen tiszte-
letre méltó zsidó ügyvéd nem talál a maga hitsorsosai közt 
javítani valót, hanem kiváló szeretettel oly körökbe csap át, 
melyek, valamint vallás tekintetében ugy társadalmilag is 
nagyon messze állnak tőle. S épezért sokaknak ugy látszik, 
mintha Laskernak ezen legújabb keltű puritanismusa nem 
lenne sokkal egyéb, mint egy kis zsidó-manoeuvre, mely 
által a permanens .Krach' által kijózanodó félben lévő keresz-
tény népnek szemeit financialis bajaink valódi okozóitól, 
hitrokonaitól el, s egyéb magas állású, ha mindjárt ezen 
állásukkal visszaélt egyénekre átterelni szeretné. A Putbus 
herczeg ellen intézett vádak, reméljük, azt fogják eredmé-
nyezni, hogy a törvény figyelme s szigora végre valahára 
nemcsak ama néhány főúri nyereszkedőre, hanem ama szám-
talan csalóra, amazoknak elcsábitóira is irányoztassék, kik 
Lasker úrral ugyanazon nemzethez s felekezethez tartozni, 
tekintve ennek már most két izben fényes világitásba hely-

• 
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zett cátói jellemét, minden esetre kiváló szerencsének s meg-
tiszteltetésnek t a r t j á k . . . . 

Hogy a májusi törvények miatt a kath. papokon meg-
ejtetni szokott zálogolásoknak is lehet néha-néha egy kis 
mulattató oldalok, mutatja Müller, schönebergi pbbánosnak 
kővetkező siralmas históriája. Ezelőtt nyolcz héttel megzá-
logoltatván, a végrehajtó jegyzőkönyvileg constatálta, mi-
szerint lakásán nincs többé elconfiscálható tárgy. Mindazon-
által az odavaló adóhivatali igazgató másodízben is végre-
hajtást rendelt Müller ellen, s midőn a végrehajtó mult 
jegyzőkönyve alapján kijelentette, miszerint ott már nem 
találni többé semmit, emezt Koblenzben a tartományi kor-
mánynál feladta ! A kormány hivatalvesztés büntetése alatt 
elrendelte a végrehajtást s a szegény végrehajtó kínjában a 
következő tárgyakat kobozta el: 13 darab, többnyire bezárt 
papokat ábrázoló photographiât, 1 csizmahuzót, 3 ócska ka-
bátot, épannyi pár czipőt s 1 pár csizmát. Ezen értékes in-
góságok, melyek közül főleg az utóbbi már tetemesen meg-
ingatott egészségi állapotot tüntet fel, május 30-án reggeli 
10 órakor fognak a schönebergi község házánál a porosz 
királyi állampénztár javára a legtöbbet Ígérőnek nyilvános 
árverés utján átengedtetni, mire venni szándékozók ezennel 
hivatalból figyelmeztetnek, azon megjegyzéssel, miszerint 
vevő köteles az árverésileg szerzett tárgyakat saját költsé-
gei- s veszélyeire elszállíttatni. 

Müller plébános pedig, ezen földi salaktól is megsza-
badulva most már nyugodtan várhatja a pillanatot, melyben 
őt, a többé meg nem zálogolhatót börtönbe vezetendik. Ilye-
nek történnek 1874-ben, a ,Kulturkampf'-nak második esz-
tendejében. 

Paderborn. P ü s p ö k i b ú c s ú s z ó . Konrád, Isten 
irgalmából s a szentszék kegyelméből paderborni püspök ft. 
papságomnak s szeretett híveimnek üdvöt s áldást az Urban. 

Nem sokára itt lesz az idő, szeretett hiveim, hogy nem 
fogok többé hozzátok szólhatni. Elszakittatva tőletek nem 
hozzátok többé, hanem csak értetek fogok majd szólhatni 
Istenhez, mindennapi alázatos imáimban ; arról pedig meg 
lehettek győződve, szeretett hiveim, hogy emez értetek való, 
mindennapi imát nem fogom elmulasztani soha. A szeretet-
nek köteléke, mely immár évek óta hozzátok füz nem em-
beri kéz által köttetett s ezért szét sem szakitható, fel sem 
bontható emberi kéz által. De azon háladatosság, melylyel a 
bizalom s odaadás annyi bizonyítékaiért, főleg annak azon 
magasztos nyilvánulásaiért tartozom nektek, melyeknek eme 
legujabbi, nehéz napok tanúi voltak, mindezek nem engedik 
meg, hogy azon főpásztori kötelmemről feledkezzem meg, 
melyet jelenleg egyedül még teljesíthetek : az értetek való 
szeretetteljes imádságnak kötelméről. Bárha a Mindenható 
szorongattatásainknak mihamarabb véget vetvén ismét bé-
kességes időket adna nekünk, ha ez egyébként legbölcsebb 
szándékaival nem ellenkezik. Akkor viszontlátnálak titeket 
s szivem örülne. De bárminő legyen is a jövő, mindenha 
őszinte szivvel azt fogjuk mondani : „Áldva legyen az Ur-
nák neve!", miközben azon erős remény éltet, hogy majdan 
ama szebb hazában viszontlátandlak titeket, hol sem küzde-
lem, sem száműzés, sem elválás többé nem lesz. 

Jelenleg pedig minden attól függ, hogy mostani nehéz 
megpróbáltatásunk alatt az egyház iránti hűségben állhata-

tosan megmaradjunk. E végett pedig szükséges, hogy ren-
dithetlenül ragaszkodjunk Péter sziklájához. Ez ama szikla, 
melyre az isteni építőmester anyaszentegyházát épité. Aki 
ezen sziklától elszakad, az hűtlenül elszakad az anya zent-
egyháztól, el magától Krisztus Urunktól is. Krisztu: vagy 
Belial, az most a kérdés. Igaz, hogy ameddig köztetel. vol-
tam elégszer ismételve s sürgősen intettelek titeket a Péter 
sziklája iránti hűségre; de mivel annyi függ ezen hütégtől, 
mivel ezzel egész katholicismusunk, sőt egész kereszténysé-
günk áll s bukik, s mivel másrészt eme hűségünk szei t Pé-
ter széke iránt épen most a legkeményebb próbára té.etik; 
azért nem sokára bekövetkezendő elválásomnak élőéi zeté-
ben ismétlem azt, mit már annyiszor mondtam nektek, ismét-
lem szivem legbensőbb szeretetével : oh, ti szeretett hi veim, 
mindenre, mi szent s drága előttetek, kérlek, ragaszkodja-
tok szent Péter székéhez s ne engedjétek, hogy bármi a 
világon is ettől való elszakadásra birjon. 

I. Maradjatok egyek Péter székével, először a hitnek 
egységében. 

A hit nem minden ugyan, de mégis a legelső s legszük-
ségesebb. Mert a hit az egész szellemi életnek alapja, a hit 
azon gyökér, melyből Istennek tetsző cselekedeteink 1 ikel-
nek, a hit minden megigazulásnak s üdvösségnek ke dete-
„Az igaz" — mondja a szentírás — „hitből él". S az a >ostol 
i r ja: „Hit nélkül pedig lehetetlen kedvesnek lenni az Isten-
nél ; mert az Istenhez járulónak hinnie kell, hogy ő van, és 
az öt keresőknek megjutalmazója. „De midőn a szentiris ily 
magasztalólag nyilatkozik a hitről, az igazit s valódi; érti, 
azt, mely a Krisztus Urunk által kinyilatkoztatott mennyei 
igazságokat tettleg magában foglalja, s mindazokra íézve 
tökéletes, minden kételyen felett álló bizonyosságot i yujt. 
Mert csak az igazság, s pedig csak a minden kételyen felett 
állónak felismert igazság által szenteltethetünk meg. Azért 
imádkozék isteni Megváltónk mennyei Atyjához tan tvá-
nyaiért: „Atyám! szenteld meg őket az igazságban. A te 
beszéded igazság. Amint te küldöttéi engem a világra ugy 
küldöm én is őket e világra. Es én őérettök felszen elem 
magamat, hogy ők is felszentelve legyenek az igazság >an." 

Más hit, mint az, melyet Krisztus maga, az iga «ág-
nak királya hirdetett nekünk; oly hit, mely az igazságnak 
kenyere helyett, melyből lelkünk táplálkozik, követ ; mely 
Isten igéje s bölcsesége helyett nyomorult emberi bölcs« séget 
nyújtana nekünk ; oly hit, melynek nincsen alapja s mely 
nem dicsekedhetik a biztosság érveivel, — oly hit üd' özü-
lésünknek nem eszköze s előmozditója, mint inkább akadá-
lya lenne. 

De hol találjuk ezen igazi s valódi hitet ? Magunl nem 
csinálhatjuk azt magunknak, még a szentírás vagy s; óbeli 
hagyomány vezérfonalán sem. Mert eltekintve mind ntől, 
ily önkészitette hit a biztosság s bizonyosság magas ztosb 
eredetű pecsétjét nélkülözi. S a hol e pecsét hiányzil, ott 
lehetnek ingadozó hitnézetek, bizonytalan, változékony val-
lási vélelmek, talán többé kevésbé alapos meggyőződés k is, 
de igazi, megingathatlan, isteni hitről szó sem lehet. Ezen 
C3alhatlan hitet csak Krisztusnak csalhatatlan egyházától 
nyerhetjük, s különösen annak csalatkozhatlan fejénél alál-
juk azt, Péternél. Avagy nem Péter volt-e az, ki elöször 
saját személyében s ünnepélyesen vallotta a Krisztus t runk 
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istenségében való hitet ? „Te vagy Krisztus az élő Isten fia" 
— feleié az Urnák azon kérdésére, hogy kinek tartják őt — 
s az Ur megdicsérte őt ezen felelete miatt, boldognak mondá 
őt ebbeli hite s meggyőződése miatt s jutalmul emez ismere-
tes Ígéretet tevé neki : „Boldog vagy Simon Jónás fia ; mert 
a test és vér nem jelentette ki ezt neked ; hanem Atyám, ki 
mennyekben vagyon. En is mondom neked, hogy te Péter 
vagy, és e kőszálon fogom építeni anyaszentegyházamat, sa 
pokol kapui nem vesznek erőt rajta." Péternek ezen hite, 
mely annyira tetszett az Urnák, melyet nyiltan megdicsér s 
ily magasztos Ígérettel megjutalmaz — ez volt minden bi-
zonynyal az igazi s valódi hit. S csakugyan ; — a Krisztus 
istenségében való, helyesen felfogott hit mindent foglal ma-
gában, vagy legalább szoros összefüggéssel mindaz követ-
kezik belőle, mit az igazhitű keresztények minden időben 
hinni s vallani kötelesek. — „Ez az örök élet — imádkozék 
Krisztus urunk mennyei Atyjához — hogy megismerjenek 
téged, egyedül igaz Istent, és a kit küldöttéi, Jézus 
Krisztust. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
De Romani Pontifiais infallibilitate, seu Vaticana Defi-

nitio contra novos haereticos asserta et vindicata, auctore 
Jo. Perrone S. J. (Vége.) A könyvnek hátralevő része job-
badán Döllingerrel s pedig nemcsak ujabb üzelmeivel, hanem 
régibb müveivel is foglalkozik oly alapossággal, hogy még 
az u. n.odeoni előadások is szóba jutnak, melyek akkortájban 
oly kinos benyomást tettek az összes kath. világra. A IX. 
fejezet 3. czikkelyében azon érvelések czáfoltatnak meg, 
melyekkel D. a maga idején az ,Augsb. Alig. Ztg. hasábjain 
a pápai csalatkozhatlanság hitczikkül való kimondhatását 
(definibilitatem) megtámadta, illetőleg tagadta s azután azon 
,Deelaratio' helyeztetik kellő világosságba, melyben D. az 
idevonatkozó zsinati határozat után köztudomásra hozta, 
miért nem fogadhatja el azt. Mellesleg azon hires történet-
tudományi botlás is jut szóba, melyet a iiorenczi zsinati ha-
tározmányának ,quemadmodum etiam' szavai körül elköve-
tett s melyet leghívebb barátai s tisztelői sem nem tagad-
hatnak, sem, még protestáns tudósok is szólalván fel ellene, 
el nem palástolhatnak többé. 

A X. fejezet már csak azért is felette érdekes ; mert 
1-ső czikkelyeigy hangzik. Difficultates a politicis adversus 
vaticanam de Romani Pontificis infallibilitate definitionem 
excogitatae expenduntur; — a 2. cz. : Difficultates adversus 
definitionis opportunitatem et libertatem expenduntur ; itt a 
Döllinger iskolájából kikerült , ,Erwägungen' czimü munka 
kerül tárgyalás alá. A 3. czikkelyben: ,Vaticanae definitio-
nis triumphus ex eiusdem história ostenditur', bebizonyitta-
tik, hogy ezen határozat, mely ellen a hamis politika, a ha-
mis tudomány, a hamis buzgóság s az áleszély oly elkesere-
detten küzdöttek, mégis roppant áldást árasztott a világra, 
helyreállitván a hivölc közt az egyetértést, véget vetvén a 
legfontosabb kérdések körüli kételyeknek s legmagasztosb 
tekintélyt állítván oly időben, midőn minden egyéb tekin-
tély porban hever. 

A XI. fej. ,Döllingerianae factionis contra vaticanam 
definitionem insurgentis exterior história' legnagyobbrészt 

személyi dolgokat hoz. Döllingerröl mondatik, hogy ő 1861-ig 
a német katholikus tudomány fejének tekintetett, mignem 
püspökké való kijelöltetése a pápa által visszautasittatván, 
ki ez alkalommal azt jegyezte meg róla : ,11 signor D. é un 
Dottore, non un Pastore1 az egyházon mintegy boszut állani 
kezdett. Akkor tartá Odeon-féle előadásait, irta ,Kirche und 
Kirchen' czimü müvét s játszta a német hittudÓ3oknak mün-
cheni összejövetelén ama szomorú szerepet, mely már akkor 
is általános visszatetszést szült ; — s nem csuda, hogy igy 
tőn, hiszen évek óta egyik karlsruhei szabadkőműves pá-
holynak tagja. 

E dolgok nem épen ujak, époly kevéssé, mint a mik 
Michelisről, Reusch, Reinkens, Langen, sőt még oly embe-
rekről is mondatnak, kiknek nevei mint egy Kaminski, Anton 
Alajos, Braun, Overbeck, Pederzanié ily tudós, tekintélyes 
munkában csak azért említtetnek, hogy az eretnekségnek 
lélektani kútforrása is kellő világításba helyeztessék. Ezek 
után visszatérve szerző Döllingerhez, 1872-ben tartott, hír-
hedt museumi előadásait ismerteti, melyekben, egészen sza-
badkőműves szellemben, a különféle egyházaknak egyesü-
lését ajánlotta s védelmezte, majdnem mindent dicsérve, 
mi nem-katholikus, s mindent gyalázva, ami az. 

Mindezekután úgyszólván könnyű a XII. s utolsó fe-
jezetben bebizonyitani, miszerint „vaticanae definitionis op-
pugnatores reipsa perduelles in Ecclesiam, schismatici atque 
formales haeretici, qui absurde sibi ,Veterum Catholicorum' 
nomen usurpant", mit szerző világhirü tudományosságával 
meg is tesz, könyvét ezen, igazi keresztény felebaráti szerete-
tet lehelő, szép szavakkal fejezvén be: „Ceterum ex intimo 
cordis affectu istorum omnium resipiscentiam optamus, ita ut 
deposita contentione ad Catholicae Ecclesiae sinum ac uni-
tatem redeant, de se triumphum reportantes. Ingentem per 
eiusmodi reditum Catholicis omnibus, atque Ecclesiae uni-
versae laetitiam afferent ; quod si Dei auxilio praestiterint, 
tune vere poterunt s veterum catholicorum nomine gloriari. 

= Jézu3 szent szivének közeledő ünnepe alkalmából 
egy igen korszerű kis ajándékot jeleznek nekünk Győrből, 
melynek osztogatása által e napot könnyen s kevés költség-
gel a hivek előtt emlékeztessé tehetni. Áll pedig ezen aján-
dék Jézu3 szent szivét ábrázoló egy kis képecskéből, az 
alább következő imádsággal, hátlapján pedig azon 11 ígé-
rettel, melyet az Ur Jézus szive tisztelőinek tett. Egy buzgó 
hívőnek szives bőkezűségéből e képecskék 1000-ét egy fton 
megszerezhetni Hahnekamp György, kis-papneveldei lelkész 
urnái Győrött ; (kívánatra német imával ellátott képeket is 
kapni.) Az ima ekkép szól : 

Jézus legszentebb szive, könyörülj szegény hazánkon ! Oh 
Jézus legszentebb Szive, áraszd áldásodnak bőségét a mi 
anyánkra, a kath. egyházra, szentséges atyánk, a római 
pápára, a püspökökre, a fölszentelt papokra és királyunkra ! 
Erősítsd meg az igazakat, téritsd meg a bűnösöket, világo-
sítsd föl a hitetleneket, áld meg rokonainkat és barátainkat, 
segítsd a haldoklókat, szabadítsd meg a tisztítótűzből a szen-
vedő lelkeket, s terjeszd ki szeretetednek édes uralmát ha-
zánkra. Ámen. 

Oh szelid és alázatos szívű Jézus, tedd az én szivemet 



a tiedhez hasonlóvá ! (300 napi bucsu.) — Máriának édes 
szive, légy menedékem ! (300 napi bucsu.) 

VEGYESEK. 
= A bold, székesfehérvári püspökrő l szóló 

gyász je lentés következőleg hangz ik : 
A székesfehérvári székesegyházi k á p t a l a n , sa-

j á t és a keseredett rokonság nevében mélyen szo-
morodot t szivei jelent i mél tóságos és főt isz te lendő 
jeJcelfalusi és margitfálvai Jekelfallisy Fen*. VillCZe 
székesfehérvári megyés püspök, ő szentsége a római 
p á p a t rónál ló ja és házi p rae la tusa , római gróf , a 
püspök i és szerzetesrendi ü g y e k római szent gyü le -
kezete, és ő csász. s apóst , k i r á l y i Felsége tanácso-
s á n a k , a szépművészet és bölcsészet t u d o r á n a k , élte 
73- ik évében, R ó m á b a n , f. év m á j u s 15-én, dé lu t án i 
4' l2 ó rakor , a ha ldoklók szentségének a j t a tos felvé-
tele, és a római pápa ő Szentsége végső á ldásának 
elnyerése u t á n , hoszas gyengé lkedés következtében 
tö r t én t , csendes e l h u n y t á t . A bo ldogu l tnak hideg 
tetemei Rómábó l , a pünkösdi n a p o k b a n Székesfe-
h é r v á r r a szá l l í t t a tván , u g y a n e hó 28-án a székes-
e g y h á z b a n 10 órakor t a r t a n d ó gyászos szentmise 
és beszentelés u t án , u g y a n o t t a s i rbol tba , örök n y u -
ga lomra té te te t t á t Az enyészet len vi lágosság fé-
n y e s k e d j é k neki . — Ke l t Székesfehérvárot t , m á j u s 
23-kán 1874. 

— Azon nevezetes napokban, midőn a magyar jogá-
szok Pesten gyűléseznek, szivesen teljesített kötelességünk-
nek tartjuk honi jogtudósainknak eme kis emlékvirággal 
kedveskednünk, melyet a ,M. P. ' f. évi 112. számából bön-
gésztünk : „Az ügyvédi kar, melyből más országokban az 
államférfiak és ministerek kerülnek ki, jelenleg Magyaror-
szágon nem szolgáltat mást, mint lelketlen uzsorásoknak 
belső titkos tanácsosokat, és merész szédelgőknek szolgálat-
kész mindeneseket. Különösen mióta az ifjú prokátor nem-
zedék közt a héber elem oly sűrű számmal jelentkezik, és az 
ügyvédséggel járó bizonyos „Noblessea-t egészen elejti, bíz-
vást el lehet mondani, hogy nincs Európában állam, mely-
ben az ügyvédi karnak ma oly csekély társadalmi tehinté-
lye volna, mint Magyarországon. A magyar ügyvédi kar tu-
datlansága és szellemi szegénysége több kárt tesz az igazság-
szolgáltatás terén, mint hiányos törvényeink. Mily kevés 
súlyt helyeznek a gyakorló ügyvédek a jog tudományos 
művelődésére, legjobban kimutatja azon körülmény, hogy 
vannak ügyvédek, kik büszkélkedve hirdetik, miszerint 
ügyvédi vizsgájuk után, komoly irányú jogi müvet nem 
olvastak. Azt hiszszük, hogy azon irodalmi segédeszközök és 
irodalmi kincsek, melyek az ezer számot meghaladó fővá-
rosi ügyvédeknél feltalálhatók, egy szekéren könnyen elszál-
lithatók. Milyen társadalmi bajt rejt az ügyvédség szerve-
zetlen állapota magában, az azon körülményből tűnik ki 
legjobban, hogy mióta a fegyelmi szabályok szigoruabban 
alkalmaztatnak — ennek csak néhány hónapja — : azóta 
azon ügyvédek száma, kik ideiglenesen vagy véglegesen 
silentiumot kaptak, már megközelíti a százat. Csalás, sik-
kasztás és okmányhamisitás a leggyakoribb okok az ügyvéd-
ségtől való felfüggesztésre". 

— A ,Német katholikusok mainczi Egylete' junius 15-
17-én tartandja ez évi közgyűlését Mainz városában. 

— Ledochowski érsek s Janiszewski püspök 22 ujmi-
sésnek káplánokká való kinevezése miatt, amaz 2000, eme-
2200 tallérnyi büntetésre, illetőleg 15 hónapi börtönre Ítél-
tettek. Martin püspök, a ,Frankf. Ztg.' szerint, csak azért 
nem vezettetett még börtönbe, mert a kir. kerületi orvos hi-
vatalos bizonyítványt adott neki, hogy egészségi állapota az 
eljárás által könnyen halálos betegséggé válhatnék. 

— A paderborni püspöknek remek bucsuszózata hívei-
hez, melynek közlését mai számunk kezdi, egyike a leg-
szebb nyilatkozványoknak, melyeket ujabban olvastunk ; de 
ezen kivül még felette fontos azok miatt is, miket napjaink 
nagy mozgalmaira vonatkozólag mond s azon figyelemre 
méltó intések miatt, melyeket híveihez azon időre nézve 
intéz, midőn pásztor nélkül, saját magokra hagyatva lesz-
nek. Egy Nero vagy Diocletián korabeli püspököt vélünk 
hallani s feszült kíváncsisággal várjuk azon intézkedéseket, 
melyeket a szentszék szerinte a házasságok megáldására vo-
natkozólag oly helyeken, melyek az üldözés miatt katholi-
kus pap nélkül lesznek, nemsokára tenni fog. 

— A franczia nemzetgyűlés 384 szavazattal 321 ellen 
elfogadta a tábori lelkészek szervezéséről szóló törvényt. — 
Roubaix városában nem régen négy munkás nagy botrányt 
okozott. Fából készült nagy feszületet hordván korcsmáról 
korcsmára, gunyszavakkal halmozták el azt : „Nézzétek ezt 
a szegény Inri-1, adjatok egy kis szivart annak a szegény 
Inri-nek" sat.; mig végre általános hahota közt földhöz 
vágták. De még akkor sem szűnt meg a blaspbemia, mert 
eme szerencsétlenek most már azzal ,mulattak', hogy a ke-
resztről levált Krisztus képét fején tánczoltatták, újra fel-
szegezték sat. mig a rendőrség ezen gyalázatos üzelmeknek 
végre valahára véget vetett. A gonoszoknak egyike egyévi, 
kettő hathat hónapi s egy négyhavi börtönre Ítéltetett. — 
A porosz orthodox lutheránusoknak pártja nagy értekezletet 
tartott Cammin városában, mely ,leghangosabb nemtetszését' 
fejezte ki azok felett, mik Poroszországban jelenleg egyház-
politikai téren történnek. A polgári házasságra vonatkozólag 
elhatároztatott, hogy akik azzal éltek, se keresztapák ne 
lehessenek, sem az ur vacsorájára, tisztességes temetésre s 
egyházi választói jogra igényt ne tarthassanak. Miután az 
utolsó pont, az egyházi választói jogból való kizárás egye-
nesen az ,államtörvény'-be ütközik, még megérhetjük, 
hogy a porosz orthodoxok ugy mint a thuringiai lutheránus 
községek még a ,Reichsfeinde' közé kerülnek s mint ,luthe-
ránus ultramontánok' bismarckilag kiközösittetnek. Ellen-
ben valószínűleg legmagasabb tetszés nyilváníttatott Re-
gula, osuabrücki pásztornak, ki húsvét napján ezt mondá 
hallgatóinak: „Hogy Krisztus nem támadt fel, azt úgyis 
mindnyájan tudjuk . . . U g y a n e z az ur aconfirmatio alkal-
mával a hitvallásnak eme szavait: ,fogantatott Szentlélektől1 

és : ,a testnek feltámadását' egyszerűen kihagyta. Ez aztán 
a szabadvizsgálódásnak gyönyörű gyümölcse. — A lapok 
nem régen telve voltak érdekes históriákkal egy lopás miatt 
befogott orosz főherczegről. A ,J. de _F.' erre nézve elbe-
széli, hogy ez csak ürügy, a befogatásnalc valódi oka az, 
hogy a föherczeg a szabadkőművességnek segitségével for-
radalmat csinálni, illetőleg független birodalmat akart ala-
pítani Ázsiában. Angolország is tudott volna valamit erről. 
Kapnist, a Rómából, illetőleg a Vatikánból kiutasitott orosz 
ügyvivő, ugyané lap szerint vissza fog térni oda, a legszebb 
Ígéretekkel, azaz, mindannyi hazugsággal. Rómában nem 
fog ő, bizony, rászedni senkit. 

Egyéb kegyeletes adakozások 
Az ó-kanizsai hivek a sz. sir őreinek 18 frt . 90 kr. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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S E R M O S A C E R 
IN LAUDEM 

S. THOMAE AQUINATIS 
DOCTOEIS ANGELICI. 

(Folytatás.) 

U t ad Novum Testamentum progrediamur, cum 
Urbanus Pontifex ex veterum commentariis luculen-
t ius sibi universaeque Ecclesiae Evangelia explicari 
vehementer cuperet, demandassetque s. Thomae s. s. 
'Mattliaeum et Murvám, divoque Bonaventurae s. s. 
Lucam et Joannem, et seraphicus Doctor delatam 
sibi provinciám ob praefecturam supremam Fran -
ciscanae familiae, quam gerebat explere impeditus 
nequiret, ea omnia Aquinas ita venuste et graviter 
Pa t rum graecorum et la t inorum sententiis una serie 
sic contexuit, ut communi voce locut iad idem opus 
concinnandum viderentur. [11] Interpreta tus est 
Evangelium s. Joannis seorsum et epistolas d. Pauli 
omnes, deinde duobus libellis orationem Dominicam et 
Salutationem Angelicam. In quibus u t rum magis ad-
miremur diligentiam an iudicium, nondum satis 
exploratum habemus. Excellit Aquinas delectu va-
r iarum interpretat ionum cum prudentia facto, lin-
guae perspicuitate ; atque tanta fuit in eo sive mo-
destia, sive potius religiosa Verbi Divini reverentia, 
ut suas interpretationes cum verecundia proferret, 
veluti coniecturas, quas ipsemet praeter modum 
amare nollet. Ooncedimus equidem d. Thomam de 
multis suae aetatis bonis interpretibus ') unum fuisse, 
atque etiam habuisse inter Doctores Ecclesiae, qui-
bus merito in interpretando postponeretur : sed idem 
in Dogmatica si dixerimus eum omnium suo tem-

') Cf. Comm. nostr. de sacra scriptura eiusque inter-
pretatione p. 331. seq. 

pore fuisse principem, confidimus repugna turum 
nobis esse neminem unum. 

Sed ad postremam scriptorum divi Thomae 
classem i. e. dogmaticam et moralem progrediamur. 
Inter opera dogmatica et moralia, quae Doctor An-
gelicus bene multa elucubravit , pr imum tenet lo-
cum: Summa theologiae. [12] Cuius operis augu-
stissimi praestantiam, si mihi sint linguae centum 
oraque centum, nec plene enarr a ver im, nec dignum 
aliquid eiusmagnitudine dixerim. Pes quae t ractan-
t'ur. divinae sunt, dicendi genus breve et ni t idum, 
ordo pulcherrimus, doctrina incomparabilis. De Deo 
quantum homini fas est sublimissime verba faciens, 
a Deo in se ad Deum extra se in eius operationibus, 
quae sunt : rerum creatio, gubernat io , humani ge-
neris redemtio et glorificatio, delineandum transiens 
disputât . Quoniam vero grat ia finis cuncta fiunt, 
ob id a consideratione finis, de homine, qui imago 
Dei est, plura et ea quidem cumulatissime loquitur ; 
tanquam suae dignitatis i l ium etiam hoc modo 
commonefaciens, et ad beneficioi'um quae innume-
rabilia ipse cum natural ia tum supernaturalia a 
Deo accepit, recordationem et gra t ia rum actionem 
impellere volens. Ubi de vir tut ibus et eorum oppo-
sitis vitiis, deque aliis ad moralem materiam perti-
nentibus universalem sermonem instituisset ; operae 
pretium se facturum putavi t , si praeterea ea omnia 
in suas species dispertiret et sigillatim doceret. De-
mum de Christo Domino ac Salvatore nostro. deque 
illius beneficiis ad capessendam salutem humano 
generi praestitis agit. Ule enim solus est, qui homi-
nem quem condiderat, in suoernam beatitudinem 
perducere potuit. Unde facta ab opere gubernati-
onis ad opus redemtiouis transitione, de medico et 
remediis an imarum nostrarum, quae Sacramenta 
sunt, exposuit. E t ita summám, de qua iure dici 
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potest : „magnum enim est tot in ea una remedia 
esse, quot rnorbi sunt, et tot idem veritatis esse 
doctrinas, quot idem erunt studia falsitatis ;" 2)non 
solum profligandis erroribus, sed et moribus fide-
lium dirigendis ac emendandis egregie aptavit. In-
finitus propemodum essem, si singula percurrere 
vellem, quae Angelicus ille Doctor, ratione perspi-
cua, castissimae Etbicae praecepta proponit. 

Verum ad libros reliquos Doctoris Angelici in 
universum laudandos revertamur. Eminet inter hos 
qui de regimine principum [13] inscribitur. Contra 
errores Graecorum duos, adversus Gentes quatuor 
libros edidit numeris omnibus absolutissimos, h. t . 
„de veritate Catholicae Fidei contra gentiles" quo-
rum ad Christi regnum propagandum utilitas pro-
bata est tanta, ut hebraeo et graeco 3) donati sint 
eloquio, quo in lucem gentium usque ad extremum 
terrae facilius pervenirent. Duas quoque Decretales 
dogmaticas in celebri Synodo Lateranensi sub In-
nocentio I I I . latas, copiose interpretatus est. In his 
porro sunt opuscula [14] ; item problemata miscel-
lanea, quae XII . ut Parisienses adpellant Quodlibe-
fis[15] eruditis distinxit. Scripsit et s. d. quaestiones 
disputatas de malo et de potentia, de virtutibus et 
de veritate. Quae omnia liarum rerum periti pluri-
mum faciunt. De his ceterisque Doctoris Angelici 
foetibus iure valet illud divinum vatis eloquium : 
Rigans montes de superioribus suis; de fructu ope-
rum tuorum satiabitur terra. 4) Commentationes 
quoque exarasse dicitur in librum s. d. Dionysii 
Areopagitae de divinis nominibus ; denique in do-
ctissima Boetii de hebdomadibus et de Trinitate 
volumina. [16] 

Quid autem ? cum id agimus, ut demonstremus 
Aquinatem omnem ingenii sui vigorem devovisse 
Deo, eo nos delapsos videmus, ut potius ostenda-
mus gloriam quae inde in ipsum resultavit. Danti 
mihi sapientiam dabo gloriam! Bene scripsisse s. 
Thomam gratulamur ac palam praedicamus, Christo 
Domino ad hanc eius laudem praeeunte. An enim 
illius nos diei oblivio subiit, quo Salvator Jesus e 
crucis simulacro illum adlocutus immortale protu-
lit eloquium : „Bene de me scripsisti". Bene de me 
scripsisti, quia scripsisti nihil, quod doctrinae meae 
non sit prorsus congruum. Bene, quia ad maiorem 
Nominis mei gloriam Ecclesiaeque defensionem. 

2) S. Hilarius, de Prim. 1. II, 22. ed. e. p. 73. 3) He-
braica Romae a. 1571. vulgata est per I. M. Ciantem Rom. 
Episc. Mar sic. ol. Ord. Pr. Graecam versionem adservat Ve-
neta s. Marci Bibliotheca inter codices Card. Bessarionis. 

Ps. 103, 13. 

Bene de omnibus quae vitam meam spectant divi-
nam atque humanam". Et quo sit mirabilius, ut 
verbis s. Hieronymi5) loquamur, humanis verbis et 
stylo, quo homines uti consueverunt, Dei sacramenta 
comprehendisti. Quam ergo mercedem habebis?" 
Quid t u n e s . Thomas? an deliberandi tempus pe-
tiit? in re tanta mature statuendi? imo ex intimis 
animi visceribus confestim ad Ipsum conversus, 
loquar, inquit ad Dominum cum sim pulvis et cinis.6) 
Nullam aliam respondit praeter te Domine nullam, 
nullam. Te unum peto, Te unum volo. E t vere ha-
buit non diu post ad coelum evocatus, ut ibi totus 
viveret; etsi extremam manum non posset imponere 
Summae, cui multo magis quam Raphaelis vel Mi-
chaelis Angeli operibus reperietur nemo, qui quae 
a Doctore Angelico addi non potuit, coronidem ulti-
mam imponere praesumat. Nunc equidem assequi-
mur, quid sibi velit illud : danti mihi sapientiam 
dabo gloriam. De Principe itaque Theologorum di-
camus, quod de credentium patre s. Ambrosius 7) di-
xi t : „Quoniam sibi mercedem a homine non quae-
sivit, a Deo accepit". O gloriam immortalem! 

(Folyt, köv.) 

Havi szemle. 
A porosz alsóházban nem régen valaki ez igen találó 

megjegyzést tette : „A pártok itt különféle nyelveken beszél-
nek, amiért is nem értik meg egymást" . . . Jobban nem is 
lehetne a világ mai helyzetét jellemezni; mert e szó nem 
csak a porosz alsóházi vitákról s egyáltalában nem csak a 
parlamenti élet egyes mozzanatairól áll, hanem azon egész 
,culturharcz'-ról, mely napjainkban a forradalom vörös 
zászlója alatt vivatik. 

,A forradalom vörös zászlója alatt ' mondjuk, mert nem 
egyéb az, mit a mai liberalismus üz, s épezért sem nem 
alkudozunk, s meg sem alkudhatunk vele, mert egymás 
nyelvét nem értjük, nem akarjuk érteni. 

Nézzük csak ama vad küzdelmet, mely körülöttünk 
nap nap mellett az időszaki sajtóban, a törvényhozó s egyéb 
különféle gyűlések s testületek kebelében, valamint majd-
nem az összes irodalom terén foly : — ildomos, nyugodt esz-
mecsere-e ez, minőt oly emberek folytatnak egymást közt, 
kik egyik a másiknak nyelvét értik s érveiket kölcsönösen 
legalább meghallgatásra méltatják, — avagy nem inkább 
vad lárma-e ez, éktelen zsivaj, minőt két egymásra rohanó 
felbőszült tömegtől várnánk talán, de nem eszmékért lelke-
sülő s a jót, az igazat őszintén kereső, müveit emberektől ? 
Az eszmecsere manap nem azért foly — ámbár váltig ismé-
telgetjük, hogy „győzzön a mi jobb", — nem azért, hogy a 
pártok, egymás érveit s ellenérveit meghallgatva, tiszta, 
alapos meggyőződést szerezzenek magoknak a szóban forgó 
kérdésről, s arról, mit a társadalom s a haza érdeke ez ügyben 

5) Comm. in c. VIII. Isai. ed. Vall. 4, 117. 6) Gen. 18, 
27. 7) L. I. de Abraham 3, 18. ed. Migne 1. I, 449. 
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kívánatossá tesz ; — hanem a pártok a közéletben ugy, mint 
a parlamentekben, készen hozzák magokkal a határozatot, 
s az egész, gyakran igen hoszadalmas s látszólagosan igen 
heves eszmecsere, vulgo ,beszédek tartása' pro et contra 
semmi egyéb, mint egy néha tudva s akarva, néha pedig 
akaratlanul is eljátszott színdarab, vagy — még roszabb 
valami ; nem kölcsönös capacitatio ez, hanem a rögeszmék-
nek összekoczanása, megfelelő eredménynyel. 

Pedig mit mondanánk egy olyan törvényszékről, mely 
csöppet sem törődve a vád- s védbeszédek tartalmával, a 
tanuk vallomásaival s egyéb az igazság s tényálladék felde-
rítésére alkalmaztatni szokott eszközökkel, kész Ítéletet 
hozna magával az ülésterembe, s pedig oly ítéletet, melynek 
megalkotására nem a törvénynek ismerete, a méltányosság 
s igazságérzet, hanem egyedül az egyoldalú, szenvedélyes 
pártnézet folyt volna be ? Váljon ily törvényszék megfelel-
ne-e rendeltetésének ? teljesitené-e kötelességét és felada-
tát ? megfelelne-e az igazságosság amaz eszméjének, mely-
nek gyakorlati érvényesítése küldetésének legszebb részét 
képezi ? . . . Avagy nem inkább azt mondanók-e róla, hogy 
ily ,törvényszék' méltatlan szép nevére, hogy semmi egyéb, 
mint forradalmi szörnyeteg, mely létjogát eljátszva eltör-
lendő s mihamarabb megsemmisítendő, nehogy az általa 
teendő károk gyógyithatlanokká váljanak ? . . . 

Igy vagyunk körülbelül újkori parlamentarismusunk-
kal, mely maga magát tönkre tette s még folyvást teszi. A 
vitáknak czélja az eszmecsere, a kölcsönös meggyőzés, az 
egymást megértés ; a parlamentaris vitáknak czélja is ez, 
legalább elméletben, sőt manap fájdalom, csakis elméletben ; 
amiért is a ,törvény' manap igen ritkán az, aminek lennie 
kellene: a nézetek, törekvések s érdekek bölcs s igazságos ki-
egyeztetésének eredménye, hanem a pártnézet, nem ritkán 
a pártgyülölet győzelmének emléke, melynek fenállása az 
elnyomott pártot szüntelenül elkeseríti s azért nem a bon-
polgárok közti békét s egyetértést eredményezi, hanem 
nyugtalanságra s folytonos viszálykodásokra szolgáltatván 
okot, nem a haza felvirágzását, hanem annak vesztét moz-
dítja elő. Igy lesz a törvény az üldözésnek eszköze- s jel-
zőjévé, a szakadásnak kutforrásává, a veszedelemnek, a vég-
megsemmisülésnek kezdetévé. Egyfelől a zsarnok áll, mely-
nek neve ,többség', ,uralkodó párt', másfelől a legszentebb 
jogaik, legfontosb érdekeikben megsértetteknek milliói ; 
amint ezt épen most az ujnémet birodalomban, más néven : 
Poroszországban látjuk, melynek legújabb kormányzási esz-
köze az ártatlanoknak bebörtönözése s a hazából való szám-
űzetése, oly ,törvények' alapján, melyeknek hozatala által 
a liberalismus örökös szégyenbélyeget sütött magára és ko-
rára, s melyeknek keletkezési története megczáfolhatlanul 
bizonyítja be, miszerint igaz, mit fentebb mondánk, hogy 
t. i. a parlamentaris viták jelenleg merő színjátékokká sü-
lyedtek, mert a liberális párt cseppet sem törődve a jog, az 
igazság s méltányosság védőinek érveivel, derűre borura 
alkotja a ,törvényeket', melyektől csak egyet vár s remél : 
hogy a vallást segítsék neki aláásni s megsemmisíteni. A mi 
erre szolgál, az mind ,jó', helyesléssel, örömrivalgással fo-
gadtatik : hazugság, rágalom, igazságtalanság, erőszak, sőt a 
hóhérbárd is, csak az ,infumcí-i sújtsa éie ! 

Távol legyen tőlünk azon egyoldalúság, hogy csakis 

Poroszországról akarnók ezeket érteni s értetni ; a libera-
lismus mindenütt ugyanazt a pályát futja meg, csakhogy itt 
hamarabb, ott későbben jut a czélhoz ; mely czél közös, s 
mind a pálya, mind az eszközök, a mód ugyanaz mindenütt. 

Hova vezet ez, mi lesz ennek vége ? 
Arra nézve, hogy ezúton a kereszténységet s az egy-

házat valaha megsemmisíteni sikerüljön, ne is engedjük át 
magunkat felesleges aggályoknak ; valamint arra nézve sem, 
hogy eképen sikerülend majd az u. n. világi hatalmat az 
igazságnak s jognak egyedüli forrásául tüntetni fel a józa-
nok, s egészséges öntudatuak előtt. Hogy illető helyen ilyes-
mit még csak messziről is lehetségesnek tartanak, nem epen 
nagy éleslátásról bizonyít; de igenis arról, hogy mindenütt, hol 
a sziv hideg, üres, hitetlen s meddővé lesz, az ész is elgyengül 
s átható gondolkodásra képtelenné válik. Annyi azonban 
bizonyos, — s ez már elég okot szolgáltat súlyos aggodal-
makra, hogy a keresztény hitmeggyőződés nagy szorongat- * 
tatásoknak megyen eléje, s a nehéz megpróbáltatásnak, ta-
lán a zsarnoki nyomásnak ideje közéig . . . . Soká fog-e ez tar-
tani — ki tudná megmondani? Csakhogy a közös talaj, 
melyen mi is, ellenségeink, elnyomóink is állanak sokkal 
ingatagabb s hogy ez utóbbiak másfelé már is vannak, s ma-
holnap, előreláthatólag még inkább lesznek elfoglalva, sem-
hogy az egyházüldözés passiójának eleget tehetnének — de 
bármikor üssön is a szabadulás órája, e kettő közül egyet 
kell kivivnunk akkor : vagy a kereszténység szellemének 
megfelelő szövetséget az egyház s az állam közt, vagy — az 
egyháznak tökéletes, korlátlan függetlenségét, szabadságát, 
önuralmát ! . . . . Azt az állapotot, melyben a barát képében 
mindig csak kigyót melengettünk keblünkben, mely a szö-
vetség leple alatt ónsulylyal uehezedett ránk s minden élet-
jelt elfojtott bennünk, szóval azt az állapotot, mely mai 
nyomorult helyzetünkbe hozott minket ; — azt többé el nem 
fogadjuk ; elég soká türtük s amugyis mi vagyunk az utol-
sók, kik eme szégyenletes helyzetből, keserves tapasztalatok 
árán, a tizenkettedik órában kiszabadulunk. 

Nem első eset lesz az a történelemben, hogy a durva 
erőszaknak még legnagyobb hóditásai, legfényesebb diada-
lai is, mert czéljai Isten akaratjával meg nem egyeztek, 
nem azt eredményezték, mit az intéző tényezők erede-
tileg terveztek s óhajtottak, hanem épen ellenkezőjét ; mert 
a Mindenható még a gonosz szellemeket is akként tudja ve-
zetni, hogy akaratlanul s öntudatlanul is az ő czéljait szol-
gálják. Azok, kik az állam mindenhatóságáért küzdenek, 
fáradozásaik végén csudálattal észreveendik majd, hogy az 
egyház szabadságáért küzdöttek s hogy ők voltak azok, kik 
ezen elvnek sokkal gyorsabban, mint az talán más körül-
mények közt történt volna, általános s visszavonhatlan elis-
merést szereztek. 

É g e t ő k é r d é s e k . 
(Folytatás.) 

Egyébiránt : az egyházi alapértéket államvagyonná 
dekretálni akaró haza bölcsétől e négy pont felett kívánunk 
adatokat s bizonyítványokat : 

a) a kath. egyház alapitványai csakugyan az állam ja-
vaiból adattak-e? 
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b) ha csakugyan innen adattak, ideiglenesen adat-
tak-e ; — meddig t. i. az álladalomnak tetszeni fog — és 
nem örökre, visszavonhatlanul, még az ég és föld állanak. 

c) ha örökre és visszavonhatlanul adattak, — a jog-
és magyar becsülettel megférő, megegyező dolog-e azokat 
idővel ismét, és pedig erőhatalommal is visszafoglalni, — 
vagy legalább is : 

d) hogy az államnak nincs joga, erkölcsi testületnek 
valamit adni, — ennek pedig képessége azt örök időkre 
elfogadni. 

Mivel pedig nagy hazánkfia tudtunkra még e pontok 
egyikét sem bizonyította be, — sőt be sem bizonyíthatja, 
mi több : 

Történeti, jogi és erkölcsi szempontból valamennyinek 
inkább az ellenkezője bizonyos csak ; azért : 

A méltány é3 igazság őszinte baráti előtt, az úgyne-
vezett katholikus alapérték örök időkre, a katholika egyház 
elidegenithetlen sajátja, tulajdona fog lenni. Többire : 

Adja Isten, hogy e nagy szabadelvű értelmiségnek 
közösen csudált elmeéle mielőbb képes legyen áthatni az 
ármány és hamisságszőtte ködfátyolon. Hogy ekép katholi-
kus létére kipuhatolhassa s felfedezhesse amaz évezredes 
pergameneket, döntőleg fontos okleveleket, folytonos gya-
korlat s megidősült birtoklás szentesitette praescriptiót stb., 
melyeknek lapjairól saját anyjának, a kath. egyháznak suc-
cessionalis igazait leolvasva, annak örökségét mellszegezve 
oltalmazni kezdje s mint katholikus ember — de kivált 
mint legünnepeltebb népvezér, minden rablási kísérlet elle-
nében — még pártjánáli népszerűségének koczkáztatásával 
is — erélyesen védje, pártfogolja ! Faxint Superi ! Tehát : 
az egyházi alapérték confiscatiója csakis iure fortioris, — 
úgynevezett parlamentaris ököljognál, — nem pedig a 
tiszta szeplőtelen igazság követelményeinél fogva történhe-
tik. Pedig : 

E jognak, az erősebb jogának gyakorlata hozta létre 
a jelenleg divó, bevégzett tényeket, országbekebelezéseket 
(annexiókat) — be-nem-avatkozást,sikerimádást, nemzetközi 
szerződések lábbal tapodását és azt, hogy például : ma mái-
két fejedelem conspirál ; véd- és dacz-szövetségre lép ; — 
szentesitett békebiztositások ellenére, gyengébb fejedelmeket 
megtámad, elűz, kifoszt — államaikat magáéba kebelezi ; 
—• s az ekép bevégzett tényt az úgynevezett sikert, jog-
nak nevezi. De nemcsak ő, hanem a be-nem-avatkozás el-
vénél fogva egész Európa is. Ez azonban nem igazságos, 
nem becsületes uton keresett, s azért nemis isteni jog, hanem 
Achab joga Nábod ellen, Viktor Manó joga IX. Pius s a ná-
polyi, toskánai, luccai stb. fejedelmek ellen. Azonban az 
erősebb jogának ezen emberei csak utánzói azoknak, kik 
tnár jóval előbb, ez érdemben úttörőik voltak. T. i. azon 
parlamentek — kormányok s államároknak, kik már ő 
előttök a papi javak elkobzása által hivatalos vagyonrablá-
sokat, úgynevezett annexiókat követtek el s ekép a birtok 
szentségét, sérthetlenségét halálosan megsebzették. Mi több, 
példaadásukkal, a méltán rettegett nemzetközi munkásegy-
letet ; — vagyis : a széles világ vagyontalanainak egyesülé-
sét; az úgynevezett „bellum nihil habentium contra ha-

bentesa-t, a vagyonos osztály elleni halálharczát előidézték. 
De előidézték a communismus legdurvább nemeit a 

a Babeufismust és Quenissetismust is ; a baromiság- es álla— 
tiságbani alámerültség — e —minden czáfolaton aluli rend-
szereit. Mik — nemcsak a javak, sőt még a nők közösségét 
is hirdetik ; s czéljukat vér- és öldöklés ; — rombolás- és 
kegyetlenkedés által sem irtóznak elérni. L. V. A. 195.196.1. 

De — hát — a Sz. Simonok, Fourierek, Bazardok, 
Proudhonok kitől tanulták, illetőleg örökölték hajmeresztő 
rendszerüket, — melyre iszonyodás nélkül gondolni se lehet 
— mely természeténél fogva hármas lázadás: Isten, állam, 
és emberiség ellen ? legnagyobb társadalmi rosz, s a társa-
dalmi feloszlás bevégzése, consumatiója ? Mert a vallást, 
családot, tulajdont, szóval a társadalmi lét minden elemeit 
megsemmisiti. 

Tanulták azon államárok és államoktól, melyek, mivel 
túlerő és hatalom felett rendelkeztek parlamentjeik által — 
a fegyvertelen pápák, papok, egyházak vagyonainak, örök-
ségeinek uraivá és tulajdonosaivá dekretáltatták magokat, 
s ekép a modern államjog, az erősebb jogának úttörői let-
tek. És — mivel a példa, kivált nagyok példája ellenállhat-
lan vonzerővel bir, — a mármár erő- s tekintélyben alélt s 
lenyakazott államok kezéből e vagyonkobzási jogot, — t. i. 
az erősebb jogát, — egy más, egy még erősebb s rémesebb 
hatalom : az izmoskaru pórok, munkások, éhes prole-
tariusok taktikailag szervezett, egységesen vezényelt milliói 
készülnek átvenni; de — nem annyira átvenni, mint véres 
erőszakkal kiragadni ! A ki olvassa értse meg! 

Épen nem csoda hát, ha a papvagyon-kobzó államok e 
ragályos példái következtében, a tulajdonróli népfogalmak 
is ma már világszerte tévesek kezdenek lenni. Azért : 

A Sándor-utczai ház bölcseségét s hazafiságát tiszte-
letteljesen arra kérjük, hogy a magyar kath. egyházi alap-
értéknek, államjavakká lenndő végzeményezését, s azért 
elkobozhatási jogosultságát, (hazánk bölcsének programm-
beszédétől eltérőleg :) — illetőségén kivüli merénynek 
nyilvánitsa ! 

Ekként a jog- s igazságnak fog szolgálni, máskülön-
ben pedig mélyen megingatja annak érzetét népünk szivében. 

(Folyt köv.) Gundy Mihály, esperes. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pestt junius 2. E g y k é r v é n y s o r s a az o r -

s z á g h á z b a n . Az irgalmasrend főnöke azon kérelemmel 
fordult az országgyűléshez, hogy növendékei mentessenek 
fel a tettleges katonai szolgálattól, a kérvény szokás szerint 
a bizottsághoz utasíttatván, ez azt azon véleménynyel terjesz-
tette az országgyűlés elé, hogy adassék ki a honvédelmi 
ministernek és az országgyűlés e véleményt, daczára annak, 
hogy azt Lázár Ádám oda módosíttatni óhajtotta, miszerint 
a minister ur utasittassék szükség esetében az 1868. XL. 
tcz. 25-ik §-ának megváltoztatására, mégis elfogadta. 

Midőn mi ez eseményről tudomást veszünk, teszszük 
azt nemcsak az irgalmas rend iránti tekintetből, hanem tesz-
szük a papi állásra vonatkozó tekintetben is általában. A 
kérvényi bizottság és Lázár Ádám ur véleménye közt 
ugyanis lényeges különbség létezik. A kérvényi bizottság 
véleményének elfogadása t. i. annyit jelent, hogy az irgal-
mas rend kérelméből semmi sem lesz, kérelme ad acta téte-
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tik, növendékei ezután is épen ugy fognak tettleges szolgá-
latra köteleztetni, mint eddig, habár ezáltal a szerzet ki-
halna is ; Lázár ur véleményének elfogadása pedig azt je-
lentette volna, hogy az irgalmas rend biztosan számithat rá, 
hogy a fentidézett §. ugy fog átalakíttatni, hogy az a szerzet 
javára szolgáland. 

De hiszen azt mondtuk, hogy általános szempontból 
veszünk tudomást ez eseményről, mert a nevezett § hatása 
kiterjed az összes papságra, illetőleg pedig azokra, kik a papi 
állásra készülnek. Alig van t. i. törvény, mely oly nagy kiha-
tással birna a papi állást választani óhajtókra nézve mint a 
fentebbi, oda fogunk t. i. maholnap jutni, hogy nem lesznek 
papnöveudékeink, mert a gyakorlatban a törvénynek oly ma 
gyarázatot adnak, hogy papnövendéknek csak az tekintetik, 
ki a hittanulmányokkal foglalkozik, mig ellenkezőleg azok, a 
kik a gymnasialis 7 és 8 osztályt végzik, ámbár már vala-
mely egyházmegyébe felvéve a papnöveldében közösen a 
hittudományt hallgatókkal élnek, nem tekintetnek papnö-
vendéknek és igy ha oly szerencsétlenek, hogy későbben 
kezdvén meg az iskolát, gymnasialis tanulmányaikat be 
nem végezték, mielőtt katonai szolgálatra köteleztetnének, 
ha még oly hivatásuk van is, besoroztatnak és papokká nem 
lehetnek, már pedig hányan vannak ily esetnek kitéve! 

E törvény ilyetén magyarázata már eddig is igen érez-
hetővé lett, több egyházmegye már nem képes annyi pap-
növendéket felvenni, ahány szükségeltetnék, miből ismét az 
következik, kogy a hivek valláserkölcsös neveltetésének a 
papság kevés száma miatt nem történhetvén meg, a közer-
kölcs is mindalább sülyed, nemis számitva azon hatást, me-
lyet liberális lapjaink papgyülölő czikkei a népre gyako-
rolnak, miáltal azok tekintélyét aláássák és szavaikat meg-
fosztják hatásuktól. Mi lesz ezen állapotból ? váljon magá-
nak az államuak érdeke nem követeli-e azt, hogy az egy-
ház elegendő számmal küldhesse munkásait az ur szőllőjébe, 
kik mind a közerkölcsiségnek támaszai, őrei lennének, 
mind pedig felkeltvén a polgárokban az állami törvények 
iránti tiszteletet, megkönnyitenék a kormánynak a kor-
mányzást, a belbéke fentartásának eképen a leghasznosabb 
szolgálatot tevén ? 

Igen, ezt az állam érdeke épen ugy megköveteli, mint 
az egyházé. De e czél a jelenleg érvényben levő törvény 
mellett teljesen kivihetetlen, a kormánynak tehát utat, 
módot kell találni, mely által e kettős érdek megvédessék, 
mi csak ugy történhetik, ha az 1868. XL. tcz. 25. §., mely 
a papnövendékek mentességéről szól, illetőleg pedig azokat 
szabadságoltaknak tekinti, felmentvén őket a tettleges szol-
gálattól, mondjuk, ha e törvényczikk a papnövendékek ne-
vezete alatt oda magyaráztatik, hogy amaz elnevezés alatt 
nemcsak a hittudományt hallgatók, de mindazok értetnek, 
kik bár gymnasiumba járva valamely egyházmegye papnö-
vendékei közé felvétetnek. 

E törvény ilyetén átalakítását annál is inkább jogunk 
van követelni, mert ez is, mint minden más a vallásfelekre 
vonatkozó törvény csakis a katholikusokat sújtja. Tudva 
van ugyanis, hogy az egyház papjaiban a kellő tudományos-
ságot minden időben tálplálta és megkövetelte tőlük, hogy 
tudományos képzettség tekintetében senki után hátra ne ma-
radjanak. Az egyház eme gondoskodásának lehet köszönni, 

hogy a kath. papok közt kevésbbé képzett is a legnagyobb 
ritkaságok közé tartozik és most is a hittanulmányok hallga-
tására senki nem bocsáttatik, mielőtt a 8-ik osztályt el nem 
végezte volna. Ez azután az oka, hogy többen, mielőtt még 
8-ik osztályú tanulmányaikat elvégezhették volna sorozás 
alá kerülnek és az egyház növendékeitől csak azért foszta-
tik meg, mert papjainak sorában csak tudományosan mü-
veiteket akar felvenni. Mi kételkedünk, hogy ez más fele-
kezeteknél is igy történnék, a görög keletiek például aligha 
igénylik hittudományt hallgatóiktól, hogy 8-ik osztályt 
végzettek legyenek, hát a zsidóknál ugyan minő tudomá-
nyossági, fok kívántatik, hogy valaki rabbijelölt lehessen? 
valószínűleg elegendő, hogy a thora-t tudják olvasni és a 
talmudot a gyakorlati életben alkalmazni. 

Sürgős, nagyon sürgős tehát, hogy az idézett §. nem 
csak az irgalmas rendre, hanem a papi statusra nézve az 
igazsággal megegyezőleg megmagyaráztassék, úgyis hogy 
mindazok felmentessenek a tettleges szolgálattól, kik mago-
kat egyházi pályára szánták és mint ilyenek valamely egy-
házi megyéhez tartoznak. Nem félhet államunk, hogy ezál-
tal a hadsereg hiányt szenved, ellenkezőleg bátran állithat-
juk, hogy ezáltal az állam csak nyer, mert az a néhány ka-
tona, kiket az állam a papnövendékek közül besoroz, alig 
számit a hadseregben, holott a nép közt működve kiszámit-
hatlan sok jót okozhat. Nagyon óhajtandó lenne, ha vala-
mely papkövet e kérdést az országgyűlésen megpendítené és 
nem várna mig a honvédelmi ministerhez beadott kérvényt 
elintézik, talán meggondolnák még honatyáink, hogy, ha 
az ország annyi ezer gyermekét adja oda az államnak, hogy 
neki szolgáljon, talán az Isten is megérdemli, hogy ne aka-
dályoztassák az a néhány egyén, kik neki akarnak szol-
gálni, talán csak nem jutottunk még odáig, hogy Istenért 
harczolni nem lehet, csak az államért, vagy igen ? <? 

Rakomaz, május havában. Az e g y h á z t a n i t ó i 
k ü l d e t é s e és a mi s z á z a d u n k . — (Iskolai jelentés, 
Folyt.) Pusztán egy tagadhatlan tényt akarok felhozni, 
annak bebizonyítására, hogy a katholikus nép mindenkor 
hűségesen kész az állam törvényeinek engedelmeskedni, csak 
vallását, hitbeli meggyőződését ne sértsék, ne gúnyolják. 
Jól tudja a ker. katb. nép : „Non est potestas, nisi a Deo ; 
quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt". „Obedite praeposi-
tis vestris, êtiam discolis". Tudják ők: „Qui resistit pote-
stati, Dei ordinationi resistit ; qui autem resistunt, ipsi sibi 
damnationem acquirunt". — Mi is azt mondjuk, hogy a # 
kath. nép csak akkor lázad fel az állam ellen, miután előbb 
megtanították fellázadni az Isten ellen. Sőt az állam lázadt 
fel előbb az Isten ellen, midőn őrjöngésében eldobva magá-
tól az Istent, felekezetnélkülivé, világosabban : atheussá lőn ! 

A népoktatási törvény a magyar parlamentben 1868-ban 
megszületett. Jó és rosz oldalait ezer oldalról megvilágítot-
ták. Irányát — mint már tapasztaljuk — az ifjúság, a jövő 
nemzedék elkereszténytelenitése képezi. Legelső, s ügyesen 
kiszámított támadása ez a magyar államnak a magyarhoni 
katholicismus ellen. Egyre viszhangzik füleinkben a római-
nak aggály teljes mondása: „Videant Consules, nequid res-
publica detrimenti capiat". E törvény a felekezetek iskoláit, 
tanítóit egészen mellőzte, elhagyott árvákként oldalt hagyta, 
tulajdonkép elcsapta. Pedig épen ez iskolák nevelék föl ér-
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demes (?) törvényhozó urainkat is. No de se baj ; régi igaz-
ság marad: „Mundusin maligno positus est". Gonosztól csak-
úgy gonosz, mint tigristől tigris származhatik. 

Nevezett oktatási törvény a mondott évben Rakomaz 
községét, mely közel 150 év óta tart rendes elemi iskolát 
külön önálló tanitóval, 1853-ik év óta pedig mind a fi-, mind 
a nőnem számára külön két tanitóval, két imént emiitett 
osztály birtokában találta. 

A tanügyért lelkesülő lelkész, — ki már mondott 
1853-ik évben heves küzdelem és kitartó erélylyel birta az 
elkülönitést keresztülvinni; mert a nép mindig hajthatat-
lan, ha pénzáldozattal egybekötött ügyet akarunk vele ki-
vinni ; — első kötelmének tartotta a törvényt a néppel, ne-
vezetesen annak választott törvényes képviselőivel megis-
mertetni. Az ellenzés első alkalommal, midőn még egy har-
madik és negyedik osztály megnyitása jött a törvény érte-
ményében szóba, hevesebb és egyetemesebb volt, mint minőt 
a választási törvény keresztülvitelénél a törvényhozó terem-
ben 1872-ben kifejtett a két baloldal. Azonban az eredmény 
mégis vigasztalóbb lett ránk nézve ; mert már nyolczad nap 
múlva, 1869. ápril 25-kén létrejött a határozat egy harma-
dik osztálynak még azon év őszén leendő megnyitása iránt. 
A falusi gyémántkiadásu picziny parlament is a honatyák 
példájára tüzesen, de nem tüzetesen szónokolt; azonban 
mégis győzött a törvény, tulajdonkép pedig a főt. elnök ur. 

Es mégis a papság a népet butítja, a sötétséget ter-
jeszti ; fél attól, hogy ha a nép is tudni fog, nem lesz többé, 
kit fejnie ! ! . . . Oh szemtelen, hazug liberalismus ! 

A törvénynek tehát mi már mindjárt napfényre jötte 
után hasznát vettük, mert volt erélyes kéz, erő és akarat, 
mely azt végrehajtsa. És ez „holt kéz" vala. A világi ható-
sággal szemben „forradalmár, demagog, internationalis" 
papi nyelvek szónokoltak az állami törvények végrehajtása 
ügyében akkor, midőn az egész község zúgott ellene. 

És mégis: a papság nem engedelmeskedik az állami 
törvényeknek ! — ezt hazudják hivatalos kormányi lapok 
is. Oh viperafajzat! Hogy meg ne tagadd tenmagadat, sirodig 
a hazudság fejével táplálkozol !! 

Azonban mindegy. Ha „dulce et decorum est pro pa-
tria mori" — mennyivel édesebb „pro Christo et iustitia 
pati." A közelüljárósági határozat meghozva és tettlege-
sitve van ; sőt még azon igéret, illetőleg köteiezü határozat 
adatott hozzá, hogy jobb idők beálltával a község még egy uj , 

• illetőleg negyedik osztály felállítását, felszerelését, ellátását 
kötelességének ismereudi. 

Es azt mondják : a katholikusok nem akarnak az ál-
lam törvényeinek engedelmeskedni. Minden órában, percz-
ben kész az engedelmeskedni : csak uraim ! lelkét, hitbeli 
meggyőződését, vallását ne bántsátok, mert különben köly-
kefosztott oroszlánykint lépend sikra ! Attendite et videte ! . . 
Vallási tekintetben megsértett érzetében fogja majd behú-
zott körmeit kinyújtani És ha „a nép szava Isten 
szava" akkor jaj , keserű a haragvó Isten kezébe kerülni. 
Attendite ! ! (Vége köv.) 

Genf. H o d i e m i h i , e r a s t i b i — e közmondás 
önkénytelenül is eszünkbe jut, midőn azon garázdálkodás-
nak vagyunk szemtanúi, melyet a svajczi liberalismus leg-
újabban még a protestáns egyházszervezet körében is vég-

hez visz. E tekintetben is igazolva látjuk ama régebbi állí-
tásunkat, miszerint a páholyok tanácsában Svajcznak azon 
feladat jutott, mindig egy lépéssel elől lenni, hogy az itt 
kivívott szomorú eredményekből következtethetni lehessen 
arra, mit szabadjon más országokban is merni. A svajczi 
képviselőtestületek csakúgy theologizálnak, mint a berlini 
alsóház, vagy a különféle berlini s bécsi birodalmi tanácsok 
s hogy nem sokára a positivhitü protestantismusra is kerü-
lend az elnyomatás sora, arra nézve a legújabb genfi esemé-
nyek félre nem érthető intésül szolgálnak, valamint arra 
nézve is, hogy ha valaha, ugy most szükséges, hogy valameny-
nyi hitfelekezetnek conservativ elemei egyesüljenek azon egy 
közös ellenség, a politikai s vallási radicalismus ellen, ahe-
lyett, hogy elszigetelve s egymásra agyarkodva, egyenkint 
megveretik magokat. 

Igy jártak legújabban is az itteni orthodox kalvinhi-
tüek. Tavai ilyenkor az igazhitű katholikusok s a Fazy ve-
zetése alatt álló osekélyszámu, de ebben igazán szabadelvű 
töredéknek hangos tiltakozása, azonban az ,ókatholikusok' 
s a ,Journ. de Gen.1 által képviselt orthodox kalvinhitüek-
nek még hangosabb helyeslése mellett az u. n. katholikus cul-
tustörvény készült ; — ujabbalaku, de régi szellemű felmele-
gítése a hírhedt franczia Konstitution civile du Clergé'-nek. 
Ezen törvény a genfi katholicismust a hitfelekezetnélküli 
államnak önkénykedő vezetése alá helyzi, tehát oly termé-
szetű, hogy mellette vallásszabadságról szó sem lehet. Sza-
vazáskor a római katholikusok, valamint a protestánsoknak 
józan kisebbsége távol maradtak az urnától, a törvény azon-
ban óriási többséggel fogadtatott el. 

Ennek most esztendeje, s ma — a cultuatörvény áll 
napirenden. Egyetlenegy futólagos szempillantás is megmu-
tatja, hogy általa a régi Genf, az u. n. kalvinista Róma tö-
kéletesen fejére állíttatik, mely fordulat jelzésére főképen a 
következő uj határozatokat emeljük ki : a genfi egyházat 
eddig csak a genfi polgárok képezhették, most minden 
Genfben lakó svajczi teljesjogu tagja az egyházközségnek. 
A papok nem kötelesek külön hitvallást tenni, nincsenek 
kötve semmiféle dogma, vagy liturgiához ; ,szabadon' tanít-
hatnak s prédikálhatnak, csak a törvénynek, lelkismeretök-
nek s választóiknak lévén felelősek. Az u. n. consecratio 
vagy felszentelés eltöröltetik; ellenben minden papjelölt kö-
teles a genfi egyetemnél hittani s egyéb tudományos tanul-
mányaira nézve irásilag igazolni magát. Az egyetemi hit-
tani tanszékeknek betöltése az egyháztanács kezeiből a kor-
mányéiba tétetik át. A papi helyek betöltésére egész Genf 
városa egyetlenegy választókerületet képez. A Vénérable 
Compagnie des Pasteurs', Genfnek Kálvin János halála óta 
szakadatlanul fenálló, legfőbb egyházi hatósága eltöröltetik, 
teendői az államtanácsra ruháztatnak át . . . . 

Ezek az uj törvénynek főbb pontjai, melyeket a con-
servativek méltó felháborodással visszautasítottak, a radi-
calisok azonban örömujjongással fogadtak. 

A szavazás napja közelgett. A ,Joum. de Gen.1 min-
den követ megmozdított az egyház függetlensége és a , Vé-
nérable Compagnie''-nak, ez ősi intézménynek érdekében, 
de hasztalanul, mert későn! A ,liberális' katholikusok barát-
juk, jobban mondva, cziukostársuk, Charteret mellett sza-
vaztak, minélfogva a törvény, kizárólagosan az ö terve, 800 
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szavazatnyi többséggel elfogadtatott, azaz épen azon ,ókatho-
likusok'-nak szavazataival, kiket maga a ,Journ. de Gen.1  

nevelt nagyokká. A római katholikusok, hiven a kiadott 
jelszóhoz : „Nem avatkozunk máshitü polgártársainknak 
belügyeibe" a szavazástól tartózkodtak. Mindazonáltal a 
régi Genf megszűnt, s a mai naptól fogva a kálvinhitü egy-
ház' ott is játékbábjává aljasult a világi hatalomnak. 

Berlin. B á r ó S c h o r l e m e r - A l s t b e s z é d e . 
(Vége.) Mallinckrodt halála. Minthogy a tvjavaslat okada-
tolásában az államtörvények iránti alávetésről van szó, azt 
a kérdést szeretném felvetni : Lehet-e minden állami törvény-
nek vakon alávetni magát ? Arra emlékeztetem önöket, mi-
szerint Nero törvény által parancsolta, hogy lovát Isten 
gyanánt tisztelje a nép, s hogy sokan utódjai közül azt ren-
delték, miszerint a keresztények áldozzanak a hamis iste-
neknek, avagy hogy a franczia konvent a keresztény vallást 
megtiltotta, s az oltárokra az ,Eszistennőt' helyezte. Már 
most korholni tetszik-e azokat, kik ily esztelen államtörvé-
nyeknek alá nem vetették magokat; vagy más szóval : helye-
selni tetszik-e azon büntetéseket, melyek azokra szabattak, 
kik e törvényeknek nem vetették alá magokat ? 

A lelkismeret az, mely a papságnak az e törvények 
iránti engedelmességet tiltja: különben csaknem tenné hogy a 
kinált számos előnyök s diszes állás helyett, gunyoltatást s 
megvetést, börtönt s száműzetést válaszszon. S mindezen 
zaklatások daczára a papságnak s a népnek magaviselete 
példás, kifogástalan. Közönynek nevezték önök ezt ; ha ne-
talán nyugtalanságok törtek volna ki, minden bizonynyal 
lázadóknak neveznek minket. Egyik sem igaz, szemben 
azon szánalmas fiascóval, melyet a kormány ó- s államka-
tholikus feliratok elkészítésére való, közvetlen s közve-
tett felhívásaival tett ; — szemben ezzel ezer meg ezer ka-
tholikus hivőt láthatnak önök naponkint püspökeikhez za-
rándokolni, arról biztositandók őket, hogy minden szükség-
ben s szorongattatásban mindhalálig hiven ragaszkodnak 
hozzájok. Ezek után talán mégis ideje lenne immár az ed-
digi útról, az egyház üldözésének útjáról letérni. Gneist 
képv. arra utalt, hogy az osztrák törvények talán még 
szigoruabbak, s mégis Ferencz József császárnak aláírását 
mutatják. De ez legfelebb annyit bizonyít, hogy az ausztriai 
császár is liberális ministeriumnak nyomása alatt áll, s hogy 
ott is a páholy uralkodik. Wehrenpfennig képv. Svajczra 
mutatott. Hiszem, hogy a juravidéki babérok többeknek ál-
matlan éjszakákat okoznak ; de hogy is néz ki ottan ? A 
templomok bezárvák, az istenitisztelet elnyomva, ókatho-
likus plébánosok majd a népre ráerőszakolva, majd ismét 
botrányos magokviselete miatt elűzve, miközben a hivő nép-
nek csak egyenkint szabad a határon át Francziaországba 
zarándokolni, hogy oda száműzött papjait látogassa. Ennyire 
jutott a szabad Svajcz ; hátra van még, hogy a bucsumene-
tek s szent járdalatok megtiltassanak.... Pedig midőn a 
párisi községtanács 1792-ben azokat megtiltotta, de a nép 
azokat a nemzetőrség védelme alatt mégis folytatta, akkor 
Camille Desmoulins ezt irta: „A községtanács ügyetlenséget 
követett el ; a földi királyok megérettek arra, hogy lehull-
lonak, de az égbeli ,öreg' még nem." 

Uraim, elmélkedjenek Miksa, bajor királynak eme 
szava felett : ,Békét akarok népemmel.' Ha békét kötnek, 

nem gyengéknek mutatják magokat, sőt ellenkezőleg, egy 
erős kormány s erős többséghez legméltóbb cselekedet a jogi 
sérelmek orvoslásáról gondoskodni. Nem fogunk mi akkor 
diadalmi örömujongásokban kitörni, hanem inkább jogaink-
nak visszaállításáért köszönetet szavazni önöknek. Tudom 
azonban, hogy önök ezt nem teendik, mert a liberalismusnak 
eme régi jelmondata : ,Szabadság által az egységre', mely 
1866-ban akként változott meg: ,Egység által a szabad-
ságra', legújabban igy hangzik:,Egység által a szolgaságra.' 

Reszket kezünk, midőn ama legújabb hírt kell ideje-
gyeznünk, hogy oly férfit ragadott el közülünk a halál, mi-
nőt ritkán találni a mai szellemileg elkorcsosult nemzedék 
közt. Se férfi, a mienk volt, mi több, jogaink egyik legügye-
sebb, legbátrabb s legtiszteltebb védője, anyaszentegyhá-
zunknak hü, önfeláldozó hive. Mallinckrodt Armint értjük, 
a középpártnak talán legkitűnőbb szónokát, kinek halála 
ügyünkre nézve majdnem pótolhatatlan veszteség. ,Per crucem 
ad lucem1, igy végzé utolsó nagy beszédét a száműzetési tör-
vény ügyében, mely beszéd barát s ellenfél összhangzó íté-
lete szerint a mostani ülésszaknak legnagyobbszerü esemé-
nye volt ; — s ma már a sirban porlik, hova rövid betegség 
után acut lefolyású ágyékhártyagyuladás vitte. A feszületet 
szorítva elzsibbadó kezei közé mult ki május 26-án, reggeli 
10y2 órakor — sit illi terra levis ! 

Sírjánál megujitjuk a szoros, bajtársi összetartozás 
ama szent szövetségét, melynek e drága halott oly kitűnő, 
nagyérdemű tagja volt. Vérző szívvel folytatjuk ama hai— 
czot, melynek végét ő már csak mint megdicsőült szellem 
láthatja; de vigasztal azon öntudat, hogy Mallinckrodt neve 
a történei imé, mely a jog s igazságnak gyémántjellemü baj-
nokai közt e tisztelt nevet mindig első sorban emlegetni fogja ! 

Paderborn. P ü s p ö k i b ú c s ú s z ó . (Folyt.) Krisz-
tus Urunk azonban nemcsak, mint az apostol mondja: „hi-
tünk elkezdője s bevégzője", ő egyúttal annak főtartalma 
is, aki a vallási öntudatnak s vallási bölcseségnek minden ke-
gyelemkincseit magában foglalja. A szentháromságnak hit-
titka, a megváltásunkról, a malasztról, a szentségekről, az 
egyházról s a leendő világitéletről szóló tanok — mindazok 
a Krisztus személyéről, főleg az istenségéről szólóval állnak 
és buknak. 

De ha Péter az, ki az igazi s valódi hitet először, saját 
személyében s ünnepélyesen vallotta és hirdette, — kérdem : 
ki az, ki a későbbi időkben a hit eme kincsét őrizte, ki 
tartotta fenn azt az évszázadok viharain keresztül, ki mu-
tatta magát mindenkor rendithetlen sziklaszálnak, melyen 
a téves koreszméknek gyakran magasra felcsapkodó hullá-
mai mindannyiszor megtörtek? Önkénytelenül s örömhan-
gok törnek ki szivemből, szeretett hiveim, ha a keresztény 
századoknak történetét e nézpontból szemlélem. 

Egyik a másik után jöttek Krisztusnak ellenségei, ko-
pogva annak ajtaján, kit Isten a keresztény igazság szen-
télyének őrévé rendelt. Majd a büszke hóditó, majd a ha-
talmas császár s király, majd a furfangos ravasz diplomata, 
majd a dölyfös tudós s álbölcsész ; s egyik a másik után 
rátartó követelésekkel illették a szentély őrét, ki többnyire 
haladott korú, egy ho3zu életnek nehéz munkáján elfáradt 
aggastyán volt. Azt követelték, hogy miután úgyis minden 
változó a világon, hadd' alkalmazkodjék az általa zár alatt 
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tartott tan is a korszellemhez, hadd változzék az örökké 
változó eme korszellemnek példája szerint. S ha a szentély-
nek őre követeléseit visszautasította, másfelül folytaták, 
megujult erővel, támadásait. Nincs dogma, melyet a keresz-
tény igazságnak ellenségei a századok folytában ekként 
szentségtörő dölyffel meg nem támadtak, melyet nem tagad-
tak, vagy meg nem hamisítottak volna. Majd az eredendő 
bűnről, majd a megváltásról, majd Jézus istenségéről, két 
természetéről, a szabadakaratról, a malasztról, a tisztító 
helyről, az alvilági büntetések örökkévalóságáról szóló tan 
volt az, melyet a korszellem alkalmatlannak talált s mely-
nek feláldozását a felfuvalkodott tévtanitók hitkincseiuknek 
istenrendelte őrétől követelték „De nem áldozom fel", 
válaszolá mindannyiszor eme tiszteletreméltó erőtlen aggas-
tyán — „s ha minden változik is e világon, azon tan, mely 
felett én őrködöm, nem változik soha, époly kevéssé mint 
isteni megalapítója s hirdetője, ki ma és holnap, s mind-
örökké ugyanaz. (Folytköv-) 

VEGYESEK. 
— "h A prémontrei kanonokrend jászóvári konventjé-

nek tagjai bánatos szívvel jelentik forrón szeretett társuk 
dr. Ssidor Antal, nyugalmazott főgymn. igazgató, a rend 
legidősbje, aranymisés áldozár, I. Ferencz József jeles rendje 
lovagja, arany koronás érdemkeresztes, a kassai szentszék 
ülnöke s az országos levéltár tagjának májushó 20-ik nap-
ján, éjjeli 3/4 12 órakor, életének 80-dik, áldozárságának 
55-ik évében, a végszentségek áhitatos felvétele után, tüdő-
szélhüdésben történt sajnos elhunytát. 

— Luzern városának kath. közönsége ,liberális' egy-
háztanácsot választott magának, a conservativek lanyhasága 
miatt igen csekély szótöbbséggel. Ez egyháztanácsnak ha-
táskörét az egyházközség anyagi ügyeinek kezelése képezi, 
mi nem zárja ki, hogy legalább kísérletek nem fognak té-
tetni a dogmaticus térre is itt ott átcsapni, mit azonban a 
kormány előreláthatólag nem fog tűrni. Thurgau kantoná-
nak kath. közönsége jobban választott, ott a liberálisok 
hitéletüket már végkép eljátszották. 

— A paderborni megyében több pap, ki a püspöknek, 
épen most általunk közölt pásztorlevelét az egyházi szószé-
ken felolvasták, vád alá helyeztetett. Minden egyes esetben a 
püspök is mint ,bünszerző' idéztetett a törvényszék elé, mig 
a levél maga a megyének mind a 450 plébániájában elko-
boztatott. 

— Bombayban april 26-án nagyszerű katholikus nép-
gyűlés tartatott Meurlin püspök elnöklete alatt. A lelkese-
dés itt soha nem látott fokra hágott. A gyülekezet körülbe-
lül 2500, részint benszülött, részint európai származású fér-
fiúból állott; a beszédek felváltva angol és portugall nyelven 
tartattak. Határozatba ment: 1-ör. Üdvözlő távirat menesz-
tessék ő szentségéhez, 83-dik születési évfordulója alkalmá-
ból, s 2-or a püspök felkéressék, hogy Németország, Svajcz 
s Brazília püspökeihez a bombayi katholikusok nevében 
résztvét-átiratot intézzen. 

— A Állam' 120. számában egy a kath. autonó-
miával foglalkozó, polemicus czikkben a következő, figye-
lemre méltó megjegyzést találjuk. 

„A tisztelt 77-esur, (ki ellen a kérdéses czikk irányul) 
mindig vonatkozással korábbi czikkemre annyira elmélke-
dik a kath. autonómiáról, miszerint hinnem kell, hogy fő-
papjainkhoz intézett felhívásomat, hogy bár egy is a közép-
osztályhoz akként szólana ,,nem utánam, hanem velem" oda 
magyarázta, hogy bajaink orvoslását a kath. autonomia 
rögtöni életbeléptetésétől várom ; ez tévedés. Az autonómiá-
nak előkészítő lépések nélkül rögtöni életbeléptetését, fájda-
lommal vagyok kénytelen bevallani, ma szerencsétlenségnek 
tartanám. E meggyőződésemnek kútforrása azonban nem a 
czikkiró ur által kifejezett aggályok, hanem a félelem azon, 

részint az első congressus összeállítása körül elkövetett hi-
báktól, részint az egész ügynek évek óta systematikus agyon-
hallgatásából eredett a legjobb esetben közönytől, jobbára 
pedig kicsinyes gyanakodástól. A történt hibákat nem tör-
téntté tenni, kinek sincs hatalmában, de lehet és kell is ká-
X'os hatásukat a lehetőségig mérsékelni." 

Az emiitett agyonhallgatás'-ra pedig a ,M. AS szer-
kesztője a következő megjegyzést teszi : „Ezen állítólagos 
agyonhallgatásra nézve kérdjük igen tisztelt barátunktól: 
Váljon Grbiczy K. 1871 -i hires interpellátiója után és az 
azóta mindig antikatholikusabb parlament mellett tehetett-e 
bárki mást, mint várni azon jobb időt, melyben az apostoli 
királynak benyújtott congressusi elaboratum Magyarország 
törvényeibe inarticulálható leend. A mostani parlament mel-
lett csak meghurczolás és veszélyes erőszak lehetne az alsó-
ház válasza a kath. autonom, szervezetre." 

— Az ,Ostd. ZtgS-unk egyik tudósítása szerint Raeffel 
kormánytanácsos fog a pozeni érsekmegyének kormánybiz-
tosává kineveztetni. Kineveztetése legott az illető törvény-
nek kihirdetése után fog megtörténni. — A bajor Pfalznak 
ókatholiku3ai feliratot akarnak az alsóházhoz intézni, azon 
kérelemmel, hogy négy vándorpredikátornak dotatiójára 
4000 frt. vétessék fel a cultusügyi költségvetésbe. Ezen ván-
dorpredikátorok Landau, Kaiserslautern, Zweibrücken és 
Dürckheim városaiban laknának, s onnan szétportyázva 
elégitenék ki ciztíj 9» mit a felirat az ókatbolikusok lelki 
szükségletei'-nek nevez. — Hogy Bismarck is ért a csa-
ládi vasutak' általi corruptióhoz, mutatja azon vádirat, mely 
ellene a köslini választókerületből a berlini alsóházhoz érke-
zett. A berezeg ugyanis nem akarta, hogy ezen választóke-
rületben, melyhez Varzin is tartozik, Gottberg és Deuzin, 
óconservativ képviselők választassanak, amiért is a köslini 
kerületi főnök utján azzal fenyegette az oda való választó-
kat, hogy ha e két embert megválasztják,sem vas- sem ország-
utat nem kapnak. Az ez ügyben tett panasz most az alsó-
háznak asztalán fekszik. 

— Szép zsidóhistoriákat találtunk az ,E. NS-ban : 
Az ungvári telekkönyvnél május elején Steinberg Lina ti-
bai lakos kötvényt tábláztatott be kétszáz perczentes ka-
mattal. Ez betűszerinti értelemben nem mondható ugyan 
törvénytelennek, hanem hogy elrémitőleg embertelen, az 
már nem szenved kétséget. — Egy másik derék izraelita. 
Gömör megyeben Almágy községében bizonyos Szúnyog ne-
vezetű izraelita nem 500 frtot osztott ki vető magra és nem-
csak egy község zselléreinek előleges vetőmagot kamat nél-
kül : ezen jeles izraelita egész Medvesaljat táplálja, a sze-
gény megszorult lakosságnak már tömérdek pénzt osztott ki 
és a pénzt vissza sem fogadja, — hacsak pár heti vagy havi 
időre minden 20 frt után egy köböl gabonát is nein irnak 
alá kamat fejében. Almágy, Hidegkút, Vecsekiő s O-Bást 
községeknek már örökös ura. A medvesaljai hálás nép meg 
akarja öt lepni egy diszokmánynyal, melyben árvák atyjá-
nak választják meg és egy diszkoszoruvai, melyet a kesergő 
özvegyek és árvák saját kezeikkel fonnak számára csalánból. 

— Főpásztori látogatás. Samassa József egri érsek 
Kun-Szent-Mártonban, Dévaványán és Turkeviben folyó 
hó 17—21. napján szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A 
főpásztor fogadtatása mindenütt ünnepélyes volt. A ,M. 
P.'-ban olvassuk, hogy útjában mindenfelé a másvallásuak 
is versenyeztek a katholikusokkal a tisztelgésekben. — Igy 
Kun-Szent-Mártonban az érsek tiszteletére az izraeliták 
diadalkaput emeltek ; Gyomán, hol az érsek csak átvonult, 
a helvét hitvallásuak is harangoztattak. Turkeviben pedig 
a kizárólag helvét vallásuakból álló városi tanács fogadta a 
város határán. — K. Sz.-Mártonban és Dévaványán a szom-
széd váradmegyei papok is tisztelegtek ; és az utóbbi hely-
ről Bárczay Gyula megyei szolgabíró Török-Szent-Miklósig 
kisérte az érseket. 

Folytatás a mellékleten. 
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IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Romanus Pont i fex tamquam Primas Ecclesiae et Prin-
ceps Civilis e monumentis omnium seculorum demonstratus, 
addita amplissimaliteratura. Auct. Augustino (le Roskovany 
Episcopo Nitriensi. Tom. VI., VII., VIII., et IX. Nitriae 
1873, typ. Mich. Siegler. 

Az előttünk fekvő négy kötet, mint tudva van, egy már 
1867-ben megindított munkának folytatását képezi, mely nem 
csak számos idevágó, olyan okmányt hoz, melyeknek birto-
kába a tudós szerző csak az 1865-ig terjedő öt első kötetnek 
kiadása után jutott, hanem túlnyomó részében mindazon 
történelmi okiratokat közli, melyek csak azóta napvilágot lát-
tak, mig egyúttal az ezekkel párhuzamosan haladó, általános 
s részletes irodalmat is azon szorgalommal s alapossággal 
egybegyűjti, rendezi s jelzi, melynek jeles gyümölcseit ő mél-
tóságának már korábbi munkáiban is vettük. 

Az előttünk fekvő, ujabb négy kötetnek általános bemu-
tatásául hadd álljanak itt magának a mlgos szerzőnek szavai : 
„ . . . dignum autem visum fuit tam Monumenta quam Lite-
raturam primis quinque voluminibus insertam continuare, 
idque hoc magis, quod definitis per novissimam sacrosanctam 
et oecumenicam Vaticanam Synodum divinis Romani Pon-
tificis praerogativis, quemadmodum Monumenta ad dogma-
ticam hanc definitionem spectantia, ita et opera literaria de 
his ipsis praerogativis magno sane numero in lucem édita in 
collectione nostra tanto minus desiderari possint, quanto 
clarius e primis collectionis istius voluminibus elucet scopus 
eiusdem : ea cumprimis colligendi Monumenta, quae su-
premum, errandi periculo neutiquam obnoxium, S. Sedis Aplae 
magisterium respiciunt. " 

Minden kötetnek okmánytárát igen becses ,Introductio 
historica' s kimerítő tartalomjegyzék előzi meg, s miután az 
egyes köteteket még egyenkint is ismertetni szándékozunk, 
itt általánosan csak annyit jegyzünk meg, hogy ez utóbbi négy 
kötetben a közzétett történelmi okmányoknak száma 1079-re, 
a többi irodalmi termékeké pedig 128,7 l-re, az összes 
irodalomé pedig, vtalamennyi eddig megjelent kilencz kötetben 
negyven háromezerre — maga a vatikáni zsinati írod. 4570-
re rug ! Ez utóbbira nézve, eléggé szerényen megjegyzi a tu-
dús szerző, miszerint koránt sincs szándéka e zsinat történetét 
irni; mindazonáltal a VII. kötetnek történelmi bevezetése majd-
nem azzá nőtte ki magát. A VI. kötetnek előszava még azon 
apostoli brevének szövegét is hozza, melyet szerző az öt első 
kötetnek közrebocsátása után venni szerencsés volt, s mely tu-
dományos fáradozásait jól megérdemelt dicséretekben részesiti. 

Az l-ő kötet, czimlapjának tudósítása szerint „Comple-
menta ad torn. I — IV et continuationem Monumentorum et Li-
teraturae usque annum 1871 complectens", XXVIII és 1155 
lapra terjed. Az .Introduction XXVIII lapon röviden, történelmi 
egymásutánjok- s összefüggésökben tárgyalja az elősorolandó 
emlékeket s okmányokat. Ezután a,Monumenta de Primatu'két 
részre oszlanak, melynek elsejét ,Supplementa a sec. 4-o usque 
annum 1865 : ' másodikát pedig ugyancsak Monum. pro Prim, 
ab 1865—1871 képezik. Ez utóbbi közül kiemeljük a Magy.-
országból származókat : 1383 sz. 313 lapon : ,Eppus Nitriensis 
de Primatu et civili Principatu R. P. 1867 ; ' — az ,Acta de 
centenaria solemnitate niartyrii S. S. Petri et Pauli App. 1867' 
közt találjuk az 1416—1420 számok alatt, 395 köv. 1. ,Ho-
magia per Primatem Hungáriáé exhibita' ; a 1421 szám alatt 
van azon Breve ad Redactorem Ephemeridi „Idők Tanuja" 

melynek egyik mondata eme lap homlokát még ma is disziti. 
Az 1430. sz. alatt ,Eppus Nitriens. communicat clero docu-
menta Solemnitatis centenariae a. 1867; ' az 1431 — 1449-ig 
terjedő ,Documenta a Iubilaeum sacerdotale Pii. IX. P. M. ' 
közt (1869-ben) ,Gratulationes exHungariaa413—421 lapon 
soroltatnak elő. Az 1450. szám alatt, Eppus quinque-Eccle-
siarum in primo pastorali sermone gyönyörűen beszél a pápai 
Primátus s csalatkozhatlanságról, hasonlólag az 1452. szám 
alatt ,AEppus Fogarasiensis gr. c. de Primatu R. P. 1869. Az 
14(31—1486 számig terjedő ,Documenta de completis per 
Pium IX. P. M. annis 25. Pontificatus 1871' közt vannak a 
466—494 lapon ,Gratulationes quam plurimae, sigiianter ex 
Hungaria. ' Itt is az oroszlánrész Primás ő emjáé, kinek szá-
mos iratai mellett e helyt még az erdélyi püspöknek (477. 1.), 
a ,jReligio11 akkori szerkesztőjének (486. 1.), s a magyarországi 
kispapoknak (491. 1.) feliratát is említjük. 

A ,Literatural feliratú részt illetőleg megjegyzük, hogy 
az pótadataival egészen a 13. századig nyúlván vissza, soka-
sága által a tüzetes ismertetést mind a négy kötetben majd-
nem leheÜenné teszi. Az itt felvett pontok : de Primatul és de 
Pontificatu et Imperio általában s különlegesen tárgyatatnak 
aszerint, hogy a felhozott munkák a kérdés összletével vagy 
annak egyik mozzanatával foglalkoztak. Igen jó még ama to-
vábbi felosztás is ,ProL és ,Contra1, mely a többivel együtt le-
hetségessé teszi, hogy az olvasó egy szempillantással minden 
korszaknak irodalmi mozgalmairól tiszta fogalmat szerezhes-
sen magának. 

Elmellőzve mindenütt a ,Literature generalis'-t röviden 
jelzük az egyes századoknak különleges irodalmát, melyből 
eme VI. kötet a következőket hozza ; A 16. században : de 
libert. gall., de regis Nav. Henrici excomm., de Elisab. reg. 
Angliáé ; de relat. inter Eccl. et civit; de bonis eccl. és a füg-
gelékben : de Soc. Jesu. A 17. században : de Jansenismo, 
Joanna Papissa. Cone. Trid., Eccl. graeca, pace westph., con-
troversia Veneta, libert. gall., (de nominatione regia Epporum 
in Portugallia cum doc.) relat. Eccl. ad civit. (quoad scholas) 
de immunitate, asylo, Patronatu. bonis eccl. A 18. században: 
de Jansenismo, Joanna Pap., Conc. Trid., Eccl. graeca, tole-
rantia, ordd. relig., concordatis, Placeto regio,relatione quoad 
scholas, Nuntiaturis Api., Hetruria, libertat. gall., nevezetes 
itten ; ,Fenelonii tractatus de Summo Pontifice' es : ,Epheme-
rides sub revolutione gallica' mi által a III. kötetnek hazon-
tartalmu része tetemesen megbővittetik. Következik még : de 
"relat. Eccl. ad civit, immunitate, asylo, Patronatu, bonis 
eccl. A 19. században, elmellőzve a ,Spec. Lit. de Sentenar 
solemn, martyrii St. Petri et Pauli — de iubil. sacerd. Pii IX. 
P. M. — és de iubil. Pontif. eiusdem még a következőket ta-
láljuk : Literatura Rongeana, Renaniana, de Jansen , Joanna 
Pap., Eccl. gr., Conc. Trid., Concord. Austr. Nuntiat. Api., 
Placeto Reg , libertal. gall., relat. Eccl. ad Statum, ord. rel., 
Patronatu, de Ecclesia et schola s de bonis eccl. Megjegy-
zendő még a Lit. de Helvetia 1871, Italo-Sard., et de prov, 
sup. Rheni, valamint mindenütt a függelék de Soc. Jesu. 

(Vége követk.) 

A központi növendékpapság Magyar Egyháziro-
dalmi Iskolájának Története. Irta Seda Ernő. Kiadja a 
M. E. I. Iskola. Budapest 1874. 8-adrét, Ára 2 ft. 

Kellemesen lepettünk meg nem csak magunk, hanem 
bizonyára mindazok is a fennebbi czimü művel, kik valaha a 

aj 
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pesti központi papnevelde falai között a magyar egyháziro-
dalmi iskola tagjai volták. Csaknem ötven éves időköz alatt 
fiatal erők kifejtett fáradhatlan munkásságát látjuk itt sze-
meink elé varázsolva, mi annál becsesebb értékkel bir, mint-
hogy e munkásság nem volt soha egyoldalú, hanem mindazt 
átölelte, mi a keresztény honfi, nevezetesen pedig a katholikus 
pap szivvérével elválaszthatlanul szokott összeforrva lenni, 
t. i. az egyházat és hazát. Hitünk szerint oly társulat, mely 
ez eszme első megfogamzásától bár külömböző név alatt, de 
ennyi időt ért mint a központi papnöveldének magyar 
egyházirodalmi iskolája, nagyon is megérdemelte, hogy törté-
nete napvilágot lásson, részben azért, hogy azokon a mult kel-
lemes óráira visszaemlékezve, azokat szellemileg ismét ör-
vendve átéljék, részben hogy egy csaknem félszázados műkö-
dés történetének feltüntetése a nyilvánosság előtt kézzelfog-
hatólag czáfolja meg azon, különösen napjainkban czélzato-
san napvilágra bocsátott téves nézetet, mintha épen a pesti 
egyetemen latin nyelven tartott hittani előadások akadályoz-
nak a növendékek nemzeti irányú művelődését. 

Örömmel üdvözölve e mű megjelenését, a következőkben 
röviden ismertetni szándékozunk az iró czélját, melyet magá-
nak kitűzött, nemkülömben magának a műnek tartalmát. 

Az elsőre nézve álljanak itt szerző szavai : „A jelen so-
rok czélja — mondja az iró — a mult eseményeinek titkaiba 
és lánczolatába hatolva, előadni azon változatos jelentéseket, 
melyek szükségképen a történeti leirás keretébe tartoznak ; 
jellemezni azon főbb mozzanatokat, melyek ez iskola hatásá-
nak és szellemi látkörének kiszélesbitésére majd károsan, 
majd előnyösen folytak be ; festeni minden mozzanatot, mely 
iskolánk életében akár a tudományos művelődésre, akár a 
nemzeti tökélyesedésre nézve jelentőséggel bir ; jellemezni 
időszakonkint az iskola műveltségi állapotát és belviszonyait, 
az uralgó eszmék fejlődését és hatását legfőbb vonásaikban 
felderíteni ; végre megvilágítani azon állandóan következetes 
törekvést, mely ez iskola létével egyidejűleg született elv (Is-
tenért és hazáért) jogosultságának biztosítására s valósítására 
irányult : vagyis az iskola múltját röviden ismertetni." 

Ezen, mint látható, meglehetős terjedelmes alapú czél-
lioz képest, a mű tulajdonképeni tárgyának, az iskola törté-
nelmének előadását megelőzi a kútfők elősorolása, melyekből 
a sz. merített, ezek közt első helyet foglalnak el a jegyző-
könyvek, továbbá ide számittatnak a könyv- pénztárnoki, ugy 
a t ö r v é n y - é s levéltárnoki könyvek, az időszaki sajtó, a „ Mun-
kálatok" előszavai, egyes kísérletek az iskola történetének le-
írását iletőleg. A kútfők megjelelése után sz. a mű felosz-
tása felől tájékozza az olvasót és ezt „az iskolának történeti 
fejlődésében tapasztalt három jelentésű mozgalomhoz képest" 
három részre osztja. (Folyt, követk.) 

Irodalmi hirek. 
— A würzburgi egyetemi könyvtárnak volt főigazgatója' 

dr. Ruland, egyéb becses dolgozatok mellett az ott levő kéz-
iratoknak teljes, kimerítő catalogusát hagyta hátra, mely nem 
sokára napvilágot látand. A jeles tudós s kitűnő pap oly pél-
dásan vezette az évek óta rá bízott intézetet, hogy halála után 
a legkisebb hiány sem mutatkozott ; bizony ritka eset, melyhez 
hasonlót az egyetemi könyvtárak évkönyveiben csak nagy ne-
hezen találnánk. 

— Pesten ez időszerint bizonyosan nem, s azért nem is 
irigyeljük az egyetemi könyvtár jelenlegi uj igazgatójának 
sorsát, ki azonban szorgalmas működésének jelét máris két 
előttünk fekvő „A budapesti kir. egyetemi könyvtár Értesítője, 
első (második) közlemény : a könyvtár gyarapodásai 1874. 
jan. Í8-ától febr. 28-áig, illet, márcz. 1-től april 30-áig, 
(kötelmi példányok, ajándékok, vásárlások) Budapesten, egyet, 
kny. 1874" czimü csinos, 23 s 15 lapnyi füzetben adta. A hit-
tani kar számára rendelt könyveket a márczius s áprilisi füzet 
hozza. Az uj igazgató ur ezen közlemény által mutatja, mi-
szerint tevékenységére nézve nem fél a nyilvánosságtól ; ám-

bár nem csak ez az ok, amiért működéséhez őszintén a leg-
szebb reményeket kötjük, melyet inkább személyiségében, tu-
dományos képzettségében, szorgalmában s lelkiismeretességé-
ben találunk. 

— Kitűnő kis röpiratot szolgáltatott nekünk Baumstark 
Reinhold a Sartori kiadásában megjelenő ,Weckstimmen'folyó, 
V. évfolyamának 3—4. kettős füzetében. Remekül ecseteli azon 
meglepő hasonlatosságot, mely az angol katholikusoknak 
VIII. Henrik s Erzsébet alatti véres üldöztetése s a német 
katholikusoknak jelenlegi helyzete közt van. A legújabban 
megjelent 5. füzetnek czime „Andié braven Bauern." A föld-
művelő osztálynak helyzetével foglalkozik, annak bajaival s 
ellenségeivel, s nem egy, nagyon is megszívlelendő tanácsot ad 
politikai s társadalmi tekintetben. A ,Kath. kérdések' 2. füze-
tében Szépligetinek ügyes tolla fejtegeti a „Kath. türelmet-
lenséget." 

— A ,Népiskola' május kezdete óta az egri érseki nyom-
dában nyomatik, mi által külalakjára nézve végtelenül sokat 
nyert, ugy hogy most a derék tartalom megfelelő szép rnhát 
kapott. Ha nem csalódunk. Répássy barátunk nyomaira akad-
tunk a legujabbi vezérczikkekben. 

E mellett buzgón, gazdag s változatos tartalommal halad 
a ,Nevelészet' is, dr. Szeidl Pál szorgalmas szerkesztése mel-
lett. Kezdetben kissé roszul fogadtatva az öregebbik testvér 
által, a meddő viták most hálTstennek lecsendesültek. Bizony 
kár is volt két papnak ily ember miatt csak egy perczig is 
ellenkezésben lenniök. 

Még csak azt az egyet szeretnők tisztelettel kérdezni : 
Váljon miért kell két lapnak lennie, midőn épen annyi kö-
zönség van, hogy egyet, de azt aztán hathatósan támogathatná ? 
Nem támadásképen mondjuk mi azt Szeidl ellen ; mert nem 
tudjuk, mennyiben oka a ,Népiskola/ hogy mellette a ,Neve-
lészet'-nek létesülnie kellett ; — csak figyelmeztetni akarunk 
kath. irodalmunknak ezen, itt is nyilvánuló nagy bajára, hogy 
gyakran másodrendű okokból a legjobb erők, a helyett hogy 
a közös czélra vállvetve közreműködnének, elszigetelt mun-
kában ártanak egymásnak, emésztik magokat. 

— Schulte's Kirchenrechtswissenschaft einst und jetzt. 
Von Dr. Fr. Laurin k. k. Hofcapl. s Universitätsprof. in Wien. 
Sartori 1874. 8. r. II és 64 1. ára 40 kr. — A ki az ókatholikus, 
coryphaeusoknak jellemtelenségéről, vagy legalább is kiáltó 
következetlenségéről tiszta, tudományosan alapos fogalmat 
akar magának alkotni, szerezze meg e füzetet, melynek tudós 
szerzője lépésről lépésre követve Schulténak legujabbi nyilat-
kozatait, a gyakorlott jogtanárnak egész könnyüded olvasott-
ságával mutatja ki azon ellenmondásokat, melyek annak mai 
fellépése s enunciátiói s a régebbi müveiben letett eszmék 
közt létezik. E füzetnek tartalma, midőn a bécsi ,Vaterland'-
ban czikkenkint megjelent, széles körökben roppant feltűnést 
okozott. 

— „Szellemvilág", tudományos és kritikai füzetek a ke-
reszténység szempontjából, szerkeszti Gyurits Antal főgymn. 
tanár, Szathmárt 1874." Sajnáljuk, hogy e jeles füzetet, 
melyet ritka élvezettel végig olvastunk, behatóbban nem is-
mertethetjük Csak a Homer költeményeiről szóló, felette ér-
dekes essayt emiitjük,továbbá a ,Latin praelectiót azok szá-
mára, kik a jezsuitákat üldözik", mely a Constitutio eme pont-
jával foglalkozik " . . . nullás constitutiones (jesuitarum) 
. . . posse ad peccatum mortale vel veniale inducere nisi . . .„ 
— de meg a ,Tanoda' czimü rovatok is, mely igen fontos kér-
dést fejteget. 

A ,Szellemvilág1 a folyó év folytán 4, vagy elegendő pár-
tolás esetében 6, legalább négy ivnyi füzetben jelenend meg ; 
ára egyegy füzetnek 60 kr; a II. junius közepén jelenik meg. 

— A ,Hunyadi Mátyás' irodalmi intézet, mint kiadó a 
,Lelkészek almanachja' második évfolyamának megindítását 
hirdeti. Az almanach 14-16 iven f. évi augusztus havában fog 
megjelenni, mint tavai, dr. Csikynek szerkesztése mellett 

,Mátyás Deák' is jelenti septemberben megjelenendő 
naptárát. Mindkettőnek ára egyegy ft. 
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Megjelent s beküldetett : 
Hämerken, Thomas, des elirw : genannt v. Kempis, Rosen-

gärtlein, (Hortulus rosarum) übersetzt von A. Czerny, 
Pfarrer. 12. (46 S.) Wien, Sartori, geh. 20 ujkr. 

Schön, Dr. P. Bruno, Dr. Martin Luther auf dem Standpunkte 
der Psychiatrie beurtbeilt, gr. 8 (39 S.) Wien, Sartori, geh. 
30 ujkr. 

Katechismus, der neue, für die Volksschule, mit Rücksicht 
auf den neuerscheinenden allgemeinen Katechismus v. Rom, 
im Entwürfe, zum Zweck des Zustandekommens eines Kate-
chismus, wie er in unserer Zeit noth thut allen Theologen, 
Katecheten und Schulmännern Deutschlands zur Recension 
vorgelegt von einem Pfarrer der Diöcese Rottenburg, gr 8. 
Kempten. 60 ujkr. 

Wor t führer , die „altkatholischen", in Dortmund: Knoodt, 
v. Schulte, Reinkens, drei gefährliche Concilskranke, unter-
sucht u. behandelt von einem römischen Doctor. Mit Berück-
sichtigung aller Leidcurgenossen, speciell der hochw. Herren 
Hoffmann, Michelis, Reusch, Hochstein, Tangermann, Pfaff-
rath. II Aufl. gr. 8. Paderborn, 36 ujkr. 

Reden, unseres heiligen Vaters Pius IX., des Gefangenen im 
Vatikan. Gesammelt u. herausgegeben von Dr. Fr. J. Holz-
warth. Heft T. II. 8. Aachen, pro Heft 36 ujkr. 

Brucker. P. J. die geistlichen Exercitien des heiligen Igna-
tius, für Gläubige jedes Standes dargestellt. 8. Freiburg. 
72 ujkr. 

Ehr ler , J. Domprediger, das Kirchenjahr. Eine Reibe von 
Predigten über die vorzüglichsten Glaubenswarheiten und 
Sittenlehren. Heft XIV. Freiburg 90 ujkr. 

Hefele, Bischof Dr. C. J. v., Conciliengeschichte. Nach den 
Quellen bearbeitet. VII Bd. zweite Abtblg. enth. die Conci-
lien von Basel und Ferrara — Florenz etc. gr. 8 Freiburg. 
3 ft. 24 ujkr. 

Kröll, J. R. Kanzel-Reden. Bd. I zweite Hälfte, gr. 8. Kempten. 
1 ft 80 ujkr. 

Lassere, H., unsere liebe Frau von Lourdes. Frei aus dem 
Französischen übersetzt von Fl. Hoffmann. III Aufl. Mit 1 
Titelbild. 8. Freiburg. 1 ft 26 ujkr. 

Leitner, Dr. F. X. ein Wort über den Gegenstand der Andacht 
zum heiligen Herzen Jesu. 8. Freiburg. 90 ujkr. 

Nagelschinitt. H. Gelegenheitspredigten.Bd I. enth. Trauungs-
reden, gr. 8. Paderborn 1 ft 68 ujkr. 

Ott, Georg, Vade mecum für Priester am Kranken- und 
Sterbebette, mit Belehrungen, Gebeten u. Zusprüchen. 5 
Aufl. 8. Regensburg. 90 kr. 

Scheeben, Dr. M. J. Handbuch der katholischen Dogmatik. 
1, Bd. I. Abth. gr. 8. Freiburg. 2 ft 16 ujkr. 

Simar, Dr. H. T., das Gewissen und die Gewissensfreiheit. Zehn 
Vorträge, gr. 8. Freiburg. 72 ujkr. 

Stolz, Alban, schreibende Hand auf Wand u. Sand. Photog-
rapbirt von I Abth. 8. Freiburg. 36 ujkr. 

Texier , Claudius, Priester der Gesellschaft Jesu, Lobreden 
auf die Feste der Heiligen, 2 Bde, gr. 8. Regensburg. 4 frt 
32 ujkr. 

Tillmann, G., Priester des Redemptoristenordens, das Gebet 
nach der Lehre der Heiligen, I Band, enth : Vom Gebet 
im Allgemeinen, 8 Freiburg. 3 ft 36 ujkr. 

Hur te r , H., nomenclator literarius recentioris tbeologiae 
catholicae, Tomus I. complet. 8. Oeniponti. 6 ft 24 ujkr. 

Bohl, Dr. J., die Religion vom politisch-juridischen Stand-
punkte. 8. Paderborn. 2 ft 25 ujkr. 

Hager, Dr. A., 180 Gründe die mich bewogen haben, in den 
Scbooss der römisch-katholischen Kirche zurückzukehren. 
4 Aufl. 8. Freiburg. 45 ujkr. 

Helle, F. W. Jesus Messias. Eine katboliche Epopöe. I. Tbeil. 
2. Aufl. 8. Innsbruck. 1 ft 50 ujkr. 

Egyházi Énektár (Tarkányi és Zsasskovszky-féle). Második 
tetemesen bővitett és javított kiadás, Eger 1863. Ara 
fűzve 5 frt. — Előfizetéseket és megrendeléseket különféle 
kötésekre is elfogad az egri érs. lyc. könyvnyomda hivatala. 

Beatissima V. Maria Mater Dei, qua Regina et Patrona 
Hungariarum. Historico-pragmatice adumbravit Augustus 
F. Balogh, párochus Kocskoczensis. Két kötet 4 rét. I kötet 
ára 3 frt, — II. kötet sajtó alatt. 

Katholikus Egyháztörténelem középtanodák használatára 
irta Répássy János, tanár és hitszónok. Eger 1873. ára 40 kr. 

Dr. Bartha Tamás A Szabadkőművesség. Kimerítő felvi-
lágosításul a magyar intelligentia számára. Eger 1873. Fi-
nom papirosra nyomva n. 8. r. 422. 1. ára 1 frt. 

Kozma K. Májusi virágok szűz Mária életéből s néhány al-
kalmi beszéd. — Az egri főegyházmegyei hatóság jóvá-
hagyásával. Eger 1873. 8. r. 222 lap ára 1 frt. 

Mindszent}7 Gedeon, sz.-erzsébeti plébános, volt egri főegy-
házi bitszónoktól Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek. Füg-
gelékül hat Mária-beszéddel. Eger 1872. 8. r. 4721. Ára 3 frt. 

Rosztóczky Imre, kaáli plébános Vasárnapi és ünnepi egyházi 
beszédek. Kézi könyvül a falusi nép lelki szükségeihez al-
kalmazva. — Négy évfolyam. Egy-egy folyam ára 2 frt. 

Szabó Imre. Néphez alkalmazott egyházi beszédek az év 
minden vasárnapjai s ünnepeire. Eger 1858. Második év-
folyam I—V. kötet. Egy-egy köt. 1 frt. Pótlékkötet az első 
évfolyamhoz. 1 frt. 

Nagyböjti- és májusi beszédek, melyeket mondott Katinsky 
Gyula, egri főmegyei áldozár és képezdei tanár Eger, 1871. 
ára 1 frt 

Vasárnapi és ünnepi Homiliák a szentatyák nyomán készí-
tette Majer József, néhai székesfehérvári kanonok : a szerző 
alkalmi beszédeivel megtoldva újonnan kiadta Ihász Gábor. 
Eger 1856. I. köt. 4 r. 401 1. II. köt. 8 r. 485. 1. Mindkét 
kötet 3 frt. 

Methodus iuflrmos providendi. Ad rubricas ritualium 
exacta, pro commoditate curatorum et utilitate aegrotan-
tium. Nova et emendata editio Latino-Hungarica, Germa-
nica et Slavica. Agriae, 1872. 16 r. 127 lap. Egész vászon-
kötésben 60 kr. 

Lelki Manna, azaz imádságos és énekes könyv, különösen a 
ker. katb. ifjúság számára szerkesztő Tárkányi B. József 
egri kanonok. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával, kiadja 
a Szent-István-Társ. Eger, 1869. 336 1. kötetlen 28 kr. pa-
pirkötésb. 35 kr. 

Szent Énekfüzér. A katb. egyházi Énektárból kivonva, és 
néhány latin énekkel megtoldva, kath. iskolások számára 
szerkesztő Tárkányi B. József. Az egri érseki hatóság jóvá-
hagyásával. Kiadja a Sz.-Istv.-Társ. Eger, 1873. 16 r. 160 
lap kötve 20 kr. 

Szomorúak vigasztalója. Imádságos és énekes könyv, a 'hét-
fájd ab» u Szüzanya tiszteletére. Szerkeszté Tárkányi József, 
1866, 16 r. 128 1. kötve 20 kr. 

Szent Iíoszoru imák és énekekből fűzve a kath. elemi ifjúság 
számára (a 120 ének mindkét (sopran és alt) hangra van 
téve) 3-ik kiadás. Eger, 1870. 16 r. 250 1. kötetlen 50 kr ; 
keménypapirkötésben 58 kr. ; — disz-bőrkötés tokkal 
1 frt 25 k r 

Anyakönyvek. Kereszteltek anyakönyve, egy koncz 70 kr. 
Házasultak anyakönyve, egy koncz 70 kr. Halottak anya-
könyve, egy koncz 70 kr. 

Anyakönyvi kivonatok. Kereszteltek anyakönyvéből, egy 
koncz 60 kr. Házasultak anyakönyvéből, egy koncz 60 kr. 
Halottak anyakönyvéből, egy koncz 60 kr. 

Bérmaczédulák, egy koncz 60 kr. 
Bérmálási anyakönyv, egy koncz 80 kr. 
Értesítések, (családi) a keresztelő (születési) eskető és ha-

lottas könyvekből, hivatalos minta szerint egy koncz 80 kr. 
Gyónóczédulák. (latin yagy magyar) fehér vagy szines pa-

píron egy koncz 60 kr. 
Iskolai értesitvények, egy koncz 96 kr. 
Templom számadási ivek. Czimiv, egy koncz 96 kr. Beliv, 

egy koncz 96 kr. Kivonat, egy koncz 96 kr. Egy teljes pél-
dány (czim és beliv, kivonat) 10 kr. Ivenkint 4 kr. 
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JPJT" Anyakönyvek bekötve is megrendelhetők, mely esetben 
a koncz-szám arányos följegyzését kérjük. 

Missale Romanum. Legújabb kiadás. Vörös bőrbe 
kötve arany szegélylyel 22 frt. — Missale Romanum. Leg-
újabb kiadás. Fekete bőrbe kötve arany szegélylyel 18 frt. 
Fekete bőrbe kötve vörös szegélylyel 17 frt. 

Missae Defunctorum. Finom papiron fekete bőrbe kötve 6 frt. 
Canon táblák, egyszerű 50 kr. finom 70 kr. 
Canon Missae (pro Missalibus antiquis reintegrandis) 30 kr. 
Rituale Agriense. Kötve 3 frt 50 kr. 
Árpádházi szent Erzsébet élete. Stolz Albán után magya-

rítva, fűzve 1 frt. 
A csalhatatlanok. Népies elbeszélés. Németből Bolanden 

Konrád után. Ára 50 kr. 
IX. P ius , Katholikus jellemrajz. Veuillot Lajos után Mind-

szenty Gedeon. Eger 1864. 8 r. 66 1. 30 kr.' 
Kozma Károly Szűz Mária élete. Népszerű kiadás. Eger, 

1873. 16 r, 150 lap. Ára 40 kr. 
Egély. Költői hitvédirat hat énekben Irta Racine Lajos, fran-

cziából magyaritá Répássy János egri főmegyei áldozár. 
Eger, 1869. 8 r. 156 lap, 1 frt 20 kr. 

Az u j szövetség szent könyvei. A Vulgata szerint, Káldi 
György fordítása nyomán rövid jegyzetekkel átdolgozva. Az 
apostoli Szék jóváhagyásával 8 r. 37 iv. Eger 1865 8 r. XII 
és 592 lap. 1 frt. 

Dr. Alzog J. Egyetemes egyházi történelem. Fordította Nagy 
Zsigmond egri megyei képezdei tanár. Eger 1857—60. 8 r. 
Három kötet. 5 frt. 25 kr. 

Egyetemes szerkönyv kath. kántorok és e pályára készülők 
használatára. A római misekönyv, az esztergami, egri és 
kalocsai rituálék, ugy egyéb egyházilag helybenhagyott kút-
fők után Vetzkó Antal bold, bedeghi plébános és Szemennyei 
Mihály nakki plébános közreműködésével szerkeszté s kiadá 
Kapossy György nakki kántortanító. I. kötet. Eger, 1870. 
4 r. 234 1. 3 frt 50 kr. 

Szent Pál apostol leveleinek értelmezése. A lelkipásztorok 
használatára. Irta Kiss János tanár stb, Eger, 1866—1868, 
8 r. XYI és 736 lap I. II. III. füzet, füzetenként 1 frt. 

Porubszky József. Jus Ecclesiasticum Catholicorum. Tomus 
1. 1867, (A H. kötet következik.) 2 frt 60 kr. 

Szentírási szakaszok, melyek az anyaszentegyház közisten-
tiszteletén olvastatnak. Az apostoli Szék által jóváhagyott 
legújabb magyar szentírás szövege szerint. Eger 1869.4 rét 
XII és 308 lap, préselt vászonkötésben 2 frt. bőrkötésben 
2 frt 50 kr. 

aS^"" Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sartori Károly könyvkereskedé-
sében, Pesten: városháztér; Bécsben: Stadt, 
Sonnenfels-Gasse Nr. 16. 

T. olvasóinknak figyelmébe ajánljuk Sartori Károly 
könyvkereskedő urnák egyik kitűnő vállalatát. 

A nevezett buzgó könyvkereskedő ur, tekintve azon cse-
kély ápolást, melyben a vallásos művészet részesül, feladatául 
azt tűzte ki magának, jelentékeny számú, kitűnő művészekkel 
való összeköttetései által egy intézetet alapítani, melynek 
czélját m é r s é k e l t á r a k mellett s z é p és o l c s ó mü-
vek kiállítása képezi, hogy ily módon a keresztény művészet 
terén mindaz előállittassék, mi csekély költségek mellett csak 
lehetséges. 

Azon osztatlan tetszés által bátorítva, melyet az eddig 
általa szállított olajfestmények, különösen a csakhamar szép 
hirre vergődött 

Keresztutak Eiihricli szerint 
arattak — elannyira, hogy azok még (R i c h m o n d-V i k t o -
r i a) Austráliába is küldettek — tisztelettel járul a főt. pap-
sághoz, úgyszintén a zárdák, intézetek és községek n. é. elöl-
járóihoz, általában a keresztény művészet minden barátaihoz, 
azon bizalmas kérelemmel, miszerint egyházi festmények ju-
tányos megszerzésénél közvetítő szolgálatait igénybe véve, 
mind a templomok, mind egyes magánházak számára czélirá-
nyos és a magasabb müigényeknek is megfelelő ékességet sze-
rezzenek. 

Az alább közölt árjegyzék, kapcsolatban azon feltéte-
lekkel, melyek alatt hozzá érkezendő megbízásokat teljesít, 
mindenkit meggyőzhet arról, hogy ily kedvező alkalom által 
szegényebb sorsú községeknek is lehetővé tétetik, tán már rég 
táplált óhajukat egy keresztút vagy szép oltárkép megszerzése 
által valósulva látni ; mire nézve különösen felemlitendőnek 
véljük azon körülményt, mely szerint a főt. lelkipásztorok, ál-
talok megindított gyűjtések által számos esetben kereszt-
utakat, oltárképeket nyertek Isten háza számára, a hivek nem 
csekély örömére és épülésére. 

Az előny, melylyel olajfestmények olajszinnyomatok fö-
lött birnak, sokkal ismeretesebb, hogysem azt közelebbről 
részletezni kellene. 

Kereteket az árjegyzékben kiszabott árak szerint csakis 
határozott kívánatra szállít. A közönségesek rajzai s részletes 
leirása kívánatra megküldetik. IIa díszesebb kiállításban vagy 

pedig a templom építészeti modorának megfelelőbb alakban 
kívántatnának, azokat is a legjutányosabb áron képes szállí-
tani és általában a. t. cz. megrendelők minden más kívánsága-
ikat kiváló figyelemmel pontosan teljesíteni kész. 

A képek aláiratai tetszés szerint bármely nyelven és 
minden további díjazás nélkül eszközöltetnek. 

A keresztutakhoz szükséges gyer tyatar tókra megren-
deléseket szinte elvállal a feritnevezett könyv- s műkereskedő 
ur. Az intézetéből kikerült olajfestmények megítélésére vo-
natkozó számos elismerő nyilatkozatokat kívánatra részletesen 
közli, azonkívül szívesen kész a helyeket és azok neveit, hová 
és kiknek képeket küldött, mindenkor megnevezni. 

A fizetési fel tételekre nézve késznek nyilatkozók a 
t. cz. megrendelők kívánságainak megfelelőleg részletfizeté-
sekbe is bocsátkozni, melyeknek meghatározását kölcsönös 
egyesség folytán szabályozni joga leend. 

A tökéletes biztos csomagolást ingyen eszközli és csak a 
hozzá szükséges nyers anyagok költségét számítja fel. 

A küldemény mint „gyors szállítmány" adatik fel, ne-
hogy a vasúti raktárakban sat. hoszabb ideig való fekvés ál-
tal kárt szenvedjen. 

Minden megrendelés legfölebb k é t h ó a la t t 
te l jes í t te t ik . 

Á r j e g y z é k e ;i F i i l i r i o h s z e r i n t o l a j b a n 
í " e s t e t t k e r o s z t ú t a k n a k . 

Számszerinti 
A képek nagysága keret nélkül A r Számszerinti 

h o s S z a szélessége keret kerettel és 
osztályozás bécsi Centimeter bécsi Centimeter 

nélkül aláírással 
liűvelyk 

Centimeter 
hüvelyk 

Centimeter 
0 . é. forintban 

l. 18 48 13 34 140 200 
II . 27 71 21 55 220 290 

I I I . 36 95 25 66 300 380 
IV. 42 110 28 74 380 480 
V. 48 126 34 90 480 640 

VI. 54 142 38 100 580 780 
VII- 60 158 42 110 700 980 
VIII. 66 174 46 120 850 1130 
IX. 72 189 50 131 1050 1400 

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

Budapest 1874. Nyomatot K o c s i Sándor -ná l , Ország-ut 39. sz. Luby-ház. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre neljben s posta-
küldéssel 5 f t . 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros.főutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 

LIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRCDALMI FCLYOÍRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, junius 6. 45. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Sermo Sacer in Laudem S. Thomae Aquinatis — Égető kérdések. — Egyházi tudósitások : Pest. A leálczázott 
liberális mindentudóság. Rakomaz.Az egyház tanitói küldetése és a mtszázadunk. -Berím.Mallinckrodtnak utolsó nagy beszéde. 

Paderborn. Püspöki búcsúszó. Milánó. A szabadkőművességnek hatalma. Porosz-Lengyelországi ügyek. — Vegyesek. 

S E R M O S A C E R 
IN LAUDEM 

S. THOMAE AQU1NATSS 
DOCTOEIS ANGELICI 

(Folytatás.) 

Bene seripsisse S. Thomam exploratum habet 
Ecclesia, quae propterea doctrinam eius commendat 
tanquam: 1 ) „veridicam et catholicam" eamque cer-
tissimam regulám adpellat, vi et veritate doctrinae 
eiusdem factum esse, u t multae quae deinceps exor-
tae sunt haereses confusae et convictae dissiparpn-
tu r ; 2 ) demum ob sanctions doctrinae excellentiam, 
Aquinatem divinae voluntatis angelicum Interpre-
tern3) cognominavit. Hanc ipsam ob causam Conci-
lia universalia post obitum s. Thomae celebrata : 
Lugdunense, Viennense, F lorent inum, Lateranense 
Aquinatis scripta quam maxime venerata sunt , et 
ad profligandos refellendosque errores adhibuerunt . 
I n Synodo Tridentina4) piacúit Pa t r ibus decretum 
iam conditum, solemni ri tu mox promulgandum : 
Christum in ul t ima coena Apostolos sacerdotes in-
stituisse his verbis : Hoc facite in meam commemo-
rationem, differre donec s. Thomae sententia super 
eo explorata esset, nec nisi ubi palam fieret ipsi 
haud dissentaneum esse, sequenti sessioni corumu-
nibus sufiragiis sancitum est. Testimonio sunt insu-

*) Urbanus V, Bulla data. 1370 2. Kai. Sept. „Lauda-
bilis Deus" Reperitur in ed. Oper. Fr . Sylvii Ven. 1726. V, 
105. 2) S. Pius V. „Mirabilis Deus" Bulla de 11. Apr. 1567. 
in ed. Bullarii Taur. c. p. 564. Mittimus laudes S. P. Bene-
dicti XIII. et Clementis XII. 3) Clemens VIII. Buda „In 
quo nos Pastoralis" die 23. Nov. 1603. apud Sylvium 1. c. p. 
107. 4) Didacus de Paiva d'Andrada, Lusitanus Concilii 
Tridentini Theologus, a rege Lusitaniae missus contigisse 
refert sess. XXII., torn. II. Sermon, de Sanctis, sermone 2, 
de b. Thoma, apud Nutalem Alex. Hist. Eccl. Ven. 17/1. 
VIII, 337. 

per Ordines plerique religiosi et celeberrimae Aca-
demiae. Hi certatim Angelicum Doctorem sequun-
tur magistrum laudibusque ornant exquisitissimis. 
Denique flos Theologiae, Angelus Scholae, princeps 
scholasticae, sed et communis et angelicus Doctor, 
ubique ter rarum audit. Idem perenni monimento 
posteritati persuasum esse voluit gloriose regnans 
P I U S P. I X . 5 ) qui nuperrime hoc elogio Aquina-
tem ornavi t : „Ecclesiam in oecumenicis conciliis 
post illius obitum habit is t an tum detulisse scriptis 
Eiusdem, ut sententiis inde dednetis et saepe etiam 

• rbis usa fuerit , sive ad elucidanda catholica dog-
mata, sive ad erumpentes errores conterendos". 

Sixtus V. prudentissimus Papa in Bibliotheca 
Vaticana s. Thomae pingi iussit effigiem, sinistra 
manu Ecclesiam gestantis, dextera vero qua scri-
psit, magnum luminis splendoremin eam effundentis 
hac cum epigraphe : S. Thomae de Christo scripta a 
Christo p roban tu r 6 ) Neque praetereundnm est quod 
Urbánus F.7) maximam Scholasticorum principis 
cum sublimissimo Patre s. Augustino consensionem 
asserat. Cui belle concinit visio quam refect s. An-
toninus: D. Thomam aliquando videndum se obtu-
lisse b. Alberto Brixiano, indutum habi tu suae reli-
gionis, pretiosis lapidibus intexto, radios stellarum 
instar eiaculantem, caputaurea corona discriminan-
tibus eam margari t is redimitum, collum aureo simul 
argenteoque monili ; pectus sole decoratum : eius 
autem lateri vicinum stetisse episcopum vener.inda 
canitie-, nec ornatu minori, nec paucioribus insigni-
bus, quam ipsum Aquinatem et dixisse : Thomas 

5) In litt, apost. 9. Jun. 1870 ad P. Raym. BiancH 
proc. gen. Ord. Praedicat. „Perlibenter equidem" 
lus Rocca, de Bibl. Vatic, embl. et insci-'*^ 
1719 II, 276. 7) In Bulla S-- " ...«HT, 
quod beati Augu»*"*"' -oiesiam doctrinis 
et scie"<-:; .-».averit. 
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quem vides doctrinam meam et apostolicain in om-
nibus secutus est. Ipse igitur mihi par est in gloria, 
virginali me excellens munditia, et ego ilium pon-
tificali excellentia. Merito igitur tali symbolo solis in 
pectore decoratus a pictoribus exprimi consuevit, 
ad indicandam doctrinae Tomisticae lucem et cla-
ritatem. [17] 

Verum nullum est corpus sine umbra, et ut s. 
Hieronymus 8) inquit : „Qui saepe navigat, aliquando 
patitur tempestatem ; qui viam frequenter ingredi-
tur, aut sustinet latronum impetus aut certe metuit, 
omnique in arte tarn gloria quam obtrectatio, se-
cundis adversisqne ventis oritur". De quo et Hesio-
dus cecinit :9) „Et faber est fabro, figulo figulusque 
molestus". Cum semper virtutes sequatur invidia, 
feriantque summos fulgura montes, quae pravorutn 
hominum consuetudo est, ut quidquid in bonis quos 
oderunt egregium atque laudabile viderint in malam 
partem contorqueant, insurrexerunt viri iniqui ma-
culam in d. Thomae gloria ponere satagentes. Fa-
ctiosi quidam, qui cum eius libros vel nequaquam 
legerint vel obiter attigerint, mirum minime est, si 
minus quanta sit scriptorum s. Thomae dignitas 
intelligunt, et si temerarii eo quod ilia nulla cum 
raaturitate nulloque servato iudicio censurae subii-
ciunt, a viris cordatis vocantur. Sunt qui Veteres 
sanctos Patres et Scriptores eccl. qui ante octingen-
tos vel nongentos annos floruere, avidissime legunt, 
summopere celebrant et mirifice colunt ; Sanctum 
autem Thomam et recentiores alios qui citra octin-
gentos vel nongentos hos annos in Theologia scri-
psere et Scholastici dicuntur nequaquam sua laude 
dignos existimant ; imo moleste ferunt a quoquam 
iuste Jaudari, afïirmareque soient Veteres illos non 
modo praestantissimos in scribendo, recentiores 
autem fcarbaros esse ; verum etiam illos fuisse s. s. 
Theologiae parentes et quasi fontes, Scholasticos 
autem compilatores, qui nihil fere novi adferunt, 
sed traditam a s. Patr ibus doctrinam suis disputa-
tionibus obscurant potius quam illustrant. Fasti-
dire se in Doctoris quoque Angelici et ceterorum 
scriptis illas partitiones et subpartitiones tam cre-
bras, frequentem illam locorum multorum repeti-
tionem, quemadmodum quoque quod curiosi nimi-
um sint, et ea investigent interdum, quae humili-
tate reverentique silentio adorare debuerant ; eaque 
subtilissime disquirant, quae nullam lectoribus pa-
riunt utilitatem, nihilique aut certe parvi referat, 

8) Proem, in 1. II. Comm. Osee, VI, 51. 9) Apud S. Gre-
g®rium Naz. ep. 195. ed. Migne III , 317. 

num sic, an alio modo se habeant. Denique Scho-
lasticos quosdam in dogmatibus errasse dicunt. E t 
haec quidem illi magna acerbitate magnoque ver-
borum strepitu obiiciunt, ita ut multos a Scholasti-
corum et etiam s. Thomae certa doctrina hac nostra 
aetate maligne abduxerint. Ad versus igitur hos cum 
rationibus pugnare videantur, vicissim rationibus 
et argumentis probare conabimur s. Thomae do-
ctrinam, tanquam domum illam evangelicam supra 
fir mam petram egregie structam,1 0) nullam vento-
rum vim, nullam aëris inclementiam formidare, et 
veluti ardentem Moysis rubum in medio ignis non 
consumi sed perstare inviolatam et inconcussam. [18] 

U t ab ovo. quod aiunt, veluti exordiamur, re-
spondemus adeo nos agnoscere et revereri Veteres 
Ecclesiae Patres et Scriptores, ut christianam doctri-
nam omnem, post Sacras Scripturas et Apostolorum 
traditiones eisdem memores et grati acceptam refe-
ramus, venerationisque causa cum s. Basilio eos 
vocare : Theologos, cum s. Gregorio Naz. sermone et 
opere magnos, cum s. Athanasio mirabiles et laboriosis-
simos, cum s. Iiieronymo magistros ecclesiarum, cum 
s. Augustino in divinorum Eloquiorum tractatione cla-
rissimos, cum Coelestino magistros optimos, cum s. 
Joanne Damasceno Deiferos, cum V. Beda eminen-
tissimas fidei catholicae arces, cum s. Bernardo vali-
dissimos haereticorum malleos et denique cum Conci-
liis generalibus Patres Patrum, gloriosos Doctores et 
munimenta Ecclesiae. Verum enimvero suspicimus et 
celebramus alios posteriores aetate doctores, qui s. 
Spiritus magisterio pro patribus filii nati sunt in 
Ecclesia;11) quique ob eorum in sacras disciplinas 
mérita iam dudum nominantur : Angelici,12) Sera-
phici,13) Irrefragabiles,14) Fundati,15) Magni,16) Beso-
lutissimi,17) Profundi,18) Plani et Utiles™) Solidi,20) 
Solennes21); qui Theologiam in scriptis Veteruua 
dispersam et veluti in frusta magis quam in mem-
bra divisam collegerunt, quorum industria praeci-
pueque d. Thomae beneficio immensum ilium pri-
scorum Patrum quasi pelagus, quibusdam angus-
tioribus finibus habemus contractual. Sed et aliud 
videre est beneficium neque leve neque contemnen-
dum, quod scriptores ii recentiores suis libris poste-
ritati praestiterunt. Nam cum Veteres maiori inter-

10) Math. 7, 29. H) Pa. 44, 17. l2) S. Thomas Aquinas. 
13) S. Bonaventura, f 15.. Jul. 1274. u ) Alexander Halesiua. 
f 27. Aug. 1245. 15) Joannes Duns Scotus. + 8. Nov. 1308. 
16) Albertus Magnus, f 15. Nov. 1280. 17) Durandus de s. 
Portiano. f 13. Sept. 1333. 18) Thomas Bradwardinus. + 26. 
Aug. 1349. 19) Nicolaus Lyranus, f 23. Oct. 1341. 20) Ri-
cbardus de Mediovilla + c. a. 1300. 21) Henricus Gandaven-
sis. f 29. Jun. 1293. 
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dum in scribendo licentia usi sunt, opera Scholasticorum 
factum est, ut pressius praescriptisque quibusdam verborum 
foVmulis limatius loquamur.22) Fatemur quidem neglexisse 
illas orationis et linguae elegantias, quas philologi huius 
temporis ad superstitionem usque colunt et laudibus efferunt. 
Quamquam Aqiiinatis sermo non habet s. d. crassos barba-
rismos, non etiam latinissimis auribus plane ingratus, per-
spicuus est et certis numeris fluit ; quamobrem ille critico-
rum iudicio Scholasticos omnes in dicendo superat. [19] Sed 
inter dum operi longo fas est obrepere sornnum 23) et praeteri-
erunt veteres atque recentiores philologos his quae in dicti-
one Doctoris Angelici carpunt longe graviora. Legant qui 
volent s. Augustini librum de doctrina Christiana, et lacte 
magis quam solido cibo vesci oportere eos omnes animadver-
tent, qui flores orationis atque puritatem linguae anxii ita 
requirunt. Sane iidem qui s. Thomae scribendi genus vitu-
pérant censores, nec Veterum dictionem probant et imme-
mores eorum, quae alibi scripserunt ad ima deprimunt : 
Nemo omnino Veterum his censoribus bene latine, nemo pure 
et eleganter loquitur. [20] (Vége köv.) 

É g e t ő k é r d é s e k . 
VII. 

B e f e j ez és. 

A junius 28-diki programmbeszéd férfiaitól, de magá-
tól a haza bölcsétől is, nem lesz fölösleges kérdeni : váljon 
tanácsos-e, időszerü-e, a magyar állam jelen még rende-
zetlen, ne mondjuk primitiv, kezdetleges állapotában, e ko-
moly ügy — a kath. autonomia ügyének, illetőleg az ezzel 
oly szorosan összefüggő egyházi alapérték kérdésének kocz-
káztatása által a nyolczezer kath. papot s több mint 5 mil-
lió kath. világiakat vérig sérteni, boszantani, — a képvise-
let és kormány pártjától elidegeniteni. 

De — nemcsak ezeket, — hanem azon protestáns, hé-
ber, keleti görög stb. vagyonos polgárokat is, kik — mint 
messzelátó okos emberek, a kath. egyházi alap elkobozta-
tásában, saját egyházi és magánbirtokuk leendő elkobozta-
tásának kezdeményezését látják. 

Azért nemzetünk vagyonos, értelmes része, de annak 
arithmeticai számtöbbsége se akarhat a papi jószágokra em-
bargót tenni s ha ez mégis bekövetkeznék, — — parlamen-
tünk csakis saját ötleteinek nyomán járna el; csakis — ma-
gát, de nem a nemzetet képviselné ; csakis — egy liliput, — 
a szenvedélyek által izgatott, vallásilag és politikailag el-
fogult, szűkkeblű töredéknek lenne visszhangja, uszály-
hordozója. 

Mi — egyéb káros következményeken kivül, a képvise-
leti rendszert is végtelenül discreditálná, hitelveszetté tenné. 

Mert az emberek — ösztönszerűleg — inkább egy 
élet- és vagyonbiztosító kényúr karjai közé menekülnek ; 
sem mintegy birtokfaló, a választók érdekeit elhanyagoló, 
csakis önmaga- s bizarr nézeteiért rajongó képviseletet ural-
janak. Hazánk bölcse, s vele : 

Parlamentünk érintetlenül hagyja a többi felekezetek 
Ti) Qua de re vid. Gregori de Valentia S. J. Comment, tlieol. t. q. 

Ven. 1G08. I, 11. s. C. Passaglia, Comment, theol. 1). I. Eomae 1850. p. 2. 
seq. Cl. Schräder, de Theol. gener. comm. Pictav. 1871. p. 188. s. 23J Q. 
Horatius, ars poetica v. 360. 

jogait s birtokait. Hagyja igy a nemzet zöme-, a katholikus 
felekezetéit is. Egyéb felekezetek is vallási alaptőkéiket, 
fekvő birtokaikat tetszésük szerint önállólag rendezik, s hova 
akarják — forditják. A katholikusok vallási s tanulmányi 
alapjait is (fund, studiorum et religionis) kormányközegeink 
a katholikus statusnak szolgáltassák ki. 

Hogy ekép a 48-as törvények által a katholikusok 
számára is biztosított vallási önkormányzat ne csak papíron, 
de valóságban is figuráljon, meglegyen. Annál is inkább ; 
mivel az ujabb keltű 48-as törvények, katholika szent egy-
házunkról az apostoli kezeket, (urunk királyunkét) le-
emelték, s ekép a katholikus ügyekben is a kormány ré-
szérőli be nem avatkozás elvét kimondották, s ezáltal a ka-
tholikus felekezetet illető, minden ingó- s ingatlanságoknak 
kiszolgáltatását implicite kijelentették. Azért : 

Nemcsak az igazságnak kézzelfogható arczulverése, 
de positiv törvényeinknek világra szóló megsértése leendene 
ha nemcsak : a kormány kezeiben levő tanulmányi és vallási 
alapokat kiadni nem akarnák ; de mellette a még papi ke-
zekben levő egyházi jószágokat is elkoboznák, s ekép a kath. 
autonomiát mindenkorra lehetlenitenék. 

Ez, — csakis bizonyos párt szellemében történhetnék, 
melynek, mint tigrisnek a vérivás természetében rejlik a 
vadállati gyűlölet, minden keresztény eszme, s ennek hir-
detői — a papok iránt. 

Hazafiatlanságnak tartanok az annyi oldalról igénybe 
vett államsególyezést akár silányabbjövedelmü plébánosaink, 
akár szükmarkulag dijazott segédlelkészeink s orgonász-
tanitóink számára is követelni. Hagyjanak még továbbra is 
jól keresett vagyonúnknak, elvitázhatlan igazainknak bir-
tokában. A mindenki számára biztosított autonomia elvénél 
fogva adja kezünkre a magyar cultusügyérség vallási és ta-
nulmányi alapjainkat. Államsegély nélkül is eszközlésbe ho-
zandjuk, hogy silányul dijazott paptársaink s orgonász ta-
nítóink kellően jutalmazva, honorálva legyenek. 

De azt mondja ám a hatalom ugorkafájára fölhatolt 
szabadoncz-sereg, hogy a bukás tóhegyén levő financziának 
az egyházi alapértékre szüksége van. 

Piruljanak, — az oly hangosan proclamált szabadság-, 
egyenlőség-, testvériségnek eme satyrái, kik majdnem Eu-
rópaszerte az ő magok előidézte állambukást azáltal akar-
ják elhárítani, az égbekiáltó sikkasztások, nagymérvű cor-
ruptiók stb. által kiürített kincstárt megtölteni, hogy a tár -
sadalom egyéb rétegeit megkímélve, annak egyetlen és pe-
dig fegyvertelen osztályát, a papi castot koldusbotra juttat-
ják, s verejtékei árát bitor kezekkel lefoglalják. Épen ugy, 
mintha csak a kath. papok, zárdák, templomok, szent ala-
pítványok tartoznának a veszélybe sodort pénzügyet, saját 
fekvőségeikkel, pénzeikkel istápolni, — és pedig oly nagy 
mérvben, hogy ennek következtében koldusbot- és táskára 
jussanak, földönfutókká legyenek ; — mint lettek Fran-
czia-, Spanyol-, Portugall-, Olasz 3 egyéb országokban. 

Hol mint tudva van — a jacobinusok, exaltadók, car-
bonárik, szabadkőművesek' clubbjaitól kikerült államárok — 
a papi vagyont, — Israel szerelmes fiai, egyéb nyerészke-
dők s önmagok közt, potom ár lefizetése mellett felosztották, 
s ekép államaikat forma szerint meglopták. 

Mert ma már, mint mondani szokás: se pénz se posztó ! 
45* 
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Sem papi jószág, sem annak ára nincsen meg. Azért csak 
magának Francziaországnak, évenkért a cultus fentartása 
majd 100 millióba kerül, holott előbb egy frankjába se ke-
rült vala. (vége köv.) Gundy Mihály, esperes. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, junius 3. A l e á l c z á z o t t l i b e r á l i s min -

d e n t u d ó s á g . Mikor Austriában a szabadkőműves páholy 
elkezdte kovácsolni az egyház rablánczait és a püspöki kar 
tanácskozmányra gyűlt össze a czélból, hogy meghatározza 
az álláspontot, melyet az egyház-nyuzó törvényekkel szem-
ben elfoglalandó lesz, a liberális mindentudó sajtó nagyhang-
gal azt hirdette, hogy az osztrák püspöki kar sokkal enge-
dékenyebb eme törvényekkel szemben, mint a porosz püs-
pökök a májusi törvények iránt. E szélnek eresztett hír 
felett érzett örömöt egy kevéssé megzavarta ugyan az osz-
trák püspöki karhoz intézett római breve ; nehogy azonban 
hitelét veszítse a liberális mindentudóság, az első hazugsá-
got minden áron fen kellett tartani s igy jött létre azon má-
sodik hazugság, hogy az osztrák püspöki kar a brevére 
adott válaszában nem felelt meg annak kihivó harczias mo-
dorának ; sőt hogy a liberális mindentudóság minden kétsé-
get eloszlasson afelől, mintha az osztrák püspökök készek 
lennének porosz kartársaik nyomdokaiba lépni, legközelebb 
még avval is ámittatik a hivő publicum, hogy a pápa 
mérsékletre inti a püspököket, miért is a püspökök most 
már főpásztori körirataikban egészen szeliden nyilatkoznak 
az osztrák interconfessionalis törvények felől. 

Mint láthatják szives olvasóink, egész geneálogiáját 
adtuk itt azon hireknek, melyek liberális sajtónk által az 
osztrák püspöki kar magatartása felől kovácsoltattak, tet-
tük pedig, hogy ezennel megmutassuk, mily következetes 
szemtelenséggel vezeti félre a liberalismus a közvéleményt, 
mennyi ideig, mily kitartással képes koholt hireit a közön-
ség közé szórni, holott állításaiban egy betű igazság sincsen, 
mert azok a valósággal homlokegyenest ellenkeznek. 

Azon hiteles okmányok ugyanis, melyek az osztrák in-
terconfessionalis törvények ügyében az ottani püspöki kar 
és a szentszék között váltattak, t. i. a püspököknek a bre-
vére adott válaszuk s a pápa viszonválasza közrebocsátattak, 
melyekből világosan kitűnik, hogy a püspöki kar az inter-
confessionalis törvényeket soha sem tartotta olyanoknak, 
melyek előtt kötelességének ismerte volna, vagy ismerné 
meghajolni, hanem az ő álláspontja a vallási ügyeket illető-
leg ma is az, melyet részére a concordatum irt körül, miből 
önkényt foly, hogy a pápa válasza nemcsak el nem tér a 
brevében kifejtett követelményektől a püspöki kar irányá-
ban, hanem ellenkezőleg ma is fentartja álláspontját és a 
püspöki kart a sz. szék iránt kifejezett engedelmessége, 
ragaszkodásáért, nemkülönben az egyház elvei mellett a fel-
sőházban kifejtett buzgolkodásáért meg is dicséri. 

A liberális mindentudóság tehát leálczáztatott, a ha-
zugság felderittetett, de felderittetése által az igazság is 
és a püspöki kar meg van mentve azon kellemetlen helyzet-
től, hogy az ő rovására a liberális sajtó tovább is ha-
zudozzék. 

Megvalljuk, hogy mi e leálczázásnak rendkivül ör-

vendünk, nem magunkért, kik tudjuk, hogy mit kelljen 
minden ily esetben tartanunk a liberális sajtó híreiről és kik 
tudjuk, hogy az egyház, annak főpásztorai, kik első sorbán 
vannak hivatva ad custodiendum fidei depositum, az elvek-
kel nem űznek játékot, hanem a hiszékenyekért és azokért, 
kik a liberalismus által minden elv, meggyőződés,, követ-
kezetesség iránt közönyösek, ingatagok, vagy hűtlenekké 
tétettek, kinek elvűk az elvtetlenség és elveiket (?) ugy vál-
toztatják, mint ruhájukat. E leálczásból aki akarja, megta-
nulhatja, hogy az egész liberális rendszer, alkotmányával, 
parlamentjével, igazságszolgáltatásával hazugságon alapszik, 
hogy azok, kik a liberalismusnak hódolnak, nem az igazság 
előtt hajolnak meg, hanem az igazságot alapjában meg-
támadó hazugság előtt és el lehetnek készülve arra, hogy 
mindaz, ami még most a liberalismus nagyszerű müveként 
kápráztatja a szemeket, egykor nagyszerű csalásnak fog 
bebizonyulni, mihelyt t. i. a még most ügyesen összevont le-
pelt egy ellenkező szellő fellebbenteni fogja. 

Mennél magasztosabbnak tűnik fel ennél azonban az 
egyház az emiitett leleplezés által! Körülvéve mindenütt 
ellenségtől, üldöztetve tagjaiban, jól tudva, hogy mennyi 
magasztalásnak lenne tárgya, ha eddig követett irányától, 
elveitől eltérne, ellenben tudva azt is, hogy mennyivel dühö-
sebb lesz az üldözés, ha léte eiső perczétől követett elvei mel-
lett megmarad, végül, hogy többet ne emlitsünk, jól tudva, 
miszerint okmányai a nyilvánosság elé kerülvén, azok-
ból csak ujabb anyagot fognak meríteni ellenei a megtáma-
dás és üldözésre, igen mindezt tudva, még sem tántorodik, 
ingadoz elveiben, hanem ellenkezőleg annál nyomatékosab-
ban, annál élesebben hangsúlyozza azokat, minél heveseb-
ben támadtatik meg, s minél nagyobb a zaj, s mindazt 
azért, hogy a kinek fülei vannak a hallásra hallja meg, hogy 
csak az egyháznál van az igazság. Mit bizonyít ily rendü-
letlen állhatatosság, ha nem azt, hogy az egyház bensejében 
meg nem győződve, miszerint az igazság alapján áll, midőn 
nem enged? mit bizonyít azon tény, hanem azt, hogy sem a 
liberalismus nem volt képes soha az egyházat meghazud-
tolni, sem az egyház egyszer elfoglalt álláspontjából nem 
engedett; hanem azt, hogy az egyház az igazságnak amint 
tanítója ugy követője is ? 

E kettős irányú felderítés miatt örvendünk mi, hogy 
a nevezett okmányok napvilágot láttak. Minél gyakoriab-
bak lesznek és minél kézzelfoghatóbbak a hasonló leleplezé-
sek, a liberalismus napja annál jobban fog hanyatlani, mert 
az lehetetlen, hogy az ilyféle, sokszorosan bár kimutatott 
csalások, s hazugságok után is az emberiség szeme végre fel 
ne nyíljék és bucsut ne vegyen azon nemtelen iránytól, 
mely hazugságaival az emberiség kebeléből képes lenne 
minden nemesebb érzést kiirtani, mi hogy ne történhessék, 
hozzuk napfényre a liberalismus hazugságait, mondjuk sze-
mébe bátran, hogy hazudott ; minden leleplezés ugyanannyi 
halálos döfés lesz rá nézve, mig végre dögleletes lehelle-
tével megszűnik az emberiségnek ártani. • 

Rakomaz, május havában. Az e g y h á z t a n i t ó i 
k ü l d e t é s e és a mi s z á z a d u n k . — (Iskolai jelentés, 
Folyt.) Menjünk tovább. Az uj osztálynak 1869. okt. 11-én 
történt megnyitása után az ismétlő iskola életbe léptetése 
lőn még első sorban kívánatos. Igaz ugyan, hogy már 
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1857-ben megtétetett erre nézve az első lépés; de a község 
nem akarván a tanitók ebbeli fáradságát méltányolni, las-
sankint abban maradt. Több rendbeli sürgetés, tanácskozás 
után 1870-dik év nyarán létrejött elvégre a közmegállapo-
dás és életbe lépett az u. n. vasárnapi iskola, miáltal két ve-
zető tanitó 50—50 forint évi dij élvezetébe jutott. Semmi 
áron seir. fél tehát a katholicismus a tudománytól, a népek 
ker. szellemű felvilágosodásától ; de félti igen is a népeket, 
kormányokat a „rózsafrigyes" vitézek kábító mészgözétől, 
mely már is fojt. Intve mondja: Attendite et videte ! 

A tekintetben, hogy a két ujabb keletű, egy leány-
(1853-ból) és egy fiosztály (1869-ből) tanitóinak szegény 
fizetését, mi 210, illetőleg 200 o. é. forint, — legalább is a 
korviszonyokhoz képest 300 frtra emeljék, igaz ugyan hogy 
négy hoszu éven át hasztalanul fáradtunk, tanácskoztunk, 
kérelmeztünk; habár már 1870-ben a vasárnapi iskola 
megnyitása által 50 — 50 pftnyi dijban részesültek. Mind-
azáltal a kitartás, a sürgetés meghozta egyszer az óhajtott 
eredményt. Es mult 1873-d :k évi jan. hó 1-töl a fentjelzett 
két állomás jövedelme legalább a törvényben megszabott fize-
tés minimumát megüti. Ehez járul némi mellékjövcdel )tn is. 

Ennélfogva a katholikusok is tudnak a hazai tanügy-
ért áldozatot hozni. Nem oly roppant fényes, az igaz ; de 
azért liberális uraimék az ilyeket is megláthatnák s aztán 
megszűnhetnének a károgással, hogy minden katholikus 
vallásánál fogva gyűlöli a tudományt. . . Beh sok iskolafal, 
sok nyugvó emberi csont, sok porlepte papir s tudományos 
könyv, ha beszélni tudnának, mily gyalázatosan szégyeni-
tenének meg titeket, lógófejü tudóskák, kik csak hazudni, 
rágalmasni s ,gründolni' tudtok . . . Csak már közétek csapna 
valami uj-divatu ,Krach' ! 

Az állami tanfelügyelőségtől ajándékul kapott termé-
szettani szereken kivül, még a tanterem felszerelésének 
terhét, mi közel 80 pftot képvisel, szintén a község viseli. 
Az igaz, sok buzdítás fért hozzá, mig mindezeket kivittük ; 
de már az 1870-dik év ápr. végén látogatást tett akkori tan-
felügyelő ur iskoláinkat közelismerésileg dicséretre méltatta. 
Ezt még mi nem kürtöltük ki eddigelé, — de már jó lesz 
ezt is a liberális világnak megtudnia. 

Es mi fő, e tanitók egyike sincs egyházi teendőkkel 
elfoglalva, miután több mint 100 éve, hogy az éneklészet a 
tanítóságtól elkülönitve áll. Osztatlan figyelemmel szentel-
heti tehát magát mindegyik az ifjúság oktatásának. Habár 
tehát községünk jóformán tisztán katholikusokból áll, csak 
a legszemtelenebb hazugság mondhatná, hogy a haza ifjai-
nak nevelésében nem fáradozik, nem áldoz épen ugy mint 
akármely más felekezetű község vagy még tán jobban. 
Vastag pofabőr, oly bőr, minő a szabadonczoknál szokott 
lenni, kell tehát ahhoz, hogy valaki azt mondja, miszerint a 
katholikusok a sötétséget terjesztik, az állami törvényeket 
nem tisztelik s papjai a buzdítás apostolai. (Vége köv.) 

Berlin. M a l l i n e r o d t n a k u t o l s ó n a g y b e -
s z é d e mint egy fényes emlékkő magaslik ki a porosz alsó-
háznak legújabb tárgyalásaiból, amiértis kötelességünknek 
tartjuk azt egész terjedelmében közölni. Mielőtt azonban azt 
tehetnők, röviden kell Sybel tanár beszédét is jeleznünk, 
melylyel Schorlemer-Alst bárónak azon vádja ellenében, 
miszerint olyanná forgatja a történelmet, minőnek szeretné, 

hogy lett legyen (,Rel.' 43, 341) magát igazolni iparkodott, 
ámbár, mint mindjárt látandjuk, hasztalanul. 

Látva, hogy általános idézetei aquinói Tamás, Bellar-
min s Mariánából legfelebb csak ,hangos derültséget' ered-
ményeztek a ház józan tagjai közt, ma, hogy mégis csak 
theologusnak mutassa magát szent Ágostonra hivatkozik s 
annak ,De civitate Dei' czimü munkájából egy helyet idéz, 
mely szerinte azt bizonyítja, hogy a kereszténység őskorá-
ban az államot mint az ördögnek teremtményét tekintették. 
Idézi továbbá VII. Gergelynek egy nyilatkozatát, melyben 
a világi állam az egyházzal szembesittetik, s az mondatik 
róla, hogy keletkezése többnyire rablásra s gyilkolásra ve-
zethető vissza, holott az egyházat maga Isten alapitotta. 
Hivatkozik aztán aquinói sz. Tamásra, ki csak annyiban 
követel engedelmességet a világi fejedelmek iránt, amennyi-
ben az igazság s a lelkismeret azt megengedik, mire nézve, 
mint ugyané T.imás más helyen mondja, döntőleg csak az 
egyház Ítélhet. Előhozza Laineznek egy, a tridenti zsinaton 
tartott beszédét, még egyszer Marianát s Bellarmint ; — 
arról pedig, mit tulajdonképen bebizonyítania kellett volna, 
hogy t. i. oly párt létezik, melynek jelszava: „A democra-
tia segitségével az anarchia s az anarchia segítségével a 
hierarchia uralmát készítjük elő" — erről egy szót sem szólt, 
pedig ezt kellett volna bebizonyítania ; mert erre nézve in-
terpellálta őt Schorlemer-Alst, múltkor általunk is jelzett 
beszédében. 

Da a ,uagy tudós', Sybel Henrik ur még ezzel sem 
érte be, hanem egyenesen támadván meg a középpártot, 
,tiltakozott' az ellen, hogy ezen párt az országban lakó, 
nyolcz millió katholikus képviselőjének mondja magát, mi 
azt eredményezi, hogy a ,borairt fanatikusoknak' egész ho-
szu uszálya fűződik hozzája, s főképen a falusi népnek lé-
laknyugaima háborgattat!k. Hihetetlen minő rémképekkel s 
mesékkel szokták a falusi népet éjjel nappal ijesztgetni. Azt 
mondják például : Bismarck pápa akar lenni, sőt a ,liberáli-
sok' még sokkal roszabbak Bismarcknál. Különféle hason-
értékü adomák elmondása után azt véli nagy bölcsen szó-
nok, hogy minden megárt, ami sok, s hogy, mint reméli, a 
nép előbb utóbb be fogja látni, miszerint a májusi törvények 
épen nem gyakorolnak erőszakot a lelkismereteken, mert ak-
kor a münsteri és paderborni püspökök is a lelkismeretlen 
emberek lennének, midőn Oldenburg s Waldeck kerczeg-
ségeiben ép oly módon nevezik ki a papokat, minőn azt 
most Poroszországban tenni vonakodnak. Nem lelkisme-
retbeli kötelességről van itt szó, hanem tervszerű eljárás-
ról Poroszország ellen, melynek egyházpolitikai magatar-
tását egészen 1866-ig mindig dicsérték, melylyel pedig a 
königgrätzi csata után azért kezdtek szembe szállani, mert 
Olaszországgal szövetkezett, mely az egyházi államot be-
kebelezte ; ha Bismarck herczeg a pápa világi hatalmát 
viszszaállitaná, akkor a pápa egyházi törvényeinket mind 
helybenhagyná s a kultusministernek legmagasb rendje-
lét adományozná. Nem katholicismus- s protestantismus-
ról van itt szó, hanem egyház- s államról, dogmáról s jog-
ról, a gallicáni, febronianusi s josephinisticus álláspontról.. . . 
Haladni kell, haladjon az egyház is párhuzamosan a modern 
államnak fejlődésével, s azért az egyházi téren meg kell 
alapítani — a községi autonomiát (!) (Folytatjuk.) 
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Paderborn. P ii s p ö k i b ú c s ú s z ó . (Folyt.) „De 
ba kivánatainkat oly nyakasan ellenezni fogod" — felelének 
erre a kísértők— akkor fejedet levágjuk karddal;" — „sha 
fejemet is levágjátok" — mondá az állhatatos öreg — „nem 
engedek, nem árulom el az igazságnak rám bizott kincsét. 
Az igazságnak őrét s védőjét megölhetitek, de magát az 
igazságot nem ölhetitek meg, az változatlanul átszármazik 
nemzedékről nemzedékre". S eme hitet Péter, ki azt legelső-
ben személyesen vallotta, utódjai által a római püspöki szé-
ken a századokon át sértetlenül megőrizte. Rómának vala-
mennyi püspöke kivétel nélkül s hiven őrizték; mindnyájan, 
megerősítve a testvéreket, bátran védelmezték a hitnek igaz-
ságait a tévtanitók támadásai ellen, hirdették a földkerekség 
nepeinek, s sokan közülök véröket s éltöket is adták Krisz-
tusért. Valamennyi más egyháznak, a legrégiebbeknek is s 
a legdiszesebbeknek székei megingattak vagy feldőltek, csak 
Péternek széke maradt állva s következetesen azon szikla-
szálnak mutatta magát, melyen az időknek viharai s a tév-
tanok habzó hullámai megtörtek. Mily szorgalmasan nem 
fürkészték át a római pápáknak hoszu sorát ; váljon nem 
lehetne talán csak egyet is találni, ki valami tévtant hirde-
tett, s egyet sem találtak ; mert az az egyetlenegy, kire rá-
fogták, hogy eretnek lett volna, nem volt az. Az elfogulatlan 
történetbuvár kénytelen beismerni, miszerint Honorius pápa, 
kinek neve a csalatkozhatlansági viták alatt annyiszor em-
legettetett, sem személyesen nem vádolható eretnekségről, 
sem, s még sokkal kevésbbé olyant Péter tanító székéről nem 
hirdetett. Avagy nem a szent Péter széke felett láthatólag 
őrködő isteni védelem-e ez?! Ezen Ígéret: „Te vagy Péter, 
s e kőszálon fogom epiteni anyaszentegyházamat" — e szó 
ki nem törülhető az evangéliumból. Igaz, hogy az elfogult-
ság s a pápaság elleni gyűlölet épezért kettőztetett farad-
sággal azon volt, hogy a katholicismus emez Istentől szár-
mazó alapitó okmányának értelmét félremagyarázza s meg-
hamisítsa. De mit használnak mindeme magyarázgatások s 
elforgatási müveletek ! Szemben a tizennyolcz százados tör-
ténelemnek tényei- s bizonylataival bizony nem érnek sem-
mit ! Epezen tizennyolcz százados történelem legjobb ma-
gyarázója emez Ígéretnek s pedig azon értelemben, melyben 
azt a kereszténység mindenha felfogta: akként t. i., hogy 
Péter, valamint először is saját személyében az igazság 
hitvallójának mutatta magát, ugy mint ilyen valamennyi 
utódjában, a római püspökökben tovább élt, mint az igazi 
szikla, a szikkjellemü férfi s az igazságnak sziklája s amint 
az egyház maga „az igazságnak oszlopa s erőssége", ugy ő 
maga is az egyháznak megingathatlau alapja s oszlopa. 

Az evangelium s a történelem kettős, de nem külön-
böző nyelven szólnak hozzánk, hanem egy s ugyanazon; 
miután mindketten megegyezőleg azt tanitják, hogy aki 
igazhitű akar lenni, annak a hit egyességében kell lennie sz. 
Péter székével. De ép ez a tan az, melynek a vaticáni zsi-
nat annyiszor emlegetett csalatkozhatlansági dogmája által 
hitczikkelyszerü kifejezést adott. A csalatkozhatlan pápai 
tanítóhivatal szükséges előfeltétele azon követelésnek, mi-
szerint minden ember köteles a hit egységében maradni sz. 
Péter székével. Mert azon hit, mely a római széknek hittani 
határozmányaival megegyez; csak azért a csalhatlanul igaz, 
s valódi hit, mert amannak hittani határozmányai tév-

mentesek s csalatkozhatlanok. Ha ezek a tévelynek alá le-
hetnének vetve, akkor hitem a bizonyosságnak magasabb 
pecsétjét nélkülözné, azaz nem lenne isteni. Azért bármeny-
nyire ócsárolják a vatikáni zsinatnak ellenségei eme dog-
mát mint ujat ; ez azért mégis oly ősrégi, mint az egyház 
maga, már csak azért is, hogy minden egyéb érvtől elte-
kintsek, mert azon elsőbbségnek, primatusnak szükségszerű 
következménye, melyet Péter s annak utódjai, a római püs-
pökök viseltek s viselnek, s melyet még az úgynevezett 
ókatholikusok is, ha egyáltalán valaha katholikusok voltak, 
hithagyásuk előtt mint isteni intézményt vallottak s tanítot-
tak. Mert ha a római püspök primátusánál fogva csakugyan 
az egyháznak feje, ugy világos, hogy az egyháznak tagjai 
vele, mintáz élő testnek tagjai a fejjel összeköttetésben legye-
nek, más szóval, a római püspök az egész egyháznak élő feje. 

Azon összeköttetés pedig, melyben az egyház vala-
mennyi tagjának fejőkkel, a római pápával állniok kell, 
nem lehet, a mint ez magától érthető, pusztán csak a külső 
szokásoknak s szertartásoknak egysége, hanem szükségké-
pen arra kell, hogy vonatkozzék, mi az egyháznak leg-
mélyebb alapját s legbensőbb lényegét teszi : a hitre, mely-
nek a külső szertartások s szokások C3ak megfelelő, 
megtestesült kifejezése. Péter széke soha sem lehetne az 
egyházi egységnek központja, ha egyszersmind nem lenne 
az igazságnak megingathatlau sziklája is. A hazugságban 
való egység nem lenne Krisztus anyaszentegyházának egy-
sége, a ki az igazságnak királya ; hanem a sátán egyházá-
nak egysége, ki hazug vala, kezdettől fogva. A mily igaz 
tehát, hogy Péter székének elsőbbsége isteni intézményen 
alapszik s mint ilyen az u. n. ókatholikusoktól is hithagyá-
suk előtt elismertetett s taníttatott, époly igaz az is, hogy 
ezen elsőbbség a merő következetlenségek- s ellenmon-
dásokból összeállitott ,ókatholicismusnak' legdöntőbb el-
itélése. (Folyt, köv.) 

Milánó. A s z a b a d k ő m ű v e s s é g n e k h a t a l -
m a legújabban ismét, a sz. Ambrosius, sz. Gerváz s Protáz 
tiszteletére tartandó egyházi nagy menet alkalmával szomo-
rúan fényes világosságba helyeztetett. Ezen újonnan felfe-
dezett szent ereklyéket ugyanis május 20-án ünnepélyesen 
a székesegyházból, hol uj ereklyetartóban több napig köz-
tiszteletnek kitéve voltak, vissza kellett volna a sz. Ambro-
siu3ról elnevezett plebaniatemplomba vinni, hogy ottan leté-
tessenek. A világi hatóság mi nehézséget sem emelt a szent 
járdalat ellen, maga a cultusminister, Cantelli megengedte 
azt, mígnem az engedély épen az ünnepélyes nap előtti estén 
visszavonatott. Miért ? Mert a páholyok tiltakoztak, sőt egy, 
két zsidóból, Fano s Savolini ,urak'-ból álló küldöttség által 
tudtára adták a ministernek, hogy a processio megtartása 
esetében minden bizonynyal zendülést s utczai zavargásokat 
okoznak. Erre az engedély visszavonatott, minden becsüle-
tes embereknek nagy botrányoztatására, kik már most 
legalább világosan belátják, miszerint a páholy által, okta-
lan vagy gonoszszivü álkeresztények segítségével épen csak 
a zsidóság uralkodik rajtunk. 

Azonban az erőszaknak engedni kellett, s azért az 
szentereklyék éjjel s pedig rendőri ledezet alatt vitettek át 
a székesegyházba, hol aztán a katholikus nép mintegy tün-
tetésszerüleg több napon át ezrenkint meglátogatta azokat, 
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mig magok a ,mérsékelt liberálisok' is igen határozott kife-
jezésekben roszalták azon zsarnoki félelemről tanúskodó 
eljárást, melyet a helyi hatóság s a ministerium az egyházi 
menetnek megtiltásában követtek. 

Miután az egyházi functiók a szent ereklyék tisztele-
tére május 18-án körülbelül 20 püspöknek jelenlétében be-
fejezve voltak, azon kérdés támadt a nép közt : mikor s mi-
képen fognak a sz. ereklyék sz. Ambrus templomába vissza-
vitetni. Senki sem tudta, mert az érseki udvarnak s a szé-
kesegyháznak papsága szoros titkot tartott. Ezért május 
20. előtti éjjel egész Milánó várakozva talpon volt. Éjfélkor 
ezer még ezer hivő lepte el a székesegyház előtti tért, csak 
hogy jelen lehessenek, midőn a papság a szentereklyéket 
visszavinni fogja. Nehogy a rendőrség közbe léphessen az 
egész tömeg 3-an, 4-enként sétált ide s tova, mig számos, 
polgári ruhába öltözött rendőrszolga mintegy csak a jelt 
leste arra, hogy valamely ürügy alatt a tért kiürittesse. 

Végre éjfél utáni két órakor nyilt meg a székesegy-
háznak nagy kapuja, s megjelent hat pap vállán a várva 
várt ereklyetartó, utána az érsek s az egész káptalan. A 
rendőrség legott a papságot fogta körül, mig a várakozó 
tömeg egész csendben párosával megindult s ekként mint-
egy véletlenül nagyszerű processióvá alakult. Sokan közü-
lök viaszgyertyát hoztak volt magokkal, melyek legott há-
rom-négy részre vágattak fel, ugy hogy csakhamar nem 
volt ember, kinek ne lett volt égő gyertya kezében. A sz. 
Ambrusról czimzett plébánia határához érve valaki a ,Te 
Deum'-ot intonálta, melyet a nép legott nagy lelkesedéssel 
folytatott. Ezen ének, éjfélutáni 2 órakor, az alvókat is riasztá 
fel ágyaikból, kik látván, mi történik az utczán, siettek 
ablakaikat megvilágítani, ugy hogy a megtiltott processio 
valóságos diadalmenetté vált. A templomba érve az érsek 
könnyes szemmel köszönte meg biveinek nagy buzgóságát, 
kik eme vallásos demonstratiót oly ildomosán rendezni tud-
ták, ezen felül pedig oly okosan is viselték magokat, hogy a 
lesben álló szabadkőművességnek legkisebb ürügy sem ada-
tott fellépésre, s a kereszténység emez alávaló ellenségei ez 
egyszer hatalmasan felsültek. 

Orosz-Lengyelországi ügyek. Történelmi fon-
tossága miatt közöljük ama brevét, melyet ő Szentsége a 
kel. szertartások ügyében Sembratowiez érsekhez intézett. 

Venerabilibus fratribus Iosepho Sembratowiez Archi-
episcopo Leopolien. Halicien et Camenecien. Ruthenorum 
aliisque Episcopis eiusdem Ritus Gratiam et Communionem 
cum Apostolica Sede habentibus. PIUS PAPA IX. Vene-
rabiles Fratres Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Omnem sollicitudinem vel a primis diuturni Pontifica-
tus Nostri annis adbibuimus atque operám dedimus ad spi-
rituálé Orientalium Ecclesiarum bonum procurandum et fo-
vendum, solemniter, inter cetera, déclarantes sartas ac te-
ctas religiose servandas et custodiendas peculiares catholi-
cas Liturgias1), quas pariter Praedecessores Nostri maximo 
in pretio semper habuerunt. Qua porro in re luculentissima 
sunt quae Clemens VlII.tradidit in sua Constitutione,Magnus 
Dominus' anno 1595, Paulus V. in suo Brevi diei 10. Decem-
bris 1615, ac potissimum, reliquis omissis, Benedictus XIV. 

') Litterae Apostolicae ad Orientales, quarum initium: In suprema; 
diei 6. Januar 1848. 

in suis encyclicis Litteris ,Demandataml anno 1743, et ,Alla-
tae sunt' anno 1755. 

Cum autem arctissimus existât nexu3 quo cum dogma-
ticis doctrinis disciplina praesertim liturgica coniungitur et 
consociatur, hinc Apostolica Sedes, infallibilis Fidei Magistra 
ac sapientissima Veritatis Custos, vix ac deprehendit „peri-
culosum et indecorum aliquem ritum in Orientaient Eccle-
siam irrepsisse, ilium damnavit, improbavit eiusque usum 
ipsi prohibuit".2) 

Rursus memorata cura illibatas servandi veteres Li-
turgias impedimento non fuit, quominus inter orientales ritus 
adsciscerentur etiam nonnulli ex aliis Ecclesiis accepti, quos, 
uti ad catholicos Armenos Gregorius XVI. fel. record, scri-
bebat „Maiores vestri aut quia rectiores vi3Í fuerant, adama-
runt, aut tamquam notam ab haereticis schismaticisque eos 
discernentem aliquo abhinc tempore assumpserunt"3). — 
Quapropter, ceu tradit idem Summus Pontifex, „ea regula 
omnino servanda est qua statuitur, inconsulta Sede Aposto-
lica, in sacrae Liturgiáé ritibus nihil esse innovandum etiam 
nomine instaurandi caerimonias, quae Liturgiis ab eadem 
Sede probatis magis conformes esse videantur, nisi ex gra-
vissimis causis et accedente Sedis Apostolicae auctoritate".4) 

Hisce porro iuris principiis, quae pro universis orien-
tális ritus Ecclesiis sapienti consilio fuerunt sancita, regitur 
quoque, uti pluries data occasione declaratum est praesertim 
in superius memorato Brevi Pauli V. liturgica disciplina 
Ruthenorum, quos non destiteruut Romani Pontifices singu-
lari benevolentiae affectu ac pecularibus favoribus prosequi ; 
et vix ac aliquod periculum imminere et eorum fidem in 
discrimen adduci perspectum est, Apostolica Sedes ad tan-
tum malum avertendum vocem suam absque ulla mora attol-
lere non praetermisit. Solemnia adhuc sunt verba, quibus 
usus est Decessor Noster Gregorius XVI. fel. mem.5) cum sci-
licet Ruthenorum natio, ut cuique exploratum est, in asper-
rima versaretur rerum conditione qua ipsos ad usque trieies 
centena millia ex Catholicae Ecclesiae gremio, miserrime 
avulsos et hodie lamentamur. 

Nec pariter Ruthenorum nationi defuit eiusdem Apo-
stolicae Sedis auxilium, cum graves et diuturnae controver-
siae in ecclesiastica Provincia Leopoliensi ob disciplinae et 
ritus varietatem, atque ob mutuas relationes, quae inter 
ecclesiasticos viros latini et graeci ritus ibi intercedebant, 
non absque christianae charitatis detrimento agitabantur, 
quae per conventionem seu concordiam ab Episcopis utrius-
que ritus propositam, et die 6. Octobris 1863 sancitam de-
creto S. Congregationis de Propaganda Fide pro negotiis 
orientális ritus, feliciter fuerunt compositae ac diremptae. 

Verum miserrima rerum adiuncta in quibus eadem 
ecclesiastica Provincia, et potissimum finitima Chelmensis 
Dioecesis in praesentiarum versantur, omnem Nostram vigi-
lantiam et sollicitudinem iure ac merito rursus expostulant. 
Nuperrimae siquidem ad Nos relatum est inter istos Catholi-
cos Graeco-Rutheni ritus vel acram controversiam de re li-
turgica temerario ausu excitatam esse, ac quosdam existere, 

2) Benedictus XIV. in suis Litteris ,Allatae sunt' §. 27. diei 26 
Julii 1735. 3) Gregorius XVI. in suis Litteris ,Studium paternae benevo-
lentiae' diei 2 Maii 1863. *) Gregorius XVI in suis Litteris ,Inter gravissi-
mas' diei 3 Febri.arii 1832. 6) Allocutio habita in Consistorio diei 22 
Novembris 1839. 
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licet in clericali ordines constitutos, qui rebus novis studen-
tes sacras caerimonias alias immemorabili usu laudabiliter 
receptas, alias quoque Zamoscenae Synodi, quam Apostolica 
Sedes probavit 6) sanctionae solemniter confirmatas, proprio 
lubitu immutare ac reformare pertentant. (Vége köy.) 

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

dr. Dulánszky Nándor esztergomi kanonok, sümeghi czim-
zetes apát és ministeri osztálytanácsost báci czimzetes püs-
pökké díjmentesen kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1874. évi május hó 28-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— O szentsége 83. szül. napja alkalmából egy franczia 

lap a következő chronologiai adatokat hozta róla : a négy 
kisebb rendeket 1817. jan. 5-kén, a subdiaconatust 1818. 
decz. 20., a diaconatust 1819. márcz. 6. végre a papi rendet 
1819. ápr. 10. vette fel mindezeket Rómában, msgre Caprano 
kezeiből. Érsekké 1827. máj. 21-én praeconizáltatott XII. 
Leo, felszenteltetett ugyanez évi jun. 3-án Castiglioni bibor-
nok által. XVI. Gergely pápa 1832. decz. 17. Imolára tette 
át és 1839. decz. 14. bibornokká nevezte ki, mely minőség-
ben az 1840. decz. 14-én tartott consistoriumban hirdettetett 
ki. Pápává választatott 1846. jun. 16-kán; megkoronázta-
tott 21-én, a laterani szent basilikát pedig ugyanez évi nov. 
9-én vette birtokba. 

— Néhai Jekelfalusy Vincze püspök május 28-án téte-
tett örök nyugalomra Székesfehérvárt. Az ünnepélyes teme-
tési szertartást ftdő Peitler Antal ur, váczi püspök ő exája 
végezte. A temetésen a város és megye képviselői, az egy-
házmegyei kath. papság, s egyéb igen nagyszámú s diszes 
közönség volt jelen, utolsó bizonyítékát adandó azon közsze-
retet s általános tiszteletnek, melyben az elhunyt főpap szá-
mos jeles tulajdonai miatt országszerte állott. Káptalani hely-
nöknek ugyanott Pauer János cz. püsp. ő mlga választatott. 

— A paderborni püspöki szék, képviselve a püspök ur, 
dr. Martin által, a királyi fiiskus ellen birtokháboritási pert 
indított volt, melyet azonban elvesztett. Ismeretes, hogy a 
tartományi kormány multévi okt. l - jén a hittani karnak a 
paderborni u. n. egyetemi épületben levő két tantermet be-
záratta s hivatalos pecsét alá vette. E miatt indíttatott a 
birtokháboritási per, mely ellen a kir. fiscus az u. n. illeté-
kességi kifogást tette, azfiz kétségbe vonta, hogy a fenforgó 
eset törvényes keresetnek s birói eldöntésnek tárgyát képez-
heti. Az ilyféle kifogásoknak megítélésére külön kir. tvszék 
létezik Berlinben, mely e napokban a tartományi kormány 
részére döntötte el az ügyet, ugy hogy a panaszt indító püs-
pök elutasittatott. Ennek eddigi következménye most az, 
hogy azon hittanárok, kik ugyanezen épületben tiszti lakást 
birtak, most szintén ki fognak tétetni ; mi már oktober ha-
vában elrendeltetett s csak a pernek függése miatt halaszta-
tott el. Fizetése e tanároknak amúgy is már régebben fel 
van függesztve. 

Egy másik pört a westfáliai tartományi kormány ellen 
a püspöknek testvére, Martin ur, keudelsheimi birtokos in-
dított, s pedig a zon bútorok miatt, melyek a püspöknél mind-
eddig ,májustörvényi leg' lezároltattak, s melyeket Mártin 
ur egy meglevő közjegyzői okmány szerint már 1873-iki 
márczins 1-én örök áron vette meg a püspöktől. Ezen ügy 
még nincsen eldöntve; annyit azonban tudnak már, hogy a 

°) Benedictus XIII- in suo ,Brevi Apostolatus' Officium diei 19 
Julii 1724. 

minden-heiligenstadti kir. tvszék, mely előtt a per vitetik, 
Martin birtokos urat esküre szólította fel : komoly s igazi 
volt-e a vétel, vagy sem ? 

— Valóban szivemelő látvány lehetett a május 31-én 
végbement akadémiai ünnepélyes közülésen e tudós testü-
letnek elnökségét látni, mint ültenek egymás mellett az el-
nöki asztalnál Lónyay, Csengery, Arany János s Gyulay 
Pál, minda négyen diszöltönyben s mind a négyen — kál-
vinisták. Azután emlékbeszéd tartatott Liebig felett, aki lu-
theránus volts értekezett Pulszky Ferencz aki még ma is az. 

S ilyetén körülmények közt mégis vannak fanatiku-
sok, kik azt állítják, hogy Magyarországon nem a protes-
tánsok ápolják a tudományt, hanem a ,tudomány' sok olyan 
protestánst, ki ha véletlenül katholikusnak születik, még 
közösiskolás mesterségre sem találtatott volna érdemesnek. 

Elfeledik ezek a szükkeblüek azt a jogi közmondást, 
miszerint : „defectum supplet ekklézsia 

— Mallinckrodtnak temetése Paderbornban, május 
29-én délutáni 4% órakor ment végbe. A nagy halottnak 
földi maradványai a városon kivül fekvő u. n. római kápol-
nában voltak letéve, honnan ezerekre menő népsokaság kí-
séretében végleges nyughelyére, Boeddekenbe indíttattak, 
mely a Mallincrodt családnak ősi birtoka, s hol ezeréves 
bükkfaerdőben szent Meinulfaak szentelt kis kápolna áll, 
melyben e nemes családnak tagjai nyugosznak. A közben-
eső községek felváltva küldöttségileg kisérték a drága ha-
lottnak földi maradványait, melynek beszentelése számos 
párttársok jelenlétében történt, élükön Wiudhorsttal, ki a 
boldogult fiatal özvegyét, Bernhard Thekla bárónőt vezette. 
A gyászmenet este 10 órakor érkezett Boeddekenben, hol a 
letétel, szemtanuk leírása szerint megható ünuepélylyé vált. 
Sírva állák körül egyik legderekabb honfiuknak koporsóját 
ezrei ama hőslelkü, gyémántjeliemü westpháliaknak, s akik 
tiz csatában félelem nélkül néztek a halálnak szemébe, an-
nak trónjáért küzdve, aki most üldözi őket, azok most resz-
kető kézzel nyúltak az ásó után, hogy az utolsó marok föl-
det hintsenek annak koporsójára, kinél kitünőbbet a ,vörös 
föld' régen nemzett. 

— A kölni érsek egy papnak törvényellenes'alkalma-
zása miatt ujolag is in contumaciam 1000 tallérnyi bünte-
tésre, illetőleg 10 hónapi fogságra ítéltetett. A tvszék azért 
szabott ki ily magas büntetést; mert a vétkes kinevezés 
már az első büntetés után történvén, ezt ,bűnös nyakasság' 
jeléül vette. Megjegyzendő, hogy a kormány s a püspöki 
kar közti titkos alkdozásokról szóló hirek erősen tartják 
magokat, mely alkudozásoknak czélja az lenne, a kormány-
nak visszavonulását maszkírozni. 

— A manheimi ókatholikusok a bonni, épen most gyű-
lésező zsinathoz hoszabb emlékiratot intéztek, melyben eze-
ket írják : 1) Minden ünnep eltöröltessék, kivéve minden 
szentek s halottak napját. A mise- s imakönyvekből mind-
azon imák vagy egyéb helyek töröltessenek ki, melyek a 
szentek tiszteletére vonatkoznak. 2) A pap a hivek anya-
nyelvén végezze az egész istenitiszteletet, arczezal a hivek 
felé fordulva, hogy ezek meg is értsék, mit beszél ; 3) Az 
isteni tiszteletből minden pompa kiküszöböltessék ; 4) A coe-
libatus s a fülgyónás törültessék e l . . , . Igen jó van, leg-
alább megszűnik minden kétség aziránt, melyik a helyesebb 
kifejezés : ,ókatholikus'-e vagy ,ujprotestans.' Ezen ujpro-
testans zsinat egyébiránt május 27-én nyittatott meg, 28-
pap s 57 községi képviselő jelenlétében. 

Szerkesztői üzenetek. 
Csatádra. Mindig szívesen szakitok helyet annak, a mi oDnan jön, 

azért csak mennél gyakrabban. — Üdvözlöm. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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S E R M O S A C E R 
IN LAUDEM 

S. THOMAE AQUINATIS 
DOCTOKIS ANGELICI. 

(Vége.) 

At vero cum Scholasticorum disputationes vi-
tupéran t , propterea quod miro ingenii acumine res 
il las de quibus agunt , ad vivum usque quod dicunt, 
resecare soient u t nihil non discussum, nihil non 
explicatum re l iaquant , temere et non sine calumnia 
eorum vitia sic exagitare soient, perinde ac si ad s. 
Thomae correctissima scripta, aut in universum ad 
Scholasticos omnes pertineant. Non inficiamur quos- • 
dam Theologorum aevi s. d. medii in rebus fidei er-
rasse. Non ideo tarnen quod aliqui Scholasticorum 
erraverint , illos omnes absque delectu contemnere, 
au t maledictis proculcare licet. Etenim nec Vete-
rum aliquem ita felicem et beatum laudare facile 
fuerit , qui nusquam humani quid passus sit ? S. 
Augustinus ') de se ipso candide dicit : „Ego ipse 
multa quae nesciebam scribendo me didicisse confi-
teor". Errorem suum de grat ia humiliter a perit.2) 
E t s. Hieronymus3), quem nos mult is nominibus 
praeter alios quam plurimum veneramur, et liben-
t ius l eg imus ,p lusausus i ta scripsit : „Quis nost rum 
in nullo aliquando peccavit. Quis mortalium aliquo 
errore non tenetur ? quem haereticorum et falsorum 
dogmatum venena non maculant" . 4) Sed quorsum 
haec? neque enim Theologiae Scholasticae in uni-
versum causam defendendam hoc loco suscepimus, 
sed doctrinae Thomisticae dumtaxat , quam Aposto-
lica Sedes publicis edictis adprobavit, eiusque auctori-

') L. III . de Trin. 1. ed. MigneVIH, 869. 2)DePraed. 
Sanct. c. 3. ed. Migne. X, 964. 3) L. II. adv. Pelag. Dial. n. 
19. p. 765. 4) Ibid. n. 5. p. 748. 

ta tem Synodi oecumenicae veneratae sunt, et parem 
cuiusvis Veterum s. Doctorum fecerunt. Ceterum 
valde a l luc inantur ii quoque, qui de s. Thomae me-
n t i s detralii quidpiam arb i t ran tu r , quod de illis 
ipsis rebus in plur ibus locis suorum scriptorum ac-
curate loquatur . Etenim omnium aetatum viri pru-
dentes expedire exist imarunt, plures a plur ibus iis-
dem quoque de quaestionibus libros edi posse, modo 
bene id fiat. Certe s. Paulum non piguit Thessalo-
nicensibus atque Corinthiis eadem denuo scribere, 
quae iudicabat illis fore necessaria. Rursum cum 
vari is gravibusque de causis plurima scripserit 
Aquinas, omnino facere non potuit , quin saepius 
eadem argumenta t ractaret ; quanquam profecto non 
eodem modo nec pari arte, ita mira quadam varie-
tate easdem res aut novis, aut certe auctis et illu-
strat is rationibus, tanquam nova proferret. Habet 
i taque lector unde recens semper ad s. Thomae li-
bros lustrandos accedere possit, fastidiumque facile 
depellat. Quod autem de partitionibus et subpart i-
tionibus afferunt, ita ineptum esse reperitur, u t re-
fellere fere nauseet. Aquinas, qui cum Doctore gen-
t ium sapientibus aeque ac insipientibus debitorem 5) 
se esse intelligebat, id efficit part i t ionibus illis, u t 
ea de quibus disputât percipere imperitiores, quos 
et iam erudiendos suscipit, facilius possint. 

J a m vero et illud perpendamus, quod nonnull i 
obiiciunt Doctoris Angelici scripta animum non 
commovere. Equidem non prorsus repugnamus, imo 
damus : Veteres illi passim copiosi et ornati in di-
cendo sunt, s. Thomas brevis et concisus; hic dili-
gentius docet, illi felicius movent. Fines diversi sunt . 
Nec tarnen fr igidus vel aridus est. Si ea solum quae 
de Christo Domino nostro ardenter exposuit consi-
deremus, certe non exiguis divini amoris igniculis 

') Rom. 1, 14. 
46 
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et sagittis potentis acutis corda nostra vulnerari 
saepenumero experiemur. Verba etenim eius omnia 
animae languentis medicinám habent. Habent in iis 
non modo incipientes atque proficientes, unde faci-
lius et felicius promoveantur : sed ipsi quoque per-
fecti unde eximiam spiritus oblectationem ingens-
que robur nanciscantur. Cum denique audimus tar-
dos quosdam et plane desides s. Tbomam vocare 
curiosum, et ea de causa illius libros vi tuperare so-
lere, mihi mox in mentem veniunt illa d. Hieronymi 
verba6) : de edentulis, qui vescentium dentibus invi-
dent, et de talpis quae caprearum oculos contem-
nunt . Certo „melius est Sanctos devotis precibus et 
lacrimis exorare, et eorum gloriosa suffragia bumili 
mente implorare ; quam eorum sécréta vana inquisi-
tione perscrutari" .7) Sed si iure curiosus ille dicen-
dus est, qui ea scire aut scrutari desiderat, quorum 
nul la util i tas est ; gravis profecto iniuria est et ma-
nifesta calumnia, hune piissimum Doctorem vocare 
curiosum. Ea enim scruta tur ubique, atque in ea 
totus constanter incumbi t , e quibus summa utilitas, 
maximum commodum Ecclesiae Dei accedat. Sed 
altiora ilia arcana regerunt, non modo a t t ingi t , 
sed etiam aperit , quae silentio et humili tate ado-
randa forent ! quam ob rem et Icari Phaëtonisque 
casus quidam satis inepte recitant. Videant ne ar-
cana illis t an tum altiora sint, non vero s. Thomae, 
qui creditis sibi talentis mul ta cum hiunilitate et 
eximia in ipsum Deum chari tate usus, sanctoque 
Spiri tu copiose unctus potuit, si alius quisquam, 
praepetibus pennis i. e. coelestibus praesidiis, pre-
cibus videlicet et castissimis obsequiis, sese in su-
blime sine ullo discrimine tollere, et absque temeri-
ta t i s nota Sanctum Sanctorum ingredi, et loqui 
verba, quae al ias8) homini non licet eloqui. „Sancti 
quanto altiores in gloria, t an to humiliores in se ip-
sis et mihi viciniores et dilectiores existunt. Ideo-
que, continuât auctor de imitatione Christi, habes 
scriptum quia mittebant coronas suas ante Deum et 
ceciderunt in faciès suas coram Agno et adorave-
run t viventem in saecula saeculorum". Videte, ve-
rissime dicerene potest s. Thomas, quoniam non soli 
mihi laborari , sed omnibus exquirentibus verita-
tem. 9 ) [21] 

Cum prodesse cupiamus, simul etiam ne displi-
ceamus cavere oportet. Placere vero qui possumus, 
si longitudine orationis molesti simus d iu t ius? Fi-
nem igitur dicendi facimus, instanter urgendo ad-

6) Ep. LXX, 6. p. 430. 7) De imitatione Christi III. 
58, 7. 8) II . Cor. 12, 4. 9) Eccli. 24, 47. 

versarios s. Thomae, ut scriptorem aliquem nobis 
proférant, qui i ta beatus fuerit ac felix, ut quemad-
modum s. Pau lus I0) loquitur, per omnia omnibus 
placuerit , et victas illis ul t ro manus dabimus. Sed 
d. Hieronymum u ) quaeso audiamus: „Quod autem 
ait d. Paulus (de s. Tito) : sermone irrepreliensibili, 
non quod ul lus tantae facundiae et prudentiae sit, 
u t a nemine reprehendatur ; reprehenduntur quippe 
et Apostoli et Evangelistae ab haereticis et genti-
b u s ; sed quod nihil dignum reprehensione dicat 
aut faciat, licet adversarii sint ad reprehenden-
dum parat i" . 

E t haec nonnulla sunt ex iis mirabilibus quae 
s. Thomas fecit et docuit. Nulli ambigimus, quin 
iam A. O. abunde vobis persuasum sit, mul ta pro 
amplificanda gloria Divina efïecisse Doctorem An-
gelicum ; non tamen minora operatum esse Deum 
pro Aquinate. „Ceterumquia rationis ordo depostu-
lat, u t t r iumphantem in coelis Ecclesiam devota in 
terr is militans subsequatur ; i l lum veneratione prae-
cipua percolat, quem in coelestibus agminibus posi-
tum, Deum glorificare cognoscitur1 ' . ia) Superest 
proinde ut nosmet etiam excitemus ad gloriam s. 
Thomae pro virili omni obsequiorum genere promo-
vendam. Sed praecipuum est : ut quem solenni ve-
neratione prosequi mur, etiam simili conversatione 
sequamur „ab iis enim Sanctorum in ver i ta tefest iva 
gaudia celebrantur, qui ipsorum exempla sequun-
t u r " 13) Accendamur ergo ad agenda quae l i t teris 
tradidit , votisque ardent ibus deprecemur, ut possi-
mus et quae docuit intellectu conspicere et quae egit imi-
tatione complere. 

T u autem dive Doctor Angelice, magnum olim 
Dominicanorum nunc totius Ecclesiae decus,sol prae-
fulgidus doctorum, gemma radians clericorum, nos e 
coelis quaesumus adspicias, fac ut tua semper imago 
ante oculos nostros versetur, nec quicquam aut sus-
cipiatur, aut omi t ta tur , in quo tua censentis im-
probatio pertimescenda sit. Tuos pectoribus nostris 
sensus instilla, tuum nos iube exemplum sequi, se-
quentes propitius adiuva. Te quaesumus: Sponsae 
Christi sucurre et obtine a Sponso, ut fa lsarum opi-
nionum commenta penitus convellat ; u t errantes 
filios i nma t r i s grémium revocet ; ut inquietos afflato 

10) I. Cor. 10, 33. »•) Ad Tit. ep. c. 2, 6. Comm. ed. 
Vall. VII, 719. 12) Bulla Joannis P. XXII . a. 1323. Aven. 
18. Jul. „Redemtionem misit populo suo", qua d. Thomas 
Aq. in Sanctorum numerum adscriptus est. Bull. Taur. IV, 
307. 13) Sermo de Sanctis CCXXV, 1. in Append. Oper. S. 
Augustini 5. II, 2161. 
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spiritu pacis et unitatis in officio contineat. Bene precare 
quaesumus Eminentissimo huius Archidioecesis Praesuli, ut 
quae pro Ecclesiae dignitate, pro fidei incremento, pro Apo-
stoliéi Regni felicitate agit et meditatur fructus ferant uber-
rimos. Bene precare, sic te vehementer obtestamur Sedi huic 
tam nobili, cuius obsequiis hic congregati semet impendere 
debent. Bene precare muris nostris intra quos educandi iu-
venes habitant, bene precare aurae quam attrahuut, et prae 
aliis omnibus bene precare studiis quibus vacant. Bene pre-
care familiae Patris tui de regno Christi propagando optime 
meritae. Intuere discipulos tuos praeceptor sancte gratiam-
que iis a Deo exora, ut doctrinam tuam tanquam veridicam 
et catholicam sectentur eamque totis viribus dilatare stude-
ant ; ut Deum sicut par est cognoscant a prae omnibus dili-
gant, et actus omnes suos iuxta beneplacituin eius compo-
nant ; ut et ipsi quoque eo quod unice concupivisti et félici-
ter est assecutus proemio „Dei ipso" fruantur. Amen. 

Summae Trinitati Laus. Deiparae Virgini Mariae Honor. 
Doctori Angelico Coelitibusque omnibus Gloria. 

É g e t ő k é r d é s e k . 
(Vége.) 

A meglevő papi jószág jövedelmeiből nemcsak az isteni 
tisztelet költségei fedezve, — templomok, iskolák, kór- táp-
és árvaházak emelve; de a szegényebb osztály is bőségesen 
segélyezve volt; mint erről a történelem pártatlanul ta-
núskodik. 

Nem olvassuk, hogy Róma a sacrificulusok, vestaszü-
zek- jósdák stb. jószágainak elkoboztatása ; —• s ekép 
a társadalom egyik osztályának koldusbotra juttatása, a 
többinek pedig megkímélése által akarta volna kiürült pénz-
tárát megtölteni. írva van ugyan, hogy hazánkért vagyo-
nunkat, pénzünket, sőt életünket is, — ha szükség — oda 
kell adni : de az sehol sincs s nem is lehet megírva, hogy 
Magyarországon csakis a kath. papok fizessenek ; de ne csak 
fizessenek, hanem tönkre jöjjenek a hazáért ; egyebek pedig 
megkíméltessenek. Csakis a kath. egyháznak jól keresett fek-
vőségei, tőkepénzei, templomkincsei koboztassanak el, hogy 
a háttérben lesködő állambukás kikerültessék, egyebek 
pedig ingó- s ingatlanaikban meghagyassanak. 

Igen, ez sehol sincs de nem is lehet megírva ! mert az 
állampolgárok összeségére kivetett igazságos arány mindent 
megmenthet vala, anélkül, hogy a nemzet leghasznosabb, 
erényesebb, nélkülözhetlenebb fiait, a kath. papokat, s az 
ezek-gondviselte legüdvösebb intézvényt, a nemzet ezer 
éves anyját, dajkáját, a kath. egyházat, (a haza u. n. böl-
csének jun. 28-iki programmbeszéde szerint) élhetési mód-
jától, vagyonától, önállóságától, függetlenségétől, szóval : 
autonómiájától megfosztani, az állam békójába fűzni, rend-
őri közeggé; s Luther elve szerint, minta vámokat, hida-
kat, országutakat, — a politikai administrate egyik ágává 
tenni szükséges lenne. 

Elmondtuk mindezeket, miután az mondatik nekünk, 
hogy szabad országban lakunk. 

Elmondtuk annak ellenére is, hogy nagy hazánkfia 
által jövőre még szigoruabb, s engesztelhetetlen — úgyne-

vezett drákói törvények hozatalával, — ,amerikaií rend-
szerrel, vér és vas bismarckismusával fenyegettetünk. 

Nos, alkossák meg e törvényeket, mi tőlök nem rette-
günk ; mitsem hozhatnak létre olyasmit, mi ránk nézve uj 
lenne. A világ valamennyi zsarnokságait kiálltuk már, s 
mindnyáját túléltük ! Mert — nem tegnapiak vagyunk, ha-
nem egy régi nemzedék, melynek története világszerte is-
meretes. Kitárva, kinyitva fekszik az előttünk, hogy min-
ket bátoritson, s üldözőinknek tanulságul szolgáljon. A kath. 
egyház és papság szokva van már az e nemű ellenségeske-
désekhez, mint minden másnemüekhez is, szokva van hozzá 
eltűrni őket, de szokva az azokkali daczoláshoz Í3. 

Mindazok ellenében, kik őt rágalmazzák, kik őt rab-
lánczra verik vagy elárulják, majd két ezred óta állandóan 
biztositva van a diadal- s boszuállásról. 

Az ő boszuállása : imádkozni értök ! Diadala pedig : 
őket túlélni ! ! ! 

Záradékul : Nem hagyhatjuk szó nélkül azon meglepő 
körülményt sem, miszerint : egyházunk esküdt ellene, a fe-
lekezetlen liberalismus, teljhatalmának érzetében, ma már a 
felekezeti iskoláknál divó esperesi tanfelügyelőséget is égető 
kérdéssé fokozta, hogy az általa megteremtett közös iskolai 
rendszert „sensum sine sensu" felekezeti iskoláinkba is be-
csempészsze, — kivált, hogy azokat saecularizálja, vezeté-
süket világi elem kezeire játszsza. 

Szegénységi bizonyitványt akar kicsikarni tőlünk, 
melyben ki legyen mondva, hogy felekezeti iskoláink mit 
sem érnek. Miért ? — Azért, mert a püspök által többnyire 
protectio, pártfogolás (?) utján kinevezett esperes és tanfel-
ügyelő-, esperesi bokros teendői miatt, tanfelügyelői tisztét, 
iskola-látogatási kötelmeit nem teljesíthetni. 

De másrészt : eféle esperes tanfelügyelők többjei, nemis 
(?) bírnak annyi készültséggel, hogy a kerületi iskolaügy 
vezetését jó sikerrel eszközölhessék. Azért : 

A tanfelügyelőség az esperességtől elválasztandó oly 
módon, hogy a választás „directe" a kerületi papság és is-
kola-mesterek által ejtetvén meg, — az ekép elválasztott-
nak díjazása 30 forintban állapittassék meg sat. Ily taná-
csokat adnak nekünk a danaidák. 

(Közbevetőleg legyen mondva, hogy e választási mód 
közeledés lenne iskoláink saecularisatiójához : mennyiben az 
lenne közönségesen megválasztva, kire a világi elem, t. i. a 
háromszoros, sőt több helyeken négyszeres majoritásban lé-
tező iskola-mesterek adnák szavazataikat.) r t ' 

Es ez izlelőül elég lenne arra, hogy maholnap pap he-
lyett világi férfiút, például valamelyik iskola-mestert lehes-
sen egyházkerületi tanfelügyelőül választani s ekép a tan-
ügy vezetését a világi elem kezeire játszani. 

A főtisztelendő lelkészkedő papság erre vonatkozólag 
a katholikus sajtóban már több ízben véleményezett, s ezáltal 
az ügy iránti érdekeltséget nem kis mérvben nyilvánította. 

Mi is bátrak leszünk ez érdemben szerény vélemé-
nyünket következőkben nyilvánítani. 

„Postulatum rationis practicae", agyakorlati ész köve-
telménye, hogy : „entia sine necessitate ne multiplicentur ! 

Ha tehát az esperesi s tanfelügyelői teendőket jó si-
kerrel egy is elláthatja, legczélszerübb jövőre is a tanfel-
ügyelői teendőkkel az esperest bizni meg. 
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Ki — legalább is 100 forintnyi utazási pénzzel díja-
zandó ; minthogy eddigi espereseink minden díj nélkül, 
csakis becsületből szolgáltak, s utazási költségeiket is saját-
jukból fedezték. S ez főoka, hogy némelyek nem teljesíthet-
ték rendesen s szabályszerüleg iskolalátogatási kötelmeiket. 

A tanfelügyelői teendők ellátására pedig manapon 
már igenis rá fognak érni espereseink ; miután az ügyek 
felesbb része az egyházi bíráskodástól elvonatván, az espe-
resek teendője is tetemesen deválváltatott. 

A képességi kérdést illetőleg : ez ideig is szokásban 
volt azt bizni meg az esperesi s tanfelügyelői teendőkkel, ki 
„caeteris paribus" legtöbb képességgel birt. Egyébiránt : 

A több évekig hivataloskodó bármelyik falusi plébá-
nost részünkről gyakorlatiabb népnevelésznek tartjuk Pes-
talozzi, Dittes, Eötvös báró, s egyéb doctrinair s ideologus 
nevelészeknél. 

A választási jogra vonatkozólag : ez mint egyik neme 
az egyházi küldetésnek (missio) „ius episcopi personalissi-
murn", mert, az egészséges logika szabályai szerint is: egy-
házi küldetéssel, missióval kell birnia annak, ki az egyház 
nevelő intézeteinek élén, mint vezető szerepel. 

Egyébiránt is a választásokkal karöltve járó lcortes-
kedés, ha a politikai téren nem fizeti ki magát, annál ke-
vésbbé fogja magát kifizetni az egyházi téren ; mint ez több 
megyékben a kanonok-kijelelések alkalmával tapasztal-
ható volt. 

Az úgynevezett „Wahlreich" minden választás al-
kalmável ujabb megrázkódtatásnak, a forradalom bizonyos 
nemének van kitéve. „Sapienti pauca !" 

Szerény véleményezésünk tehát oda megyen ki, hogy 
a fölhozott érvelések nyomán, a tanfelügyelői teendőkkel 
jövőre is az esperes bizassék meg. 

A kinevezés az illető főtisztelendő Ordinarius által esz-
közöltessék ; kinek bölcsessége eléggé kezeskedik, hogy a 
képesek közül a legképesebbik fog kineveztetni. 

Az ekép kinevezett — legalább is 100 forintnyi uta-
zási átlaggal dijaztassék évenkint. Ezekhez járul még : 

Ha a liberalismus tervezte külön választás megesnék : 
esperest és tanfelügyelőt külön-külön utazási átlaggal kel-
lene dijazni ! De honnét és miből? Ergo: szerény vélemé-
nyünk szerint : semmi különválasztás ! 

Jelen értekezésünk cyclusát is ama szent ihletettségü, 
mély tudományu kath. tekintély, gróf Montalembert sza-
vaival vagyunk kénytelenek befejezni : ki többek közt eze-
ket mondja : 

„Vannak igazságtalanságok, melyeknek elkövetése bo-
csánatra nem számolhat. Vannak lopások, melyekre nézve 
nincs elidősülésnek helye ! T. i. a kath. egyházon és iskolán 
elkövetett rablások s igazságtalanságok. S ha az idők hullá-
mai, ha a feledékenység árja össze látszik is csapódni Pé-
ter sziklája felett : előbb-utóbb megjön az apály ideje, s 
az elboritott szikla ismét szent- és rendületlenül fogja fejét 
magasra emelni. Mi, kik több mint 18 század óta a föld ke-
rekségének legnagyobb társulatát alkotjuk, nem fogunk 
részvétlenül maradni azon tanulságok látásán, melyeket ne-
künk testvéreink a távol tartományokból nyújtanak. Am 
legyenek bár ellenfeleink, engesztelhetetlenek, tegyenek 
amit akarnak ; a kath. egyház s iskola Tertullián — s a 

szelid Feneion szavaival felel nekik. Ti mit se félhettek tő-
lünk, de mi tőletek szinte nem félünk Es mi, világi hitsor-
sósaink, s a 19-dik század katholikusainak nevében hozzá-
teszszük ; hogy egy szabad nép közepében helóták lenni nem 
akarunk ! Mi vértanuk utódjai, Julianus apostata utódaitól 
nem rettegünk, sem Voltaire magzataitól nem fogunk visz-
szaijedni!" — L. R. N. 1844. I. F. 206. 1. — L. M. A. 
1872. 172. s. Gundy Mihály, esperes. 

E G - Y E Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, junius 9. Ó h a j és a g g á l y . Junius hava ugy 

látszik minden évben nevezetes szerepre van hivatva a par-
lamentben a katholicismussal szemben. A mult évben az ame-
rikai' rendszerről tartott, rendszertelen beszéd nyomta rá bé-
lyegét, ez évben pedig katholikus középtanodáinknak készül 
a sirt megásni. A hoszas habozásnak t. i. a fölött: előterjesz-
tessék-e a középtanodai törvényjavaslat még ez ülésszak 
alatt az országgyűlésnek tárgyalás végett, az lett a vége, 
hogy az uralkodó párt végenyészetnek indult liberális nim-
busának még egyideig fentartása végett elhatározta a neve-
zett törvényjavaslat tárgyalását. 

Ami álláspontunk e törvényjavaslattal szemben ugy 
amint az eddig megállapittatott, sokkal ismeretesebb, hogy 
sem a már többször megbeszélt javaslattal szemben bőveb-
ben fejtegetnünk kellene. Kezdetben azonnal kimondottuk 
és ezt a püspöki emlékirat is megerősítette, hogy mi az ál-
lam felügyeleti jogát iskoláink felett elismerjük és nem félünk 
tanodáink csarnokait az állami közeg előtt feltárni, mert 
iskoláinkban sem olyasmi nem taníttatik, mi az állam vagy 
a nemzet érdekeivel ellenkeznék, sem tudományos tekintet-
ben nem állanak azok hátrább, akár az állami akár pedig 
bármely felekezet iskolái megett, sőt elmondhatjuk, hogy 
azok mind nemzeti szellemük, mind pedig tudományosságuk 
tekintetében az első helyet méltán foglalják el az ország 
összes középtanodái között. 

Ennyi loyalis elismerés mellett az állam jogai iránt 
azonban azon aggályunkat, több, mert meggyőződésünket 
fejeztük ki, hogy a jelen törvényjavaslat által középtano-
dáink vagy mindannyian közösekki változtatnak, vagy a 
legjobb esetben is azon igazságtalanság követtetik el ve-
lünk, hogy mig protestáns feleink minden állami nyűgtől 
megszabadulva, ezután is függetlenül fogják iskoláik ügyeit 
kezelni, a kormány ami iskoláinkban teljhatalommal fog 
rendelkezni, minden igaz hivő protestánsok legnagyobb 
lelki örömére. 

Ezen aggályunkat, bármennyire nem vagyunk is el-
lene önmagában véve, hogy iskolaügyünk rendeztessék, 
megvalljuk, hogy nagyban nevelte a deák-párt emiitett ha-
tározata, mert a körülményeket tekintetbe kell vennünk. 
Aki a mi parlamenti életünket figyelemmel kisérte, nagyon 
könnyen visszaemlékezhetik, hogy mindazon sérelmes tör-
vények, melyeket legnagyobbrészt katholikus pénzen fize-
tett képviselőink, a katholicismus rovására hoztak, mond-
juk mindazon törvények, az ülésszak bezáratása előtt, tehát 
akkor hozattak, midőn képviselőink inkább mindenhez birtak 
kedvvel, mintsem az ügyek komoly megvitatásához, kivált-
képen akkor, ha az, mint rendesen lenni szokott, csak a 
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katholicismus rovására történt. Csak azokra a hires népis-
kolai törvényekre és Deák Ferencz mult évi junius havi hir-
hedt beszédére kell visszaemlékeznünk, hogy belássuk, mi 
okból volt oly nagy az agitatio a középtanodai törvényja-
vaslatnak még ez ülésszak alatt leendő tárgyalása mellett 
és miért fogadtatott az el ; ennek összevetése azután felvilá-
gosithat bennünket arra nézve is, hogy mi reményt fűzhe-
tünk e törvényjavaslathoz a katholicismusra nézve. Igen, e 
körülmény, hogy a középtanodai törvényjavaslat épen ez 
időben, az ülésszak bezárása előtt tárgyaltatik, e körülmény 
az, mely aggályunkat katholikus iskoláink elvesztése felett 
a legfőbb fokig emeli és feljogosit bennünket annak kinyi-
latkoztatására, hogy a tárgyalás most épen csak e czélból 
történik. 

A katholikusoknak a bizonyosságig emelkedő aggályát 
megszüntetni természetesen leghivatottabb volna az ural-
kodó, mert többséget képező párt és igy legtermészetesebbnek 
látszanék, hogy óhajunkat e párt iránt fejeznök ki, de 
ugyan kérdjük, tett-e valaha az uralkodó párt olyasmit a 
katholicismusra nézve, ami a páholy akaratával ellenkező 
lett volna ? volt-e valaha, mint a páholy kifolyása, a katho-
licismus iránt, nem mondjuk igazságos, de csak méltányos ? 
várható-e tehát, hogy irányában kifejezett óhajunknak, 
miszerint az ellenünk elhatározott igazságtalanság helyett, 
a törvényjavaslat elvetése, vagy annak a jogegyenlőség sze-
rinti módosítása által, irántunk igazságot gyakoroljon, hogy 
mondjuk, ez óhajunknak megfeleljen ? Nem, ezt nem vár-
hatjuk, hiszen ez ellenkezik a páholy akaratjával, mely bi-
zonyára nem ezért parancsolt rá a pártra, hogy ellenünk 
előbb ez ellenséges határozatot hozza, és azt azután megvál-
toztassa ! a párt a páholy kifolyása, életét neki köszöni és 
igy hálából parancsait teljesiti. 

Óhajunkkal azért katholikus képviselőinkhez fordu-
lunk. Legyen annyi bátorságuk, legyen annyi szeretetük az 
egyház ügye iránt, hogy épen ugy, mint az osztályokban 
történt, a nyilvánosság előtt is lépjenek fel azon igazságta-
lan elnyomás ellen, mely e törvény által a katholicismus szá-
mára készül; ha Zsedényi ur előtt az osztályokban alig bá-
torságuk volt az ő, protestáns szempontból tett tiltakozá-
saira, katholikus hitükre hivatkozni és az alapon tiltakozni 
azon kiváltságos állás ellen, melyet a protestánsok e tör-
vényjavaslat, illetőleg majd törvénynyel szemben elfoglalni 
szándékoznak, tegyék azt nyiltan is, még akkor is, ha re-
ménynyel sem birnak a javaslat megbuktatására, annyi még 
is el lesz érve, hogy az ország szine előtt constatálva lesz, 
miszerint a? uralkodópárt a páholy szolgálatában áll és 
talán be fogják látni végre katholikus hitfeleink szükségét 
egy katholikus párt alakításának, hogy általa e megszégye-
nítő és minden fogalmat felülhaladó igazságtalan elnyomástól 
végre megmeneküljünk. Ha ez óhajunk még azon képvise-
lőknél sem találna visszhangra, kik magokat katholikus 
czég alatt választatták meg, ugy ? . . . . no de nem mondjuk 
ki még most, amit gondolunk ; mert reménylünk, de ha re-
ményünk nem teljesednék, ugy majd eljön az idő, mely szó-
lani parancsol és — akkor majd beszélünk, most azonban 
egyelőre a legjobb reménynyel hallgatást parancsolunk ma-
gunknak. 

Rakomaz, május havában. Az e g y h á z t a n í t ó i 

k ü l d e t é s e és a mi s z á z a d u n k . —(Iskolai jelentés. 
Vége.) De nem csak e tekintetben tőn e kath. község eleget 
a törvénynek, hanem a tananyag törvényszabta mennyisé-
gét is igyekezett tanodáiban megtartani és tartatni. 

Miután a finemüek két tanteremben nyernek oktatást, 
a törvényileg előszabott tananyag mennyiségét annál kön-
nyebb vala a haladó osztály tanórái közé ékelni. A vallás-
tanítás mellett tehát, mely a káté-, biblia- s szertartások 
magyarázatára terjed ki, és a szükséges elemi számtan 
mellett ott van a hazai történelem, melyet a lefolyt félévben 
a vegyes házból származott királyokig tanultak ; ott van a 
természetrajz, melyből az emlősök egész osztályát tanulák 
ábrákból ismerni ; ott van a természettan, mely a testek 
általános tulajdonaival ismerteté meg őket; ott van a föld-
rajz, mely az öt világrészen kivül hazánk és kapcsolt részei-
nek helyrajzi s egyéb viszonyait ismerteti meg velők. Az 
édes anyanyelv szabályaival is megismerkedtek az ifjak 
annyira, hogy az olvasmányokat nyelvtanilag képesek ke-
zelni. Kiegésziték e sort az alkotmány- és gazdászattan 
elemi ismeretei, s a szavakat s mondatolás utáui Írásgyakor-
lat, mely a nyelvtani szemléltetésnek elmaradhitlan kelléke. 

Csuda-e aztán, ha csupán e 68 tanonczot számláló osz-
tályban, a főt. iskolaigazgató s több iskolaszéki tag és szü-
lék jelenlétében, a félévi vizsgálat két egész napon tartott? 
Valóban ezévi márczius 9. és 10-dik napjai élvezetesek va-
lának ránk nézve, kiknek a haza felvilágosodása, a népek 
nem csak anyagi, de szellemi, tudományos előhaladása szi-
vünkön fekszik. A beállott uj félév vizsgái elé mi ismét 
ébredő s erősbödő reménynyel tekintünk s kívánjuk : adjon 
az ég e hazának számo3 áldozni kész községet s lelkiismere-
tes szorgalommal haladni s oktatni kész, jellemes tanítókat ! 

Még egy rövid szót ! Azt mondhatja a n. t. olvasó : mit 
akar a ,Religio1 lapjain a tanállapotokról szóló jelentés ? 

En, bocsánat, szintén azon meggyőződésben, hitben 
élek, hogy az ifjúság oktatása elodázhatlan kelléke, sőt kö-
telme az egyháznak ; mi nélkül az egyház csak ugy járna^el 
híveivel szemközt, mint a tenger hullámai közt veszélyben 
forgónak segítségére siető, mentő, ki akkor ér oda a veszély 
helyére, midőn a hullámok a szerencsétlent övökre eltemet-
ték. „Adjatok nekem vallásosan nevelt népet" : é3 vége lesz 
minden öngyilkossági eszelősségnek, lopás, hivatalos sikkasz -
tásoknak, lelketlen uzsora és törvénykezésnek, hitért való 
hivatalos üldözéseknek ; szóval Európa összes társadalmai 
az életre, mely valódi szabad élet és nem nyomorú tengés, 
újra születnek. 

Ne üldözzétek az egyházat; mert magát Istent üldözi-
tek, azzal pedig nem jó kikötni. Attendite et videte ! Vágási. 

Bécs. A s z e n t a t y a és a z o s z t r á k p ü s p ö k i 
k a r l e g u j a b b l e v e l e i a z e g y h á z - p o l i t i k a i t ö r -
v é n y k e z é s ü g y é b e n . Beatissimi Pater! Viennae ad 
conferendum de negotio gravissimo congregati accepimu3 
litteras encyclicas a Sanctitate Tua 7. Mártii die datas. 
Multa sunt, quae in legibus a gubernio Austriaco propositis 
optimo iure reprehenduntur : id autem, quod omnium maxi-
me damnandum est, sapientissime notavit Sanctitas Tua. 
Intolerabilis plane et a cunctis Christi fidelibus reiiîienda 
est sententia eorum, qui asserunt potestatem civilem ineccle-
siasticis quoque rebus supremam esse. Disertis hoc verbis 
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enuntiatur in motivorum expositione, quae legi de Ecclesiae 
catholicae rationibus exterioribus ad earn explicandam et com-
mendandam praemittitur. Attamen post mutationes a depu-
tatis ingestas etiam in ipsa legis rogatione satis clare con-
tinetur. 

Sanctum igitur nobis fuit declaratione tarn cultus et 
instructionis publicae ministro quam senatui communicata 
nec non publice proposita contra istam iuris divini ordinis-
que morális inversionem fortissime reclamare. Prout Sancti-
tas Tua ex adiecto bis nostris litteris exemplari videt, abs-
que ulla ambiguitate exposuimus, quod vel a fide in Deum et 
Filium eius unigenitum desciscant vel ipsi sibi contradicant, 
qui potestatem civilem supremam esse praetendant ita ut 
catholici ei non in civilibus tantum sed in divinis quoque 
ecclesiasticisque rebus obedire teneantur. Praeter pessimum 
istud principium etiam alia, quae in lege praelata potissi-
mum reprehendenda essent, declaratione nostra perstrinxi-
mus ; ediximus postulatum iustitiae concordiae actui innixum 
factis adversantibus non esse sublatum et declaravimus : si 
contigat ut rOgatio legis „de exterioribus iuris Ecclesiae 
rationibus" sanciretur, nos eius praescriptionibus eatenus 
obsecuturos quaetenus cum Concordatus sanctionibus quoad 
rem consentiant ; nunquam autem fore ut obsequium praesta-
remus mandatis, quae salva Ecclesiae salute impleri non 
possent. 

Increscunt continuo difficultates et augentur pericula, 
quibus Ecclesia Dei uudique premitur : nos autem praecla-
rissimo Sanctitatis Tuae exemplo excitati, sapientissimisque 
monitis communiti speramus in Domino, cuius coelesti gratia 
nobis tribuatur, ut in omni rerum vicissitudine impleamus 
S. Cypriani verbum : „Sacerdos Dei evangélium tenens et 
Christi praecepta custodiens occidi potest, vinci non potest". 
Bonorum, quae vere bona sunt, cunctorum largitor Deus 
Sanctitatem Tuam custodiat et protegat atque conservet 
Ecclesiae sub vexillo crucis inilitanti ! Nos vero sacras ma-
nus humillime oscillantes pro nobis et fidelibus euris nostris 
commissis Apostolicam petimus Benedictionem. Datum Vien-
nae 26. Mártii 1874. Sanctitatis Tuae humill. devotiss. obli-
gatiss. servus Frideric. Card. Schwarzenberg, Archiep. Pra-
gens. — h. d. obi. s. et creatura, Joseph. Othm. Card. Rauscher 
Archiep. Vienuens. — h. d. o. s. et créât. Maximil. Card. 
Tamóczy Archiep. Salisburg. 

O szentségének válaszlevele pedig ekkép hangzik : 
Dilectis Filius Nostris Friderico S. R. E. Presbytero 

Cardinali Schwarzenberg, Archiepiscopo Pragensi, Josepho 
Cardinall Rauscher, Archiepiscopo Viennensi et Maximi-
liano Cardinali Tarnôczg, Archiepiscopo Salisburgensi. 

/'ius PP. IX. 
Dilecti Filii Nostri salutem et apostolicam Benedictionem. 
Excepimus litteras vestra religione et gradu diguas, die 

26. elapsi Mártii ad Nos datas, ac adiectum exemplar nobi-
lissimae declarationis Vestrae, qua Vos, una cum aliis Ven. 
Fratribus Austriacae ditionis, contra legem de exterioribus 
iuris Ecclesiae rationibus ab isto Gubernio propo3Ítam, ma-
gno cum animi robore argumeatorum vi et orationis solidi-
tate reclamastis. Perlibenter perspeximus, dilecti Filii No-
stri, Vos officii Vestri duxisse in ea declaratione pessima illa 
principia oppuguare, quae in praedicta Gubernii lege conti-

nentur, initi Concordatus vim diserte tueri, ac iura et liber-
tatém Ecclesiae firmiter asserere, in quibus agitur de sacro 
illo deposito, quod, ut ait Ambrosiusen aliorum manus tradi 
non potest, nisi simul tradatur haereditas Christi. Gratulamur 
itaque Vobis impensissime ob egregium Vestrum in Religi-
onem et Catholicam Ecclesiam Studium ac zelum, idque eo 
uberiori etiam cum affectu facimus, quod non solum seripto, 
sed gravissimorum etiam sermonum pondere causam Eccle-
siae strenue tueri coram ipso Procerum Conventu non omi-
sistis. Dum vero vos hac ratione fidem et virtutem Vestram 
Ecclesiae De» luculenter probastis, non dubitamus, quin eo-
dem tempore exemplum et auctoritas Vestra plurimum sit 
valitura, ut isthic Fideles omnes in veritate confirmentur, in 
officio suo erga Deum et Ecclesiam firmiter maneant, ac 
sese dignos christiano nomine et profesaione alaeriter etcon-
stanter exhibere contendant. Vobis autem summis votis a 
Deo Clementissimo vires, gratiam, fortitudinem adprecamur, 
ut iuxta egregrium propositum virtutis Vestrae, quod Nobis 
expressistis, nihil dimicationibus et adversitatibua territi, 
dignam eo gradu, quem in Ecclesia obtinetis, operám ipsi 
navare pergatis, eique tarn misero tempore istis in regioni-
bu3 firmo praesidio et defensioni esse possitis. G-rato demum 
prosequentes animo vota, quae Nobis obtulistis, et in orati-
onum Vestrarum auxiliis confidentes, Apostolicam Benedi-
ctionem in pignus sincerae ac praecipuae caritatis Nostrae, 
Vobis, Dilecti Filii Nostri, aliisque Venerabilibus Fratribus 
Austriacae ditionis Episcopis, nec non gregibus uniuscuius-
que Vestrum curae coucreditis amantissime in Domino im-
pertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 29. Április an. 1874, 
Pontificatu3 Nostri Aiino Vicesimo octavo. Pius PP. IX. 

Paderborn. P ü s p ö k i b ú c s ú s z ó . (Folyt.) Eme 
pártnak szenvedélysugallta rágalmai, melyek által az illetők 
csak saját lelkismeretöket megnyugtatni szeretnék, meg ne 
ingasson bennünket anyaszentegyházunkhoz való ragaszko-
dásunkban; hanem ellenkezőleg ugy tekintsük a zsinatnak 
határozatát, mint a legújabb egyháztörténelemnek egyik 
igen szerencsés s dicsőségteljes eseményét, mint igen nagy jó-
téteményt , melylyel Isten anyaszentegyházát megörvén-
deztette. Ezen dogma nem uj tant alapitott meg az egyház-
ban, hanem gátot emelt az uj liberalismusnak túlkapásai 
ellen, mely még a szentélynek küszöbén át is behatolni me-
részkedett, az anyaszentegyházba. 

A katholikus világnak országai közt Francziaország 
volt az, melyet e dogmának kimondása leginkább érdekelt. 
Mert Francziaország a gallicanismusnak hazája, s a galli-
canismus ellen irányul a vaticáni határozatnak éle, mint oly 
tan ellen, mely a pápának hittani döntvényeit az egyház 
hozzájárulásától függővé teszi. 

S Francziaország, ezen ország, mely az egyháznak 
annyi dicső vértanút s hitvallót, annyi szent egyháztanítót, 
védirót s apostoli hitküldért adott, de a hol egyszersmind 
annyi dühös ellensége, üldözője s kinzója is támadt ; Fran-
cziaország, hol az egyház századok folytában annyi dicstel-
jes győzelmet s diadait ült s ahol másrészt annyi fájdalmas 
vereséget szenvedett ; Francziaország, ezen nevezetes ország, 
melynek birtoklásáért ég s pokol, úgyszólván folytonosan 
küzdenek egymás ellen — ez ország nemcsak a gallicanis-
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musnak hazája, hanem ő maga épen ezen gallicanismus által 
legtöbbet szenvedett vallási érdekeiben. Mióta XIV. Lajos a 
,nagy' király, — ki azonban nem annyira nagy király, 
mint inkább nagy zsarnok volt, s alattvalóinak nemcsak 
testei, hanem lelkei felett is uralkodni akart ; mióta ez udvari 
hit- s jogtudósai által, kik közt Bossuet, a hirneves püspök, 
fájdalom igen kiváló szerepet játszott, a gallicáni szabadság-
nak — helyesben az egyház gallic.m elnyomásának négy 
czikkelyét megállapította — azóta épen ezen vészes galii-
canismus volt az, mely Francziaországban a kath. hitélet-
nek legszebb virágait kiölte s a leguemesebb erőket elnyomta, 
vagy legalább megbénitotta. Azért a csalatkozliatlansági kér-
dés valódi életkérdés volt Francziaországra nézve. Ha sike-
rült, hogy a gallicanismus, az egyháznak kárhoztató Ítélete 
által sújtva, végképen legyőzessék, s a franczia egyház tes-
téből kiszorittassék, akkor remélhető, hogy a franczia egy-
ház számára uj, jobb korszak kezdődik. Nem ugyan mintha 
a pártok vallási vagy vallásellenes küzdelmei ezzal egy-
szerre befejeztetnének s bevégeztetnének de — 

A keresztényellenes, atheisticus, anyagelvi, szóval a ra-
dicalis párt, melyet e dogmának kidirdetése közvetlenül nem 
érintett, e párt ezután sem kimélend, sem fáradságot sem 
erőlködést, hogy uralomra jusson, mi, mihelyt sikerült neki, 
legott az első forradalomnak undokságait nemcsak meguji-
taná, hanem fokozná ; csakhogy akkor vele szemben nem 
két egymás ellen küzdő s balső egyeaetlenkedései által a 
közös ellenség elleni cselekvésben megbénított pártot, az u. 
n. gallican s az ultramontán, hanem egyetlenegy pártot lát-
nánk, mely igazán s következetesen katholikus, egységében 
erős, s midőn mint tömör phalanx sikra száll végleges győ-
zelme iránt még egy perczig sem kételkednünk. 

Ez volt ama remény, mely Francziaországra nézve 
a csalatkozhatlansági dogmának kihirdetéséhez fűződött s 
hálát adhatunk Istennek, hogy e remény máris oly szép tel-
jesülésnek indult, hogy miután a zsinat a gallicauismusnak 
elitélése által a munkának egyik részét elvégezte, Franczia-
ország a másiknak elvégzésétől nem riadott vissza, sőt, hogy 
épen akkor, midőn idegen fegyverek hatalma által súlyos 
vereséget szenvedett (— mily csudálatosak nem a Gondvi-
selésnek utjai!) saját magán a legszebb győzelmet vivta ki 
azáltal, hogy nemes önmegtagadással a zsinati határozatok-
nak alávetette magát. (Folyt, köv.) 

Orosz-Lengyelországi ügyek. (Vége.) Sed quod 
magis Nos angit, et intima aegritudine Cor Nostrum afficit, 
est, quod recenter accepimus de miserrimo return statu quo 
affligitur Chelmensis Dioecesis. Siquidem, recedente eius-
dem Episcopo paucis abhinc annis per N03 Ipsos instituto, et 
spirituali vinculo cum eadem Dioecesi adhuc illigato, qui-
dam pseudo-administrator, quem Nos episcopali muuere in-
dignum iam pridem iudicavimus, minime dubitavit ecclesia-
sticam iurisdictionem usurpare, cuncta in memorata Eccle-
sia pessumdare, ac potissimum rem liturgicam canonice san-
citam proprio marte confundere ac perturbare. 

Moerente3 adhuc prae oculis habemus circulares litte-
ras die 20 octobris anni 1873 éditas, quibus infelix ille 
pseudo-administrator divini cultus exercitium sacramque 
liturgiám innovare audet, ea plane mente ut in catholica 
Chelmensi Dioecesi Schismaticorum liturgia inducatur ; et ad 
rudes ac simplices decipiendos, eosque facilius ad schisma 
impellendos ipse non erubescit in medium proferre nonnullas 

Apostolicae Sedis Constitutiones, earumque sanctionibus in 
suum sensum detortis fraudulenter abuti. 

Porro quae in praecitatis litteris de re liturgica dispo-
nuntur nulla prorsus ac irrita existere nemo est qui non 
videat, eademque Nos nulla et prorsus irrita Apostolica No-
stra Auctoritate declaramus. Imprimis enim memoratu3 
pseudo-administrator quavis ecclesiastics iurisdictione peni-
tus destituitur, quam scilicet nec legitimus Episcopus in suo 
disce3su, nec postea Apostolica Sede3 eidem umquam deman-
darunt, ac proinde ipsum per ostium non intrasse ovile ovi-
um, sed ascendisse aliunde *) ac veluti intrusum habendum 
cuique perspectum et exploratum est. 

Ad haec Sacri Ecclesiae Canones antiquos orientales 
rítus legitime induct03 religiose utique servando3 praecipiunt, 
cum „Praedecessores Nostri Romani Pontifices satius consul-
tiusque duxerint ritus huiusmodi, qua in parte nec Fidei ca-
tholicae adversantur, nec periculum générant auimarum, 
aut ecclesiasticae derogant honestati, approbare seu per-
raittere" 2): at simul ipsi solemniter iudicant, nemini pror-
sus, hac Sancta Sede inconsulta, fas esse in re liturgica vel 
leviores innovationes peragere, quemadmodum satis abunde 
commonstrant Apostolicae Constitutiones, quas initio re-
tulimus. 

Nec ulliu3 momenti est quod ad fucuna faciendum adi-
citur, nimirum liturgicas huiusmodi innovationes proponi ut 
orientális ritus expurgetur et ad nativam integritatem resti-
tuatur. Quandoquidem Ruthenorum liturgia nulla alia esse 
potest nisi quae vel a sanctis Ecclesiae Patribus fuit insti-
tuta, vel Synodorum canonibus sancita, vel legitimo usu 
inducta, Apostolica Sede sive expresse sive tacite semper ad-
probante: et si quae variationes temporis lapsu in eadem 
Liturgia occurrerunt, eae profecto non inconsultis Romanis 
Pontificibus et potissimum ea mente invectae sunt, ut huius-
modi ritus a quavis haeretica et schismatica labe eximeren-
tur, atque ita catholica dogmata ad incolumitatem fidei tuen-
dam, et bonum animarum promovendum rectius et clarius 
exprimerentur. Quocirca sub dolosa specie ritus expurgandi, 
eosque in integrum restituendi nihil aliud iutenditur nisi 
parare insidias fidei Ruthenorum Chelmensium, quo3 ab 
Ecclesiae Catholicae gremio distrahere, et haeresi ac schi-
smati devovere perditissimi homines adnituntur. 

Sed acerbissima8 inter, quibus undique premimur, an-
gustias Nos reficit ac recreat praeclarissimutn et plane he-
roicum fortis et con3tantis animi spectaculum nuperrime 
Deo, Angelis et hominibus oblatum a Chelmensis Dioeceseo3 
Ruthenis, qui iniqua pseudo-administratoris mandata reiici-
entes, mala quaeque perpeti atque ipsam vitam in extremum 
discrimen maluerunt adduci quam avitae fidei iacturam fa-
cere et catholicos dimittere ritus quos ipsi ab eorum maio-
ribus receperunt et incorruptos ac illibatos se perpetuo ser-
vaturos conclamarunt. 

Nos autem Deum omnibus precibus orare non intermit-
timus, ut dives in misericordia lumen gratiae suae in corda 
eorum, qui omne contra fas Chelmensem Dioecesim dive-
xant, clementer effundat, ac simul miseris illis fidelibus omni 
prorsus auxilio et spirituali regimiue destitutis potentem suam 
opem afferat, et optatae tranquillitatis solatium acceleret. 

Post haec Vos Venerabiles Fratres qui tanto studio ac 
singulari zelo demandatam Ruthenorum curam suscepisti3, 
etiam atque etiam in Domino hortamur, ut liturgicam disci-
plinam ab Apostolica Sede probatam, vel eadem seiente et 
non contradicente invectam religiosae tueamini, quavis inno-
vatione penitus interdicta, et accuratam Sacrorum Canonum 
hac in re editorum, ac potissimum Zamoscenae Synodi cus-
todiam Parochis atque Sacerdotibus vel per severissimas, si 
opus fuerit, poenarum sanetiones praecipiendam curetis. Agi-
tur enim de re gravissima, videlicet de salute animarum 
cum illegitimae innovationes catholicam Fidem et sanctam 

') Io. Cap. X. v. 1. 8) Benedictus XIV. in sua Constitutione .Etsi 
pastoralis' édita die 26 Maii 17á2. 
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Ruthenorum unionem in summum discrimen adducant. Qua-
mobrem nulli curae, nulli labori parcendum est, nihilque 
intentatum relinqui debet quo universae in re liturgica per-
turbationes istic a pravis hominibus excitatae vel ab earum 
primordiis penitus comprimantur : quibus muneribus fortiter 
et suaviter obeundis Vos Venerabiles Fratres, Dei opitulante 
gratia, minime defuturos confidimus. 

Quod ut feliciter eontingat Apostolicam Benedictionem 
Vobis, Venerabiles Fratres, et gregibus cuiusque vestrum 
curae concreditis peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die decimatertia Maii 
MDCCCLXXIV. Pontificatus nostri anno vicesimoctavo. 

Pius PP. IX. 
Ezen brevéhez a bécsi , Vtld1 a következő magyarázó 

megjegyzéseket teszi: „Tudnivaló, hogy az orosz-lengyelor-
szági rutheneknek legnagyobb része arra kényszerittetett, 
hogy legalább külsőleg az uj szakadárzamatu szertartást el-
fogadják. A kik ezt minden nógatás daczára tenni vonakod-
tak, most azért a börtönben sínylődnek. Popiel a chelmi püs-
pökségnek szakadár iráuyu administratora, kit az orosz kor-
mány Kuziemskinek elutazása után nevezett ki, s kit jog-
gal orosz Reinkensnek nevezhetnők, következetesen halad 
azon az uton, mely az orosz szertartás ,purificatiójá'-hoz, 
azaz a schismának állandósításához vezet". 

„Sembratowicz érsek, mielőtt ő Felsége, a császár Pé-
tervárra utazott volna, mint tudjuk, alkalmat vett magá-
nak, legmagasb helyen chelm-megyebeli hitrokonainak szo-
morú sorsát felemliteni ; de tudjuk azt is, hogy Andrásy 
gróf az egész dolgot nagyonis félválról nézte. Eközben a 
szentszék egy perczig sem szűnt meg az egész ügyet szokott 
alapossággal s körültekintéssel megvizsgálni, miáltal Kap-
nist urnák, a római orosz ügyvivőnek minden biztosításai da-
czára is azon meggyőződésre jutott, hogy az orosz kormány 
az egyesült rutheneknek a kath. egyháztóli elszakitását 
rendszeresen hajtatja végre, miért a felelősség nagy része 
Kuziemskit terheli, ki püspöki székét a szentszék engedélye 
nélkül odahagyta, hogy az itteni érseki széket elnyerhesse. 
Kuziemskit az orosz kormány kedvelte, ha valaki, ugy ő 
volt az, ki határozott s talán sikei'es ellenállást kisérhetett 
volna meg. Ezenfelül pedig tudta, hogy távozása után a ha-
talom Popiel kezeibe kerüleud, kinek vészes terveit is igen 
jól ismerte. Popielnek viszont legszolgálatkészebb eszközeit 
a Galicziából bevándorló ruthen papok képezik." 

VEGYESEK. 
= O Emja az ország herczegprimása f. hó 8-án elin-

dult Rómába, hogy a folyó hó közepe táján megtartandó 
pápai consistoriumban jelen lehessen, véglegesen befejezendő 
azon szertartásokat, melyek a bibornoki méltóság jelentősé-
nek feltüntetésére és megóvására ősi szokás szerint s az 
egyházi szabványok és pápai constitutiók értelmében meg-
tartatnak. O Emjának kíséretét főt. Császka György, kegy. 
kinevezett szepesi püspök ur ő méltósága, Lippert József 
lovag ur ő nsága és főt. Rajner Lajos püspöki levéltárnok ur 
képezik.'Esztergomból közvetlenül Bécsbe ment ö Emja, hol 

kedden Ö Felsége a király által magánaudientián fogadta-
tott s ma, szerdán, jun. 10-én Isten nevében útnak indul az 
örök város felé. 

A Mindenhatónak áldása kisérje ő Emját, s viruló 
egészségben hozza vissza közénk, szerető fiai s hivei közé. 

= Szükségtelen talán különösen felemlítenünk, misze-
rint aquinói sz.Tamás feletti azon jeles latinságu emlékbeszéd, 
melynek befejezését mai számunk hozza, ugyanaz, melyet a 
,Religio* f. évi márczius 11-éről kelt, 20. számában az ott 
található esztergomi tudósítás mint ftdő Dankó József apát-
kanonok s papnöveldei igazgató ur ő nagysága által, Her-
czegprimás ő Emja s számos, díszes közönség előtt tartottat 
említ, s mint t. olvasóink most már személyesen meggyőződ-
hettek, nem ok nélkül dicsér. E kitűnő beszéd nem csak a 
tudós szent s szent tudós életének s tudományos működésé-
nek époly hü, mint kimerítő képét adja, hanem számos di-
gressióban az ünnepi szónoknak alapos s sokoldalú tudomá-
nyosságát is a legszebb fényben ragyogtatja, ugy hogy 
akkori esztergomi tudósítónkkal ismételten csak hódolattel-
jes köszönetet szavazhatunk Herczegprimás ő Főmagassá-
gának, kinek bölcs rendelkezése az angyali tudornak ily 
panegyricust adott. 

E napokban csakugyan Dankó ő ngának egy másik 
müve nyomán oly czikksorozatot kezdendünk meg, mely 
különösen magyar egyház- s irodalomtörténeti tekintetben 
érdekes, amint ő Ngának ujabb müvei egyáltalában kiváló 
szeretettel ezen, a magyar-egyliáztörténeti téren mozognak. 
Ilyen lesz azon legújabb, nemsokára megjelenendő, nagy-
szabású munkája is, melynek czimét a kötelességünkké tett 
discretio egyelőre még elhallgattatja velünk, s ilyen lesz, 
mint biztos tudomásunk van, még több is, ha Isten, mint 
reméljük s óhajtjuk, e szorgalmas magyar tudóst ép erőben 
s egészségben megtartja. 

— Az erd. r. kath. statusgyüle's püspök ő nmlgának 
Apa-Nagyfaluból, maj. 30-áról kelt körirata által f. évi ju-
lius 1-ére, a püspöki székhelyre van összehiva. Teendőit e 
gyűlésnek az egybehívó irat akként vonalozza körül, hogy a 
világi elnökségről lemondani készülő báró Jósika Lajost a 
statusgyülés e fontos tisztségre ismét megnyerje, az eddig 
elhalt tagok helyébe ujak választassanak, és miután a mult 
évben tárgyalt sérelmek még eddig orvoslást nem nyertek, 
az ekként veszélyeztetett fontos érdekek megmentésére vo-
natkozólag ujabb tanácskozások folytattassanak. 

= Figyelmeztetés. Dr. Fraknói (Franki) VilmosT 
magyar akadémiai titkár „Pázmány Péter és Kora" czimű 
nagy munkája (diszes kiállítású, száz ivre terjedő, három 
kötet) rendkívül leszállított áron 10 ft. 50 kr. helyett 4 fton 
o. é. rendelhető meg a Szent-István-Társulat ügynökségé-
nél, (Pest, lövész-utcza 11. szám) akár az ár előleges bekül-
dése mellett, akár postai utánvéttel. Miután az emiitett 
munka nemcsak az abban hazánk és a külföld nagyszámú 
levéltáraiból összegyűjtött uj anyagkészletnél fogva, hanem 
mint vonzó olvasmány is kitűnik, felhívjuk a t. olvasóközön-
séget, hogy az árleszállítás által nyújtott kedvező alkalmat 
ezen értékes munka megszerzésére, felhasználni siessen. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A második félév közeledtével arra kérjük t. előfizetőinket, miszerint minden zavarnak elkerülése végett előfi-

zetésük megújítása iránt minél előbb intézkedni, s erre postai utalványokat használni méltóztassanak, miután könyvárusi 
uton hozzánk érkező előfizetéseket, tekintve lapunk amugyis eléggé csekély árát, kénytelenek volnánk nem érkezettek-
nek tekinteni. — Ezenkívül t. előfizetőinket ismételve nyomdánk s kiadóhivatalunk heiyiségváltoztatására figyelmeztetjük, 
amennyiben jelenlegi helye: Pest, országút, 39. szám, Luby-ház. 

A ,Religió'-nak előfizetési ára egy félévre 5 ft. o. é. Ajánljuk lapunkat a t. közönségnek szives figyelmébe. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pins és Dávid. 
Jun ius 16-án dicsőséges uralkodásának 29-ik 

évébe lép azon pápa, kihez hasonlót Péter utódjai-
nak hoszu, tiszteletreméltó sora keveset — sok te-
kintetben egyet sem mutat fel. Végig tekintve IX . 
Pius egyházkormányzatának történetén, minden 
lap, minden mozzanat azt bizonyít ja, miszerint azon 
pápa, kin e szó : ,Kon videbis dies Petri' az egyház 
fenállása óta először meghazudtol ta tok, hogy ezen 
pápa azon kiváló, csak r i tka százífclokban felme-
rülő férfiak közé tartozik, kiket az U r n á k i rán tunk 
való kegyelme akkor küld közénk, midö'n rend-
kívüli szükségek közt, rendkivüli támaszra szüksé-
günk van, s kiket akkor bó'ségesen mindazon tulaj-
donokkal ruházza fel, melyek által különösen ké-
pesittetnek arra, hogy az egyház javá t s saját szent 
neve dicsőségét, tekintve koruk körülményeit hat -
hatósan mozditsák elő, hogy a hiveket erősítsék 
meg a jóban s bát ran s ki tar tóan küzdve a pokol 
kapui ellen, minden bá rhonnan származó lelki ve-
szélytől óvják. 

Ezek s hasonló gondolatok támadtak fejemben, 
midőn nem régen a kirá lyok I . könyvének 17. feje-
zetét forgatván,azon roppant hasonlatosságok egyike 
ötlett szememben, melyeket az ószövetségi történe-
tek nem egy mozzanata s bizonyos újszövetségi ese-
mények közt igen gyakran találunk. I g y az emii-
tett fejezetben is, ha azt korunk történetével össze-
hasonlí t juk. Amott két hadsereget látunk, egymás-
sal szemben állót. A zsidók csapatjai a valláson 
alapuló rendért küzdenek, mig a filiszteusok vad 
tömege halál t , pusztí tást s rendetlenséget hoz min-
denhova, bünt s undokságot terjeszt m i n d e n ü t t . . . . 
Avagy talán azt mondja va lak i : „ Igy volt ez min-
dig, mióta csak a világ áll, mindig küzdött a jó a 

gonosz, Isten városa a gonoszság birodalma ellen, 
s az emiitett fejezet is csak egy-egy epizódot beszél 
el eme soha sem szünetelő küzdelemből — ? Azt fe-
leinők erre: Igen is s nem is! Mert e fejezetben, 
mint fentebb mondók, hoszu sorát t a lá l juk a fel-
tűnő, meglepő hasonlatosságoknak, mondhatnók : a 
t i tkosan elrejtett, csak behatóbb szemlélés u tán 
észrevehető vonásoknak, melyek, midőn olvassuk, 
napja ink eseményeit s az azokban szereplő szemé-
lyeket mintegy előképekben muta t j ák , vagyis job-
b a n : ama történelmi ismétléseknek egyikét tünte-
t i k fel, melyek kétségenkivül a Gondviselésnek leg-
bölcsebb intézkedéseiben gyökeredzvén, amint lét-
rehozák, ugy folytonosan igazolva magyarázzák is 
amaz ősi közmondást : ,História, magistra vitae". 

Te t é r j ü n k vissza szentirati, már többször idé-
zett fejezetünkhez. 

A képnek eléggé élesen körülvonalozott hát te-
rét a két sereg képezi. Egyfelől a büszke, elbizako-
dott filiszteusok ál lanak, másfelöl a zsidók, lever-
ten, félénk szivvel, mondhatnók gyáván . A fősze-
repet elejénte Góliát viszi, mindennap előállva, át-
kozódva, gyalázva Izrael t s kérkedve, hogy nincs 
e nyomorul t nép közt, aki vele szembe szállni 
merne; — s e nép — kitér előtte, hal lgat , lenyel 
minden gyalázatot , s legfelebb nagy t i tkon s csak 
ugy egymás közt azt súgja egymás fülébe : ,be 
vakmerő egy ember, durva, utálatos!1 

S nézzük már most, hogy ál lanak manap egy-
mással szemben azok, kHket a conservativek s libe-
rálisok elnevezése által egymástól megkülönböz-
tetni szoktunk. Góliát ez utóbbiaknak, az egyház-
ellenes á ramla tnak , a páholy sötétalaku hőseinek 
képviselője. S valamint a páholy megett t a rka ve-
gyüléke áll a legkülönfélébb egyéneknek, kiknek 
egyetértése minden bizonynyal addig fog tartani ,mig 
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nem a fenálló rendnek teljes felforgatása után a 
zsákmánynak elosztására kerül majd a sor, ugy a 
vakmerő óriás is egész népe nevében viszi a szót, s 
egyenetlen csatára hivja fel Izrael fiait, kik azon-
ban félénken meghuzakodva csak suttogva ekként 
beszélnek egymás köz t : „Lát tá tok-e ezen férfiút, 
ki feljött ? mert Izraëlt jöt t gúnyolni" — ekként 
gyáva visszavonulásukban hű előképét n y ú j t v á n 
napjaink elégületlen, ide s tova hánykódó, de fér-
fias elhatározásra képtelen, gyáva , úgynevezett con-
servativeinknek ! 

Egyszerre csak Dávid lép az előtérbe. 0 nem 
katona, hanem pásztor, s csak ugy került Izraël 
táborába, mert a ty j a élelmi szerekkel megrakot-
tan többi testvérei u tán küldé oda, kik ott Saul 
a la t t fegyverben állottak. Ez a Dávid, nemde az 
Egyháza t jelképezi? Az egyház sem ért az ölő fegy-
verek forgatásához, erejét inkább a gondviselésére 
bizott nagy s számos n y á j n a k ápolására s vezeté-
sére fordit ja. Midőn táborba száll, csak azért teszi; 
mert ott is vannak gondozandó testvérei, fiai ; kü-
lönben pedig nem avatkozik az országnak politikai 
s kormányzat i ügyeibe, kivévén ott, hogy Istennek 
legszentebb törvénye szóba jut s felette áll mind-
azon aprolékos ba joknak, kérdéseknek s fondorla-
toknak, melyeknek előidézése, felvetése s megol-
dása, össze- s kibonyolitása a diplomaták kisszerű, 
kicsinykedő mesterségét képezi. A földön felettie-
ket tar tva folytonosan szemei előtt e semmiségek-
kel nem bibelődhetik. 

Azonban Dávid sem tud nyugton maradni mi-
dőn Gróliátnak merész kihivásait ha l l ja ; nem tűr-
heti egykedvűen amaz arczátlan rágalmakat , me-
lyeket ez Izraël fiainak szemeibe dob; nyugta lan-
kodik s nemes harcz vágyra gyulád, midőn ama 
veszedelmet lá t ja , mely hazáját s népét az ellenség 
részéről fenyegeti. I g y az egyház is. Tud ja , hogy 
a páholy esküvel kötelezi rabjait , hogy a keresztény 
társadalmi rendnek felforgatására válogatás nélkül 
minden lehető eszközzel közreműködni fognak ; 
hal l ja nap nap mellett azon szemtelen rágalmakat 
s illetlen beszédeket, melyekkel a vakmerő ellenfél 
a saj tóban, a szinpadon, a szószékről Istennek hű 
népét megtámadja , s szive megindul, kötelességér-
zete tet tre készti, elfogadná legott az óriás kihivá-
sát, csakhogy gyakran épen úgynevezett ,ővéi' aka-
dályozzák abban. 

Dávid is igy jár t . A filiszteus daczos szavai 
ha l la tára nemes felhevüléssel ezt kérdi a körülál-
lóktól (XVII , 26): „ . . . Ki ez a körülmetéletlen 

filiszteus, hogy az élő Istennek hadseregét gúnyol ja?" 
— s senki sem mond rá bátorító szót, sőt nagyob-
bik bá ty j a , El iab, mikor meghallotta, mit a többiek-
kel beszélt, megharagszik rá, s ezt mondja neki : 
„Miért jöttél , s miért hagytad el azon kevés juhot 
a pusztában? Ismerem én kevélységedet s szived 
álnokságát ; mert azért jöttél le, hogy a harczod 
lássad". 

Hasonlólág tesz az u. n. conservativ párt, és 
szintúgy az Isten kegyelméből való fejedelmek is, 
— visszautasít ják az egyház segitségét. Azt mond-
ják neki : ,minek avatkozol a mi ügyeinkbe? mi 
csak azt teszük, a mit a diplomatiai eszély tennünk 
parancsol. Te csak gondozd az a néhány hived, a 
ki még templomaidba j á r ; foglalkozzál a szelle-
miekkel s mondj le az anyagiakról , minden kifelé 
gyakorlandó befolyásról s többi közt azon világi 
birtok- s hatalomról is, melyet legfó'bb pásztorod 
eddig birt. E lemondás korszerű s szükséges és csak 
a b í rvágy s a hiúság az, mi a lemondást nehézzé 
teszi előtted s azon nyakasságra készt, mely oly 
felette kellemetlen benyomást tesz a müveit világra. 
Pedig hiába erőlködöl. Nincs kedvünk miattad s 
képzeld sérelmeid miatt harczba keverednünk egy-
más ellen ; — bölcsebbek vagyunk s erényesbek 
mint te, s azért jobb hasznát tud juk fegyvereink-
nekvenni ; nem elméletekért küzdünk többé, hanem 
gyakorla t i czélokért: hatalomért, legújabban pénz-
ért is ; — akkor aztán olcsó az emberi vér1 ! 

(Vége köv.) 

A hetes albizottság jelentése az országgyűléshez. 
Pest jun. 8. 

Ismertettük és jegyzetekkel kisértük már a ,Religio' 
42-ik számában a hetes albizottság által a polgári házas-
ságra vonatkozólag alkotott öt pontot, hiányos lenne azon-
ban ismertetésünk, ha azon indokokat mellöznők, melyek 
alapján a bizottság a polgári házasságot behozandónak vé-
leményezi és melyek csak is most napvilágra jöttek. 

A bizottság jelentéséből kettőt emelünk ki, először azt, 
ami nincsen benne és másodszor ami benne van. 

Ha ugyanis jól fogjuk fel a dolgot, a polgári házasságra 
nézve azon kérdés mindenek közt az első: van-e az államnak 
joga a házasság kötésébe beavatkozni, illetőleg pedig van-e 
joga azt mondani, hogy a házasság, mely az államközeg 
előtt köttetik, Istenelőtt is az igazi keresztény házasság jel-
legével és érvényességével bir ? Tudvalevőleg ez az, mit a 
kath. egyház tagad és ami a kath. hivő lelkismeretének 
nyugtalanságot okoz. E tagadás, illetőleg pedig lelkismereti 
nyugtalansággal szemben ami felfogásunk szerint a hetes 
bizottságnak első és legfőbb feladata lett volna bebizonyi-
tani, hogy az állam a házasság kötésénél Isten által feljo-
gosított tényező és mint ilyen a polgári házasság szervezése 
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által sem az egyház jogába nem avatkozik, sem semmi lel-
kismereti nyugtalanságra nem szolgáltat okot a hivők ré-
szére. A hetes bizottságnak e bizonyítást már csak azért is 
meg kellett volna kisérteni, hogy az ellenkező véleményü-
eknek alkalom adassék megismerni azon alapokokat, me-
lyeken az állam jogát a polgári házasságra nézve nyu-
godni véli. 

Bármennyire keressük is azonban a jelentésben ezen 
indokolást, annak nyomára sem akadunk, holott ez oly fon-
tos kérdés, melynek eldöntésétől függ mindazon pontozatok 
és határozatok jogossága vagy jogtalansága, melyek a pol-
gári házasságot rendezik. E hiány a kettő közül egyet bizo-
nyít: vagy nem bírt a bizottság semmiféle bizonyítékkal az 
állami beavatkozás jogosultságának igazolására, vagy maga 
is oly gyengéknek találta azokat, hogy nem mert velük a 
nyilvánosság elé lépni azon alapos félelemből, hogy vagy 
kinevettetik, vagy, legjobb esetben a bizottságra nézve, a 
lelkismeret nyugalma legalább kétkedő állapotba jut, és igy 
egyik rosz helyett a másik l^p elé. Akármelyiket fogadjuk 
is el a hallgatás okául, minden esetben csak azon resulta-
tumra jutunk, hogy a hetes bizottság saját lelkismerete elle-
nében önkényüleg ajánlja az országgyűlésnek a polgári há-
zasság behozatalát ; azt kell mondanunk, hogy a hetes bi-
zottság előtt többet nyomott határozatainak hozatalánál a 
félelem, nehogy a nyomorult népszerűséget elveszitse azon 
esetben, ha nyilt igazsággal kilép, mintsem tanúságot mert 
volna tenni arról, hogy a liberalismus azon nézete, mintha 
az államnak joga lenne a házasság kötésében beavatkozni é3 
a polgári házasságot az ország végvesztére behozni, a leg-
nagyobb mértékben téves. 

Ami nincsen a hete3 bizottság jelentésében, már az 
magában véve elegendő arra, hogy minden határozatára 
rásüssük a jogtalanság bélyegét ; ami pedig benne van, az 
csak arra szolgál, hogy részint megerősítse most kimondott 
állításunkat, részint pedig mulatságossá tegye az egész 
jelentést. 

A jelentés főleg avval foglalkozván, hogy a polgári 
házasság behozatalának szükségességét ,bebizonyítsa' ezt a 
többi közt avval is véli igazolhatni, hogy, amennyire azt a 
nyomorult stylizálásból ki lehet venni, néha concubinatus-
nak vagy polygámiának vétetett egyik egyházi törvény, t. 
i. a katholikus által az, ami a másik felekezet által törvé-
nyes házasságnak ismertetett el. Ugyan, kérdjük, mennyi-
ben igazolja ez állitás a polgári házasság szükségét ? Vál-
jon a polgári házasság meg fogja-e szüntetni azon egyházi 
elvet, hogy az egyházi törvények ellenében összekelt felek 
concubinatus- vagy esetleg polygamiában élőknek tekin-
tessenek ? meg fogja-e szüntetni azon egyházi törvényt, hogy 
a concubinatusból született gyermekek az egyházi rendbe 
fel ne vétessenek ? Semmi esetre ! A polgári házasság be-
hozatala csak szaporítani fogja azon esetek számát, melyek 
az egyház előtt concubinatu3nak tekintetnek, azon esetben 
pedig ha a különböző keresztény felek a polgári ténykedés 
után az egyház előtt is házassági frigyre lépnek, de később 
ez állami törvényszék által netalán elválasztva, ujabb pol-
gári házasságra lépnének, e házasság az egyház előtt foly-
tonos concubinatusnak, illetőleg adulteriumnak fog tar-
tatni. A bizottság okoskodása tehát nemcsak nem bizonyít 

a polgári házasság szükségessége mellett, hanem sokkal in-
kább ellene. 

Ha pedig az albizottságnak azon argumentumára re -
flectálunk, hogy a polgári házasság azért is szükséges, mert 
„az állam egyik leglényegesebb alapja a család levén — hát 
a másik leglényegesebb alapja melyik? nehéz — de hát 
mégis lehet — valóban és jól rendezett államéletet képzelni 
ott, hol a családnak és ennek első alakulásának, a házasság-
nak jogviszonyai nincsenek állami törvénynyel biztosítva 
és szabályozva". Ha ez argumentumra reílectálunk, nehéz 
valóban nem mosolyogni és satyram non scribere. Oh ti sze-
rencsések, kiket a jövő fog élettel megáldani, magasztaljá-
tok a hetes bizottságot, mert neki fogjátok köszönni, hogy a 
ti nyugalmatokról, állami jólétetekről már akkor gondosko-
dott, midőn még nem is léteztetek, emeljetek szobrot a nagy 
férfiak emlékének, mert éltetek boldogságának alapját ők 
rakták le, ha pedig boldogságtoktól ráértek, szenteljetek 
néhány csepp könnyet azon szerencsétleneknek is, kik elég 
boldogtalanok voltak 19 századon keresztül élni és meg-
halni anélkül, hogy élvezték volna a rendezett államélet 
által nyujtandott boldogságot ! Szegény állam ! mikor a ha-
lál magvát oltják beléd akkor mondják, hogy életedet ren-
dezik; — de hisz' igaz, a halál minden rendezetlenséget meg-
szüntet, habár nem következik, hogy az élet rendetlenség, 
mint azt a keresztény századok tanúsítják, de hiába, mig a 
kereszténység elvei alapján tudott rendet alkotni az állam-
ban, a liberalismus erre csak a halál által képes. 

Az sem megvetendő pietismus a bizottság részéről, mi-
dőn a polgári házasság kötelező voltának előnyét abban 
emeli ki, hogy ez által „nem állíttatik szembe a polgári há-
zasság az egyházival és nem nyujtatik alkalom, hogy az 
egyiket szentebbnek, erkölcsösebbnek, a másikat kevésbbé 
erkölcsösnek vagy épen erkölcstelennek tekintsék és hirdes-
sék." A bizottság mint látszik azt véli, hogy a kötelező pol-
gári házasság által sikerül azon gyűlöletes oldalt elhárítani, 
mely a facultativban valóban benne létezik, mely az egy-
házi házasság megvetésében nyilvánul. Ha kérdjük: igy van-e 
ez ? ha a kötelező polgári házasság csak azon momentumból 
állana, hogy az állam az egybekelendő felektől megköve-
telné, hogy előbb nála jelentsék be a kötendő házasságot, de 
egyet sem tekint addig valóságos házasságnak, mig az az 
egyház előtt meg nem köttetik, igy nem lenne a kettő közt 
ellentét ; de hiszen a kötelező polgári házasság épen ugy, 
mint a facultativ, valóságos házasságnak ismeri azt is, mely 
egyedül csak az állami közeg előtt köttetett, de nem ismeri 
el valóságos házasságnak azt, mely egyedül az egyház előtt 
köttetett és igy a kötelező épen ugy mint a facultativ fel-
hatalmazza a feleket, hogy az egyházi házasságot megves-
sék,— vagyis a kötelező polgári házasság a facultativ minden 
roszaságát foglalja magában és csak a küllátszat más, a 
mennyiben az utóbbinál a megvetés feltűnőbb ; de e körül-
mény legkevesebbet sem segit azon, hogy a kötelező polgári 
házasság épen ugy erkölcstelennek,concubinatusnak ne tekin-
tessék és hirdettessék, amint a facultativ, nincsen az a hata-
lom, mely az egyháznak megparancsolhatná, hogy a polgári 
házasságot épen oly törvényesnek, erkölcsösnek hirdesse 
mint az egyházit, illetőleg pedig erkölcstelennek ne tekintse 
és igy mindazon következményeket le ne vonja belőle, me-
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lyeket eddig is a concubinatusból vont ; — a bűn mindig bün 
marad,még akkor is, ba az országgyűlés erénynek deciaráiná. 

E néhány pont felemlitése, ugy véljük eléggé feltünteti 
hogy mily gyenge lábon áll a bizottság jelentése a polgári 
házasság szükségének indokolása szempontjából, szerényeb-
ben bizonyára nem volt még indokolva semmiféle törvény-
javaslatnak szüksége sem, ami már önmagában véve ele-
gendő bizonyiték arra, hogy épen semmi szükségünk sincsen 
polgári házasságra, nem is szólva jelenleg vészes hatásáról. 
Mi megtettük kötelességünket, most a sor másokon van és 
ha ezek után mégis behozatnék a concubiuatus intézménye, 
nyugodtan mondhatjuk, non fuimus canes muti, diximus et 
salvavimus animain nostram. <? 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, junius 12. V é g é n c s a t t a n az o s t o r . Nem 

egyszer hangoztattuk mi már e helyen, hogy a liberalismus, 
habár lassan és óvatosan, különösen nálunk, de lépésről lé-
pésre oda irányozza minden törekvését, hogy a keresztény-
ség institutói necsak a nyilvános életből, hanem minden ta-
nitmányaival együtt még a lelkismeretből is száműzessenek, 
minek jelentősége egyértelmű a liberalismus által perhorres-
cált és az ultramontánok által hangoztatott azon tagadha-
tatlan igazsággal, hogy a liberalismus következetes kifejlő-
désében az emberiséget ismét a pogányság korszakába visz-
szavetni fogja. Tertium, kérjük szépen, non datur. A keresz-
ténység a világot a pogányságból alakította azzá, a mi, ha te-
hát a keresztenység a világból, a lelkismeretből száműzetik, 
a világ ismét ott lesz a hol a kereszténység előtt volt, azaz 
a pogányságba sülyedt vissza. 

Hatalmas lépésekkel haladunk e korszak felé, a pol-
gári házasság, mint a keresztény család eszméjének meg-
semmisítése óriási lökéssel veti vissza a társadalmat a po-
gány korszakba, ha pedig ehhez még az is valósulna, amit a 
,Honl tudósai kivánnak, ugy egy negyedszázad múlva csak-
ugyan fehér hollóként kellene csodálni az embert, ki a ke-
resztény eszmék iránt még némi hódolatot tanúsítana. 

De hát mit akar a ,Honl<í Mondjuk ki világosan : meg 
akarja ölni a keresztény lelkismeretet. O ugyan meg van 
elégedve avval és helyeslését fejezi ki a felett, hogy a pol-
gári házasság kötelezőleg fog behozatni a 7-es albizottság 
jelentése szerint ; azonban, minden tisztelete (?) mellett is a 
felekezeti jogok iránt, nem helyesli az albizottság a tekin-
tetben kifejezett e véleményét, hogy : „egyik egyház sem 
kötelezhető ari'a, hogy saját szertartása szerint összeadjon 
olyanokat, kik szabályai és hitelvei szerint nem kelhetnek 
össze*, no már minek is lenne ez, hiszen emellett megma-
radhat a ,Honl felfogása szerint a felekezetek joga iránti 
tisztelet — elvben, épen ugy mintha valaki elvben tisztelet-
ben tartaná ugyan, hogy nevezetesen a ,Honl czikkezőjét 
nem szabad megbotolni, gyakorlatban azonban mégis meg-
kísértené mennyit bir el a háta. 

De csak most jön a java, a czikk végén lelke benső 
érzelmének ugyanis a következő szavakban ad kifejezést a 
,Hon' : „mi csak azt látnók — úgymond — egyetlen helyes 
útnak, ha az állam kiszabná az egyetlen akadály határát, 
kötelékét (— de kérdjük, mi jogon ? hát ez nem ellenkezik 

a jogegyenlőséggel ? —) ezentúl egyetlen felekezetnek sem 
adna jogot arra, hogy az illető házasfelektől az egyházi ösz-
szekötés formalitásait megtagadhassa (— de ismét kérdjük, 
mire való e követelés, vagy mégis elismerni a ,Honl hogy az 
a polgári házasság nem valóságos házasság, hanem csak 
concubinatus ? —) „Mert a 'hoszan beszivott vallás és fele-
kezeti fogalmakat elnémíthatja havakra, talán évekre az 
egyéni rokonszenv és házassági fogadalom : de száz eset kö-
zül kilenczven lehet rá, hogy a gyermekkorben beszivott 
vallásos fogalmak nyomán az önvád felébredvén, ez a házas 
felek között kellemetlenségeket és viszályokat idézhet elő." 

Ha a ,IIonl által kifejezett követelést komoly figye-
lemre méltatjuk, oly következményekre jutunk, melyek bor-
zalommal töltenek el mindenkit, ki a kereszténység iránti 
tiszteletnek csak némi szikráját is hordja még keblében. 
E követelés nem egyéb, mint a legkiállhatatlanahb zsarnok-
ság, az egyház jogainak oly módoni lábbal tapodása, minőt 
még a legpogányabb kor sem mutat fel. Vagy hol van azon 
pogány fejedelem, ki az egyháztól követelte volna, hogy po-
gány és keresztény közt kötött házasságot megáldjon ? pedig 
ezt követeli a , H o n j o g o t akar tulajdonítani az egyház ál-
dásának megnyerésére nézve olyanoknak, kik a keresztény-
ségen kivül állanak, annak szentségeit megvetik, szolgáit 
gúnyolják és ugyanekkor és ezáltal az egyházat azon jogá-
tól akarja megfosztatni, hogy ő határozzon afelett, kik mél-
tók áldására. Ez nemcsak minden emberi fogalmat felülha-
ladó zsarnokság lenne, hanem egyszersmind szülőanyja is 
a legsajnosabb vallási közönyösségnek, mely egyiket sem 
tartván jobbnak, üdvösebbnek a másiknál, ezért egyiket 33m 
tiszteli és igy teljesen hitetlen nemzedéket szül. 

Csakis ily értelemben foghatjuk fel a ,22<m' azon sza-
vait, midőn azt mondja, hogy az önvád felébredésének meg-
akadályozására kell az egyházi áldá3t követelni. E szavak 
szerint az egyháznak közre kellene működni azon hiedelem 
megerősítésére, hogy a keresztények, nevezetesen pedig a 
katholikus felek közt kötött házasságok semmivel sem szen-
tebbek, sem üdvösebbek a házasfelekre nézve, mint ha azokat 
zsidóval, vagy nazarenussal kötnék meg, vagyis közre kel-
lene működni az egyháznak arra, hogy saját hivei előtt 
tegye megvetettél 0 űzze ki szivükből a házasság mint 
szentség iránti tiszteletet, miáltal mint azt első tekintetra 
mindenki belátja, az egyház nem leune egyéb mint uszály-
hordója a liberalismusnak, mint szolgája, mely az ő paran-
csát végrehajtja. Oh igen! ez uton legkönnyebben elérhetné 
a liberalismus végczélját, a pogány kor3zakot. 

Ennyire azonban talán még nem jutottunk, de ha még 
is az országgyűlésnek eszébe jutna ez esztelen és zsarnoki 
javaslatot elfogadni, ugy prófétai lélek nélkül előre megjó-
solhatjuk, hogy e tettével aláirná az ország halálos Ítéletét, 
mert annyi bizonyos, hogy ily törvény végrehajtására egyet-
len egy katholikus pap sem vállalkoznék, minek következ-
ménye börtön, vagy a legjobb esetben száműzetés lenne, pe-
dig Magyarország a katholicismussal él és vele el is vész, te-
tebát videant consules illetőleg patres conscripti. -f-

Znyovávalya. H o l m a r a d t e l a z l s t e n u j j a ? 
„T)e mortuis aut bene aut nihil", ez a becsületes embernek 
egyik jellemvonása, a felebaráti szeretetnek pedig főkelléke. 
Gyalázatos az olyan ember, a ki felebarátja becsületén csor-
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bát ejt; mert a legnagyobb kincstől, sőt nem ritkán élettől 
fosztja meg; de százszorosan roszabb az, aki vakmerőségé-
ben még a meghaltaknak sem hagy békét, hanem minden-
féle rágalmakkal szeretné még azon sirt is megrakni a mely-
ben dühének tárgya fekszik. Az olyan ember hasonló a hié-
nához, mely éjjeli időben megyen a temető helyekre, hogy 
ott eltemetett maradványból jól lakjék. 

Ily szeretetlenségre vetemedett a Fr. P. ' Mallin-
krodt Herman haláláról szóló czikkében, a hol ezen kérdést 
teszi föl : „Hol maradt el az Isten ujja, a melylyel a jámbor 
urak kecsegtetik magokat?" mely szavakban hitetlen zsi-
dók módjára, vagy az Isten mindenhatóságát — ha hiszi az 
Isten létét — vonja kétségbe, azért, hogy nem tarthatta fön 
ily derék férfinak — hogy milyen volt, facta loquuntur, éle-
tét, vagy a boldogultat, jámborsága s az egyházérti buzgó-
sága miatt, még holta után is gunytárgygyá akarja tenni az 
uj pogány nemzedék előtt, mint olyant, aki csak földi dicső-
séget szerezni akarván, most Isten által semmisittetett meg, 
vagy végre azon vakmerőségre emelkedett, mintha a katho-
lika isteni Egyház csakugyan nem volna már többé isteni s 
egyedül igazi, a tévely pedig magától az Istentől pártoltat-
nék, midőn épen az oly embereket, a kik nem csak pénzö-
ket, hanem életöket is készek az igazságért föláldozni, ki-
törli az élők könyvéből, ellenben oly embereket, a kik a té-
vely terjesztésén és az igazság elnyomásán hasonlag működ-
nek, s ha szükséges, pénzöket igen, de csak a mennyire 
reményök van azt kamattal együtt visszakaphatni, életöket 
azonban soha sem koczkáztatják, azokat nemcsak, hogy 
tűri, hanem még a dicsőség magasabb polczára is emeli. 

Hol maradt el itt as Isten ujja ? Majd meghallja a 
Fr. P.1 magától az itélő birótól, ha elközeledik azon óra, 

melyben neki is fognak csengetni a haldoklók csengetyüjével, 
ha lesz neki joga harangszóra, ha azonban kíváncsiságból 
hamarabb akarna feleletet kapni, röviden felelhetek : hogy 
valóban ott volt az Isten ujja, amely megjutalmazta kedves 
harczosát, nem ugyan valami ministeri támlával, vagy Bis-
marckféle berezegi czimmel, hanem az örökélet koronájá-
val, mely hogy mily nagyértékü azt a Fr. P.\ jól fogja 
tudni, ha hiszi azt, hogy az ember nem barom, hogy az em-
bernek van halhatatlan lelke, s igy, hogy van egy örökké 
tartó élet ; ellenben, ha nincs meg neki ezen meggyőződése 
akkor, mint a vaknak szinekről, hiába beszélnék neki ; ha-
nem inkább azon kérdést teszem fel én is: „hol maradt el az 
Isten ujja a ,N. Fr. P.'-tői, hogy ki nem törlé még a létezők 
sorából?" s felelek: hogy tanúskodjék a boldogult által ki-
mondottak bekövetkezéséről, ha csak erőszakosan ki nem 
végzi magát. Azért, hogy az egyháznak egyik vagy másik 
támasza elszenderül, nem távozik még tőlünk az Isten ujja. 
Sőt inkább, ha tetszik, támaszthat egy helyet tizet vagy szá-
zat is, ha kell ; a mint ezt a történelem bizonyitja. Minden 
müveit ember előtt ismeretes az, hogy a kereszténység első 
századaiban a pogányok azon véleményre jöttek, mintha a 
vértanuk véréből uj keresztények támadnának. Ez megtör-
ténhetik most is, hogy az Egyház egyik támaszának sírjánál, 
többen fognak támadni helyette. 

De hiába, a megrögzött megátalkodás bekötötte a 
mostani hitetlen világ szemeit ugy, mint sz. István első vér-
tanú idejében a zsidókét, kik minthogy nein állhattak ellene 

bölcseségének, rágalmazó nyelvekkel ölték meg őt. Igy tesz 
a mostani hitnélküli világ is, nem akarván elismerni az igaz-
ságot, hazugsággal pedig le nem győzhetvén azt, — min-
denféle sophisticai módon akarná tévútra elvezetni még az 
igazakat is. 

Ne féljen a ,N. Fr. P,' nem bukik meg a kath. Egyház 
egyik vagy másik támasza jobblétre szenderültével ; mert 
erős sziklára van épitve, melyet még a pokol kapui sem ké-
pesek megingatni. G. N. 

Berlin. M a l l i n c r o d t n a k u t o l s ó n a g y be -
s z é d e . (Folyt.) Sybel után felkelvén Mallinckrodt ekként 
semmisité meg a ,tudós' tanárt : „Már egyszer azon barátsá-
gos tanácscsal akartam önöknek szolgálni uraim, hogy gon-
doskodjanak róla, miszerint esetleges pótválasztások alkal-
mával lehetőleg sok tanár választassák meg képviselőnek, 
vagy még jobb : választassák meg valamennyi. Én azt, az 
eddig e házban tett tapasztalások után igen előnyös s hasz-
nos dolognak tartanám ; sőt ma még oly értelemben szeret-
ném fentebbi kérésemet módosítani : iparkodjanak, hogy, ha 
lehet, valamennyi tanárt egyszerre kapjuk ide; mert ha 
erre csak a pótválasztásokat használjuk fel, az a baj háram-
lik ebből miránk, hogy minden újonnan belépő tag szüksé-
gét érzi annak, utólagosan is mindazt elmondani, mit elmon-
dani az évek hoszu során át elmulasztott.. . . 

Ezek oly eszmék, melyeket Sybel képv. urnák már 
tegnapelőtti beszéde keltett én bennem, s melyeknek helyes 
s alapos voltáról mai hoszu fejtegetése alatt mindinkább 
jobban s jobban meggyőződtem. 

De már, ami magát eme fejtegetést illeti, mindenek 
előtt szemügyre veendő, hogy mi a thema probandum. Sybel 
képv. urnák ,thema probandum'-a, az volt, hogy tekintélyes 
egyházi Írókról bizonyítsa be, hogy azok eme tételt : „A de-
mocratia által az anarchia, s az anarchia által a hierarchia 
uralmát készítjük elő" — valaha felállították. 

Ezek voltak az ő szavai, vezéreszméje pedig az volt, 
bebizonyítani, miszerint az egyház részéről azon elvet szok-
ták követni, hogy elsőben a democratiának, azután pedig az 
anarchiának kedvezzenek, ugy hogy legvégül mind ennek 
hasznát a hierarchia vegye. Ez ama tétel, melyet mi tagad-
tunk, s melyet Sybel urnák bizonyítania kellett. Csakugyan 
nagy feneket is kerített neki, de kérdem az urakat : bebi-
zonyitott-e valamit ? . . . Egy szót sem ! Mindenféle mást be-
szélt, mi magában véve nem volt épen rosz ; sőt miről azt 
tartom, hogy nagyon hasznos, ha manap is ide s tova említ-
tetik. Ilyen például az a tétel, hogy „az utolsó itélet napján 
az állam is meg fog semmisülni". E tétel magában véve 
talán igen érdekes, de nem bizonyít semmit tisztelt előttem 
szóló (Sybel) javára. Mert tudnivaló dolog, hogy az utolsó 
itélet csak akkor leszen, mikor majd ég s föld elmúlnak, s 
hogy akkor az állam is el fog múlni, az talán mégis csak 
oly tétel, melyet mindenki ért s elfogad ? Aztán tökéletesen 
igaza volt VII. Gergelynek, midőn azt állitotta, hogy nem 
egy államnak keletkezése legalább is annyiban az ördög, 
mint a mennyei hatalmak közreműködésének tulajdonítandó. 
Hiszen, ezt maga Sybel ur is elismeri, midőn aquinói sz. Ta-
más eme mondatát idézi : ,A világi állam legtöbbnyire fog-
lalás s erőszak által keletkezik' — avagy talán nem igaz, 
uraim ? 
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Nézzünk csak vissza a legközelebbi múltba. Váljon az 
a német birodalom, melyre oly büszkék vagyunk, nem fog-
lalásokra vezetendő-e vissza, avagy talán békeséges, kölcsö-
nös megállapodások utján keletkezett-e ? Azt hiszem, hogy 
nem. Aquinói sz. Tamás tehát igen bölcs férfiú volt, ki oly 
tételeket állított fel, melyek még századok múlva is teljes 
érvényben fenállanak. Avagy talán nem igaz, hogy min -
denki köteles a törvényt betüszerint teljesiteni, kivéve, ha 
ez által a közjó veszélyeztetnék' ? Ki az, az igen t. urak 
közt, ki csak egy perczig Í3 haboznék valamely törvénynek 
teljesítése alól felmenteni magát, ha ezen engedetlenség által 
valamely nagy bajt háríthatna el a hazától ? Azt tartom, 
hogy elég hazafisággal rendelkeznének arra nézve, hogy ha-
sonló körülmények közt e veszedelmes ugrást megtegyék. 
Avagy talán nem igaz — tessék csak egy perezre köztársa-
sági viszonyok közé gondolni magát — nem igaz-e, hogy 
„az állam az ő törvényeit a sokaságtól, de az egyház Isten-
től kapja" ? Talán nálunk a sokaság nem gyakorol-e lénye-
ges befolyást a törvények hozatalára, törvényesek-e a tör-
vények a sokaságnak közreműködése nélkül, s nem volt-e 
tehát tökéletes igaza ama ,jezsuitá'-nak, aki ezt mondta ! Ha 
már most Bellarmin épen ezért mondatik államveszélyesnek ; 
mert azt állította: ,hogy az állam létezik, az az Istennek aka-
rata' — ugy erre csak azt mondhatjuk, hogy ez oly mondat, 
melyért igénye van hálánkra — annál is inkább, mint-
hogy ezen idézet által Sybel maga állítja azt, a mi czá-
folni akart. (Folytatjuk.) 

Berlin. K ü l ö n f é l é k . Poroszországban még foly-
vást tart, sőt egyre nagyobb arányokat vesz fel a katho-
likus hivatalnokoknak zaklattatása s elbocsáttatása, kik 
valamely katholikus egyletnek tagjai, annak daczára, 
hogy az alkotmánynak 30-dik czikkelye ekként hangzik : 
„Minden porosz állampolgárnak joga van oly egyletek s 
társulatokba lépni, melyeknek czélja nem ellenkezik az 
állam törvényeivel". (Hogy egyébiránt a törvénynek ked-
vezményei a katholikusokra nézve hatálytalanok, min-
denütt, hol a protestáns ,türelem' s a páholy uralkodik, 
azt itthon is tapasztalhatjuk.) Bismarck lapja, a ,Nordd, 
Alig. Zeitung' nagy diadalt aratott e napokban az által, 

hogy azt híresztelte, miszerint a német ,ultramontánok' a 
luxemburgi területen fekvő Echternachban ,papi gyarma-
tot' szándékoznak megalapítani olyan német papok számára, 
kik onnan májustörvényileg száműzetnek, minek folytán a 
luxenburgi igazságügyér rögtön törvényjavaslatot terjesztett 
az ottani kamra elé, mely a német papoknak a határoni át-
kelést megtiltja. (Jó lenne, ha Buda-Pesten is mihamarabb, 
hasonló törvényt hoznának; a nagy Luxemburg úgyis már 
megelőzött minket.) Falk minister most oly tvjavaslaton dol-
gozik, mely a szerzetesek viszonyait ,rendezendi'. Ezen ki-
vül a processiók ellen is készül egy tvjavaslat, mely a szent-
meneteket az utczáról a templomokba szoritja. Különös mo-
tívumai a közlekedésnek megakadályozása s a máshitüek-
nek zavarása. A franczia kormánynyal a lotharingiai me-
gyéknek uj körülírása iránt folytatott alkudozások immár 
befejezvék. Ezen alkudozások főleg a naneyi megye körül 
forogtak, melyeknek egyes, most már porosz területen fekvő 
részei részint Metzhez, részint Strassburghoz csatoltatnak. 
A szentszéknek helybenhagyása bizton váratik, ugy hogy a 

franczia-porosz politikai határ most már az egyházival 
összeesik. 

Paderborn. P ü s p ö k i b u c s u s z ó . (Folyt.)Fran-
cziaországon kivül a csalatkozhatlansági dogma megállapí-
tásánál még különösen a mi német hazánk is volt érdekelve, 
hol a gallicanismus mérge a febronianismus s josefinismus 
alakjában a szellemi s va.lási életet sokféleképen megron-
totta volt, s hol az u. n. német tudomány évtizedek óta el-
lenséges állást foglalt volt el az egyháznak tanitói tekinté-
lyével szemben. Mivé lett volna a német egyház, ha ezen 
felfuvalkodott, minden tekintélyt gyűlölő német tudomány-
nak módja leendett még vagy husz esztendeig igy tovább 
garázdálkodni, s a német tanuló ifjúságnak szivébe a döly-
fös engedetlenség szellemét becsöppegtetui ?! S ha még va-
laki kételkedhetett volna azon : szükséges volt-e a divatos 
pöffeszkedő tudománynak eme szörnyetegére ily halálos csa-
pást mérni : — az ,ókatholikusok'-nak s azok vezetőinek 
jelenlegi magatartása minden bizonynyal kinyitotta szemeit, 
mert e magatartás a helyzetet nevezetes módon tisztázta. 
Anyaszentegyházunk eme szenvedélyes ,ókatholikus' gyalá-
zói „közülünk mentek ki, de nem voltak közülünk valók" 
— Ján. I, 2, 19; — „mert ha közülünk valók lettek volna, 
„bizonyosan megmaradtak volna velünk." S váljon mostani 
ellenségeinknek eme nyilt, durva támadásai nem kevésbbé 
ártalmasak-e, mint hajdani barátainknak csalárd ölelései » 
Judácsókjai voltak? Nem jobb-e, ha a rothadt tagok el vá-
lasztatnak a testtől, melyet megmételyeznek, nehogy az 
egész test tönkre menjen ? S nem szerencse-e, hogy Német-
országnak katholikusai épen most állíttatnak ezen rideg al-
ternativa elé : vagy Krisztusért s következőleg annak anya-
szentegyházáért, vagy Krisztus ellen ; mert a félszegség » 
határozatlanság gyűlöletes Isten s emberek előtt ! 

Ismétlem szeretett hiveim, sürgős kérésemet s intése-
mot : „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, kik juhok ruháza-
tában jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok" — 
Máté, 7, 19; más szikláját az igazságnak ne ismerjétek el 
soha, mint azt, melyet Krisztus maga emelt számunkra ; ne 
váljatok el soha Péter sziklájától, hanem mind halálig 
egyesülve maradjatok vele a hitnek egységében. 

II.) Szent Péter székével való egyességtek azonban nem 
csak a hitnek, hanem a szeretetnek is egyessége kell, hogy 
legyen. Mert ha a kereszténységben a hit az első s legszük-
ségesebb, akkor a szeretet a legmagasabb, legmagasztosabb. 
„Legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhes-
sem — mondja az apostol. — I. Cor. 13, 2 — ha szeretetem 
nincs, semmi vagyok." A kereszténység a szeretetnek egy 
nagy szövetsége, melyet Krisztus alapitott, s melynek el-
nöke, sz. Ignácz vértanú, az apostolok eme nagynevű tanít-
ványának szavai szerint a római egyház. Ezzel az egyházzal 
meg nem egyezni a hitben eretnekség ; a szeretetnek egysé-
gét, mely Péter székéhez fűz, szétbontáni szakadárság. 
Mindkét nehéz bün s súlyos vétek gyümölcse azon kevély-
ségnek, mely az egyházi rend ellen felágaskodik, s végül, 
mint hajdanta Lucifer maga Isten ellen támad. 

Az igazi katholikus magaviselet eme második lénye-
ges alkatrészét, a szent Péter székéhez való szeretetteljes 
ragaszkodást illetőleg kevés szóval eleget mondhatok. Es-
küvel fogadtam engedelmességet, szeretetet és hűséget annak, 



379 

ki szent Péter székén jogszerüleg ül, Krisztus helytartójá-
nak, a római pápának. De a mily kevéssé uj a tévmentes-
ségi hitczikkely, époly kevéssé uj ezen, általam esküvel fo-
gadott kötelesség is, mely ellenkezőleg régebbi kötelmeim-
ben már benfoglaltatik. Benne foglaltatik nevezetesen Isten 
negyedik parancsolatában : ,Atyádat s anyádat tiszteljed, 
hogy hoszu életű légy a földön." Szeretem s tisztelem földi 
szüleimet még a siron tul is, habár, fájdalom, korunk mind-
inkább eltompul a fiúi kegyelet szent kötelessége iránt. 
Mert hova nem jutottunk már e tekintetben, mily nehéz s 
fájdalom, igaz panaszokat nem vagyunk kénytelenek na-
ponkint hallani arra nézve, hogy a gyermekekben az enge-
delmesség, a szüleik iránti szeretet s kegyelet érzete mind-
inkább elgyengül ! Pedig a kegyeletnek kötelessége, melyet 
Isten minden halandónak szivébe beleir, s melyet onnan csak 
a természetellenes durvaság s érzéketlenség törülhet ki, a 
legkedvesebb előttem mindazon kötelességek közt, melyeket 
teljesítenem kell. (Vége köv.) 

Itóma. A p l e b á n o s o k n a k a n é p á l t a l i m e g -
v á l a s z t a t á s a ' ügyében a zsinati sz. congregatio legújab-
ban a következő határozatot bocsátotta ki. 

„A gonosz irányú társulatok, melyek lázas erőlködé-
sei szünet nélkül azon czélra vannak irányozva, hogy a köz-
hatalmat magokhoz ragadják, s melyek, mihelyt ez nekik 
sikerült, semmit sem mulasztanak el arra, hogy Jézus Krisz-
tus anyaszentegyházának alapszerkezetét feldúlják;— e 
társulatok legújabban odáig vetemedtek, hogy Olaszhon szi-
vében is fellázitva a népeket, arra csábitsák azokat, hogy 
ama bizonyos svajcziakat utánozzák, kik vakmerőségökben 
annyira mennek, hogy azt hiszik, miszerint joguk van a hí-
veknek lelki vezetéséről is gondoskodni. 

De a mi még ennél is roszabb : vannak egyes papok is, 
kik engedve a csábitásnak nem riadtak vissza attól, oly plé-
bániai hivatalt elvállalni, mely ily vétkes uton bízatott rá-
jok, s annak teendőit épannyi vakmerőséggel mint arczát-
lansággal elvégezni. Ez oly súlyos bün, mely az egyházi 
hierarchiát végkép halomra dönti. Azt mondja Coelestin 
pápa : „Illik, hogy mi egyháziak a hivő nép élén haladjunk, 
nem pedig, hogy utána sántikáljunk. Kötelességünk arra ta-
nítani a népeket, mi szabad s mi nem, a helyett, hogy szen-
vedélyeiknek vakon hódoljuk." — Can. Docendus 2. d. 63. 
— Különös neme a bátorságnak kell hozzá, hogy valaki a 
szentatyák határozott véleménye ellen fellázadjon. Vétek ez, 
épannyi tűrhetetlen kevélységről mint engedetlenségről ta-
núskodó. „Innen származik, teszi hozzá VII. Gergely, legna-
gyobb része azon zavaroknak, melyek az egyházat nyugta-
lanítják, szent vallásunknak roppant kárát okozzák s okai 
annak, hogy hitelvei lábbal tapodtatnak" — ,Siquis deinceps' 
12. et ,Quon.' 13. qu. 7. — Nem kell tehát csudálkozni rajta, 
ha a szent canonok e vétket mindenha erélyes hangon kár-
hoztatták s nehéz büntetéseket szabtak rá. Igy tett az álta-
lunk már emiitett VII. Gergely ; igy II. Paschal. II. Sándor 
s a III. Sándor alatt tartott lateráni zsinat, melyek mindnyá-
jan ünnepélyesen az egyházi investiturát semmisnek nyil-
vánították, mihelyt az világiak kezeiből vétetik, s kijelen-
tették, hogy oly papok, kik ilyetén investiturát elfogadnak, 
a templombai belépéstől eltiltvák s nyakasság esetében min-
den papi ténykedéstől felfüggesztvék. Sőt, ezen vétek ak-

kora megsértését az egyházi joghatóságnak foglalja magá-
ban, hogy a tridenti zsinat külön kárhoztató Ítéletet mondott 
ellene s az ,Apóst. Sedis1 kezdetű pápai rendelet (4. Id. oct. 
1869.) latae sententiae excommunicato szabott rá, mely kü-
lönösen a római szentszéknek tartatik fenn. 

De miután a szent canonoknak minden szabványai, 
annak daczára, hogy azok a legüdvösebb intéseket tartal-
mazzák, nem elégségesek arra, hogy az ujitóknak gonosz-
ságát megzabolázzák, s őket megakadályozzák abban, ne-
hogy Olaszország felsőbb tartományaiban utánozzák ama 
vétket, melyet a szentszék csak nem régen Svajczban nyil-
tan kárhoztatott, — azért szentséges atyánk, IX. Pius, azon 
szeretetteljes gondosságnál fogva, melylyel minden hivei 
iránt viseltetik, elrendelte, hogy ezen zsinati szent congre-
gatio hasonló bajjal hasonló gyógyszert szembesítsen. El-
rendelte tehát, hogy a velenczei s milánói tartományokban, 
s mindazon megyékben, melyek e kettőnek patriarchalis, il-
letőleg érseki joghatósága alatt állanak, érvényesíttessék s 
alkalmaztassák mind az, amint ezennel ezen jelen határozat 
által alkalmaztatik s érvényesíttetik is mind az, mi a mult, 
1873. évi nov. 21 -érői kelt körlevélben Svajcz számára a 
nép általi papválasztásokra vonatkozólag legbölcsebben el-
határoztatott. 

Minélfogva bárki, a ki a fentemiitett megyékben akár 
templomot, akár bármiféle egyházi hivatalt, vagy javadal-
mat hatalmába keríteni merészel azon ürügy alatt, hogy a 
nép szavazata által pappá vagy lelkészszé választatott, s a 
ki e minőségében egyházi ténykedést végez, eo ipso a na-
gyobbik, a szentszéknek különösen fentartott kiközösítés s 
minden egyházi büntetés alá esik, olyképen, hogy az ekként 
sújtottak a nép által mint idegenek s tolvajok kerülendők, 
kik csak azért jöttek, hogy másnak birtokát jogtalanul el-
foglalják s a sziveket és lelkeket megrontsák. Igy határozta 
ezt ezen zsinati sz. congregatio, rendelvén egyúttal, hogy 
mindezen szabványok a hivek által szorosan s szigorúan 
megtartassanak, nem véve tekintetbe bármiféle kivételt 
vagy kiváltságot, még olyant sem, mely különös felemlitésre 
méltó leendett. Kiadva Rómában, a zsinati sz. congrsgatio 
titkársága által, 1874. május 23-án. Caterini bibornok sat. 

Missiói tudósitások. (Folyt.) 5. Szóljunk valamit 
Ecuadorról, amaz egyetlen egy államról, melynek elég bá-
torsága volt 1873-ben Róma elfoglalása ellen tiltakozni ; ama 
köztársaságról, melyet derék elnöke Garcia Moreno 1873. 
okt. 8. Jézus sz. szivének oltalma alá helyeze, s mely a sz. 
atyának bizonyos évi járadékot is rendelt mindaddig, „mig 
az olasz bitorlás ephemer diadalának vége nem lesz". 

1871-ik elején indult el Quitóból, a köztársaság fővá-
rosából néhány jezs. missionárius az indiánok közé, s három 
ponton kezdék hirdetni az evangéliumot : t. i. Gualaquiza-, 
Macas- és Archidomában Napo partjain. Mindjárt az első 
évben 3 templomot épitettek és 4 iskolát nyitottak ezen vad 
törzsek között. A gualaquizai állomást később kénytelenek 
voltak elhagyni ; mert a nép iszonyú vadsága miatt semmire 
sem mehettek, s Loretóban telepedtek le. Ez utóbbi helyen 
vasárnaponkint 1000-nél több jelen meg a sz. misén ; heten-
ként kétszer tanitás tartatik 230 házasnak, 166 özvegynek, 
80 mindkétnembeli fiatalnak és 200 gyermeknek. Iskolába 
jár 130 fiu, fiu, és 200 leány. — A kormány látván az őr-
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vendetes eredményt, több atyát szándékozik az indiánok 
közé küldeni. Itt tehát nem félnek a jezsuitáktól ! 

Angol jogérzet. Móricz-szigeten van angol egyházi 
hivő 375; skót egyházi 111; különféle prot. felekezetű 5,487; 
róm. kath. pedig 72,359. Az angol hudget ezen hivők közt 
ily arányban osztja fel az államsegélyt: az angol egyháziak 
kapnak 3,300 ; a presbyterianusok 430 ; a róm. katholikusok 
pedig 3,600 font st.). — Ez meg »angol rendszer" ! . . Vagy 
az mindegy ? . (Folytatjuk ). 

VEGYESEK. 
= Magyarország herczegprimása, mint halljuk, egy 

folytonban utazott Bécsből Florenczig, hova csütörtökön este 
érkezett, s másnap reggel folytatván útját pénteken este érke-
zett a szentvárosba. Arra nézve, váljon a kegy. kinevezett 
szepesi püspök Rómában fog-e felszenteltetni, eddig határo-
zott megállapodás még nem történt. Azon czimre nézve, me-
lyet ö emja magának választani fog, azt halljuk, hogy ez, 
ha lehetséges ,St. Bartholomaei in insula' lesz, melyet már 
Batthány primás is viselt, ki 1782-ben VI. Pius pápa által 
választatott bibornokká. 

— Samassa József egri érsek ő excja nem rég Ara-
nyos-Maróthon időzött. Fogadtatásáról a következőket irják 
a ,M. P.'-nak : Mezővárosunk közönsége már délután négy 
órakor az esős idő daczára tömegesen tódult az érkező ma-
gas vendég elébe, öt óra tájban taraczkdurrogások jelezvén 
érkezését, a néptömeg a szó szoros értelmében eltorlaszolta 
az utat, s megállításra kényszerité a gróf Migázzy négyes 
fogatán megérkezett érseket. Az éljenvihar lecsillapultával 
Kiss Sándor helybeli birtokos ügyvéd meleg szavakkal üd-
vözölte őt Megérkezte után, az üdvözlésére sietett főispán 
gróf Migázzy, s utóbb a megyei tisztviselői kar főnökeinek 
tisztelgő látogatását fogadta. Az est beálltával ünnepélyes 
kivilágitás s fáklyás menet rendeztetett tiszteletére, amely 
alkalommal Rónay Camill magyar, és Rakovszky István tót 
nyelven tartott szónoklataira, az érsek láthatólag meghatot-
tan válaszolt. Másnap a város közönségének küldöttsége 
tette hivatalos jellegű tisztelgését, utána a közelfekvő falvak 
a helybeli izraelita hitközség és a magánzók hoszu sora. 
Harmadnap reggel távozott körünkből az érsek, de nem tá-
vozott anélkül, hogy jótékonyságát ujolag ne tanusitsa. Az 
épülőfélben levő elemi iskola épitési költségeire, melyhez már 
korábban tetemes összeggel járult, ez alkalommal ismét 1000 
frtot, a szomszéd Hizér község iskolájának pedig 200 frtot 
adományozott. Ezen nemeslelkü adományokat Aranyos-Ma-
róth közönsége hálálja meg. 

— Győrből azt irják nekünk, hogy az ottani páholy e 
napokban először került azon helyzetbe, hogy elhunyt test-
vért temetőbe kisérni kellett. Ugylátszik, a páholy szokásai 
közé a testvérek temetésén való megjelenés is tartozik ; leg-
alább ez esetben testületileg jelentek meg a helybeliek s 
számos vidéki, s a szabadkőműveseknek sajátos begombolt 
komolyságával léptek a sirhoz, egyenkint port hintve az 

elhunyt bajtárs hamvaira. Jelvények nélkül léptek fel, ha-
csak az általuk igen felkapott cylindert s a ,kőmüves-sza-
kált ' nem veszszük annak. E temetés a győri laicusokra 
nézve azért nevezetes, mivel azt látták, hogy a páholy, mely 
egy idő óta kevesebb zajjal ,dolgozik', nemcsak meg nem 
gyengült, hanem inkább, a mi illeti a tagok számát, gyara-
podott. Továbbá az elhunytról eddig nem igen tudták, hogy 
,testvér' volt ; s igy azt gyanítani, hogy miként ő ugy mások 
is vannak, kik krypto-kőmüvesek, s igy bírván a jóhisze-
műek teljes bizalmát, evvel a páholy javára kőműves kö-
telesség szerint bármikor visszaélhetnek. S igy van ez 
mindenütt. 

— A freiburgi egyetem mellett eddig fennállott con-
victus katholikus hittanulók számára a nyári félév végén be-
záratik, mert tagjai egy világi tanárnak a német történe-
lemből tartott előadásait, melyben az a kath. egyházat foly-
tonosan megtámadta, egytől egyig odahagyták. 

— A londoni katholikus egyetem sz. Mihály napkor 
fog megnyittatni. Előlegesen csak száz tanuló fogadtatik 
be. O szentsége külön brevét intézett az egyetemi igazgató-
sághoz, mely legközelebb valamenyi angolhoni kath. tem-
plomban felolvastatni fog. — Cullen bibornok utasitást vett 
a szentszéktől, hogy irhoni egyházi zsinatot tartson, mely a 
zárdák az államhozi viszonyával, a jezsuiták jogi helyzeté-
vel s azon törvénynyel fog foglalkozni, mely a pápai bullá-
kat Angol- s Irhonban érvényteleneknek nyilvánítja. 

— A Bakács kápolnát Esztergomban ő Emja teljesen 
kijavítatja. Minthogy ez a basilikának építészeti gyöngye, 
nagyszerű fénybe akarja helyezni, azért 25—30 ezernyi 
költségvetést fogadott el a művészektől, kik a munkát már 
meg is kezdették. Szűz Mária kegyeletes képe máj. 14-kén 
körmenetileg a basilikaegy másik oltárára tétetett. Ez alka-
lommal ő Emja szokott ékesszólásával elmondta a kápolna 
történetét, lelkesedve intve a hívőket szűz Mária tiszteletére, 
annál is inkább, mert hiszen tisztelék őt a törökök is, kik 
midőn e várban annyi gazdag épületet lerontottak,e kápolnát 
megkímélték. Az újítás félév alatt végre lesz hajtva. (,M. S.') 

— A trieuti képviselő, báró Práto, pap, a bécsi biro-
dalmi tanácsban Stremayr ismeretes törvényjavaslatai mel-
lett szavazott. Ezért püspöke őt a divinis felfüggesztette, mig 
ebbeli nézetét meg nem változtatja, minek következtében 
a báró ur képviselői mandátumáról lemondott, de nem anél-
kül, hogy azon levélbe, melylyel lemondását a birodalmi ta-
nács elnökének tudtára adta, be ne szúrta volna ezen époly 
ügyetlen, mint hazug phrázist : „Ebből láthatja elnök ur, 
hogy a kath. pap, mint képviselő nem egészen szabad és 
független.' — Tudhatná a tisztelendő volt képviselő, hogy 
a kinek esze s szive helyén van, az igen sok dolgot nem te-
het, amit az ostoba vagy jellemtelen ember a legnagyobb 
könnyüdedséggel véghez visz s ha ő aztán ez utóbbit ,sza-
badabb'-nak hiszi s vallja amannál, ugy ebből csak az kö-
vetkezik, hogy a trienti választóknak igen könnyű lesz, báró 
Prátónál okosabb s jellemesb képviselőt küldeni a birodalmi 
tanácsba, mit, reméljük, meg is tesznek. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A második félév közeledtével arra kérjük t. előfizetőinket, miszerint minden zavarnak elkerülése végett előfi-

zetésük megújítása iránt minél előbb intézkedni, s erre postai utalványokat használni méltóztassanak, miután könyvárusi 
uton hozzánk érkező előfizetéseket, tekintve lapunk amugyis eléggé csekély árát, kénytelenek volnánk nem érkezettek-
nek tekinteni. — Ezenkívül t. előfizetőinket ismételve nyomdánk s kiadóhivatalunk helyiségváltoztatására figyelmeztetjük, 
amennyiben jelenlegi helye : Pest, országút, 39. szám, Luby-ház. 

A ,Religió'-nak előfizetési ára egy félévre 5 ft. o. é. Ajánljuk lapunkat a t. közönségnek szives figyelmébe. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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fizetése. — Vegyesek. 

Pius és Dávid. 
(Vége.) 

De az ephratai pásztor meg nem ijedt vérroko-
nának eme gyengédtelen fogadtatásán, az egyház 
sem 'hátrál , ha buzgó fáradozásait a hálát lan em-
beri nem mindjár t visszautasítja is. Dávid ellenke-
zőleg Saul k i rá lyt keresi fel, hogy beszéljen vele s 
szolgálatait a ján l ja fel neki. Ez az Saul amolyan 
forradalmi király, minő elég van a Krisztus utáni , 
19. században is. U g y került a t rónra, hogy a nép, 
fellázadván Sámuel, a főpap s a theocraticus uralom 
ellen, fellázadt maga az Úristen ellen, ki eladdig 
egyedüli kirá lya volt. S valamint mai k i rá lyaink 
közt sokan — talán kevés lenne, ha azt is monda-
nók : legtöbben — — nem aka r j ák többé az egy-
házat s azon szolgálatokat elismerni, melyeket ez a 
társadalomnak folytonosan tesz, igy Saul sem is-
merte többé Dávidot, ámbár ez kevéssel azelú'tt ud-
varában vol t ; — feltűnő, s aligha jelentőség nél-
küli feledékenység ! 

Izraël k i rá lya azonban, meglehetős szorult 
helyzetben lévén, elfogadja a pásztornak jó szolgá-
la ta i t ; hanem saját fegyverzetét, saját mellvértjét 
szeretné r á agga tn i ; — azt mondja neki : ,Nem áll-
hatsz te ellen e filiszteusnak, meg sem vihatsz vele, 
mert gyermek vagy, az pedig hadakozó férfiú i f jú-
ságától ' — 33. v. — épen igy beszél a mai diplo-
matia IX . Piushoz is. „Szentségednek kedélye tul-
gyengéd, azt mondhatnók gyermekded. Tegyen 
ugy , mint mi, kik a csalással csalást, a for té ly lyal 
for té lyt szembesitünk. A forradalmi pár t felette 
hatalmas manap, engedni kell ideiglenesen az egyik 
ponton, hogy a másikon annál sikeresben megtá-
madhassuk. Tegyen, ismétel jük: tegyen Szentséged 
ugy , mint mi, beszéljen a : mai világ nyelvén, hasz-

ná l ja kedvencz eszközeit, dicsérje a jelenlegi kor-
mányzási gépezetet, ezeket a parlamenteket , állitóla-
gosan felelős ministereivel, ezeket a papir-alkotmá-
nyokat mától holnapig való törvényeivel, békül jön 
ki, legalább külsőleg, az absolut önhata lmú állam-
mal, igy aztán sikerülend talán, ha maholnap vala-
miféle fordulat talál beállani, ügyén lenditeni. Csak 
visszanyerje a mije volt, mi módon, mily eszközök 
u t j án kapja , ugyan ki törődnek ezzel; — csak ne 
legyen oly rettenetesen őszinte, oly időszerűtlen ül 
igazságszerető; mert ezzel csak ellenségei számát 
növeszti." 

Dávid néhány perezre teljesiti a k i rá ly kivá-
natá t „és Saul felöltözteté Dávidot az ő ruháiba, és 
réz-sisakot tőn fejére, és pánczélba öltözteté ő t " . 
De már az első lépésnél, melyet ekként felöltöz-
tetve tett , észrevette, hogy*az egész fegyverzet 
mozdulatainak szabadságát tetemesen akadályozza ; 
,mert nem szokta vala ' , s ezért igy szólt Saulhoz : 
„Nem já rha tok i g y ; mert nem szoktam. És letevé 
azokat. Es vevé bot já t , mely mindenkor kezében 
vala. Es választva magának őt igen sima követ 
a patakból, és azokat pásztor- táskájába tevé, mely 
nála vala , és a pa r i t tyá t kezébe véve, és elindula a 
filiszteus ellen". (39. s 40. v.) 

IX . Pius is egy perezre a jelenkor k i rá lya inak 
fegyverzetét vette magára, amennyiben ezt mint 
Krisztusnak földi helytar tója tehette. 1848-ban 
par lament je volt és nemzetőrsége — rézsisakja s 
mellvért je, melyhez sem ő, sem elődei nem szoktak 
volt soha. De csakhamar észrevette, hogy ez csak 
nehéz, haszontalan teher, mely fontos feladatá-
nak teljesítését, a népek s nemzetek boldogitásának 
eszközlését megakadályozza, lehetlenné teszi ;csak-
h a m a r le is vetette magáról e haszontalan terhet 
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azt mondván: „Arra, hogy a pokol szolgái s hatal-
ma ellen harczoljak, elég fegyver nekem az én pász-
tori botom, azután kiválogatom azon eszméket, 
melyeket az időknek folyása minden kétségen kivül 
helyezett, elődeim részint positiv tanitó szava, ré-
szint az ellenkezőnek kárhozatatása által, melyek-
nek igazsága oly fényes, átlátszó, mint a pataknak 
sima kövecskéje, s Syllabus-sá fűzvén egybe azokat, 
ennek segitségével indulok harczra az istentagadás 
óriási hatalma ellen ; — nem kell nekem egyéb 
fegyver". 

Gróliát, midőn Dávidot ily szerény fegyverzet-
tel maga ellen támadni látná, félig haragudva, félig 
gúnyosan igy szól hozzá : „Váljon eb vagyok-e én, 
hogy bottal jösz rám. Es megátkozá a filiszteus 
Dávidot az ő isteneivel, és mondá Dávidnak: Jöszte 
hozzám, és az égi madaraknak és földi vadaknak 
adom testedet". (43 s 44 v . ) . . . . „Mitakarsz" ,k iá l t 
IX. Pius szemébe a páholy óriása, — „csak nem 
azt hiszed talán, hogy u. n. szellemi hatalmadtól 
félek? Tudd meg, hogy józan, emberi eszemnél 
fogva véghetetlenül feletted állok, — sem eb, sem 
bárány nem vagyok, hogy a te parancsaidnak en-
gedelmeskedjem. Esküszöm, a lelkismeret szabadsá-
gára , a független erkölcsre, az emberi jogokra, a 
89-iki elvekre, a modern világra — esküszöm, hogy 
uralmadnak, hatalmadnak, befolyásodnak vége van. 
A te Krisztusod el tűnt örökre sa pápaság meghalt, 
minden babonás czaffrangjával együtt . A vasutak, 
a táviró, a gőz, ezek temették el Krisztust, a pápát, 
az evangéliumot s az egész egyházat — egy isten-
nőt imádandunk ezenful a földön : az Eszistennőt" ! 

S ezekre IX. Pius Izraël pásztorának szavai-
val felel: „Tekardda l és dárdával és paizszsal jösz 
rám, én pedig a seregek Urának, Izraël seregei Iste-
nének nevében jövök ellened, kiket ma kigúnyol-
t á l ; és az Ur kezembe ad téged, és fejedet veszem ; 
és a filiszteusok tábora testét ma az égi madarak-
nak és földi vadaknak adom ; hadd tudja az egész 
föld, hogy van Isten Izraëlben ; és ismerje meg az 
egész gyülekezet, hogy nem kard és nem dárda 
által szabadit az Ur ; mert ővé a harcz, és titeket 
kezeinkbe ad". 

De itt megszűnik a hasonlatosság. 
Az újkori Dávid harczkészen áll ugyan, de a 

hivek összlete még koránt sincs elkészülve, koránt 
sincs elhatározva arra, hogy hasonló bátorsággal 
sikra szálljon szent hitünk megtámadói, tagadói s 
elnyomói ellen. Pedig a velünk szemben álló Gró-
liát oly szörnyeteg, mely ellen Jericho harso-

náira, vagy a Sennacherib ellen csudásan kikül-
dött angyalokra számitanunk önámitás lenne ; ön-
bátorságunkra támaszkodva homlokba kell, hogy 
sujtsuk, mint Dávid Gróliátot, hogy a kő homlo-
kába akadjon, és leessék arczczal a földre (49 v.) 

De erre szükséges, hogy az u j Dávid szabad 
legyen, független, senkinek sem alattvalója. Hogy 
erejét szabadon fejthesse ki, szabadon alkalmaz-
hassa, s hogy a hi veknek összlete szoros, benső egy-
ségben legyen vele, rendületlenül ragaszkodva az 
egyház fejéhez, a római pápához, s hogy mindnyá-
jan hivők is legyenek a szónak teljes értelmében. 
Bármely részében, bármely tagjában megbénult 
test nem hasonlit az ephratai fiatal, erőteljes, bátor 
pásztorhoz. 

Pedig az egyház teste megvan bénitva, mihelyt 
nem engedelmeskedik a főnek, mihelyt nem tekint 
s nem törekszik oda, hova IX. Pius tekint és tö-
rekszik. 0 szentsége legújabban ismételten a pá-
holynak aljas s vészes műveleteire figyelmeztetett 
bennünket, kötelességünk tehát minden erőnkből 
közreműködnünk arra, hogy ez ádáz szörnyeteg 
homlokán sujtassék. De ezen Gróliát csak akkor fog 
majd arczára esni, ha innen is, tul is ,tiszta helyzet'' 
teremtetik, lia a határozatlanok, a gyávák, a szá-
mitók vagy kijózanodnak s akkor hozzánk állanak, 
vagy végképen az ellenség táborába szöknek át, 
hogy szabaduljunk tőlök, szabaduljunk azon nyűg-
től, mely egyházunk testét minden mozdulatában gá-
tolja, akadályozza, gyakran végképen megbénitja. 

Bár IX. Pius, ki 28 esztendő óta az egyház 
szabadságáért oly dicsőségesen küzd; uralmának 
29-dik évében trónja zsámolyánál látná ellenségeit, 
eltévedt fiait s mindazokat, kik valaha félreismer-
ték őt, s a melyet kormányoz, az egyházat — ! Bár 
ez esztendőben mondhatnók az Írással: „Et gigás 
non salvabitur in multitudine virtutis eius" s IX. Pius 
annyi b a j s üldöztetés, annyi keserv s súlyos gond, 
annyi szenvedés s küzdelem után végre már a diadal 
napját is iáthatná. n. 

A papság állása a mai politikai mozgalmakkal 
szemben. 

Az életet napjainkban minden irányban, a társadalom 
minden rétegében a politika uralja. A hivatottak köréből 
alászállott a politikai viszketegség egész a mesterember mű-
helyéig, sőt a favágó is avval foglalkozik. Ami még ennél is 
több, gyermekeket is lehet itt ott politikáról beszélve hal-
lani és az utóbbiakat kivéve a figyelmes szemlélő előtt nem 
lehet titok, hogy a jelenleg uralkodó politikai mozgalmakba 
a nevezett elemek mind befolynak és állásuk szerint azok-
kal szemben állást is foglalnak. 
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Van az emberi társadalomnak egy osztálya, melynek 
állását ba figyelembe veszszük, lehetetlen lesz eltagadnunk, 
hogy valamint őt minden társadalmi mozgalom legközelebb 
érinti, ugy befolyásánál fogva nem nagyrészt, hanem legna-
gyobbrészt tőle függ a mozgalom irányát és igy eredményét 
is meghatározni, értem pedig ez osztály alatt a papi osz-
tályt. A papi osztály épen e kettős tulajdonságánál fogva 
lehetetlen, hogy ő is bizonyos állást ne foglaljon el általában 
minden, nevezetesen pedig a napjainkban uralkodó politikai 
mozgalommal szemben, csak az a kérdés, hogy minő legyen 
tehát az elfoglalandó állás? váljon passive viselje-e magát a 
papság, vagy tényleg is befolyjon. E kettős kérdés megfej-
tésével sokan foglalkoztak már eddig is s ha ezt mi is tesz-
szük, teszszük azt a kédés fontosságánál — teszszük azon 
körülménynél fogva, mert napjaink politikai mozgalmaiban 
az egyházi érdekek első sorban szerepelnek ; főleg szemünk 
előtt fogjuk tartani a választásokat, van-e t. i. a papnak e 
téren betöltendő hivatása, minő eszközöket lehet, szabad és 
kell felhasználnia, mely határig szabad kiterjeszkednie ? 
Hogy ezen kérdésekre alaposan megfelelhessünk, előbb azon 
ellenvetéseket fogjuk fontolóra venni, melyeket elő szoktak 
hozni, hogy a papságot a politikai mozgalmakban való tény-
leges részvéttől elmozdítsák. 

I. 
Ezen ellenvetéseket legtökéletesebben találjuk össze-

állítva a liberális lapokban. E téren naponkint visszhangoz-
tatni halljuk, hogy nem fér össze a papi méltósággal és hi-
vatással, hogy veszélyezteti a hivek lelki üdvét, aláássa a 
papi tekintélyt, ha politikai ügyekbe avatkozik. Hozzájárul, 
hogy magok a papok még meg is toldják az ilyen ellenveté-
seket azon hozzáadással, hogy a papnak sem pénze, sem 
ideje nincsen és hogy csak kellemetlenséget okoz magának. 
De vannak oly papok is, kik egészen ideális szempontból 
osztják a hasonló nézeteket, kik t. i. komoly asceticus alap-
elvekre hivatkoznak. Ez utóbbiak mindenesetre jogosan meg-
várhatják, hogy aggodalmaikat figyelembe vegyük, minde-
nekelőtt azonban elvileg szándékozunk a kérdést tárgyalni. 

Bir-e a pap egyáltalában hivatással, hogy politikai 
ügyekbe avatkozzék ? 

Jézus Krisztus az apostolokat nem ruházta fel po-
litikai küldetéssel. Valamint ő az égből jött, hogy a lel-
keket természetfeletti igazságai és kegyelmével az örök 
üdvösségnek megnyerje, ugy apostolait és ezek utódait is 
csak azon küldetéssel bizta meg, hogy az örök igazságo-
kat hirdessék, az ég kegyelmét a szentségekben kioszszák 
és a lelkeket megmentsék. Az apostolok valóban csakis a 
lelkekhez fordultak és nem a társadalomhoz, a politikai in-
stitutiókat érintetlenül hagyták és nem törődtek sem a rab-
szolgák, sem az urak társadalmi jogaival, az ég volt vég-
czéljuk és nem a társadalom földi rendje. Ha a későbbi szá-
zadokban a pápák és püspökök világi ügyekbe bonyolódtak, 
ugy cz csak különös történelmi viszonyokból folyt, de egy-
szersmind nagy nehézségek forrása lett az egyházra nézve. 

Meg kell vallani, hogy az itt felhozott okok az igazság 
sok látszatával, sőt magával az igazsággal is birnak. Igaz 
az, hogy minden papi működés végczéljának az örök üdvös-
ségnek kell lenni. Nem kevésbbé igaz, hogy az emberi nem 
újjászületése a lélek újjászületése által hajtatott végre és 

hogy nagy veszélyt tett magában az apostoli hivatal össze-
kötése a világi hatalmakkal. De tagadható-e, hogy az Ud-
vözitő azt akarta, hogy a népek taníttassanak ? a család 
megujittassék ? a nő, gyermek és rabszolgák felemeltesse-

t nek azon mélységből, hova őket a pogány társadalmi rend 
kárhoztatta ? És nem világos-e, hogy az örök igazságosság-
nak megfelelő társadalmi rend múlhatatlan feltételét képezi 
az egyéni ker. élet épségének és tisztaságának, hogy rosz és 
keresztényellenes nyilvános állapotok az egyeseket is elvon-
ják végczéljoktól, valamint megfordítva a jól rendezett tár-
sadalom egyengeti és biztosítja az utat az ég felé ? Ezt az 
igazságot legkevesbbé lehet napjainkban félreismerni, midőn 
az egyént a tanitó és nevelő az úgynevezett culturában egé-
szen elnyeli. 

De egészen eltekintve e gyakorlati szempontoktól, el-
méletileg téves azon állitás, mely a kereszténységtől a poli-
tikai küldetést megtagadja. A keresztény hit önmagában 
rejti ugy a nyilvános, mint a magán-moral elveit, ez ké-
pezi valamint az államjog, ugy az egyéni életnek is legfőbb 
szabályát és nem csak egyesek, hanem nemzetek is hivatva 
vannak, hogy az általa megvilágitott uton járjanak. 

Ha a kereszténység társadalmi missióval bir, ugy bir 
avval a pápa, a püspök, a pap is — mindegyik a maga köré-
ben és saját állásában. Az egyháznak adott hatalomnak meg 
van a maga befolyása a nyilvános életre és a társadalmi 
mint a nemzeti és népjogi viszonyok mindugyannyi teréül 
szolgálnak az egyházi működésnek, és igy teréül azon kö-
zegeknek is, melyek által e működés végrehajtatik. Az egy-
ház legfőbb közege, maga IX. Pius szentatyánk a legma-
gasztosabban gyakorolta e missiót. Mint az igazság és jog 
legfőbb tanítója, visszaidézte emlékébe a jelen időknek azon 
nagy és örök álapelveket, melyeket tagad. Mint legfőbb 
pap és király folyton igazságra és szeretetre inti a nemzete-
ket, a fejedelmeket pedig Isten parancsaira figyelmezteti. A 
magasztos példát követik Európa összes püspökei. Sohasem 
gyakorolt a pápa és a püspökök szava nagyobb befolyást a 
közvéleményre, mint napjainkban, ugy hogy talán nagyobb-
nak mondható, mint volt a középkorban. 

Ha azonban e tevékenység által a püspökök hivatali 
kötelmeiktől nem távoznak, hanem azt teljesitik, ugy áll ez 
kisebb körben minden papra nézve, nekik sem kell félni, 
hogy hivatásukkal ellenkezőleg cselekesznek, ha helyes mó-
don ők is hozzászólnak a nagy társadalmi és politikai kér-
désekhez és ezáltal községeik magoktartására befolyást 
gyakorolnak. (Folyt köv.) 

Szent-István-Társulat. 
A Sz.-István-társulatnak f. hó 11-én gr. Cziráky Já-

nos ő exeellentiája elnöklete alatt tartott választmányi ülé-
sén az olaszországi útjából imént visszaérkezett alelnök Tar-
kányi Béla apát-kanonok (ki Rómában ő szentségét a meg-
hülési bajokból felüdülten, még több évekhez reményt nyújtó 
vidám egészségben volt szerencsés hódolata alkalmával lát-
hatni s áldását vehetni) — tis uj tagot jelentett be, ezek név 
szerint : Madzsar Béla m. kir. távirász Budapesten, Káin 
János német-ladi postamester, Várossy Gyula bécsi feusőbb 
theol. intézeti áldozár, Petyko Elek ker. tanfelügyelő s uj-



bányai pleb. Szofa Károly háji pleb. a beszterczebányai 
egyházmegyében, Bogisich Ágoston beszterczebányai segéd-
lelkész. Machovicb Izidor, beszterczebányai IV. éves hit-
tanhallgató, Peska Ferencz veszprémi kanonok, Szelmajer 
Rezső felső-őrsi káplán, Martony Sándor m. kir. telek-
könyvvezető Szent-G-otthardon. Ez uj tagoknak a társulati 
könyvilletmény szabályszerűen megküldetni rendeltetett. 

Az Encyclopedia első köteteinek jutányosabb megsze-
rezhetése iránt a jelentkező uj tagok részéről az elnökséghez 
többször intézett kérdések folytán határoztatott, hogy azon 
uj tagoknak, kik I873-ik évtől kezdve lépnek a társulat 
kebelébe, ha teljesen birni óhajtják az Encyclopaediát, en-
nek első tiz kötete, mig a raktári készletben tart, kedvez-
ményképen 6 ftjával adassék. 

A számvizsgáló bizottság hivatalos előterjesztése sze-
rint az 1872. és 1873-ik évi pénztári számadások minden 
hiány nélkül találtatván, a példás pontosságú e3 lelkismere-
tességü ft. Novákovics János pénztárnok urnák a választ-
mány bálás elismerését nyilvánitá, egyszersmind a szokott 
fölmentvényt kiadatni rendelvén. — A Gyergyó-Szent-Mik-
lóson f. évi april 14-én dult tűzveszély az olvasókör könyvtá-
rát is elhamvasitván, ennek fölélesztésére a társulat kiadvá-
nyaiból egyegy példány ajándékul küldetni határoztatott. 
A pénztárnok jelentése szerint a társulat bevétele f. évi jan. 
1-étől a jelen havi ülés napjáig 30.424 frt. 77 kr. kiadása 
30.323. frt. 81 ké. Maradvány 100 frt. 96. kr. Azügynökség 
jelentése szerint májusbóban eladatott 13.197 példány könyv 
3727 példány szentkép, ezekért a bevétel 2531 ft. 99 kr. Ez 
előterjesztések örvendes tudomásul vétetvén, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Baloglb Sándor és Kürtz Antal választmányi 
tagok kérettek fel. 

E & Y E Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest3 junius 15. I n k o m p a t i b i l i t á s . A szabad-

kőműves páholyok napról napra ujabb örömünnepet ülnek 
és méltán ülhetnek, mert befolyásuk hazai törvényalkotá-
sunkba az első, hogy ne mondjuk kizárólagos helyet fog-
lalja ; nincsen törvény, vagy nem készittetik törvényjavaslat 
mely homlokán ne viselné a szabadkőműves befolyás bélye-
gét, ami egyértelmű avval, hogy nincsen törvényjavaslat, 
mely ellenséges szellemet, valóságos gyűlöletet ne árulna 
el az egyház iránt. 

A legújabban a párttanácskozmányok tárgyát képező 
incompatibilitási törvény fényes bizonyítékául szolgált állí-
tásunknak, itt sem kerülhette el az egyház, hogy ne talál-
kozzék azon általános gyűlölettel, mely a szabadkőműves 
páholyok létfeltételét képezi ; ha nem ment is még a tör-
vényjavaslat annyira, mert még nem látta az időt a páholy 
arra valónak, hogy az összes papságot kizárja a megválaszt-
hatók sorozatából, annyit még sem mulaszthatott el, hogy 
legalább kezdetnek a szerzeteseket fel ne áldozza gyalázatos 
gyűlöletének. Az incompatibilitási törvényjavaslat szerint 
ugyanis megfosztatnak a szerzetesek a képességtől, hogy 
képviselőkké választassanak, azon oknál fogva, mert szer-
zetesei fogadalmuk által engedelmességre vannak kötelezve 
a szerzet és tegyük hozzá, an egyház iránt. 

Nyomorultabb indokokat valóban alig lehetett volna 

felhozni azon szándék elfedésére, mely e kizárást tulajdon-
képen sugallta. Miről van szó tulajdonképen, midőn az in-
compatibilitási törvény megalkotása sürgettetik ? semmi 
másról, minthogy azok ne lehessenek a törvényhozó testület 
tagjai, kik vagy függésben vannak a kormánytól, vagy vele 
nevezetesen üzleti összeköttetésben állanak, mert mindkét 
tekintetben veszélyeztetve van a képviselő függetlensége, 
illetőleg pedig befolyásolva van majd kormány- majd önér-
dektől, ami soha sem fogná megengedni, hogy nevezetesen 
valamely pénzbeli szerződés alkalmával az illető képviselő 
Ítéletében pártatlanul járjon. Ily czélból szükséges minden-
esetre az incompatibilitási törvény. De ezek egyike sem fedez-
hető fel a szerzetesi fogadalomban. A szerzetes sem hivatali, 
sem üzleti függésben nincsen a kormánytól, sőt ha valaki 
e világon független, az épen a szerzetes és pedig azon fo-
gadalomnál fogva, melynek alapján meg akarják őket fosz-
tani azon képességtől, hogy képviselők lehessenek. Senki 
sincsen annyira biztositva a megvesztegetés ellen, mint épen 
a szerzetes, hiszen szegénységi fogadalmánál fogva semmi 
tulajdonnal sem birhat, lemond ennek alapján még a birha-
tási képességről is, nemcsak magáról a birtokról, e fogada-
lom tehát maga a függetlenség és maga a szabadság. 

Halljuk ugyan, hogy ennek ellenében az engedelmes-
ségi fogadalmat emlegetik. Mi hát az az engedelmességi fo-
gadalom? Nem több, de nem is kevesebb, minthogy a szer-
zetes tartozik elöljárójának engedelmeskedni mindazokban, 
amik a szerzet szabályait illetik, kérdésen kivül hagyva 
most azt, mi kötelessége van, mint papnak ; de hogy politi-
kai nézete olyan legyen mint elöljárójáé, hogy vasúti szer-
ződések, vadásztorvények stb. tekintetében ugy szavazzon, 
mint azt elöljárója akarja, erre nem köteles. Csak ha az 
egyházat igazságtalanul sújtó törvenyek hozatnának, csak 
ha az állam saját jogkörét túllépve az egyházi joghatóságot 
magának igényelné, csak ez esetben van kötelessége a szer-
zetesnek, nem ugyan főnöke parancsának, hanem magának 
Krisztus parancsának engedelmeskedni. De kérdjük ugyan 
ki független e parancsolattól ? nem tartozik-e mindenki 
Krisztus parancsának engedelmeskedve, mind az ellen sza-
vazni, ami az egyháznak p. o. függetlenségét sérti ? ez en-
gedelmességi kötelem tehát kiterjed mindenkire, mert töké-
letesen független ember a világon nem létezik, és ez semmit 
sem bizonyít a szerzetesi fogadalom ellen, mert különben 
senki sem lehetne képviselővé. Amennyire alaptalan e ki-
gondolt ok, épen oly mértékben igazságtalan is, mert emel-
lett ugyan hová lesz az a mindig oly nagyban emlegetett 
egyenjogúság, hogy ne is emlitsük, miszerint nem létezik rá 
példa, hogy szerzetes engedetlenség miatt megöletett volna, 
de megöletett a páholy rendeletére már elég engedetlen 
szabadkőműves. 

Egy feltét alatt azonban nem mondjuk, hogy bele nem 
tudnánk egyezni az incompatibilitási javaslat emiitett ren-
delkezésébe, t. i. ha valahára már megszűnnének az ország-
gyűlések egyházi zsinat szerepét játszani, ha inkább foglal-
koznának polgári, mint egyházi törvények alkotásával. Mig 
azonban e hivatásellenes foglalkozásban az országgyűlésnek 
kedve telik, addig nagyonis szükségesnek találjuk, hogy 
minél több papi követ, legyen az világi vagy szerzetes, 
legyen az országgyűlésen jelen, kik azonban bátorság-
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gal is birjanak az egyházi terme'szetü ügyek körül uralkodó 
országgyűlési tudatlanságot tudományukkal eloszlatni. Ezt 
nemcsak az egyház, hanem az ország érdekében is óhajtjuk, 
mert ezáltal eléje lesz véve, a részint tudatlanságból, részint 
rosz akaratból hozott törvények kikerülhetlen következmé-
nyeinek, s az egyház és állam közti összeütközésnek, ami az 
államnak sem lesz hasznára, azért sokkal jobb lesz arról 
gondoskodni, mikép lehet az egyház az állammal compati-
bilis, mint arról gondoskodni, mikép tegyék a papot a kép-
viselőséggel incompatibilissé. -f-

jPest. Z s e d é n y i , C s e n g e r y , P u l s z k y és — 
C á t o. Hogy ott, hol okos emberek üléseznek, okos beszédek 
is tartatnak, az régi dolog, melyre a legújabb példát szol-
gáltatni, becsületes, majd azt mondtuk volna : jobb dolog-
hoz méltó törekvéssel iparkodik azon tekintetes alsóházi 
bizottság, mely a polgári házassággal vesződik. Hogy to-
vábbá a bölcs beszédek mellett nevezett bizottságban gyak-
ran egyéb igen különösen érdekes jelenetek is játszódnak le, 
azt senki sem fogja tulmerész hizelgésnek venni részünkről, 
aki a személyeket s viszonyokat csak némileg is ismeri. 
Ilyen jelenet lehetett az, midőn Zsedényi a múltkor néhány, 
a polgári házasság ellen felhozott, igen szelid argumentum 
által a felvilágosodás', ,korszellem', ,haladás' s ,souverain 
állam'-nak darázsfészkeibe nyúlni nagyvakmerően merész-
kedett. Szinte mulatságos lehetett a t. bizottság tagjait látni, 
mint ugrottak fel székeikről, midőn az emiitett a jun. 11 -i 
ülésben azt a haeresist merte koczkáztatni, hogy a polgári 
házasság nálunk felesleges. „Hát akkor mire valók volnánk 
mi — hangzott mindenfelől — ha még egy kis polgári há-
zasságot se tudnánk behozni ? Mást ugy sem tudunk ! Nem 
hallott-e Zsedényi ur soha semmit a korszellemről? S hát 
mi az a ,korszellem', ha nem a polgári házasság, a papi ja-
vak confiscálása, általános pápista-ütés, s a kálvinistáknak 
minden csak valamire való helyrei becsempésztetése ? ? Mi 
legalább mást nem tudunk a ,korszellem' alatt képzelni, s 
kikérjük magunknak, hogy ne is merjen senki mást képzelni • 
mert az a ,korszellem' csak nem lehet különb valami, mint 
a mi szellemünk, s minek ,választott' volna meg minket a 
souverain nép, ha a mi szellemünknél különb kellene neki?" 

Zsedényi meg volt semmisitve, annál is inkább, midőn 
az utána szólóknak egyike, Szentimrey ur azon meggyőző 
érvhez folyamodott, hogy ő ugyan nem reflectál hoszasan 
előtte szóló észrevételeire, hanem csak azt mondja, hogy a 
polgári házasság azért is szükséges, mert azt a közvélemény 
kivánja, mely bizonyitási mód köztudomás szerint, amily 
alapos, époly döntő is, ugy hogy Molnár Aladárnak, a nagy 
férfiúnak, nem is maradt hátra egyéb, mint szárazan beval-
lani, miszerint az albizottság jelentése azzal, váljon a köz-
vélemény kivánja-e a polgári házasságot, vagy sem, — 
voltaképen nem is törődik, mi által valószínűleg fel akarta 
tüntetni az ország népe előtt azt, mily alaposan szokták meg-
bízottjai az ő véleményét, nézetét, óhajait s szükségleteit 
oda fenn Pesten — tanulmányozni. 

Következett Csengery Antal, a ki mindig csak ,nagy 
részben' szokta előtte szólónak nézetét osztani, (ha egyálta-
lán osztja ;) egészen pedig nem osztja soha, mert ez nem férne 
meg méltóságával — nem ugyan amennyiben a földhitelin-
tézetnek főtitkára, hol ép ellenkezőleg ,osztani' szoktak — 

hanem amennyiben az országnak egyik kiváló bölcse s 
államférfia — felszólalt tehát s ezen hallatlan bölcs szavak-
kal lepte meg a bámuló világot ; hogy ,a képviselőházban 
eddig történtek után tagadni a polgári házasságra nézve a 
közvélemény óhajtását annyi, mint azt állitani, hogy a ház 
nem képviseli a közvéleményt'... ! 

Mondá, s nagyot nyelt ; mi is nagyon nyelünk ; mert 
hát 

Mindazonáltal nem tehetjük, hogy ebbeli alázatos né-
zetünket ne fejeznők ki, miszerint az a ,hal igen furcsa egy 
praepositio . . . . Azután, ha jól emlékszünk, azt tanultuk suo 
tempore, hogy a syllogismusban a conclusiónak helyesvolta a 
praemis8ák helyesvoltától függ; az pedig, váljon valamely 
képviselőtestület kifejezi-e az illető népnek közvéleményét 
mint conclusio oly praemissáktól van feltételezve, melyekről 
Csengery s a krónika mélyen hallgatnak. 

Ilyetén bölcs enunciatiók s még bölcsebb reticentiák 
után szinte sajnáljuk Csengeryt, hogy majd ő is kiszorul a 
képviselőházból ; mert hát ő is ,incompatibilis' ; ha csak ott 
nem hagyja a földhitelintézetet, mint péld. Lónyay is oda-
hagyta, mikor ,nagyobb hatáskör' nyilt meg számára. 

Ezen ,incompatibilis' urakra nézve a ,Középpárt1 e na-
pokban nem minden czélzás nélkül azt jegyezte meg, misze-
rint furcsa, hogy épen az igazgató-tanácsosok nagyon kar -
doskodnak az igazgató-tanácsosságuak a képviselői manda-
tummal való összeférhetése mellett. Igy tesz például Pulszky 
Ferencz, ki az állam által garantirozott s subventionált al-
föld-fiumei vasútnak igazgató-tanácsosa, igy tesz ,Pester 
Lloyd1 ő nagysága is, kinek szerkesztője, Falk Miksa orsz. 
képviselő, hasonló minőségben huzza a ,Praesenz'-pénzeket 
a keleti s a kassa-oderbergi vasútnál 

Váljon mennyiben lenne rágalom, ha valaki azt mon-
daná, hogy ezek az ,Verwaltungs-Kath' urak, élőkön 
Pulszky, az öreg ; azért szoritják oly nagyon a középtano-
dai, polgári házassági s egyéb törvényeket, hogy az a rette-
get, incompatibilitási törvényjavaslat mennél későbbre ha-
lasztassék — ? 

Az urak, ugy látszik, nagyon tartanak attól, hogy 
utóvégre mégis csak beteljesül, mit egyik pesti lap nem ré-
gen megjósolt, miszerint t. i. ezentúl csak Cátók fognak a 
képviselőházba belejuthatni. 

Akkor persze, hogy ők künn sétálhatnának. = 
Alvidék, juniusban. É s z r e v é t e l e k k é t c u l -

t u s m i n i s z t e r i k ö r r e n d e l e t r e . Trefort Ágoston 
cultusininiszter ur ő exjáról országszerte az a közvélemény 
uralkodik, hogy igazán sok jóakarattal viseltetik a közok-
tatás- és nevelésügy felvirágoztatása iránt, és tény, hogy ő 
exja — eltekintve attól, hogy a korszellem okozta közös 
gyarlóságánál fogva a katholicismus irányában már ő is 
egy párszor szerencsésen elvetette a sulykot — erről több 
az érdekben eddig kibocsátott és igen-igen sok jóakaratról 
tanúskodó körrendeletével eléggé ékesen szóló bizonyságot 
tön. Mindazonáltal épen nem látszik alaptalannak a komo-
lyabban gondolkodók abbeli nyilt meggyőződése sem, mikép 
ő exja is a ,theoretismus', ,idealismus' és ,Optimismus' terén 
az 1868. évi iskolatörvény alkotójának, a boldogult Eötvös 
bárónak méltó tanitványa és utódja. Trefort ő exja többi 
kollegáival együtt szintén azon ministeri betegségben szen-
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ved, hogy nem tud eléggé őszinte lenni, habár az ebbeli tu-
lajdonságát adott alkalommal hangsúlyozni szereti is. Ezút-
tal csupán két cultusminiszteri körrendeletről kivánok szó-
lani, melyek egyike ez év ápril 2-án, másika május 17-kén 
bocsáttatott ki. Az előbbit ő exja a püspöki hatóságokhoz 
intézte, felhiván azokat, hogy alantos közegeikkel együtt 
ők is a tanitóhiány baján segiteni közreműködjenek, a fér-
fitanitókban napról-napra aggasztóbb mérvben mutatkozó 
hiányt legsikeresben azáltal vélvén betölthetőnek, ha a ta-
nitók kiképeztetésében az illetékesek által hathatósan táino-
gattatik, mert, úgymond — „alig lehet reményleni, hogy az 
iskolák, és különösen azok osztályai szaporodásával ará-
nyosan szaporodjanak a férfitanitók". 

Ha ő exja itt eléggé nyilt s őszinte akart volna lenni, 
ugy ekkép kell vala fogalmaznia eme mondatát: addig, mig 
a tanitók mostani elcsüggesztő helyzetén segitve nem lesz, 
épen semmi reménynyel sem kecsegtethetjük magunkat, 
hogy a tanitók idővel mindinkább szaporodni fognak ; sőt 
bizonyos, hogy számban mindig alábbszállnak ! 

Hisz, mit bizonyít a tapasztalás ? Akinek érdemes ta-
nítóink közül bárhonnan is némi kilátás nyilik jobb sorsra 
s biztosabb megélhetésre, menten elbúcsúzik eddigi pályá-
jától ; tanitó-képezdéinkről pedig — hacsak kedvezőbb jövő 
nem áll be — nemsokára szomorúan elzenghetjük a költő-
vel : „Hol van az egykori fény ? Hol van az egykori zaj ? 
„Nincsenek!" igy dörmög falaiknak kryptai csende". (Ka-
zinczy, Vajdahunyad.) S hogy bizonyságul csak egy példát 
hozzak fel, mint megbízható forrásból értesültem, a szegedi 
férfitanitó-képezdéből a jelen tanév végén 6', mondd : hat 
képezdevégzett növendék fog kikerülni s a tanitóí pályán 
alkalmazhatni, ha ugyan alkalmaztatásuk előtt is már pá-
lyájukhoz hűtlenek nem lesznek. (Folyt, köv.) 

Berlin. M a l l i n c k r o d t n a k u t o l s ó n a g y be-
s z é d e i. (Folyt.) Azután a t. képviselő ur (Sybel) hoszabb 
értekezést tartott arról, mennyiben van jogunk azt állítani 
magunkról, hogy mi a katholikusok összletének képviselői 
vagyunk. Itt ismét, téves előzményből indul ki, s e téves 
előzménynyel együtt bukik egész okoskodása is. Mi ezt t. i. 
soha sem állítottuk magunkról, mert mi nagyen óvatos, vi-
gyázó emberek vagyunk, s azért mindig csak a katholiku-
sok nagy többségéről szólunk ; de nagyon is óvakodunk azt 
mondani, miszerint ,valamennyit' képviseljük ; mert hogy 
nem valamennyit képviseljük, azt tudjuk, ezenkívül pedig 
tartózkodtunk annak meghányásától — mire egyébiránt itt 
sem hely, sem idő nem volna — mennyiben állanak még 
katholikus talajon azok, kik a törpe kisebbséghez tartoznak. 
Nem kellene tehát azon körültekintést, mely nyilatkozatain-
kat jellemzi, annyira félreismerni, mint azt a t. előttem szóló 
tette. Ha továbbá azt állítja, hogy a hitfelekezeti súrlódások 
zászlaját mi bontottuk ki először, mi üzentük volna a hábo-
rút, akkor erre csak azt mondhatom, hogy az őt, mint tör-
ténetírót igen furcsán jellemző jele annak, minő felfogási te-
hetséggel szokta saját korának eseményeit szemlélni. Nem 
mi vagyunk azok, kik a háborút üzentük, nem mi beszél-
tünk arról, hanem igenis azt tudjuk, hogy a ,harcz Róma el-
len1 oly szó, mely kormányt körökből nem egyszer hangzott 
át hozzánk ; söt nem csak kormányi körökből, hanem, ha 
nem csalódom, e háznak még más köreiből is." 

Egy G-neist képviselő elleni, nem szorosan ide tartozó 
polémia ellen szónok ekként folytatja : 

„Sybel képv. azon állítást is vette bírálati bonczkése 
alá, mely szerint a májusi törvények a protestáns feleke-
zetre nézve is halálthozók ; — de a bírálat nem volt egészen 
szerencsés ; mert maga a bíráló ur is arra utalt, hogy e te-
kintetben G-erlach s Bruel uraknak tanúbizonysága talán 
mégis csak többet ér Virchow, Falk urak, s nem tudom 
még kiénél, ki a harmadik volt, kik minden alkalommal, 
valahányszor csak szóhoz jutnak, hangosan kijelentik, mi-
szerint a májusi törvények a protestánsokra nézve époly ve-
szélyesek, mint a kath. egyház érdekeire nézve. (Közbeszó-
szólások : Ezt mondta !) Igenis ezt mondta, de saját nézete 
az volt, hogy ez nem igaz, s hogy e törvények mi veszélyt 
sem hoznak a prot. egyházra." 

Itt az elnök megjegyzi, miszerint Sybel képv. nem azt 
mondta, hogy a kérdés a körül forog: katholikus-e vagy 
protestáns, hanem e körül : nemzeti-e vagy clericalis. 

Mallinckrodt folytatja: „No hát akkor igy jó lesz (nagy 
derültség) szívesen fogadok el e tekintetben helyreigazítást, 
csakhogy ebből azon további következtetést vonom, hogy az 
ellentét abban sem áll, amiben állónak Sybel képv. ur azt 
jelezte, t. i. a ,nemzeti' és ,clericclis' közti különbségben, 
hanem hogy sokkal helyesebb ezen ellentétet olyannak je-
lezni, minő a positivhitü s rationalistic,us gondolkodás közt 
létezik, mi aztán önkénytelenül is azon ellentétnek említé-
sére vezet minket, mely a positivhitü kereszténység s annak 
rationalisticus tagadása közt fennáll. Azután a képv. ur 
számtalan u. n. ,zöld mesék'-re hivatkozott, melyek a nép 
közt terjesztettek. E kifejezés részéről tökéletesen jogosult 
volt, azt én elismerem, mert ezek csakugyan mesék, hozzá 
még nagyon is phantasticusok, mint péld. az, hogy Bismarck 
pápává akar lenni. De uraim, amint veszszük ! A ki oly 
oktalan, hogy az ilféle nyilatkozatokat szószerinti értelműk-
ben veszi, az ugyan sajnálatra méltó; ha azonban értelmét 
tekintjük e mondatnak, s azt helyesen felfogjuk, akkor e 
nyilatkozat nagyonis találó. 

Mert uraim, ha valamely törvényhozás a pápa jogait 
ragadja magához, akkor a pápa helyébe teszi magát, akkor, 
hogy ugy mondjam : pápát játszik. S ha aztán egy bizonyos 
valaki Bonnban egyszer azt mondta : Bismarck rosz, de a 
liberalismus még roszabb, akkor ez ismét igen bölcs nyilatko-
zat, mert a rendszer, az elv mindig roszabb mint a személy ; ha 
mindjárt a személy ideiglenesen nagyobb kárt tehet is, mert 
a rendszernek veszélyesvolta abban fekszik, hogy tartós. 
Végre pedig nagyon meddő s üres egy adomakönyv az, mely 
még azon szolgálókkal is vesződik,kik férjhez menni akarnak. 

Ez uraim, nem valami szokatlan tünemény, (nagy de-
rültség) ; de a mint a dolgok ma állanak, igen könnyen tör-
ténhetik, hogy ugyancsak ezen tüneménynek igen komoly 
háttere legyen. (Derültség) Teszem azt, az illető plébános 
államilag fel van függesztve, akkor kérdés : ki az, ki ebben 
az esetben a szóban forgó házasságnak megáldására s beve-
zetésére egyházilag s államilag feljogosítottnak tekintendő ? 
Látjuk tehát, hogy az emiitett szolgáló igen okos leányzó 
volt. (Derültség) 

Képzelhetik önök, hogy az efféle mesék, mily veszé-
lyes s hathatós eszközei a bujtogatásnak. Ha Sybel sze-
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vint „a nép hónapokon át ily képen ostromoltatik", hova vi-
gyen ez minket ? Azt hiszem uraim, hogy ha valaki önöket 
akár éveken át is ilyen eszközökkel ostromolná, hogy az 
nem igen sokra menne, s azon népnek, mely közt ily mesék 
által oly mozgalom lenne előidézhető, minőt jelenleg katho-
likus tartományainkban szemlélünk, — ama népnek egészen 
másnak kellene lenni, mint a minő a mi katholikus hithű 
népünk tettleg. (Folytatjuk.) 

Paderborn. P ü s p ö k i b u c s u s z ó . (Folyt.) Szere-
tem s tisztelem szüleimen kivül mindazokat is, kiknek atyai 
vagy anyai gondviselésére bizattam. Tisztelem az államnak 
fejét, az apostolok fejedelmének emez utasitása szerint — I, 
2, 17; — „Istent féljétek, a királyt tiszteljétek." 

Szeretem s tisztelem azokat, kik atyáim Krisztusban, 
lelkipásztoraim, lelkem vezetői, kik ezért majdan számot 
adandnak ; szeretem s tisztelem különösen az egyháznak fe-
jét, Krisztusnak helytartóját, az egész kereszténységnek 
atyját. Mint Krisztus urunknak helytartóját tisztelem ; mert 
az Ur igy szólt apostolaihoz : ,a ki titeket tisztel, az engem 
tisztel.' Szeretem őt mint a kereszténységnek közös atyját, 
őszintén ragaszkodom hozzá gyermekded szerető szivvel; örö-
mében s bánatában osztozkodom vele. Ez azon érzület, sze-
retett hiveim, melytől kell, hogy áthatva legyetek, kik 
igazi katholikus keresztények vagytok ; ez igazi keresztény 
nyilatkozat. Aki másként nyilatkozik, ha az angyalok nyel-
vén beszélne is, mégis csak az Antichrisztusnak értelmében 
beszél. S ja j azoknak, kik az Isten negyedik parancsolatát 
megvetik, kik a gyermekek sziveit el akarják szakitani a 
szerető atya szivétől. S kettős ja j nekik, ha ezt olyanok te-
szik, kiket szent fogadalmak a szentatya iránti hűségre s 
engedelmességre köteleztek, s kik mindamellett kötelességei-
ket sajnosan félreismerve vagy bütelenül elárulva, a szerető 
atyát rágalmazzák, s minden roszat hazudoznak róla, csak-
hogy a gyermekekben a közös atya iránti szeretetet elnyom-
ják. A szentatya iránti gyülöletök nincsen kielégitve azál-
tal, hogy minden birtokát elrabolták tőle, hogy saját házá-
ban fogoly gyanánt bebörtönözve látják — meg azt az egyet 
is el akarják rabolni tőle, a mi eddig még megmaradt szá-
mára: hü gyermekeinek szeretetét. De hiába reméllitek, ti, 
kik az Isten negyedik parancsolatát megvetitek, hiába re-
méllitek, hogy gonosz terveitek sikerülni fognak. Nem lát-
játok:—e, hogy az egyház esküdt ellenségeinek minden eről-
ködéseik daczára, melyekkel szent Péter székét feldönteni s a 
szeretet köteléket a szentatya s gyermekeinek milliói közt 
ketté szakitani iparkodnak, e kötelékek csak annál szorosbra 
fűződnek ? Amint az ellenségeknek ádáz dühe s zaklatásai, 
s ezekkel együtt e magas üldözöttnek vértanúi szenvedései 
megnövekedtek, épazon arányokban növekedett gyermekei-
nek hozzá való szeretete is. Avagy hol van elődeinek hoszu 
sorában az, a ki gyermekei szeretete által annyi s oly fényes 
diadalt ünnepelt volna ? 

Ezért tehát, mielőtt megválnék tőletek szeretett hi-
veim, sürgősen arra kérlek titeket: maradjatok tagjai a sze-
retet eme nagy szövetségének, s maradjatok egyesit ve e 
szövetség magasztos elnökével a szeretet egyessége által. Ne 
törjétek ketté, jöjjön bármi is, ama lánczot, mely törvényes 
pásztoraitok s főpásztoraitok által Péter székéhez fűz, mely-
től' — sz. Cyprián szerint ,a papi hivatal egysége szárma-

zik s mely a kath. egyháznak gyökere s anyaméhe'. Senkit 
se ismerjetek el lelkipásztorul, ki nem az igaz ajtón jött be 
a juhok aklába, ki küldetését nem Péter székétől nyerte, 
vagy nincsen egyességben vele, a bitnek egysége s a papi 
engedelmesség- s hűségnek köteléke által. Inkább oktassá-
tok magatok, keresztény apák s anyák gyermekeiteket a 
ker. hit igazságaiban, semhogy azoknak taníttatását s ne-
veltetését ,bérenczekre' s ,rablókra' bizzátok ; inkább egy-
mást épitsétek, keresztény gazdák s cselédek közös ima, szent 
énekek s dalok által, semhogy hithagyó papoknak szenség-
törő istenitiszteletében részt vegyetek, mely Istennek szent 
felségét nem tiszteli, hanem inkább megsérti, megbántja. 
Még halálos ágyatokon se közlekedjetek szakadár vagy 
eretnek papokkal, hanem, ha igazhitű papot nem hívhattok, 
keltsetek magatokban tökéletes bűnbánatot, mely a szent 
kegyszer utáni bő vágygyal egyesülve a lelket bűneiből ki-
tisztítja. Igaz, hogy ily tökéletes bünbánathoz az isteni ma-
laszt szükséges ; de e malasztot Isten bőségesen adja majd 
nektek, ha alázatosan keritek. Hasonlólag gyermekeitek 
megkeresztelésére, megholt szeretett rokonaitoknak eltemet-
tetésére s házasságaitok megáldására semmi feltétel alatt se 
hivjatok eretnek vagy szakadár papokat, nehogy az eret-
nekségben vagy szakadárságban részt vegyetek. Ha igazhitű 
s az egyházhoz bű papjaitok nincsenek, akkor gyermekeite-
ket jámbor világi hivek által kereszteltessétek meg, temessé-
tek el magatok, ajtatosimák s szent énekek mellett halottai-
tokat, s mi végre a házasságok megáldását illeti, várjátok 
további utasításaimat, melyeket a maga idején, midőn majd 
erre a szentszéktől felhatalmazást nyerendek, tudtokra fogok 
nektek adni. (Vége köv.) 

München. A p a p o k f i z e t é s e tárgyaltatok e 
napokban alsóházunkban. Az előadó, dr. Schmidt tekintve, 
hogy a hivatalnoki kar is általános fizetésjavitásban része-
sittetett, minthogy az évtizedek előtt megállapított fizetések a 
mai drágaságnak többé meg nem felelnek, azt indítványozta, 
hogy méltányos arányban a papok fizetése is emeltessék. 

Inditványa szerint a káptalani méltóságoknak jövedé-
kei 420, a többi kanonokoké 350, a székesegyházi alpapság-
nak fizetése pedig 280 frttal javíttatnék fel. A vidéki kath. 
plébánosoknak fizetése 900 frttól 1000-re emeltetnék, a vá-
rosi s mezővárosi plébánosok oly helyeken, melyek városi-
lag rendezvék 1400 ftot kapnának. Oly lelkipásztorkodó 
papok, kik saját háztartással birnak ugyan, de nem egyen-
lőranguak valóságos plébánosokkal, mint péld. az altáristák, 
exponált káplánok, kegyhelyi gyóntatóklOO frtnyi javitást, 
ama 116 alsófrankoniai káplán, kiknek fizetése eleddig 100 
frton alul volt 100 frt-ig ,auctát' kapnának. Végre az érde-
mesülteknek nyugdija szintén 100 frttal emeltessék. A pro-
testáns lelkészek fizetésének minimuma legyen 900 frt, mely 
a szolgálati évekkel fokonkint 1400 frtig emelkedjék. 

Tagadhatlan, hogy a papoknak jövedelmei nálunk igen 
távol állanak attól, hogy kielégítőknek mondhatnók. Te-
kintve azon sokféle követeléseket, melyek a plébánoshoz foly-
tonosan a legkülönfélébb oldalról intéztetnek, mondhatni, 
hogy 900 frt nagyonis kevés, mi szintén a kanonoki 1400 
frtról (csak a müncheniek kapnak 1600-at) is áll. Összeha-
sonlítva a hivatalnoki fizetésekkel, egy kanonoki jövedelem 
nálunk egyenlő a ministeri iktatókéval, sőt még az öregebb 
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kanonokok is csak annyit húznak, mint egy rendőrségi ta-
nácsos szolgálatának kezdő éveiben. A székesegyházi alpap-
ság fizetésének maximuma 700 frt. 

Itt ugyan segíteni kellene, de a kormány, mint hall-
juk, Schmidtnek indítványát amennyilen ez a katholikus pa-
pokra vonatkozik, elfogadhatlannak találja,illetőleg azt állítja, 
hogy nem köteles ezeknek fizetését felemelni, kötelességén 
felül pedig valamit tenni az országnak pénzügyi helyzete 
tiltja. Jó lesz, ha az alsóház kissé utána néz, váljon a magas 
ministerium más tekintetben is épannyi lelkismeretességgel 
jár-e el, például bizonyos liberális ,közérdekű' vállalatoknak 
támogatásánál, váljon mi iránytadó, az illető uraknak tit-
kos érdemei, vagy az államnak pénzügyi helyzete ? 

Ugyané ministerialis lelkismeretességnek — vagy mi-
nek — köszönhetjük alkalmasint azon fanyar curiosumot is, 
hogy az Altöttingenbe, az onnan ,államtörvényileg' kiszorí-
tott redemptoristák helyébe telepedett hét kapuczinus atya 
mindegyikének évenkinti egész 250 ftot vetett ki; ebből aztán 
megéljen az ember ily drága időkben ! — Megjegyzendő, — 
mi a ministerialis bőkezűséget még ragyogóbb világosságba 
helyzi, hogy az altöttingeni zárdának egy milliónál nagyobb 
tőkéje van, melynek kamatjai, ki tudja, hova tűnnek el 

VEGYESEK. 
— Az aquinói sz. Tamás tiszteletére f. évi márcz. 7-én 

ngos s ftdő dr. Dankó József kanonok s papn. kormányzó 
által herczegprimás ő Emja kegyes meghagyása folytán s 
jelenlétében az esztergomi papneveldében mondott alkalmi 
beszéd, melyet lapunk is 37. s k. számáiban közölhetni sze-
rencsés volt, legújabban külön kiadásban is megjelent, e 
czim alatt : „Sanctitas et Doctrina S. Thomae Aquinatis ad-
umbrata. Sermo Sacer Doctori Angelico dictus cum eidem 
sub auspiciis Emi ac Rmi Dni S. R. E. Cardinalis Joannis 
Simor Pr. Primatis R. H. et Arcjiiepiscopi Str. saeculares 
honores deferret Antiquissimum Seminarium S. Stephani 
oratore Josepho Dankó E. M. S. Canonico Theologo Semina-
rii Restore.' IV-rét, 50 1. Esztg., Horák. 

E beszédnek kiegészítő részét képező, szerzőnek is-
mert mély tudományosságáról tanúskodó jegyzeteket, me-
lyekre a szövegnek erősebb nyomású számjelzések utaltak, 
ha mindjárt kissé engedély nélkül is, de már csak azért is 
hozandjuk, hogy tisztelt olvasóközönségünknek élvezete tö-
kéletes legyen. 

—• A polgári házassággal foglalkozó alsóházi bizott-
ságnak egyik legujabbi ülésében Tisza Kálmán ezen házas-
ság-félének melletti érvül többi közt azt is hozta fel, misze-
rint ,az anyakönyvek vezetése némely felekezetnél oly hiá-
nyos, hogy lehetetlen az illetőket állami kötelességeik telje-
sítésére szoritani.' 

Melyik ez a felekezet ? 
Ha a katholikusok lennének azok, akkor Tisza Kál-

mán bizonyosan a nagy harangra köti ; — ha a protestánsok 
vagy nem-egyesültek, akkor fel sem emliti az egészet ; — 
maradnak tehát a zsidók. 

Tehát e tekintetben is a zsidók miatt hozatik be a pol-
gári ,házasság.' 

— A ,Hon' tudósai rectificálják a történelmet, s igy 
felfedezték, hogy V. Pál pápa a Barberini családból szár-
mazott, holott eddig azt hittük, hogy szül. Borghese volt ; 

sőt maga az illető pápa is azt hihette ; mert sz. Péter tem-
plomának általa befejezett homlokzatára azt iratta fel : 
,Paulus V. Burghesius.' A ,7/ow'-nák meséje de cetero VHI. 
Urbánról szól, Maffeo Barberiniről, ki alatt Bernini többi 
közt épen a Pantheonra amaz ismeretes két tornyot rakta, 
melyet a közmondás ezen elnevezés alatt ismer Bernini sza-
márfülei.' Ezek ellen a ,Honl nem mer debachálni, talán 
sympathiából — ? 

— A franczia államtanácsnak egyik legujabbi hatá-
rozata elismeri az egyházi megyéknek jogi személyiségét, 
miből ezek számára törvényes képesség származik öröklésre, 
birtoklásra s egyáltalán a polgári jogéletnek minden cselek-
ményére. — Tavali augusztus havában jelentettük, (1. ,Bel.' 
1873, 11,13. sz. 102. 1.) hogy az olasz katholikusok congres-
susra készülnek. E congressus most megtartatott. Elnöke az 
eddigi távirati tudósitások szerint Salviati herczeg volt. A 
congressus elfogadá a jótékony intézetekben való részvétre, 
a keresztény tanításnak az iskolákbani lehetségesitésére s ki-
eszközlésére, a municipalis választásokban való részvétre s 
katholikus egyetemek alapítására czélzó bizottsági indít-
ványokat. 

— Pichler Alajos, a szentpétervári könyvsikkasztásai-
ról szomorú emlékezetű ókatholikus junius 3-án Traunstein 
melletti Siegsdorfban, állitólag idegszélhüdés következtében 
meghalt. Tobolskbóli hazatérte óta ki sem jött a szobából. 
Az élte végén ránehezedett csapások lelkileg s testileg meg-
törték ezen még aránylag fiatal s szép készültségű férfit, ki, 
ha szelleme nem ragadtatik a ,német tudomány' tévutjaira 
nagy szolgálatokat tehetendett az egyháznak. A müncheni 
érseki ordinariatus, tekintve, hogy nem állott semmiféle cen-
sura alatt, egyházi eltemettetését megengedte. 

— Ausztriában a különböző püspöki tanácskozmányok 
képezik a közfigyelem tárgyát. A cseh püspökök e napokban 
a prágai bibornok-érseknél gyűlésezvén, elhatározták, hogy 
a hitfelekezeti ,törvények' keresztülvitelét ellenezni, s a 
papi javadalmak betöltésében jövőre is a régi eljárást kö-
vetni fogják. A tüzetesen osztrák püspökök is határozot-
tan szándékoznak fellépni. Csak meglegyen a szükséges 
egyetértés ! 

— A szentkereszt ereklyerészecskeire vonatkozólag 
Kálvin óta ismételve azt állították annak fiai, hogy azok 
oly feles számmal vannak, miszerint összeállítva sokkal na-
gyobb tömeget tennének ki, mint a minő a Megváltó ke-
resztje lehetett. Erre nézve, egy franczia tudós, Rahault de 
Fleury ,Memoires sur les instruments de la Passion de N. S. 
J. C.' czimü, Parisban Lesortnál megjelent könyvében azt 
jegyzi meg, miszerint az összes ismert keresztereklyék kö-
rülbelül négy millió köb-millimetert tesznek ki, holott az 
egész keresztnek tömegét legalább is 178 millió köb-milli-
meterre tehetjük ; ugy hogy nincs semmi ok a meglevő erek-
lyéknek hitelességén kételkedni. 

— Szép emléket emelt megholt nejének egy new-yorki 
Cardrell nevü, kath. polgár. Neje néhány év előtt meghaláloz-
ván elhatározta, hogy szülővárosában, Louisville-ben emléket 
emelend neki. Meg is tette egy háromemeletes ház képében, 
melynek belső berendezése 200000 frtnál többe került s mely 
tavali karácsonkor az irgalmas nénikéknek adatott át ; mert 
nagylelkű alapitója kórháznak szánta. 

Folytatás a mellékleten. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A második félév közeledtével arra kérjük t. előfizetőinket, miszerint minden zavarnak elkerülése végett élőfi-

zetésük megujitása iránt minél előbb intézkedni, s erre postai utalványokat használni méltóztassanak, miután könyvárusi 
uton hozzánk érkező előfizetéseket, tekintve lapunk amugyis eléggé csekély árát, kénytelenek volnánk nem érkezettek-
nek tekinteni. —Ezenkivül t. előfizetőinket ismételve nyomdánk s kiadóhivatalunk helyiségváltoztatására figyelmeztetjük, 
amennyiben jelenlegi helye: Pest, országút, 39. szám, Luby-ház. 

A ,Religió'-nak előfizetési ára egy félévre 5 ft. o. é. Ajánljuk lapunkat a t. közönségnek szives figyelmébe. 
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IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Ronianus Pont i fex tamquam Primas Ecclesiae etPrin-
ceps Civilis e monumentis omnium seculorum demonstrates, 
addita amplissima literatura Auct. Augnstiiio (le Roskovány 
Episcopo Nitriensi. Tom. VI., VII., VIII., et IX. Nitriae 
1873, typ. Mich. Siegler. (Vége.) 

A VII. s VIII. kötet kiválólag érdekes s fontos, ameny-
nyiben a vaticáni zsinatnak történetét s az idevonatkozó iro-
dalmat oly terjedelmesen tárgyalja s hozza, mint az eddig 
még sehol sem történt, s bizonyos tekintetben talán még Cec-
coni nagy munkájában, ba ugyan valaha befejeztetik, sem 
fog történni. 

Lapunk szűk kerete nem engedi, hogy csak halvány ké-
pét is adjuk azon kincseknek, melyeket az emiitett két kötet 
tartalmaz. Elég legyen annyit mondanunk, hogy nincs az a 
kérdés, az a mozzanat a legujabbi egyháztörténelemben, 
melyre nézve felvilágosítást, utasítást s bőséges irodalmi jegy-
zéket ne találnánk. Látjuk a közzsinatot alakulni, látjuk a 
tárgyalások menetét, a vélemények elágazását s összekoczcza-
nását ; meglehetős hü képét nyerjük azon működésnek, melyet 
honi főpapjainka zsinaton kifejtettek; számos okmányt talá-
lunk, melyek ami püspökeink által is aláirvák ; továbbá fel-
iratokat pro és contra a katb. világ legkülönfélébb részeiből ; 
birjuk e könyvben a constitutio dogmatica-t is de Fide Ca-
tholica ; hoszu sorát az infallibilitásra vonatkozó okmányok-
nak, mely kérdés különös részletességgel tárgyaltatik, mig 
végre az 1890-dik számú darab a ,Constit. dogm. primá-t de 
Eccla Christi', seu de primate et infallibilitate R. P. hozza. 

Következik aztán egy szakasz (628—866. 1.) melynek 
ezime : „Acta praecipua definitionem infallib. R. P. a. 1870. 
sequuta", számszerint 40 darab főfontosságu okmány, köztük 
Darboy, Dupanloup, Ledochowskynak a tévmentességi dog-
mát megyéjökben kihirdető pásztorlevelei, a német püspökük-
nek közös — ama hires fulclai — nyilatkozata, a Döllinger-
ügynek legfontosabb okmányai s mint 1979 darab a ,Decretum 
de suspensione Concilii.' 

Magyarországra nezve különösen érdekes e (VII.) kö-
tetnek végszakasza : „ Acta ad promulgationem definitionis de 
Prim, et Infall. B. P. in Hungaria factum spectantia" mely 
a 868 — 1128 lapon, illet, a 2003 — 2019 okmányban a követ-
kezőket hozza : Encyclica Eppi Nitriensis cum Brevi Pont. ; 
Acta ex Dioec. Albaregalensi ; Circulares Eppor Szathmár., 
Jaurin., Cassov, Q.-Eccles. et Vaciensis : továbbá: Primas 
Hungáriáé fusiore Circulari epistola proponit traditionem 
Ecclesiae Hungáriáé pro Infall. R. P., Appendix eiusd. Circ. 
lit. de sententia Corn. Jansenii ; Aeppus Colocensis cum suo 
Clero in consultatione dioec. pro definitione Vaticana ; Primas 
Hungáriáé altera fusa Circulari epistola proponit universa-
lem traditionem catholicam pro Infall. R. P. Eppi Rosnav. 
duplex litera pastoralis pro defin. Vatic., Primas Hungáriáé 
fusiore commentario illustrât duplicem Constitutionem dog-
maticam Conc. Vaticani. 

A VIII. kötet czimlapja szerint ,Monumenta Concilii 
Vaticani in relatione ad statum Civilem item Literaturam 
Conciliarem ab a. 1867—1871 complecteus' érdekesség dol-
gában méltó vetélytársa a VII.-nek. Az egész tartalomjegyzé-
ket kellene ideigtatnunk, bahogy mindazt ki akarnók emelni, 
mi e kötetet fontossá, s mindenkire nézve nélkülözhetlenné 
teszi, ki az utóbbi öt esztendőnek egyháztörténelmét alaposan 
tanulmányozni akarja. 

Számos zsinati .Schema' s a zsinattal foglalkozó diplo-
matiai jegyzéken kivül van egész boszu sora a püspöki véle-
ményezéseknek arra nézve, mit kellene a zsinaton, tüzetesen 
az egyház s állam közti viszonyra vonatkozólagtárgyalni. Kü-
lönös érzéssel olvassuk a boroszlói hgpüspöknek 1868-iki má-
jus 22-éről kelt véleményes jelentésében, (14. s k. 1.) miszerint 
az egyház s állam közti viszony megyéjének azon részében, 
mely osztrák területen fekszik, egészen más, mint abban, mely 
Oroszországhoz tartozik. Ausztriában mindenféle zaklatás 
tartozik a kormányrendszerhez „e contra libertás, qua Eccle-
sia Catholica in Borussia gaudet, nusquam Qermaniae ma-
ior esta 

Következnek a Placetum körüli küzdelmek Bajorország-
ban, a Concordatum körüliek Ausztriában, végre pedig a 
2048—2068. okmányban (270—317. 1.) ismét magyar dol-
gok, a következő sorrendben : Primas Hungáriáé ad Regem 
contra' Placetum regium ; Eppi Albaregalensis confiictus cum 
gubernio Civili, Eppi corresp. c. Min. Cultus, CitatiQ eiusdem 
Eppi ad aud. Verb. Regium, Literae aliquod districtuum ad 
Eppum cum liuius responsis ; Colocensis Cleri declaratio in 
obiecto Placeti Regii, Eppi Rosnaviensis confiictus cum gub. 
civili 1873. 

Az idevonatkozó irodalom bámulatos terjedelmességgel 
közöltetik. Magyar, német, latin, angol, németalföldi s svéd-
honi, franczia, olasz, spanyol s portugalli. arabs s görög lapok, 
könyvek s irók idéztetnek, rendszeresen összeállítva s mond-
hatjuk, hogy hazánk is meglehetősen élénken vett részt ez 
irodalmi zajban, elől a ,Literatura catholica' közt mindig a 
,Religio' és a,Magyar Állam', melyeknek czikkei közt nem egy 
jó ismerőssel találkoztunk. 

A IX. kötet tartalma : ,Supplementa ac! Tom. V. de Ci-
vili Principatu R. P. et continuationem Monumentoram ac 
Literaturae usque an. 1871.' Érdekes az u. n. ,Monarchia 
Sicula'-ra vonatkozó irodalom, mely immár két századon ke-
resztül húzódik. VI., VII. s IX. Piusnak küzdelmei a forrada-
lom s annak koronázott szolgái ellen számos fontos okmány 
által világosittatnak meg ; Magyarországra vonatkozólag pedig 
azt tanuljuk eme kötetből, hogy honi egyházunk ősi hagyomá-
nyaihoz tartozik, a római pápának világi birtokát s minden-
képeni függetlenségét époly bátran, mint következetesen vé-
delmezni. 

Azt hiszszük, nem szerfelett sok helyet szentelünk egy 
ilybecsü munkának ismertetésére, mint a minőt a mlgos nyi-
trai püspöknek az igy jelzett négy kötetben befejezett. Nem 
sajnáljuk ama tetemes időt, melyet e négy vaskos kötetnek 
gondos s figyelmes átlapozgatására fordítottunk, mert ezáltal 
azon meggyőződést sajátítottuk el, hogy Roskoványi ő mlgá-
nak munkája nélkül az abban tárgyalt főfontosságu kérdéseket 
alaposan tanulmányozni majdnem lehetetlen, s teljesen iga-
zolva látjuk dicsőségesen uralkodó szentatyánk egy 1867. 
decz. 14-én, midőn jelen munkájának első köteteit beküldené 
neki, a mlgos szerzőbez intézett kegyes brevéjének eme sza-
vait — VI. k. E. — : „Profecto collectio istbaec, quae copio-
sissimam bibliothecam paucis voluminibus perstringit, et fon-
tes etiam désignât, unde plenior quaestionum singularum 
notitia hauriri possit, dum oculis ^ubiicit, quid a prioribus 
Ecclesiae seculis ad nostros usque dies de utroque capite vel 
declaratum est et sancitum, vel a propitiis non minus quam 
adversis auctoribus disceptatum : iis, qui religionis et iustitiae 
causam tueri velint, non modo parata suppeditat arma act 
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earn propugnandam, verum etiam copiam facit expendendi 
pro lubitu in libris, quorum catalogus chronologicus texitur, 
non minus obiectarum cavillationum conatus et artes, quam 
vim et robur oppositorum eis argumentorum." 

Ennél szebb, behatóbb s tekintélyesb birálatot nem ad-
hatunk, amiért is jónak látjuk, sorainkat ezzel befejezni, hg. 

A központi növentlékpapság Magyar Egyliáziro-
(lalmi Iskolájának Története. Irta Seda Ernő. Kiadja a 
M. E. I. Iskola. Budapest 1874. 8-adrét. Ára 2 ft. (Vége.) 

Az első rész tárgyalja a „Magyar társaság" alapitását 
1829-ben és annak rövid idő alatt, mert még ugyanazon év-
ben történt megszűntét. A második rész a „Magyar gyakorló 
Iskoláról" szól, mely 1831-ben kelt életre és fennmaradt egész 
1848-ig. Mint a dolog természete követeli e rész mind az is-
kola időtartamának hosszasága, mind bizonyára a letező kút-
fők száma miatt bővebben tárgyaltatik, azért tiz fejezetben 
megismerkedünk a „Magyar gyakorló Iskolának" alapításá-
val, szervezésével, beléletével, működésével, hatásával kifelé, 
nemzeti jellegével, a széllemi mivelődésére befolyó tényezők-
kel, pénz- és könyvtárral, ama összeköttetés és szeretettel, 
mely ez iskola kebeléből kikerült tagok és az iskola közt lé-
tezett. Hasonló czimek alatt ismerkedünk meg a harmadik 
rész tartalmával, azon különbséggel, hogy a „Magyar gya-
korló Iskola" „Magyar egyházirodalmi Iskola" czimet vett fel 
1850-ben, melyet mai napig is visel. A tartalom ismertetésé-
nek főbb vonalakban teljes kimerítésére meg kell még jegyez-
nünk, hogy a harmadik időszakban a könyvtárhoz még érem 
és ereklye-gyűjtemény is járult s ha még megemlítjük, hogy 
a függelékben ez iskolához intézett fontosabb levelek, az is-
kola eddig volt tagjainak nevei és ez iskola összes kiadvá-
nyainak czimei foglaltatnak, a tartalom ismertetését be is 
fejeztük. 

Ha már tekintetbe veszszük a szerző által kijelelt forrá-
sokat, nemkülönben a mű bő tartalmát, ugyancsak elismerés-
sel kell lennünk a fáradhatlan szorgalom iránt, melyet a fia-
tal iró a mű megírásában kifejtett. Mi ugy véljük, hogy nem 
csak azok, kik egykor ez iskola tagjai voltak, kik ennélfogva 
tapasztalatból ismerik, legalább részben, ez iskola életét : ha-
nem azok is, kik ez életben sohasem vettek részt, a mű elol-
vasása után teljes képet alkothatnak maguknak a lefolyt ese-
ményekről, azon pezsgő ifjú életről, mely magában az iskolá-
ban nyilvánul; hogy pedig elolvastassák azt könnyűvé, sőt 
kellemessé teszi a folyékony nyelv, gyakran a lelkesedésig 
emelkedő hangulat. Mi részünkről csak egyet ohajtottunk 
volna nem találni a műben és ezt a fiatal szerzőnek okulás 
miatt jóindulattal megmondani kötelességünknek tartjuk. 
Szép az önérzet, szükséges is hogy meglegyen, mert soktól 
visszatart amit nem szabad tenni és sok nemes tényre ösztö-
nöz; de az oly hang, mely az olvasóra azon benyomást teszi, 
mintha az iró magát felruházottnak vélné a hatalommal ele-
venek és holtak felett ítélni, nem papnak, legkevésbé növendék-
papnak való, ez az önérzet excessusa, melyet rendes medrébe 
a szerénység vezethet. Ettől eltekintve örömmel ajánljuk a 
müvet mindenkinek és óhajtjuk, sőt hiszszük is, hogy nem lesz 
ez országban senki, kit ez iskolához bárminő viszony kötött 
légyen is, ki a müvet magának megszerezni ne sietne. ? 

Adalékok Magyarország nevelés- és oktatásügyi történeté-
hez irta Kiss Áron. Buda-Pest, 1874. Szerző sajátja, k. 8. 
156.1., ára 1 frt. 20 kr. 

„Mint .adalék' ezen igen nagy gonddal összeállított s 
szorgalmas tanulmányozásról tanúskodó könyvecske felvett 
tárgyát igen kevés kivétellel csak a magyar protestáns egyház 
határain belül tárgyalja, de igy is számos közérdekű adattal 
szolgál, nevelés- s oktatásügyi, sőt irodalomtörténeti s köny-
vészeti tekintetben is. Ahol mégis katholikus tanférfiakat és 
kath. törekvéseket emlit, ott annál jobban esett azon nyugodt 
sfméltányos hang, melyen szerző ezekről nyilatkozik, mennél 
közelebb feküdt a kísértés épen e téren a szokott fegyverek-

kel taniadni ellenünk. ,A magyar időszaki paedagogiai sajtó 
1868-ig' czimü szakasz felette becses s szépen tanúskodik 
szerzőnek terjedelmes irodalomtörténeti ismereteiről. Meg 
vagyunk győződve, hogy a tüzetesen nevelészeti szaklapok 
szívesen fogadandják e könyvet, melynek csak némivel tüze-
tesb tárgymutatót kívántunk volna épazért, hogy a benne 
rejlő számos becses adat könnyebben válhatnék köztudo-
másúvá. 

Tartalma a következő : Maróthy a számtanira ; Losonczi 
Hányoki István ; Wályi K. András ; Neveléstudományi iro-
dalmunk a 18. században; Campe, Salzmann s fordítóik; 
Népiskolai tankönyvek a mult század végén ; Wimmer Gott-
lieb August; Váradi Szabó János; Pálfy József; Bátky Ká-
roly ; A magyar időszaki paed, sajtó 1868-ig. 

Bárha szerzőnek példája serkentőleg hatna katholikus 
irányú nevelészeti íróinkra is, hasonló csinos monographiák-
nak megirasára. 

Irodalmi hirek. 
— Utaljuk t. olvasóinkat főlapunk azon jelentésére, 

mely Dankó ő ngának aq. sz. Tamás feletti beszédéről szól, s 
melyett amott adtunk, mivel az ugyanott megjelent beszédnek 
mintegy folytatását jelzi, mely szintén a főlapban látand 
napvilágot. 

Mennyire nem csalódtunk, midőn múltkori számunkban 
abbeli reményünket fejeztük ki, hogy e szorgalmas tudós tol-
lából még több, különösen hazánkat érdeklő irodalmi ajándé-
kot várunk, bizonyítja azon hír, melyet nekünk valaki saját 
veszélyére elárult, miszerint a kanonok ur épen most több 
oly, Bakács primás idejében tartott egyli. zsinatnak összeállí-
tásán s kiadásra való előkészítésén fáradozik, melyek Péterffy 
buvár szemét kikerülték. Azt hiszszük, hogy ez oly bir, mely 
a magyar történelem minden barátjának s kedvelőjének kelle-
mes meglepetésére szolgál. 

— A fentebbi, sz. Tamásról szóló dicsbeszéden kivül egy 
másik, sokkal szerényebb jelent meg: , O r a t i o p a n e g y -
r i c a in h o n o r , a n g. D o c t o r i s' sat. mely névtelenül 
adatván ki, a czimlapnak tudósítása szerint valami régebbi 
beszédnek ujjányomatása. Ezen ,Oratio panegyrica' a mult 
századbeli inauguralis dissertatiók latinságával s modorában 
ünnepli sz. Tamás szentségét s tudományát, kis, 16-odrétü 26 
lapon ; az összehasonlítás e két beszéd közt annyiban érdekes, 
minthogy merőben elütő irályuk, eszmemenetök s tartalmuk 
azt bizonyítja, mily hálás tárgy azon nagy szent, kit minda-
ketten dicsérnek. Egyéb találkozási pontot kettejök közt nem 
találtunk, sőt azt hiszszük, hogy a kicsinyke nem is akar a 
nagygyal összehasonlittatni. 

— Ha jól vagyunk értesülve, épen e napokban egy 
ujabb többkötetü munkája ő mlgának, a nyitrai püspöknek 
hagyta el a sajtót és küldetett szét, melynek tárgya a Mária-
logia. Yisszatérendiink rá. 

— A Zádori barátunk szerkesztette ,Kath. Lelkipász-
tor'-nak egy füzete vetődött hozzánk. Tekintve a mult évek 
tapasztalatait s azon körülményt, hogy a jelen füzetnek borí-
tékán is ezt olvassuk : ,május-junius és julius-augustusi füzet' 
felteszszük, hogy ezen szorgalmasan szerkesztett, hasznos 
vállalatból ezidén is január-áprilisi füzetek is jelentek meg. 
A jelen füzet egyébiránt sz. Benedek napjától, illetőleg hús-
vét utáni Y. vasárnaptól, pünkösd utáni XII. vasárnapig ter-
jed, bele értve a közbeneső ünnepeket is. Ezenkivül van benne 
3 Máriahavi beszéd is. A pünkösd vasárnapra való beszéd 
Pázmány után készült. 

— Dr. Csikynek ,Egyházűgyekre vonatkozó m. orsz. 
törv. s kormányrendeletek 1867—1873/ czimü munkája már 
második kiadást ért. Ára 1 frt. Kapható szerzőnél Temesvárt, 
(L.,Religio' 33. sz.) 

— Pesten, Kókai Lajosnak ,protestáns' könyvkereske-
désében ,Irodalmi Értesítő' czimü lapocska jelenik meg, mely 
eléggé szerényen,könyvészeti szaklap'-nak nevezi magát. Mily 
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joggal, mutatja az a curiosum. hogy ezidei 6-ik számában 
György Aladár, a rettenetes criticus, szokottari alto superci-
lio ugy találja, hogy Pesten Bartalits s Bucsánszky mellett 
Sartori is tartozik azon könyvkereskedői czégek közé, melyek 
alig foglalkoznak mással, mint — ponyvairodalommal.... ! A 
Sartori czég talán igen keveset törődik azzal, miféle nézettel 
vannak felőle a ,könyvészeti szaklapénak tudósai ; jellemző 
curiosumul azonban mégis fel kellett eme gyönyörű aperçut 
említenünk, hogy a t. közönség helyes Ítéletet alkothasson 
magának bizonyos .szaklapok' hitelessége iránt. 

Egyúttal pedig t. olvasóinknak szives figyelmébe ajánl-
juk ama következő ,ponyvairodalmi' könyvjegyzéket, mely 
jelenlegi számunknak kiegészítő részét képezi. 

Megjelent s beküldetett : 
Jungmann, B. institutions theologiae dogmaticae specialis 

Tractatus de deo uno et trino. II. ad 8. 384. p. 2 frt. 10 
kr. Tractatus brevis Analysis. 8. 52. p. 48 kr. Tractatus de 
Deo Creatore. 8. 356. p. 1 frt. 80 kr. Tractatus de novis-
simis. II. ed. 8. 322. p. 1 frt. 80 kr. Tractatus de Verbo 
incarnato. II. ed. 8. 420. p. 2 frt. 16 kr. Tractatus de gra-
tia II. ed. 8. 320. p. 1 frt. 80 kr. 

Monnier, abbé, synoptische Tabellen über die gesammte 
katholische Dogmatik, Moral, Heilmittel und Liturgie, für 
Theologiestudirende, Examinanden, Prediger und Kate-
cheten. Aus dem Französ. von I. P. Stollenwerk, Priester 
der Congregation der Mission. 4. Regensburg 5 fót. 44 kr. 

Dionysius der Kartliäuser, in den letzten Dingen der Men-
schen. Zum erstenmale aus dem Lateinischen von J. Schrö-
der Priester der Diöcese Paderborn. 8. Regensburg. ft. 1.62. 

Dörfler, Karl, Professor, Katholische Glaubenslehre. Lehr-
buch für Mittelschulen, gr. 8. Wien. 1 frt. 20 kr. 

Kellner, Dr. H., Verfassung, Lehramt u. Unfehlbarkeit der 
Kirche, oder der kirchliche Autoritätsbeweis bei den wirk-
lichen Altkatholiken. H. Aufl. gr. 8. Kempten 72 kr. 

Pagani,, I. B., die Seele in ihrer Andacht zu dem allerhei-
ligsten Sakrament des Altars. Aus dem italienischen übers. 
Mit 1 Stahlstich. 8 Regensburg. 1 frt. 35 kr. 

Rodriguez Alfonz, Priester d. G. I., Uebung zur christlichen 
Vollkommenheit. Aus dem spanischen Originale übersetzt 
von Dr. M. Jocham, Prof. der Theol. 3 Theile 8. II. Aufl. Re-
gensburg. 4 frt. 32 kr. 

Schädling, Otto von, der Materialismus in der Erziehung und 
die Revolution. Von wissenschaftlichem Standpunkte aus be-
leuchtet. Ein Beitrag zur Erziehungs- und Schulfrage g. 8. 
Kempten 90 kr. 

Warum sind wir römisch-katholisch ? Weil wir vernünftig 
sind. Beleuchtet von Hermann Josef, Graf Fugger-Glött, 
Priester der G. I. II. Aufl. 8. Regensburg 36. kr. 

Rohling, Prof. D. Aug., Louise Lateau die stigmatisirte von 
Bois d'Haine. Nach authentischen medicinischen u. theo-
logischen Documenten für Juden u. Christen aller Bekennt-
nisse dargestellt VI. Aufl. 8. Paderborn. 

Kehrein, Joseph, Blumenlese aus katholischen Dichtern des 
19. Jahrhunderts, besonders der Gegenwart gesammelt 
Heft I. 12. Aachen, 36 kr. (Erscheint in 10 Heften.) 

Sammlung historischer Bildnisse, II. Serie 1. Heft. Enth. 
Baumstark R., Daniel O'Connel. Mit dem Bildniss O'Con-
nell's 8. Freiburg, 1 frt. 8 gr. Davon : 

Serie I. Heft 1 bis 10. enthällt : X. Philipp Howard 48 kr. — 
H. Lioba. 1 frt. 8 kr. — III. Tilly 48 kr. IV. — Prinz Eugen 
v. Savoyen. 96 kr. — V. Karl der Grosse 72 kr. — VI. 
Die heil. Elisabeth 1 frt. 8 kr. — YII. Fried. Leop. Graf 
v. Stolberg 72 kr. — VHI. Die heil. Hedwig 90 kr. —IX. 
Fried, v. Spee. 72 kr. X. Sixtus der Fünfte 90 kr. 

Fauvin, A keresztény vallás története Ádámtol Jézus Krisz-
tusig (magyar, német és franczia nyelven) ára 3 ft. 

Huszár K. Bibliai történet. Lelkipásztorok, hitelemzők, ta-
nítók sat. részére. 2 kötet egy kötetben, ára 4 ft. 

— Egyházi beszédek minden vasár- és ünnepnapra, ára 2 ft. 

I p o l y i .A.. Magyar mütörténelmi tanulmányai, ára 
fűzve 3 ft. 

I p o l y i A.. kisebb munkái. 2 kötet. A szerző arczképével. 
Ára fűzve 5 ft. Angol kötésben 6 ft. 60 kr. 

Károly Gy. Hugó. Rövid hiterkölcsi beszédek, a tanév min-
den ünnepnapja- s alkalmára, ára 1 ft 40 kr. 

Karscli L. Hit, remény, szeretet. Nagyböjti beszédkör, 
ára 80 kr. 

König A. Természeti érvek Isten létéről, ára 80 kr. 
Lassere, Francziaország lourdesi kegyhelye, magyarositá 

Talabér I., ára 2 ft. 
Nicolas A. Hit mestersége, bölcsészeti előkészítés a keresz-

tény hit megszerzésére, két kötetben ára kötetenkint 2 ft. 
Dr. Pellet Ödön. Két évi folyam Mária beszédek, ára ft. 1.20. 
RöggI A. Gyóntatási intelmek és elégtételek, ára 1 ft. 50 kr. 
Schmitt J. Előkészítés az első sz. áldozásra, ára 1 ft. 40 kr. 
Stöger Nep. J. Égi korona vagyis a keresztény remény leg-

főbb czélja, ára 1 ft. 20 kr. 
Dr. Surányi J. Mi államveszélyes a pápai tévmentesség-e, 

vagy a modern liberalismus ? ára 50 kr. 
Vajdafy Endre. A méterrendszer. 
Természeti jog, vagy : jogphilosophia, e tudomány állása 

szerint Némethonban, franczia nyelven irta Ahrens H. for-
dította Magyar Ferencz, lyc. jogtanár. Egerben, 1850. 8 r. 
XH. és 360 lap. 1 frt. 

Porubszky József. Katholikus egyház jogtan, Eger 1863. 8 
r. 160 lap 1 frt 20 kr. 

Zsasskovszky testvérek zeneinunkái : gymnasiumok, pap-
növeldék, képezdék, leánynöveldék, elemi iskolák és dalár-
dák számára. 

Egri Dalnok válogatott komoly és vig dalok gyűjteménye, a 
honi ifjúság használatára, 4. negyes, férfi- és gyermekkarra 
átírva. Egerben, 1870. 8. r. I. füzet, 40 lap, 50 daltartalom-
mal 30 kr. II. füzet, 44 lap, 50 daltartalommal 30 kr. IH. 
füzet, 54 lap, 50 daltartalommal 30 kr. IV. füzet, 69 lap, 
50 daltartalommal 40 kr. Mind a négy füzet ára 1 frt. 20 kr. 

Egri ének-káté vagyis az ének elemei kérdések s feleletek-
ben, az elemi tanodák s minden kezdő használatára Eger, 

„ 1873. 5-ik kiadás 16. r. 52 lap. 20 kr. 
Énekkönv, a kath. tanuló ifjúság használatára, négyes hang-

jegyekre téve. Magában foglal 118 magyar, 38 latin éneket 
és szükséges imákat, Egerben, 1872. l6 r. 320. lap. negye-
dik kiad. 1 frt. 20 kr. 

Fali hangjegy táblák az iskolai ének- és zenetanitáshoz, — 
ivrét 1 frt. 20 kr. 

Harmónia. Komoly és vig dalok szemelvénye a honi dalár-
dák s minden dalkedvelő számára, férfikarra átirva. Eger 
1870. n. 8. r. 78. 1. I. Füzet 50. dal. 60 kr. 

Kis lantos. Vig, komoly, üdvözlő s egyéb alkalmi dalok gyűj-
teménye. Az elemi tanodák s nőnöveldék számára. 2, 3 és 4 
gyermekhangra. Egerben, 1870. 1871. 16 r. I. füzet 48 lap, 
40 daltartalommal 20 kr. II. füzet 48 lap, 45 daltartalom-
mal 25 kr. III. füzet 64 lap. 50 daltartalommal 30 kr. 

Manuale Musico-Liturgicum (Chorálna kniha obradow 
Cirkevnich) Egerben 1853, 4. r. 31 iv. (Magában foglalja 
mindazt, mit a kántoroknak az év minden ünnepén előfor-
duló szertartások körül tenniök kell, 3 frt. 50 kr. A magyar 
most rendeztetik II. kiadásra sajtó alá. 

Orgonaiskola. Elméleti s gyakorlati vezérletül kath. kánto-
rok, képezdészek s a szent ének és orgonászat minden ked-
velő használatára. Eger 1865. 4. r. 128 lap 3 frt. 

Egyházi Énektár (Tárkányi és Zsasskovszky-féle). Második 
tetemesen bővített és javított kiadás, Eger 1863. Ára 
fűzve 5 frt. — Előfizetéseket és megrendeléseket különféle 
kötésekre is elfogad az egriérs. lyc. könyvnyomda hivatala. 

Katholikus Egyháztörténelem középtanodák használatára 
irta Répássy János, tanár és hitszónok. Eger 1873. ára 40 kr. 

Dr. Bartha Tamás A Szabadkőművesség. Kimerítő felvi-
lágosításul a magyar intelligentia számára. Eger 1873. Fi-
nom papirosra nyomva n. 8. r. 422. 1. ára 1 frt. 
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Beatissima Y. Maria Mater Dei, qua Regina et Patrona 
Hungariarum. Historico-pragmatice adumbravit Augustus 
F. Balogh, párochus Kocskoczensis. Két kötet 4 rét. I kötet 
ára 3 frt, — II. kötét sajtó alatt. 

Kozma K. Májusi virágok szűz Mária életéből s néhány al-
kalmi beszéd. — Az egri főegyházmegyei hatóság jóvá-
hagyásával. Eger 1873. 8. r. 222 lap ára 1 frt. 

Mindszenty Gedeon, sz.-erzsébeti plébános, volt egri főegy-
házi hitszónoktól Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek. Füg-
gelékül hat Mária-beszéddel. Eger 1872. 8. r. 4721. Ára 3 frt. 

Rosztóczky Imre, kaáli plébános Vasárnapi és ünnepi egyházi 
beszédek. Kézi könyvül a falusi nép lelki szükségeihez al-
kalmazva. — Négy évfolyam. Egy-egy folyam ára 2 frt. 

Szabó Imre. Néphez alkalmazott egyházi beszédek az év 
minden vasárnapjai s ünnepeire. Eger 1858. Második év-
folyam I—V. kötet. Egy-egy köt. 1 frt. Pótlékkötet az első 
évfolyamhoz. 1 frt. 

Nagyböjti- és májusi beszédek, melyeket mondott Katii isky 
Gyula, egri főmegyei áldozár és képezdei tanár Eger, 1871. 
ára 1 frt. 

Vasárnapi és ünnepi Homiliák a szentatyák nyomán készí-
tette Majer József, néhai székesfehérvári kanonok : a szerző 
alkalmi beszédeivel megtoldva újonnan kiadta Ihász Gábor. 
Eger 185G. I. köt 4 r. 401 1. II. köt. 8 r. 485. 1. Mindkét 
kötet 3 frt. 

Metliodus infiriuos provideudi. Ad rubricas ritualium 
. exacta, pro commoditate curatorum et utilitate aegrotan-

tium. Nova et emendata editio Latino-Hungarica, Germa-
nica et Slavica. Agriae, 1872. 16 r. 127 lap. Egész vászon-
kötésben 60 kr. 

Lelki Manna, azaz imádságos és énekes könyv, különösen a 
ker. kath. ifjúság számára szerkeszté Tárkányi B. József 
egri kanonok. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával, kiadja 
a Szent-István-Társ. Eger, 1869. 336 1. kötetlen 28 kr. pa-
pirkötésb. 35 kr. 

Szent Énekfüzér. A kath. egyházi Énektárból kivonva, és 
néhány latin énekkel megtoldva, kath. iskolások számára 
szerkeszté Tárkányi B. József. Az egri érseki hatóság jóvá-
hagyásával. Kiadja a Sz.-Istv.-Társ. Eger, 1873. 10 r. 160 
lap kötve 20 kr. 

Szomorúak vigasztalója. Imádságos és énekes könyv, a hát-
fájdalma Szüzanya tiszteletére. Szerkeszté Tárkányi József, 
1866, 16 r. 128 1. kötve 20 kr. 

Szent Koszorú imák és énekekből fűzve a kath. elemi ifjúság 
számára (a 120 ének mindkét (sopran és alt) hangra van 
téve) 3-ik kiadás. Eger, 1870. 16 r. 250 1. kötetlen 50 kr ; 
keménypapirkötésben 58 kr. ; — disz-bőrkötés tokkal 
1 frt 25 k r 

Anyakönyvek. Kereszteltek anyakönyve, egy koncz 70 kr. 
Házasultak anyakönyve, egy koncz 70 kr. Halottak anya-
könyve, egy koncz 70 kr. 

Anyakönyvi kivonatok. Kereszteltek anyakönyvéből, egy 
koncz 60 kr. Házasultak anyakönyvéből, egy koncz 60 kr. 
Halottak anyakönyvéből, egy koncz 60 kr. 

Bérmaczédulák, egy koncz 60 kr. 
Bérmálási anyakönyv, egy koncz 80 kr. 
Értesítések, (családi) a keresztelő (születési) eskető és ha-

lottas könyvekből, hivatalos minta szerint egy koncz 80kr. 
Gyónóczédulák. (latin vagy magyar) fehér vagy szines pa-

píron egy koncz 60 kr. 
Iskolai értesitvények, egy koncz 96 kr. 
Templom számadási ivek. Czimiv, egy koncz 96 kr. Beliv, 

egy koncz 96 kr. Kivonat, egy koncz 9ö kr. Egy teljes pél-
dány (czim és beliv, kivonat) 10 kr. Ivenkint 4 kr. 

y g Ç Anyakönyvek bekötve is megrendelhetők, mely esetben 
a koncz-szám arányos följegyzését kérjük. 

Missale Romanum. Legújabb kiadás. Vörös bőrbe' 
kötve arany szegélylyel 22 frt. — Missale Romanum. Leg-
újabb kiadás. Fekete bőrbe kötve arany szegélylyel 18 frt. 
Fekete bőrbe kötve vörös szegélylyel 17 frt. 

Missae Defunctorum. Finom papíron fekete bőrbe kötve 6 frt. 
Canon táblák, egyszerű 50 kr. finom 70 kr. 
Canon Missae (pro Missalibus antiquis reintegrandis) 30 kr. 
Rituale Agriense. Kötve 3 frt 50 kr. 
Árpádházi szent Erzsébet élete. Stolz Albán után magya-

rítva, fűzve 1 frt. 
A csalhatatlanok. Népies elbeszélés. Németből Bolanden 

Konrád után. Ára 50 kr. 
IX. Pius, Katholikus jellemrajz. Veuillot Lajos után Mind-

szenty Gedeon. Eger'1864. 8 r. 66 1. 30 kr. 
Kozma Károly Szűz Mária élete. Népszerű kiadás. Eger, 

1873. 16 r, 150 lap. Ára 40 kr. 
Egély. Költői hitvédirat hat énekben Irta Racine Lajos, fran-

eziából magyaritá Répássy János egri főmegyei áldozár. 
Eger, 1869. 8 r. 156 lap, 1 frt 20 kr. 

Az uj szövetség szent könyvei. A Vulgata szerint, Káldi 
György forditása nyomán rövid jegyzetekkel átdolgozva. Az 
apostoli Szék jóváhagyásával 8 r. 37 iv. Eger 1865 8 r. XII 
és 592 lap. 1 frt. 

Dr. Alzog J. Egyetemes egyházi történelem. Fordította Nagy 
Zsigmond egri megyei képezdei tanár. Eger 1857—60. 8 r. 
Három kötet. 5 frt. 25 kr. 

Egyetemes szerkönyv kath. kántorok és e pályára készülők 
használatára. A római misekönyv, az esztergami, egri és 
kalocsai rituálék, ugy egyéb egyházilag helybenhagyott kút-
fők után Vetzkó Antal bold, bedeghi plébános és Szemennyei 
Mihály nakki plébános közreműködésével szerkeszté s kiadá 
Kapossy György nakki kántortanító. I. kötet. Eger, 1870. 
4 r. 234 1. 3 frt 50 kr. 

Szent Pál apostol leveleinek értelmezése. A lelkipásztorok 
használatára. Irta Kiss János tanár stb, Eger, 1866 — 1868, 
8 r. XVI és 736 lap I. II. III. füzet, füzetenként 1 frt. 

Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sartori Károly könyvkereskedé-
sében , Pesten: városháztér; Bécsben: Stadt, 
Sonnenfels-Gasse Nr. 15. 

— Ismételve alkalmat veszünk magunknak t. olvasóink-
nak Sartori Károly uniak pápai s primitialis könyvkereskedé-
sét (Pesten, városháztér, Bécsben Stadt, Sonnenfelsgasse Nr. 
15.) a legmelegebben ajánlani, mely széles üzleti összekötte-
téseinél fogva azon helyzetben van, mindazon szolgálatokat, 
melyeket a közönség egy jó katholikus könyvkereskedéstől vár 
a legpontosabban teljesíthetni. Ajánlja gazdagon felszerelt 
készletét kath. hittani s egyéb oly tudományos munkákban, 
melyek az egyház tanába, a hit s jó erkölcsbe nem ütköznek. 
Hasonló feltétel alatt elfogad előfizetéseket is minden kül- s 
belföldi lapra. Említjük még, miszerint missal ék (4 frttól — 
100 frtig s azonfelül) s breviáriumok a különf. propriumok-
kal, diurnalék, pontificalék, rituálék ; továbbá a kath. irányú 
szépirodalomnak remekmüvei, iskolai jutalom-, tan- s ima-
könyvek, ifjúsági iratok, mindez különféle nyelven ; úgyszin-
tén mindennemű, kedves ajándékul szolgálható diszmüvek 
mindig a legnagyobb választékban készen tartatnak. Ehhez 
járul még a legkülönfélébb egyházi műtárgyaknak gazdag s 
jól berendezett készlete, úgymint olajfestmények, olaj-s szin-
nyomatok, aczél-, rész- s kőmetszetek, fényképek, szent ké-
pecskék (száza 30 krtól 30 frtig,) keresztelési-, gyónási-, ál-
dozási-, bérmálási s gyászképek, keresztutak s kánontáblák; 
feketén s színezetben, minden nagyságban s megfelelő jutá-
nyos árakon. A megrendelések a lehető leggyorsabban telje-
síttetnek. 

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

Budapest 1874. Nyomatot K o c s i Sándor -ná l , Ország-ut 39. sz. Luby-ház. 
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Pesten, junius 20. 49. I. Félév, 1874. 
Tartalom. Az uralkodók, elöljárók s hivatalnokok kötelmeiről. — A papság állása a mai politikai mozgalmakkal szemben. 
— Egyházi tudósitások : Pest. Haladások af katholicismusban. Pest. Ad vocem ,bécsi s linczi békekötések.' Alvidék. Észre-
vételek két ministeri körrendeletre. Róma. O emjának római útjáról. Berlin. Mallinckrodtnak utolsó nagy beszédei. Pader-

born. Püspöki búcsúszó. Svajes. Az uj alkotmány. — Vegyesek. 

Az uralkodók, elöljárók s hivatalnokok 
kötelmeiről. 

,Az újkori állambölcselet4 czimü czikkünkben 
30 — 32 sz.) jobbadán azt tün te t tük fel, mi-

képen hiszszük, hogy az ál lamnak nem szabad len-
nie, ma annak belszervezetére vonatkozó positiv 
nézeteinknek akarunk néhány vázolatos czikkben 
kifejezést adni. 

Már az észjog is azt követeli az egyéntől, hogy 
erkölcsi működésében s törekvéseiben, különböző 
tehetségei s képességeinek kiművelésében a rend, 
összhangzat s egységnek törvényeit tar tsa szem 
előtt, azokhoz alkalmazkodjék, azokat gyakorlat i -
lag érvényesíteni iparkodjék. Ugyanez áll az állam-
ról is, mely a soksorositott, tökélyesitett ember '). 
Mennél nagyobb, népesebb s virágzóbb az állam, 
annál részletesben történik a munkafelosztás, annál 
számosabbak a különféle hivatások s kenyérkere-
seti módok, annál complicáltabb a belrend, de annál 
szükségesebb a kellő tagolás is, s a nagy egész 
egyes részeinek kellő s pontos egymásbanyulása . 
De bármennyi legyen is a különféle kenyérkere-
seti mód, voltaképeni ,rend ' e tekintetben (status) 
csak négy van, melyre mint megannyi főpontra eme 
kenyérkereseti módok kivétel nélkül vezethetők 
vissza. E négy rend az ősi, de legtermészetesb fel-
osztás szerint a tanítói, hivatalnoki, katonai s föld-
művelői osztály, melyek az ál lamban az egyén 
négy főerényét : az okosságot, az igazságosságot, a 
bátorságot s a mérsékletességét képviselik. De ez a 
felosztás, midőn az á l lampolgároknak legfontosb 
kötelmeit röviden, de kimeritőleg jelezni s jelle-
mezni kivánnók, sokkal bővebb, semhogy e tekin-
tetbeni érvelésünknek alapjául szolgálhatna, amiért 

L. Aug. de lib. arbr. I, 6, 15. 

is erről, t, i. az állampolgárok legfontosabb kötél -
meiről értekezvén, a polgárokat csupán két osz-
tá lyra oszt juk, amennyiben a kormányzási ha ta-
lomnak részesei (támaszai, közvetlen végrehaj tó 
eszközei, szolgái), vagy alat tvalói ; mert a polgár-
nak kötelmei aszerint, hogy e kettő közül, melyik 
osztályhoz tartozik, különböző természetet s terje-
delmet vesznek fe l ; amennyiben kiki a maga körül -
ményeihez képest különböző módon köteles a köz-
jót előmozditani. 

Ma csak az uralkodók, elöljárók s hivatalno-
kok kötelmeiről aka runk szólni ; az alat tvalók kö-
telmeit fejtegető értekezés czikksorozatunk befeje-
zését képezvén. 

A mi az emberi testen a fej, az a fejedelem a 
társadalomban. Tőle ered annak vezetése, ő gyako-
rolja a legfőbb kormányzási , uralkodási hatalmat , 
mely a törvényhozási , birói vagy igazságszolgál-
tatási, bünte tő s végrehajtó ha ta lmat magában fog-
lalja. De a fejedelem eme roppant ha ta lmat s jog-
hatóságot nem gyakoro lha t ja egymaga s közvetle-
nül , hanem erre számos alárendelt közegeknek köz-
reműködése kívántat ik, mely közegek a hadsereg, a 
hivatalnoki kar s — a hol van — a népképviselet. 

1) Azon irányelvek, melyeket a fejedelem a 
törvényhozási hatalom gyakor lásánál szem előtt 
tar tani köteles, más helyen mondatnak el a keresz-
tény erkölcstanban, ott t. i., hol a , törvényről ' van 
szó. A fejedelem egyébiránt , mint minden más em-
ber nem csak az észjogi s tételes isteni, hanem mint 
az egyház tagja az egyházi törvényeknek is a lá ja 
van vetve. Az állam törvényei nem lehetnek több, 
vagy legalább nem szabadna többnek lenniök, mint 
az észjognak közelebb meghatározásai , melyeknek 
sem isteni, sem egyházi törvényekben ütközniök 
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nem szabad. Azon törvényeknek azonban, melyet a 
világi, állami batóság hoz, maga a fejedelem magá-
ban véve nincsen alávetve ; különösen a büntető tör-
vényeknek nem; mert nem létezik nálánál magasabb 
birói hatalom. Azonban közvetve, a közjó s a jó 
példa miatt köteles a fejedelem is a saját maga által 
hdfcott törvényeket megtartani, hogy ezáltal a nép-
ben a törvény iránti tiszteletet ápolja és fentartsa. 

Alkotmányos államokban a népnek választott 
képviselői egyúttal részesei a törvényhozási hata-
lomnak is, melyet a fejedelemmel megosztanak. De 
azért ők nincsenek a törvény felett ; mert ha a 
törvények felett tanácskoznak is, azon cselekedet, 
mely által a törvény csakugyan azzá válik : a szen-
tesítés s kihirdetés nem tartozik hozzájok, kik a 
parlamenten kivül ép azon fokban s mérvben alá-
vetvék e törvényeknek, mint bárki más ; legfelebb, 
hogy magában a parlamentben rendkivülileg nagy 
szólásszabadságnak örvendenek, melynek azonban 
a keresztény erkölcstan szerint szintén csak a meg-
engedhetőnek határai közt mozognia szabad. De a 
képviselő is, midőn a törvények létesítésére közre-
működik, köteles ugyan arra lenni tekintettel, amit 
a fejedelem is köteles szem előtt tartarii ; — azt t. i. 
hogy mindazon feltételek teljesitessenek, melyektől 
emberi törvénynek érvényesvolta f ü g g : hogy e tör-
vények az isteni törvénynyel semmiképen se ellen-
kezzenek, hogy a közjót előmozdítsák, s az alattva-
lóknak, valamint az ezekből alakuló s az államban 
s állam mellett létező egyes társulatok- s testüle-
teknek, péld. a családnak vagy az egyháznak jól 
szerzett jogait sértetlenül meghagyják. 

Pedig e tekintetben főleg az egyház az, mely-
nek manap a soknál is több oka van a felett panasz-
kodni, hogy korunknak mintegy gőzerővel működő, 
gyakran elhamarkodott törvényhozása jogait vagy 
félreismeri vagy egyenesen tagadja s elnyomni törek-
szik. Nem követelhetjük ugyan vegyes vallású nép- _ 
lakta államok kormányaitól, hogy minden egyes 
egyént egyháza törvényeinek teljesítésére kénysze-
ritsen ; de tárgyi lag véve igenis kötelessége a kor-
mánynak arról gondoskodni, hogy senkit egyházi 
kötelmeinek teljesítésében ne gátoljon, s viszont az 
elismert egyházakat jogaik élvezetében s gyakorlá-
sában védelmezze. I ly elidegenithetlen jogai pedig 
vannak az egyháznak, mint Istentől alapitott tár-
sulatnak az állammal szemben is, melyek közé szá-
mít juk : a jogot az evangéliumot, az Isten igéjét 
mindenütt szabadon hirdetni, a kegyszereket mind 
azoknak kiszolgáltatni, kik azokban részesülni óhaj-

tanak s a hivek feletti, pásztori s főpásztori jogha-
tóságot, amint azt maga Krisztus Urunk rendelte, 
gyakorolhatni, mihez saját hatáskörén belül a tör-
vényhozó, birói, büntető s kormányzási hatalom 
tartozik. 

Ennélfogva csak jogával el az egyház, midőn 
hangosan s nyomatékosan azt követeli, hogy a há-
zasság nem csak, mint most furfangosan megkülön-
böztetni szokták, mint szentség, hanem, ami ettől 
elválaszthatlan s mivel elválaszthatlan : mint szer-
ződés is az ő joghatósága alatt meghagyassák, ugy 
hogy a házassági ügyeknek szabályozása s elinté-
zése ezentúl is hozzá, s csakis hozzá tartozónak is-
mertessék el ; — jogával el, midőn azt követeli, hogy 
a hiveknek közvetlen egyházi elöljáróságával, de az 
egyháznak általános római fejével is való össze-
köttetése meg ne akadályoztassák ; — s midőn t i l -
takozik az ellen, sőt a maga módja szerinti ellent-
állást fejt is ki, ha az iskolából kiszorítják, a keresz-
tény ifjúságot anyai kezeiből erőszakkal kiragad-
ják, birtoklási jogát kétségbe vonják vagy épen-
séggel tagadják, de másrészt az evangeliumi taná-
csoknak követését is lehetlenitik sat. sat. Mindazok 
oly sérelmek, melyek az egyháznak isteni jogába 
ütköznek, s melyeknek elkövetésétől a kormány-
nak, már csak a keresztény államnak eszméjéből is 
kiindulva, tartózkodnia ; vagy ha s hol már elkö-
vettek, minél előbbi orvoslásukról gondoskodnia 
kell, ha ugyan igazságos müveit kormány lenni s 
annak tekintetni óhajt. (Folyt köv.) 

A papság állása a mai politikai mozgalmakkal 
szemben. 

(Folytatás.) 

De itt a gyakorlati életből vett egy aggodalom merül 
fel. Nem fog-e t. i. a clerus részvéte által a politikában, ösz-
szevegyittetni a vallás örök ügye ennek hátrányára, a világ 
változandó érdekeivel? Nem jobb-e, ha a vallásgyakorlat 
neutrális tér marad, ha a pap mint minden pártnak atyja és 
barátja egyikhez sem csatlakozik és a keresztény kötelesség 
minden politikai iránynyal megegyeztethetőnek tűnik fel? 
Ki tagadhatná meg e kérdések jogosultságát a napi tapasz-
talatokkal szemben, midőn látjuk, hogy egyesek az egyház-
tól elidegenednek, mivel a kath. párt által követett politi-
kával nem éreznek egyet s hogy a választási küzdelmek egye-
seket a szentségektől, vagy legalább lelkiatyjuktól elide-
genitenek. 

Ha az ellenvetéseket szorosan meg fogjuk vizsgálni 
épen ugy mint fentebb, itt is ki fog tűnni mi igaz, mi nem. 

A vallás ügyét nem szabad a politikával összevegyiteni: 
ez az állitás oly igaz, hogy azt bizonyára senki sem fogja 
tagadni. De ez az állitás feltételezi, hogy a politika sem fog 
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a vallással összevegyittetni. Epen ez jelenleg az eset. Váljon 
a házasságkötési, iskolai, az egyházi függetlenséget illető 
ügy nem egyházi kérdéj ? Es ha igy van, lehetséges-e, hogy 
a pap hasonló kérdések tárgyalásánál részvétnélküli szem-
lélő legyen ? De ha ily kitünőleg egyházpolitikai kérdés tár-
gyalásáról vau szó, ugy a pap nem félhet, hogy felszólalása 
által jogos és szükséges befolyását elveszti. Aki ily kérdé-
sekben a katholikus jog ellen küzd, az barátságos estélyek 
vagy ebédeken udvarias lesz talán a pap iránt, hanem val-
lási ügyekben bizonyára régen nem ád már rá semmit sem. 
Azok, kiknek még hitük van, minden hasonló kérdésben és 
alkalommal annál szorosabban fognak papjukhoz ragasz-
kodni; akik pedig vele szembeszállnak, már régen szakí-
tottak hitükkel. Evvel egyszersmind elenyészik azon ellen-
vetés is, hogy a pap veszélyezteti politikai ellenfelének lelki 
üdvét, ha politikai téren az egyházat védelmezi. Váljon nin-
csen már a léleküdv veszélyeztetve a pártállás által ? Vál-
jon nem hiu kifogás-e az, ha valaki a szentségekhez csak az-
ért nem járul, mert papja ellenszegült valamely hitetlen 
megválasztatásának ? Igaz, hogy az emberi lélekben sa-
játságos zavar uralkodhatik és a döntés az ég és pokol 
közt gyakran alig látható fonalon függ, azért a papnak soha-
sem szabad elfelejteni, hogy ellenfelével szeliden bánjék. 
Egy pap sem fogja politikai ellenfelét egyházi kérdésekben 
idő előtt kihivni, ezt tennie nem is szabad, ellenkezőleg 
minden szivesség és barátsággal fogja elhalmozni, sőt még 
a pusillorum scandalumra sem alkalmat adni mindaddig, 
amig ez csak lehetséges. De nem szabad neki az ügyet fel-
adni, vagy községében az uralmat valamely egyházellenes 
pártnak átadni csak azért, mert talán néhány langyos vagy 
kétes katholikus az ő határozottsága által ürügyet fog talál-
hatni, hogy a húsvéti áldozástól elmaradjon, vagy a vég-
szentségeket fel ne vegye. 

Jobb, ha egy ember tönkre megyen, mint egy egész 
nép. Különben a kérdés rend szerint nem igy áll. Nem a 
buzgóság, melyet az egyház ügye iránt tanusitanak, hanem 
másnemű buzgóság, és egészen másnemű érdek szokott rend-
szerint azon ellenségeskedések oka lenni, melyek a papok és 
hiveik közt léteznek. A clerus szilárd, elhatározott fellépése 
az egyház ügye mellett, ha az igazi komolysággal, helyes 
módon és helyes mértékben történik, csak egy ujabb erős-
bitő lánczszem, mely a községet papjával egybefüzi, a jókat 
erősiti s a roszakat egyidőre isolálja a jóktól, hogy később 
egész erővel ismét magához vonja őket. (Folyt, köv.) 

E & T H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Peut y jun. 19: H a l a d á s o k a k a t h o l i c i s m u s -

b a n ; ily czimmel van egy czikk közölve a, Prot. Egyházi és 
Iskolai Lap' ban, örömére es vigasztalására minden igaz 
hivő kálvinistának, sőt talán még némely katholikusnak is 
és elrettentésére minden ultramontánnak azon esetre, ha 
ezek megijedni is tudnának, ami nem szokott megtörténni, 
mert ezek az ultramontánok nem oly anyagból vannak 
gyúrva, hogy egy hamarjában megijedjenek, legkevésbé pe-
dig akkor, ha oly czikkel van dolguk, mint a jelenlegi, mely 
a guny és gyűlöleten kivül semmi mást nem képes felmutatni. 

Czikkező szerint első haladás a katholicismusban, hogy 

a pápa világi uralma megszüntetett és nem is fog többé vissza-
állíttatni, aminthogy ebben az uralkodók a bécsi találkozás 
alkalmával megegyeztek és igy a néhány ssázezer franczia, 
belgiumi, irlandi ultramontán véres reményei és fondorko-
dásai ezen elhatározáson semmit sem fognak változtatni. 
Mily öröm lehet afelett a protestáns táborban ! csak az a 
különös benne, hogy czikkező ezt csak néhány év múlva 
veszi észre és csak most adja tudtukra az atyafiaknak, 
azonban ez valószinüleg esak azért történt, mert már a pápa 
világi hatalmának megszűnte alkalmával előre tudta, hogy 
az uralkodók Bécsben meg fognak egyezni, hogy soha vissza 
nem fogják állítani a pápa világi hatalmát és csupa discretio 
vagy azon félelemből hallgatta el, nehogy az ultramontánok 
a tervet megakadályozhassák, most azonban minthogy a ve-
szély elmúlt és az uralkodók tervüket czikkezövel megismer-
tették, sőt meg is nyugtatták a felől, hogy végre is hajtják, 
mondjuk most már bátor volt kilépni a nyilvánosság elé. Ha 
e haladás a katholicismusban czikkezöt megnyugtatja, le-
gyen boldog nyugalmában, mi nem zavarjuk meg, de nem is 
hagyjuk magunkat sem czikke által zavartatni, jól tudva 
hogy nem egyéb az, mint ,pium' desiderium, melyet prot. 
atyánkfiai igen nagy előszeretettel szoktak irányunkban 
táplálni, elfelejtve, hogy homo propouit, Deus disponit és 
hogy sokszor határoztak már fejedelmek valamit az egyház 
ellen, aminek azonban épen ellenkezője történt meg. Legyen 
meggyőződve czikkező, hogy most is igy fog történni, hogy 
a pápa előbb utóbb vissza fogja nyerni birtokait, a mi, re-
ményijük, egy ilyczimü czikknek fog alkalmul szolgálni : 
„hanyatlás a katholicismusban"' és lesz nagy jajgatás ott, hol 
most oly nagy az öröm. 

Mellőzzük czikkezőnek azon állítását, mely a jezsui-
tákkal foglalkozik, hemzseg az tudatlanság, tájékozatlan-
ság és ellenszenvtől, inkább szóluuk azon állításához, hogy 
az ókatholicismus is haladás a katholicismusban. Czikkező 
ugylátszik a holdból pottyant le a földre, előtte ismeret-
lenek mindazon tények, melyek Münchenben történtek ama 
hires ókatholikus gyűlésen, ö még ma is azt hiszi, hogy az 
ókatholikusok nem léptek ki a katholikus egyházból, ezért 
tulajdonit annyi fontosságot anuak a néhány szál ókatholi-
kusnak. A hires müncheni és az azóta tartott ókatholikus gyű-
lésekből, a külön ókatholikus hitközségek alakításából tud-
hatná czikkező, ha a világ folyásáról csak némi tájéko-
zottsága is lenne, hogy az ókatholikusok kiléptek az egy-
házból, hogy itt pusztítást nem vihetnek végbe, hanem ismét 
csak szaporítják Németországban a már is szám nélküli 
protestáns felekezetek számát, igy tehát, és erről legyen meg-
győződve czikkező, egész fájdalommal (?) valljuk be, mert 
az ö szomorúságát csak előmozdítjuk, e haladás nem a ka-
tholicismusban van, hanem a protestantismusban, mert ő ha-
lad a szakadozottságban egy fokkal ismét előbb. Örül-e en-
nek czikkező, nem tudjuk, de hogy mi nem irigyeljük, ha az 
egyházból a salak ki- és a protestantismusba befoly, arról 
meg lehet győződve, a kath. egyház mindig igy szokott 
megtisztulni. 

Legjobban tetszik pedig czikkezőnek az a haladás a 
katholicismusban, hogy a püspököket büntetik vagy pénz-
ben, vagy pedig fogságra vetik. Ugyan ki kételkednék e 
felett ? mi ennél sokkal nagyobb haladást is tudunk a ka-
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tholicistnusban, midőn t. i. a szűz (?) Erzsébet a tiszta evan-
gélium érdekében lefejeztette, vagy kinok közt kivégeztette 
a katbolikus papokat, vagy mikor Németországban a „föl-
kent férfiak" vezetése alatt a zárdák felgyújtattak, lakóik 
felperzseltettek, ez csak nagyobb baladás volt ? czikkezö bi-
zonyára szivéből örvendene ily haladásnak, és íme ez a gyű-
lölt katholicismus még ma is él, elni fog akkor is, ha a ré-
mes mult napjai ismét visszajönnének egész borzalmassá-
gukban, nem fog megszűnni azok örömére, kik minden re-
ményüket néhány hitehagyott papban helyezik, mert az 
egyházat nem Luther, nem Kálvin alapitotta. Hasztalanul 
táplálják e reményt atyánkfiai hasonló czikkekkel saját fe-
leikben, hasztalanul akarnak bennünket rémíteni, csak ön-
ámitás az, reánk pedig semmi hatással sincsen, legfeljebb 
mosolygunk hasonló tehetetlen erőlködéseken, amint azt 
megérdemlik, azért okosabb lesz, ha az atyafiak magukra 
forditják figyelmüket és saját házuk előtt sepernek, mint-
sem másokkal foglalkoznak, kikhez semmi közük. A 

Pest y junius 16. Ad v o c e m , b é c s i s l i n c z i 
b é k e k ö t é s e k . ' „Midőn a közoktatási törvény életbe lé-
pett, a protestánsok minden katholikus iskolát felekezetnél-
külivé szerettek volna átalakitani ; de mikor a debreczeni 
collegiumról volt szó, Tisza Kálmán öltötte fel legelőször a 
bécsi-linczi békekötések palástját s tiltakozott az autonomia 
nevében"... 

„Midőn a lutheránus tót iskolák elleni vizsgálatrende-
lésről gondolkozott a kormány, Geduly superintendens ur 
kérte kölcsön a bécsi s linczi posztóköpenyeget" .. . 

Igy ir a mai ,M. PoZ.'-ban egy protestáns, miután előre 
bocsátotta volna, hogy: „a protestánsok alaptörvényei, a bé-
csi, linczi békekötések s az 1790: XXVI. tcz., melyekbea 
protestánsok, mihelyt az állam saját czéljára és az emberi-
ség javára mindenkit kötelező, de nekik nem tetsző vallási 
vagy közoktatási törvényt akar alkotni, mint egy golyó-
mentes, sérthetlen palástba beburkolódznak : — igaz, hogy 
még életben vannak, de a kormányforma és az állameszme 
által tulszárnyaltattak, mint a megyei institutio," s ennél-
fogva most „midőn az állam sorsa a nemzet kezében van, s 
az állampolitika dogmája a jogegyenlőség, vallásszabadság ; 
midőn uralkodó vallás és a protestánsok üldöztetése lehet-
lenség, épannyit érnek, mint a Corpus Juris azon articulusa, 
mely szerint a francziák közeledtekor Komárom védelmére 
néhány ágyú oda szállitása rendeltetett el." 

Már e néhány sornyi idézet is azt mutatta, hogy annak 
irója az állam s egyház közti viszonyt illetőleg oly álláspon-
tot foglal el, mely nem a mienk ; azonban nincs semmi kö-
zünk hozzá, miképen fogadják protestáns polgártársai azon 
elméletet, mely a szóban forgó czikknek vörös fonalát ké-
pezi, hogy t. i. a mai állameszmére való hivatkozás elég 
lenne a bécsi s linczi békekötésnek és az 1791. XXVI. tvcz. 
eltörlésére ; csak annyit mondunk, hogy nagyon következet-
lenek s igazságtalanok, ha nem fogadják szivesen ; mert 
minden erőszak, amelyet valaha, s kiválólag a jelenlegi gyö-
nyörűséges rendszer alatt rajtunk, katholikusokon elkövet-
tek, valahányszor jogainkban gázoltak, valahányszor ille-
téktelenül előretolakodtak, s az ekként erőszakosan elfoglalt 
positiókat több nyakassággal, mint méltányossági érzettel s 
becsülettudással megszállva tartják, mindig az állameszme 

sokféle árnyalatai egyikének nevében tették s teszik azt, 
ugy hogy teljességgel nincs joguk csudálkozni, vagy épen-
séggel tiltakozni, midőn ez az ,állameszme' egy szép regge-
len nemcsak autonomiájoknak számtalan ferde kinövéseit; 
de magát emez ,autonomiát', is egy kis ostrom alá venné ; 
mely autonomiához különben igen sok szó férne s melynek 
leple alatt számtalan oly dolog történik Magyarországon, 
mit rendezett államban sem politikai sem társadalmi, sem 
közigazgatási okokból nem tűrnének. 

Nem akarjuk a protestantismusra azt a szégyenfoltot 
sütni, hogy mindenütt olyan, mint nálunk; örökké a nyilt s tit-
kos forradalommal fenyegetve, mihelyt csak egy jota vonatik 
kétségbe az ő bécsi-linczi sat. czikkelyeiből, vagy minő Fran-
cziaországban volt, hol német nézetrokonaira támaszkodva 
folytonos belviszályok s véres forradalmok előidézése által az 
országot végveszélybe sodorta, mignem XIV. Lajos erős, 
mondhatnók zsarnoki kezével közéje csapott ; vagy minő a 17. 
századbeli Németországban volt, midőn a francziával s svéd-
del szövetkezve, saját hazáját harmincz éven át tűz- s vér-
tengerbe fürösztette s alapját tevé le azon zilált állapotok-
nak, melyekből a német nemzet talán soha sem fog kiver-
gődni többé; nem! a protestantismus nem mindenütt 
olyan; mert például a mai Poroszországban, roppant csekély, 
s ott is csak az orthodox lutheranismus javára eső kivéte-
lekkel, nagy hálával s nagy alázatossággal fogadja azon ,tör-
vényes' rúgásokat, melyekben felülről époly kegyesen mint 
sűrűen részesittetik, s moczczani sem mervén egészen elfe-
ledi, hogy ő ,a szabadság vallása', mint nagy garral hirdetni 
szokta ott, hol gyengédebb fejedelemmel áll szemben, mint 
minő egy protestáns uralkodó lenni szokott. 

Bármint forgassuk is a dolgot, mégis csak feltűnő, 
hogy a protestantismus mindig csak ott nagyhangú, hol a 
külföldre támaszkodhatik, mi a protestáns hazafiságra igen 
különös fényt dérit ; s egyik hangosan szóló bizonyítéka an-
nak, hogy a mi katholikusainknak épen, de épen semmi 
történelmi ismereteik nincsenek ; mert különben nem tűrnék, 
hogy a protestantismusra naponkint épannyi hazug dicséret 
halmoztassék, mint amennyi hazug rágalom saját vallásukra, 
a katholicismusra, mely a müveit világot minden jóban azzá 
tette, a mi. 

Egyébiránt most veszszük észre, hogy voltaképen nem 
ez az a tárgy, a miről ma irni akartunk, hanem arról, hogy 
protestáns atyánkfiai ne csudálkozzanak, ha maholnap az 
,állameszme' nevében az ő autonomiájokat támadják meg ; 
hisz' ők voltak azok, kik ezért az ,eszme'-ért rajongtak, mig 
az fegyverül szolgálhatott nekik a pápisták ellen. (Vége köv.) 

Alvidékj juniusban. É s z r e v é t e l e k k é t c u l -
t u s m i n i s z t e r i k ö r r e n d e l e t r e . (Folyt.) S ez még 
csak hagyján volna, hogy ha mi a tanitó-képezdéknek oly 
nagyonnagy bővében lennénk ; hanem épen az mutatja, a 
tanítóknak mily roppant hiányában leszünk maholnap, ha a 
bajon minél előbb és gyökeresen segitve nem lesz, hogy a 
szegedi tanitó-képezdének, mióta a verseezi is beleolvaszta-
tott, a szorosan vett Magyarországnak legalább is egg hatod 
részét kell tanítókkal ellátnia : Torontál, Temes, Krassó, 
Keve, Szörény, Csongrád, Arad, stb. megyéket. És mai nap 
már csak hat növendék kerül ki belőle ! Miképen leszen igy 
a hiányon segitve? Igen, mondja ő exja, nötanitók kiképez-
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tetése által. Dehogy ! Higyje el ő excja, hogy e tekintetben 
optimismusa nagyon kirivó, és egész bizakodása optikai csa-
lódáson alapszik. Az újság ingerétől el-elkapatva most még 
meglehetős számban lépnek hajadonaink a tanitói pályára ; 
de ha annak keserűségei s töviseivel közelebbről megismer-
kedtenek, főleg pedig alkalmuk lesz, meggondolni, megöre-
gedés, megbetegedés vagy egyéb véletlen baleset beálltával 
mily kétes s ággasztó jövőnek néznek elé : bizony ha csak 
kedvező alkalom nyilik, egész csendben elválnak a tanitói 
pályától, mintha azon soh' se jártak volna, az utódok pedig 
mindjobbban elmaradoznak képezdéinkből épen ugy, mint 
mostanában ifjaink. Hogyha a tanügy felvirágoztatását ko-
molyan óhajtjuk hazánkban, legelső teendőknek tekintsük 
a tanitók tisztességes ellátását, — de ebből semmisem lesz 
mindaddig, mig a törvényben ott figurái a tanitók mini-
mum-fizetése gyanánt az a nyomorult 300 ft. ! Azután ele-
gendő számú s alkalmas helyeken felállítandó képezdékröl 
szükség gondoskodnunk, mert szegény ember fiának bajos a 
félországot bejárni, mig tanintézethez juthat, s minél több 
városban állíttatnak fel a szükséges tanintézetek, annál több 
Otthelyi szegényebb sorsú ifjúnak vagy leánynak nyilik al-
kalma magát kiképeztetni. Végül nyugdij-intézet életbelép-
tetése által a tanitók jövőjét, aggkorát is biztositani kell. 
Vajha minél előbb testté váljék a cultusminister urnák az 
ez utóbbi tekintetben körlevelében tett nemes Ígérete! Igy — 
e feltételek teljesülésével — remélhető leszen a javulás a 
tanügy mostanában oly sivatag terén, de különben nem ! 
Hiában irják odafönn még oly tudós képpel és magas szem-
ölddel a ministerialis rendeleteket, s hiában hivják fel a ha-
tóságokat s ezek alantas közegeit a rendeletek kivitelében 
hathatós támogatásra és akár Ítéletnapig „várhatják bizton" 
(ministerialis styl szerint) az e téren kifejtett munkálkodás 
eredményéről az idönkinti tudósitásokat : tudósitásokat soha 
vagy aligha kapnak, mert nem levén alap, melyre állva rende-
leteik sikeresen végrehajthatók lennének, természetesen ered-
mény sem várható, s az eredmény reményének hijával eo ipso 
minden a régiben marad. Faluhelyt, legalább itt minálunk 
most oly közönyös a népérzület a tanitói pálya iránt,mintha az 
ily pálya létezéséről senki még csak tudomással sem birna, s 
még kötéllel sem lehetne tanítónak-valót fogni ; holott azelőtt, 
főleg, hogy a tanitók a katonai szolgálat alól felmentettek, tö-
megesen léptek a tövises pályára, ugy hogy tudtommal p. o. a 
szegedi képezdéből egyszerre 20—30 vagy meg több kész 
tanitó is került ki a nagy világba. Azért őszintén mondva, 
csak akkor lesz majd értelme és alapja az abbeli magas kí-
vánságnak, hogy a nép érdeklődését a tanitói pálya iránt 
keltsük fel, mikép az gyermekeit tanitó-képezdékbe adja, 
ha a tanitói pálya olyanná váland, mely megérdemli ; de 
most annak nincs értelme, midőn az ember a tanitói pálya 
ajánlásával süket fülekre talál vagy épen gunymosolylyal 
fogadtatik. A többi észrevételeket, melyeket itt akár még 
százával tehetnék, mellőzve, áttérek a másik körrendeletre, 
mely május 17-én kelt. (Vége köv.) 

Róma, j un . 13-kán. T . Szerkesztő U r ! N a g y 
•örömmel tudós í tha tom, miszerint 0 Emja, Magyar-
ország Herczeg-Prímása t egnap este \ 1 ó rakor ép 
egészségben s vidor kedé lyhangu la tban szerencsé-

sen megérkezet t az örök városba s a Hospizio de l i ' 
Anima nevezetű, német za rándokházba szál l t . A pá-
l y a u d v a r b a n a nevezett intézet igazga tó ja és pap i 
személyzete á l ta l ünnepélyesen fogad t a to t t . Megje-
lentek azonfölül u g y a n o t t Ő E m j a fogad t a t á sá r a 
Marchese Crispolt i , pápai nemes testőr, ki a mul t év 

tr 
végén 0 Szentsége á l ta l kü ldve Esz te rgomba hozá 
a b íbornoki kinevezés hirét és a bibor sapkácská t , 
és Szoldat i t s festész, hazánkf ia . Ő E m j a kipihenvén 
az u t fá rada lmai t , ho lnap fog 0 Szentsége á l ta l ma-
gánaudien t ián fogadta tn i , mely a lka lommal Ü E m j a 
kisérete is szerencsés leend Kr i sz tus földi he ly ta r -
t ó j ának l ábcsók j á r a bocsát ta tn i . Egye lőre is vigasz-
ta lásu l azon vészhirek mia t t , melyek l e g ú j a b b a n O 
Szentsége egészségi á l lapota felől ellenséges részről 
szélnek bocsá t t a t t ak , szerencsés v a g y o k t. szerk, u r a t 
arról értesíteni, miszerint O Szentségének egészsége 
előhaladot t kora mellet t , tel jesen kielégi tő s ennél-
fogva nem kell t a r t a n i at tól , m in tha a h o l n a p u t á n i 
consis tor ium e lnapol ta tnék . A consis tor ium t á r g y á t 
képezendik a b íbornoki k a l a p á t adása a még há t r a -
levő h á r o m u j bibornok, u . m. az esztergomi és pá-
risi érsekek s a párisi volt nun t iu s részére ; t o v á b b á 
n é h á n y püspök praeconizá t ió ja — ezek közt a sze-
pesi püspök ő Méltóságáé is; végre a d ip lomat ia i 
testületben közbejö t t vál tozások közh í r ré tétele. 
F t d ő Császka Gryörgy, szepesi püspök ur ő Méltó-
sága már ma volt szerencsés 0 Szentsége á l t a l fo-
gad ta tn i , a consis tor ium u t á n pedig i t teni szokás 
szerint O Szentsége fog ja r á min t ú j o n n a n praeco-
nizál t püspökre a ka r inge t ünnepélyesen feladni . 

Herlin. M a l l i n c k r o d t n a k u t o l s ó n a g y b e -
s z é d e i. (Folyt.) Továbbá előttem szóló a Porosz- s Olasz-
ország közti szövetségre utalt, s azt állitotta, hogy azóta nyo-
mát sem lehete észrevenni többi annak, hogy az ultramon-
tánok valaha rokonszenvvel viseltettek volna Poroszország 
iránt. De mely naptól keltezzük e szövetség keletkezését ? 
E nap előbb nem lehetett mint 1870-i September havában, 
sőt t. előttem szólónak számitása szerint alkalmasint még 
későbbi időkre esik. (Közbeszólás: 1866-ki április havára!) 
Dehogy! hiszen még 1869-ben Ledochowsky érsek igen szi-
vesen látott személyiség volt Versaillesben. Hogy lehetne e 
kettőt összeegyeztetni ? (Közbeszólás : 1870-ben) Tehát 
akkor, 1869-ben 1870-ben, nem bánom, (Közbenszólás: 
1871-ben); még jobban; csak azt mondom t. előttemszóló-
nak azon állítását illetőleg, miszerint a pápa bizonyosan 
szentesítené a májusi törvényeket, hahogy Bismarck herczeg 
az egyházi államot helyreállítaná ; hogy ez igen merész álli-
tás, mely az ekként cselekvőben a legalacsonyabb gondolko-
zásmódot tételezi fel. Sőt minden mértéken tuli alacsony 
gondolkozásmódnak jellemezném, ha valaki ekként csele-
kednék ; erre nézve a legkisebb kételyem sincs. Ezenkívül 
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pedig ugyanezen állitás még azt is bizonyltja, hogy előttem-
szóló a helyzetet tökéletesen félreismeri. 

Ezeket fejtegetvén előttemszóló más állítására megyek 
át. Azt mondja ugyanis, hogy a kath. hitnézetnek legujabbi 
kifejlődése mellett nincs többé különbség hit s fegyelem, 
dogma és jog közt. Ez, nézetem szerint igen felületes felfo-
gása s megítélése a dolgoknak. A dogmának legszükkeblüebb 
felfogása ez, karöltve a jognak legszükkeblüebb felfogásával, 
s tökéletes ignorálása annak, hogy a dogma s a jog számos 
tekintetben szorosan karöltve járnak, sőt egymásba át is 
mennek. Vannak hitczikkelyek, melyek egyúttal közjogi 
természetűek is. Ez nem a törvény természetének félreisme-
rése vagy ignorálása, hanem ez a dolgok természetében 
fekszik. Ha a plébános, vagy a püspök, ki akár bibornok is, 
egyrészt tisztán vallási teendőket is végez a községben, mint 
péld. a szentségeknek kiszolgáltatását ; azért másrészt mégis 
tagadhatatlan, hogy e püspöknek vagy plébánosnak állása a 
község élén egyúttal jogi ügy is. E kettőt nem lehet elvá-
lasztani egymástól, legalább addig nem, mig látható társu-
lattal állunk szemben ; ha csak azt nem teszük, hogy kije-
l en t jük : minden a mi vallási, egyúttal láthatatlan s megfog-
hatlan. De ha ezt nem teszük, akkor nem marad egyéb 
bátra, mint megengedni, hogy a dogma igen gyakran szo-
rosan szövetkezik a joggal. Ez pedig nem zárja ki azt, 
hogy ne létezzék sok olyan tárgy is, amely tisztán jogi ter-
mészetű, amint másrészt van sok olyan is, a mely tisztán 
vallási természetű. Nem igaz tehát, hogy e kettő, felfogá-
sunk szerint tisztátalanul elmosodva menne át egymásba, s 
nem igaz, hogy mi már nem tudjuk, mi a különbség a dogma 
és a jog közt. 

Végre azt kérdi előttemszóló, váljon azt hiszszük-e, 
hogy itt az egyháznak protestantizálásáról volna szó ? holott 
szerinte az egész kérdésnek magva ez : hol van a határ az 
egyház s az állam közt ? De viszont azt kérdem : Váljon az 
egyház s állam közti eme határ oly határozottan van-e 
húzva, hogy minden időben s minden körülmények közt vál-
tozatlan; avagy nem nagyon különböző-e az, aszerint, vál-
jon a protestantismus, a katholicismus, vagy valamely böl-
csészeti rendszernek szempontjából huzatik'? Nem igaz-e, 
hogy azok, kik eme különböző álláspontokon állanak, kü-
lönböző módon húzzák eme hátárvonalt, amennyiben külön-
böző fogalmaik vannak arról, meddig terjed az államnak 
hatásköre. S ha a képviselő ur azt a jogot követeli az állam 
számára, hogy kizárólagosan protestáns felfogás szerint ren-
dezze az egyház s állam közti határvonalt, akkor mi egyéb 
ez, mint a katholikus egyháznak protestantizálása ? mert jog-
hatóságikörének mindazon részei, melyek protestáns felfogás 
szerint határán kivül feküsznek, egyszerűen elragadtatnak 
tőle s az állami törvényhozás számára koboztatnak el, mi 
annyit tesz, mint a kath. egyházat protestantizálni. (Mily ta-
láló jellemzése ez azon rendszeres, álnok harcznak, melyet 
egyházunk ellen majdnem Európaszerte viselnek.) 

Legvégre a t. képv. ur nagyon hátra ugrott a történe-
lemben, egészen a 12. századba, hogy az investituralis vitá-
kat felmelegitse. Őszintén megvallva én ezt nem egészen he-
lyén levő történészi dilettantismusnak tartom. Jól tudom, 
hogy a t. képv. ur nagyon érdeklődik aziránt, minő állást 
foglaltak el a magok idején a Hohenstaufok a velők egykorú 

pápákkal szemban, sőt még tovább is megy, s azt hiszi, 
hogy már Nagy Otto s utódjai közül többen állásukat, mint 
német császárok roszul fogták fel. Nem akarok erre nézve 
vitába boisátkozni vele; de ha ő ma, midőn ezek az embe-
rek már régen meghaltak s 6 vagy 7 százada már hogy el-
temettettek ; midőn e vita nehéz küzdelmek által régen el 
van döntve, s azóta a népek e tekintetben épannyi százado-
kat teljes békében éltek át ; — ha ő most ezekkel szemben 
azt hiszi, hogy bölcs államférfi, midőn azt tanácsolja, hogy 
az investiturális viták előtti időkbe ugorjuk vissza s kezd-
jük újra ott, a hol azok kezdték, akkor kénytelen vagyok 
az ilyen politikától helyeslésemet megtagadni. (Folyt, köv,) 

Paderborn. P ü s p ö k i b ú c s ú s z ó . (Vége.) Azon 
közös pásztorlevélben, melyet f. é. február havában hozzá-
tok intéztünk, már hasonló intéseket is adtuuk nektek ; de 
mivé* azóta a megyei kormányzat megszakításának veszé-
lye sokkal közelebbre jött, lelketek üdvére való tekintetből 
szoros kötelességemnek tartom mindezeket emlékezetetekbe 
mégegyszer visszaidézni. Ha ti kedves hiveim ezen szeretet 
sugallta intéseket figyelembe veszitek, ha az egyház s szent 
Péter széke iránti hűséget rendületlenül megőrzitek, ha a 
kath. hitnek zászlója köré, szorosan vállvetve csoportosul-
tok, s mindenütt, ahol csak alkalom kínálkozik férfiasan 
bátor védelmére keltek, anélkül azonban, hogy erőszakos 
tettlegességekre, vagy a közbéke- s nyilvános rendnek meg-
bontására ragadtatnátok magatokat, akkor üdvét nektekr 
szeretett hiveim ! Akkor mint a kath. hitnek ez országbani 
védői s fentartói kortársaink s az utókor előtt maradandó 
dicsőséget vivtok ki magatoknak, s akkor — mi ennél még 
sokkal fontosabb — magát a mennyei koronát szerzitek meg 
a magatok számára. S minél nagyobb a hithagyásra való 
kisértés, minél nagyobbak a veszélyek s zaklatások, annál 
szebb lesz számotokra a hűség koronája. Oh, mily nehéz,, 
szeretett hiveim, e mennyei koronát kivivni magának, mi-
dőn maga a Megváltó is azt mondja nekünk, hogy csak erő-
szak utján mehetünk be a mennyeknek országába, s az 
apostol hozzáteszi, hogy az éghez vezető ut számtalan bajon 
s szomorúságon halad keresztül ! Ugylátszik, mintha e ne-
hézség a jelen körülmények közt még nagyobb lenne ; de 
csak látszik ; mert valóban most sokkal könnyebb e koro-
nára szert tenni, s ezeren meg ezeren, kik azt csendesb, ké-
nyelmesb viszonyok közt elvesztik vala, most kivívják ma-
goknak ; mert az egyház szent szenvedéseiben s küzdelmei-
ben lelkismeretesen részt vesznek. Ne zárja tehát ki magát e 
résztvevésből senki, midőn oly fényes jutalom forog koczkán. 

Kötelességteiket kivétel nélkül kettőztetett örömmel s 
buzgósággal teljesítsétek. Bár tehetném, hogy szent János 
apostol példája szerint, elbúcsúzva tőletek, minden kornak 
s rendnek különösen még egyszer szivére köthetném, vala-
mint közös, vallási, ugy különleges, hivatási kötelmeiket is: 
a gyermekeknek s az ifjaknak, a férfiaknak, az asszonyok-
nak s a leányoknak nem kevésbbé mint az élemedett aggok-
nak, a kenyeröket arczuk vérejtékében kereső munkásoknak 
s az elöljáróknak, gazdáknak s uraságoknak, különösen pe-
dig az apáknak is anyáknak, a tanitóknak s tanítónőknek 
— mindegyiknek ezek közül különösen el szeretném mon-
dani, mit aggódó szeretetem ezen válságos napokban tölök 
remél és vár ; — hanem e napok borzasztó, rémes hangja 
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•erősben s hathatósban szól szivökhez, mint gyenge szavaim 
azt tehetnék. 

E helyett tehát ismételten csak a szakadatlan, buzgó, 
alázatos s forró imát ajánlom nektek annyira zaklatott anya-
szentegyházunk-, különösen annak üldözött s bebörtönözött 
pásztorai- s főpásztoraiért. S mivel a közös imához különös 
isteni Ígéretek fűződnek, kérem a plébános urakat, hogy 
mig az egyháznak üldöztetése tart, hiveiknek ezen imára 
hetenkint legalább egyszer, vasár- vagy hétköznapon alkal-
mat adjanak, saját belátások szerint elrendezendő oly á j -
tatosság által, melyre a legm. oltári szentségnek kitételét is 
megengedem. 

Bezárom soraimat változhatlan főpásztori szeretetem 
biztosításával s azon kérelemmel, hogy kölcsönös szerete-
tünk érvényesitéseül, bármily messze legyünk is elválasztva 
egymástól, mindennap Jézus s Mária legszentebb sziveiben 
üdvözöljük egymást. 

A háromegy Istennek áldása jöjjön rátok, s maradjon 
rajtatok mindörökké. 

Paderbornban, a sz. kereszt feltalál, ün. Konrád, püsp. 
Svajcz. Az u j a l k o t m á n y , ugylátszik csak azért 

hozatott be, hogy legyen mi ellen véteni. Erre ugyan a régi 
is jó leendett, csakhogy akkor még sem volt oly könnyű a 
katholikusokat,törvényesen' zaklatni, mint most, midőn szá-
mos eddig csak de facto elkövetett erőszak s igazságtalanság 
az uj alkotmányban szép, kerekded §-okba foglaltatott, me-
lyeknek alapján aztán ,az állam' kénye kedve szerint bis-
marckoskodhatik rajtunk. Ha még hozzá teszszük, hogy 
még ezen, a katholikusokra nézve annyira hátrányos alkot-
mány is mindazon pontokban sértetik meg, melyek némileg 
kedvezhetnének nekik, akkor elképzelhetik helyzetünket, s 
azt, mivé lesz ily körülmények közt nem sokára a svajczi 
katholicismus, ha Isten a megpróbáltatás idejét meg nem 
röviditi. 

Ily módon a csupáncsak protestansokbol s névleges 
katholikusokból álló, szent-galleni nagytanács az ottani 
gyermekseminariumot törülte el, és a kormánytanácsot fel-
hatalmazta arra, hogy minden, még az államilag is helyben-
hagyott plébánosokat s lelkészeket azon perczben ,elbocsát-
hassa', amely perczben ,államveszélyeseknek' mutatják ma-
gokat. Ily joga a nagytanácsnak még az uj alkotmány sze-
rint sincs amiért is az intézetnek eltörlése azzal okadatolta-
tik, hogy a püspökségnek alapítási okmányában nincs szó 
róla. A püspök remek emlékiratban védelmezte intézetét, de 
hasztalanul ; e gazok csak ártani akarnak a katholicismus-
nak, a többivel nem törődnek. 

A reformált népesség egészen a ,reformerek' befolyása 
,s vezetése alatt áll, kik a német protestáns egyletnek ne'zet-
s iránytársai. A papoknak nagyobb része régen lelépett már 
a keresztény kinyilatkoztatás talajáról, amiért is a legtöbb 
községben jobb lenne, ha nem is volna ,lelkésze', mint hogy 
oly ember működjék ottan, ki a népet csak rontja. Ezek a 
reformerek mindig valami még csak építendő templomról, 
valamely, még csak alapítandó egyházról álmodoznak, mely-
ben a zsidó mellett a török s pogány, s amennyiben még 
hely van, a keresztény is megférjen ; szóval oly egyházat 
kívánnak s terveznek, melynek nem lesz sem dogmája, sem 
fegyelme, s mi a fö — erkölcstana sem. Hogy ezek a tanok 

számos követőt találnak, azon manap, a vallási tudatlanság s 
ebből folyó vallási közöny emez aranykorában még csudál-
kozni sem lehet. 

Bern kantonnak uj nagytanácsa, ha lehet, még dur-
vább s egyházellenesebb, mint elődje. Elnökévé Bodenhei-
mert választá, bevándorlott zsidónak fiát, ugyanazt, ki ama 
hires, juravidéki ókatholikus papokat összehajtotta, kiket 
most egyiket a másik után a különféle külföldi fenyítő tör-
vényszékeknek kiszolgáltatni kell. Ezen választás a purn-
truti katholikusoknak külön gunyteljos falragaszok által 
adatott tudtokra. A katholikusok eme legdühösebb ellensé-
gének ujjáválasztása, mely a páholy parancsára történt, 
jele annak, hogy a juravidéki katholikusoknak sorsa egy-
előre bizony nem fog jobbra változni ; de jele egyszers-
mind annak is, hogy a páholy utóvégre mindenütt a zsidót 
segiti hatalomx-a és befolyásra. 

Egyelőre a katholikusok el vannak határozva, hogy 
küzdelmeiket az uj alkotmány alatt ugyanazon bátor követ-
kezetesség folytatandják, melylyel a régi alatt kezdték. 
Mindenekelőtt uj panaszttevő feliratot intézendenek a szö-
vetségi főhatóságokhoz ; nem hogy igazságot találjanak ot-
tan, mert ezt még álmukban sem merik reményleni ; hanem 
hogy az illetőket kényszerítsék illiberalis gondolkozásmód-
jukat az egész világ előtt még egyszer közhírré tenni. A 
meddig ezek a mai liberálisok uralkodnak, addig szabad-
ságról szó sem lehet ,• mindazonáltal egyre szaporodnak a 
jelek, melyek oda mutatnak, hogy a liberalismusnak ha-
talma már tetemesen hanyatlásnak indult, s hogy az igazi 
szabadság korszakának kezdetétől még csak néhány rövid 
esztendő választel. Qui autem perseveraverit mque in finem, 
hic salvus erit. 

VEGYESEK. 
= Meghívás. A Szent-László-Társulat buda-

pesti tagjai, a társulat védszentjének, szent László 
királynak teljes búcsúval egybekötött ünnepét f. hó 
28-án az egyetemi templomban délelőtti 11 órakor ta r -
tandó szentmiseáldozattal s alkalmi szentbeszéddel 
fogják megülni, melyre a társulat t. cz. tagjai s 
a mindenrendü katbolikus hivek tisztelettel meghi-
vatnak. 

— Bibomok-herczegprimás ő Emja, mint a ,M. P.'-ban 
olvassuk, „Santo Bartolomeo ail' Isola" czimét azért akarja 
felvenni, mert Róma e templomában vannak egyik hazai 
szentünknek, Adalbertnek ereklyéi ; azonfölül hazánk egy 
hires primása, Batthyány mint bibornok szintén ezen czimét 
viselte, és végre ő herczegsége szent Bertalan napján üli 
születésének napját. 

— Apaderborni püspök jun. 6-árólkelt kerületi bíró-
sági átirat által felszólittatott, hogy az ellene kimondott 
hatheti börtönbüntetést, különbeni, hivatalos erőszakkal való 
befogatás terhe alatt (,amtszwangsweise VerhaftunglJ legké-
sőbben nyolcz nap alatt kezdje meg. A poseni érseki széknek 
vagyona zár alá tétetvén 123,000 tallér találtatott értékpa-
pírokban ; hasonlólag zár alá tétettek a káptalan s a papne-
velde pénztárai is ; az előbbi egyúttal felszólittatván, hogy 
jun. 9-étől számítandó tíz nap alatt érsekmegyei helyettes 
kormányzót válaszszon, mit megtagadott. 

— Nem akartunk olvasóinknak a bonni ókatholikus 
,zsinat'-nak viselt dolgaival alkalmatlankodni, s ma is csak 
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rövid mutatványul hozunk egy kis idézetet a ,Katholik1  

czimü, Kamienski, kikeresztelkedett zsidó, jelenleg igen te-
vékeny ókatholikus által szerkesztett lapból, mely a coeliba-
tus kérdését tárgyalja. Megjegyzendő, hogy a coelibatus el-
törlésére vonatkozólag több inditvány tétetett a zsinaton ; 
ezek pedig Reinkens s Schulte sürgetésére okadatolt napi-
rendre térés által elejtettek, mire nézve Kamienski ezeket 
mondja : 

„A tett indítványoknak ezen elejtése nem jelenti a 
coelibatusnak fentartását, hanem csak azt, hogy a kérdés ez 
idő szerint inopportunusnak tekintetett, annál is inkább, 
minthogy a püspöknek állítása szerint, alig létezik ókatho-
likus pap, a ki azért sürgetné a coelibatus eltörlését, hogy 
maga megházasodhassék. (? ?) Arra nézve azonban tökéletes 
egyetértés uralkodott a zsinat tagjai közt, hogy a coeliba-
tusra kényszeríteni senkit sem lehet, csakhogy nem akarták 
ennek kijelentése által a laxismus gyanúját magokra vonni.(!) 
Egyelőre tehát megmarad az eddigi gyakorlat, hogy a meg-
házasodó papok ezért sem fel nem függesztetnek, sem ki nem 
közösittetnek, de hogy eljárások helyeslést se találjon s leg-
felebb türessék. A fentebbi határozatnak indokául valószí-
nűleg az szolgált, hogy ügyünk a tisztátalan szándékú jöve-
vények ellen biztosittassék" — ! 

Ugy látszik, Kamienski ur már elfeledte mit nehátoy 
sorral fentebb a ,laxismus' gyanújáról mondott. E rövid idé-
zet talán elég lesz arra, hogy a zsinaton uralkodott szellemet 
kellő fénybe helyezze. 

— Badeni Freiburgban f. hó 11-én délutáni 2 órakor 
az érsekmegyei káptalani helynöknek, Kübel püspöknek 
zálogképen elkobzott bútorai árvereztettek el. Megjegyzendő, 
hogy ámbár az árverésnek hire számos embert csőditett az 
illető hivatalos helységbe, még az odavaló zsidók sem vettek 
részt abban, ugy hogy minden tárgyra ugyanaz az egy em-
ber, Marbe, odavaló ügyvéd licitálván, ez csakhamar 598 
talléron az egész készletet meg is vette. Ennek megtörténte 
után a bútorok katholikus férfiak által visszavitetvén a püs-
pöki lakba, ott rögtön közjegyzői okmány állíttatott ki, 
melynek ereje által Marbe ur a megvett tárgyakat haszná-
latra kölcsönképen átengedte a püspöknek, ki épen akkor a 
délutáni isteni tiszteletet tartotta a főszékesegyházban s ha-
zatérve mindent a legszebb rendben találta. A katholikus 
népnek magatartása példásan nyugodt és méltóságteljes 
volt. — Ugyancsak Badenban nemsokára valamennyi fele-
kezeti iskolát kényszer utján szándékoznak közösekké tenni. 
Érdekes az a fokozatos ,haladás' lefelé, melyet e tekintet-
ben a badeni törvényhozásban szemlélünk. Első fok: a fele-
kezeti iskoláknak közösekké tétele szabad, az efeletti hatá-
rozathozatal a hitközséget illeti ; 2-dik fok : ezen átváltozta-
táshoz elégséges a politikai községnek határozata, azaz : hol 
a katholikusok kisebbségben vannak, ott a többségben levő 
protestánsok megfoszthatják iskoláiktól; — 3-dik fok: a fe-
lekezeti iskoláknak elközösitése ,törvény' által meghagya-
tik s végre is hajtatik ; akármit mondjon is hozzá a hit— 
vagy politikai község. 

— „Soha nagyobb szükség nem volt, mint épen a pro-
testáns iskoláknál a szigorú állami felügyeletre, hol némely 
zugiskola, hogy rangosabb legyen, jogi és theologiai tanszé-
kekkel láttatik el ; de a tyukkal-kalácscsal oda csalogatott 
ifjúság azt teszi, mi neki tetszik, s ha a tanárok a korhe-
lyeket meg akarják inteni, ezek más iskolába menetellel 
fenyegetőznek, és ez rendesen imponál a tanároknak, kik az 
év végén az ifjakat kitűnő bizonyítványokkal látják el, me-
lyek valótlansága a vizsgánál tűnik ki." 

„Nem rég, talán még most is, nevetség tárgya egyik 
protestáns iskola minden bizonyítványa." 

Igy van ez a theologusokkal is. Valljuk meg, hogy az 
ország értelmisége közt a protestáns papság legnagyobb ré-
sze a legalsó fokon áll." 

„Ez az oka annak, hogy a közelebbi, a Beleznay-kert-
ben tartott szélbali komédiához a tiszteletes urak és rektor 
uraimék szolgáltatták a legnagyobb contingenst ; de a pro-
testáns papság szállította a képviselőháznak is a legtöbb, 
nem oda illő, képesség nélküli képviselőket," mondja a ,M. 
P.'-ban egy protestáns. 

— Belgiumban a f. hó 9-én végbement részletes vá-
lasztások — a törvényhozás ott minden második évnek fe-
lében uj választás alá kerül — a katholikus pártra nézve 
annyiban kedvező kimenetelűek, amennyiben a többség két 
további évre biztosítva van számára, mely eredmény, te-
kintve a szabadkőműves pártnak óriási erőfeszítéseit, min-
den bizonynyal örvendetesnek mondható. Mindazonáltal te-
kintetbe veendő, hogy a liberálisok néhány szavazatot nyer-
tek, minél fogva a kath.-conservativ többség csökkent, ujabb 
intésül a katholikusoknak, hogy a jövő választások alkal-
mával kettőztetett buzgalommal működjenek s a szavazatok 
elforgácsolásától óvakodjanak. Megjegyzendő, hogy a német-
flamand faj jobbadán a katholikusokkal, a wallonok pedig 
kiválólag a liberálisokkal szavaznak. — A lissabonni alsó-
háznak asztalán az indiai gyarmatokból érkezett oly petitio 
fekszik, mely a szerzetesrendek visszaállítását kérelmezi. 
Az aláírók kijelentik, miszerint a gyarmatnak felvirágoz-
tatása s a tengerentúli birtokoknak megtartása csak ezúton 
lehetséges. —A katholicismus egyáltalában nagyon örvende-
tesen halad Keletindiában. Jelenleg a goai érseki tartomány 
19 püspökséget foglal magában, melyek épannyi apostoli 
helynök által igazgattatnak. E területen a goai papságon 
kivül 815 pap működik, legnagyobbrészt európai származá-
súak. Van 146 plébánia, 176 egyh. kerület s 70 tábori lel-
készi állomás. A templomok s kápolnák összes száma 2141, 
a római katholikusoké 1,076,012. Protestáns van 400000, 
ezek közt 225000 benszülött. — Ama hírhedt ,no-poperyi-
orditó az angol parlamentben, Newdegate, ismét egyszer egy 
antikatholikus inditványnyal alkalmatlankodott az alsóház-
nak. Azt indítványozta ugyanis, hogy vizsgáló bizottság 
küldessék ki, mely az Angliában fenálló zárdák iránt tegyen 
a háznak jelentést. Szerinte 350 ilyen ,intézet' létezik az or-
szágház ,minden állami engedély nélkül.' Az alsóház, t. i. 
az angol, érdemlett sorsban részesítette az indítványt, 237' 
szavazattal 95 ellen a napirendre térvén. —• A berni,liberá-
lis katholikusoknak' közgyűlése a Herzog, ölteni lelkész ál-
tal kidolgozott uj egyházszervezeti javaslatot rövid tárgyalás 
után elfogadta. Gyönyörű egy ,szervezés' lesz a világ min-
den deficientiából megugrott papok s illető ,hiveik' számára. 

— Egy Mallinckrodtnak emelendő emlék ügyében a 
,Lit. HandwS szerkesztője Hülskamp körlevelet intézett a 
német kath. lapokhoz, melyben köztudomásra hozza, hogy 
az eszme a középpártnak legkitűnőbb tagjai által egész 
készséggel karoltatván fel, a mainczi katholikusoknak nagy-
gyűlésén fog behatóbb tárgyalás után vétetni, minek meg-
történte után felhívás fog intéztetni a német néphez. 

— A német katholikusoknak (mainczi) egylete e na-
pokban tartá, sürü részvét mellett ezidei nagygyűlését. Az 
illető tudósitásokat jövő számunk hozandja. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 434 frt. 14 kr., 140 frank aranyban, 
7 db. cs. k. arany, 6 db. ezüstforint és 2 régi húszas. 

Dr. Klinger István, egyetemi tanár ő szentsége trón-
raléptének 28. évfordulóján . . . . 1 db. cs. k. arany ̂  

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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A német katholikusoknak második nagygyűlése. — Vegyesek. 

Az uralkodók, elöljárók s hivatalnokok 
kötelmeiről. 

(Vége.) 

Az egyháznak vele született, isteni jogain ki-
vül még u. n. történelmi jogai is vannak, azaz olya-
nok, melyeket az idők folyama alatt az egyes né-
peknél szerzett ^s nyer t . 

De nem egy á l lamnak törvényhozása manap 
oly i r ányú , hogy nem csak eme történelmi jogokat 
el akar ja törülni , vagy tettleg el is törli, hanem 
isteni jogainak is ugyanama sors készíttetik : érvé-
njes i tésök kisebb-nagyobb mérvben, néha végké-
pen lehetlenit tetik, mi által egyszersmind számos 
ál lampolgár legszentebb jogaiban s érdekeiben sér-
tetik, épen olyanokban, melyeknek védelmét az ál-
lamtól méltán megvárhatná . A dolgok természeté-
ben fekszik, hogy az ál lamnak ilyetén egyházellenes 
erőszakoskodásai leginkább azon a téren fordulnak 
elő, mely mindkettőnek közös, melyen a törvényho-
zási joghatóság mindaket tőt illeti, mint például a 
t anügy , a házasság s az egyházi birtok terén, 
amennyiben e tényezőknek észjogi oldaluk is van. 

Az állami törvény nem t i l tha t j a meg a pap-
nak, hogy még szükség esetén se legyen neki sza-
bad a polgári házasságkötési tény előtt az illető 
feleket egyházérvényesen megesketni ; nem akadá-
lyozhat ja meg az illetékes plébánost a fiatalság val-
lásos nevelése feletti ellenőrködés s felügyelet gya-
kor la tában ; nem t i l tha t j a meg a szerzeteseknek, 
nehogy az evangéliomi tanácsok szerinti közös éle-
tet éljenek. 

Ezek azonban csak a legvégső kor lá tok, me-
lyeken innen az igazságosságnak még csak látszata 
is megszűnik ; azon korlátok ezek, melyeket a stri-
ctum ius szab az állami törvényhozó hatalom elé. 

Sokkal szélesebb mérvű kötelességeket azonban 
szab a keresztény fejedelmekre a keresztény Charitas 
kötelme, úgymint azt, hogy jó törvények által arról 
gondoskodjanak, miszerint alat tvalóiknak nemcsak 
földi, anyagi jólétök mozdittassék elő, hanem arról 
is, hogy bensőleg ragaszkodva az egyházhoz a ma-
gasabb, szellemi j avakban se szenvedjenek ká r t . 

Nem szabad végre, hogy az ál lamnak törvé-
r /ei a családnak s egyéb magánszemélyeknek jól 
szerzett jogait megsértsék, érvényesittetésöket aka-
dályozzák; mert a jog1- nem azonos az á l lamnak 
szeszélyével, de még érdekével sem mindig ; a mint 
tőle függetlenül szerezhető, ugy vele szemben is 
érvényes ; sőt az állam köteles minden igazi jogot 
nem csak tisztelni, hanem támogatni is ; mert azért 
létezik, mint első czikkünkben megmutat tuk . 

2) A törvényhozóin kivül a hatóságot még a 
kormányzói hatalom is megilleti, melynél fogva pa-
rancsolatai s rendeletei, katonai ha ta lmának s egyéb 
segédeszközei alkalmazása, a rendnek fentar tása s 
mindennemű intézeteknek alapitása ál tal arról gon-
doskodik, hogy valamennyi a la t tvalónak közös 
java (bonum commune) lehetőleg előmozdittassék. Az 
uralkodó pedig maga, sa já t személyében nem teheti 
meg mindazt, mi e czélra szükséges ; amiért is kény-
telen a teendőknek jó nagy, legnagyobb részét hi-
vatalnokaira bizni ,kik képét viselik s a r á jokb izo t t 
hatáskörben a bonum commune-ról gondoskodnak." 
Az innen ezek számára keletkező kötelességeket 
részint a iustitia legális, részint a iustitia distrïbutiva 

magyarázza meg s okadatol ja ; részint pedig a ius-

titia commutativá^-hoz tartoznak, amennyiben az elöl-
járók, a kormányzók nem kevésbbé, mint a hiva-
talnokok a közönséggel (communitas) szemben elvá-
lalt quasi-szerződésnél fogva tar toznak ebbeli kö-

50 
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telmeiket jól. pontosan s lelkismeretesen teljesiteni ; 
mert ezért viszontszolgálatokat s szolgálmányokat 
vesznek ugyané közönségtó'l. 

Midó'n a kath. erkölcstan vagy a lelkismeret a 
hivatalnokok ebbeli kötelmeit jellemezni, magya-
rázgatni s okadatolni akar ja , nem elég ezekről azt 
mondani, hogy a hivatallal járó jogoknak kiegészítő 
részét képezik ; mert i t t sokszor oly kötelmek is me-
rülnek fel, melyeknek a hivatalnokok s egyáltalán 
az elöljáróság részérőli teljesítésére az alattvalók 
összesen, vagy közülök egyesek szoros jogigényt 
támaszthatnak (strictum ius habent), melyeket tehát 
csak valami szerződés-féle kölcsönös viszonyból — 
ex quasi contractu — megmagyarázhatunk. Midőn a 
restitutióról szóló tanban azon kérdést vetjük fel: 
mivel tartozik egy hivatalnok, ki valamelyik állam-
polgárnak megkárosítására negatíve, tűrés vagy 
nem-akadályozás által közreműködött? — akkor 
szint' erre hivatkozunk ; s a mennyiben a hivatal-
nok minden kötelességmulasztás által, legalább is 
közvetve, a közönség érdekeit megkárositja, hivat-
kozhatunk erre itt is. 

De nem csak az igazsságosság, hanem a többi 
keresztény erény is illik, hogy a hatóságot ékesit-
sék ; minők például az eszély, méltányosság, ke-
gyessék, felebaráti szeretet. Kiváló kötelessége azok-
nak, kik a felsőbb s alsóbbrangu hivatalnokokat 
kinevezik, hogy csak képzett s becsületes embereket 
válasz szanak, kik a hivatalt nem pénzszerzési al-
kalomnak tekintik, hanem erejöket csakugyan s 
tettleg a közjónak szentelik. Hasonlólag köteles-
sége a kormányzóknak, a szabadosságot s féktelen-
séget, a mennyiben a közjót megkárosítják, fékezni 
s visszanyomni. Igaz ugyan, hogy nem tartozik az 
államra minden bűnre büntetést szabni ; de köteles 
azt tenni ott , hol a jog eszméje s a bonum commune 
megsértetik. 

3) A világi hatóság végre a legfőbb bírói s bün-
tető hatalmat is birja világi ügyekben. Ezen hata-
lomból ismét nem csak jogok, hanem kötelességek 
is származnak, nem csak a legfőbb hatóság, az 
uralkodóra, hanem a képét viselő birói hivatalno-
kokra , röviden : a birákra nézve is. Az igazságszol-
gáltatás legyen az, mit magyar neve mond : tartsa 
szem előtt az igazságot, szolgáltasson igazságot, s 
minden birói ténykedésnek rugóját s czélját az igaz-
ságnak védelme s érvényre jut tatása képezze. Ha a 
birának hibája vagy igazságosság-ellenes eljárása 
folytán valamely polgár magánjoga megsértetik, 
akkor ebből az erkölcstan törvényei folytán jóvá-

tevési, restitutionális kötelesség háramlik a biróra ; 
hasonlólag ha peres ügyekben készakarva vagy 
vétkes, beszámítható jogtudománybeli járat lanság-
ból igazságtalan ítéletet hoz, vagy egyéb hivatalos 
ténykedésekben másoknak jogait (culpa theolo-
gicâ) megsérti, vagy haszontalan költségeket okoz 
nekik. Vannak ezeken kivül még más kötelmek is, 
melyek a iustitia legális-ból származnak. Ilyen az 
államügyészeknek azon kötelessége, bizonyos, ha-
táskörűkhez tartozó vétkeket s azoknak elkövetőit 
üldözni ; ilyen a bíráknak azon to.vábbi kötelme a 
jogbiztonságot támogatni s megerősíteni ; ilyen a 
törvényszéki egyéb hivatalnokoknak azon köteles-
sége, hivatalos teendőit szorgalmasan s pontosan 
elvégezni, magánszemélyektől ajándékokat el nem 
fogadni sat. 

Szóval tar tsák szem előtt a minden rangú s 
rendű hatóságok, elöljárók s hivatalnokok, hogy 
ténykedéseiknek legfőbb általános zsinórmértéke a 
keresztény erkölcstanban található ; hogy továbbá 
a hivatal azért ruháztatott rá jok, hogy a polgárok-
nak j avá t mozditsák elő; hogy a hivatalnak elvállalá-
sával számos oly kötelességet vállaltak fel, melyek-
nek teljesítésével szorosan, de iure stricto tartoz-
nak, s hogy ők végre a nép miatt léteznek s nem a 
nép miattok. (Folytatjuk.) 

A papság állása 
a mai politikai mozgalmakkal szemben. 

(Folytatás.) 

II. Azt mondtuk, hogy helyes módon és helyes mér-
tékben kell a papnak fellépni. Ezt világosabban kell kifej-
tenünk, amit azáltal teszünk, hogy megvédjük a határt, me-
lyen belül a papnak lehet, szabad és kell politikai ügyekkel 
foglalkozni. E czélból három hivatási kört kell megkü-
lönböztetni. 

A kath. pap mindenekelőtt az Isten igéjének hirdetője 
az egyházban ; ő továbbá a lelkismeret birója a bűnbánat 
szentségének kiosztásánál és a többi szentségeknél ; végül ő 
az isteni törvény és az egyházi fegyelem őre. E hármas hi-
vatal gyakorlatában legszentebb kötelmeül kell a papnak 
tartani, hogy semmit se mulaszszon el, de semmi mást ne is 
tegyen, mint amit Krisztus ráruházott. Azért mint az egy-
ház szolgája egészen az egyház elveihez kell magát tartania 
és minden egyéni vélemény, nemkülönben irányzatról le-
mondva, csak az igazságot, kegyelmet és Jézus Krisztus 
igazságosságát képviselnie. Ezen lapelvnek, mely a kath. 
papokat vezérli, kell hogy őket vezérelje akkor is, ha mint 
szónokok, vagy a szentségek kiosztói, vagy az egyházi 
fegyelem hordnokai politikai mozgalmakkal állanak szem-
ben. Szóljunk először a szónoki tisztről. 

Önmagától értetik, hogy a pap a szószéken, az egyházi 
tanitások és más egyházi ünnepek alkalmával csak az Isten 
által kinyilatkoztatott igazságot, a keresztény erkölcsnek 
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Isten által meghatározott alapelveit és a ker. vallás törté-
nelmének czáfolhatatlan tényeit adhatja elö. De ez is magá-
tól értetik, hogy azokat ne csak határozatlan általánosság-
ban hozza elö, hanem alkalmazza a kor és idő tévelyei és 
veszélyeire. Eszerint meg kell engedve lenni, hogy a hit és 
keresztény erkölcs alapelveit politikai eseményekre és poli-
tikai intézményekre alkalmazhassa, amennyiben az a hivők 
tökéletes oktatására szükséges. Ki tilthatná meg a keresz-
tény szónokuak, hogy a házasság szentségének kiszolgálta-
tása alkalmával a polgári házasságról ne beszéljen ? ki tilt-
hatná meg, hogy a szülői kötelmek felemlitésénél, azokat a 
közös iskola veszélyeire ne figyelmeztesse ? Ki támadhatná 
meg, ha e szavak magyarázata alkalmával : adjátok meg a 
császárnak, a mi a császáré és Istennek ami Istené, a felté-
teleket is előadja, melyek mellett a keresztény, fejedelmének 
és egyáltalában az elöljáróságnak engedelmességgel tarto-
zik ! ? Ha a pap e kötelesség alól magát kivonni akarná, az 
nem lenne egyéb, mint az Isten igéjének megcsonkítása és 
az evangelium lealázása. 

Épen igy kötelessége a papnak minden időben, de kü-
lönösen az üldöztetés idejében szónokolni az egyházi tekin-
tély méltóságáról és függetlenségéről, az isteni tisztelet sza-
badságáról és a vallás nyilvános megvallásának kötelméről. 
Ha mindez szabad nem lenne, ugy a szószékeket azonnal 
össze lehetue törni, mert nem lennének egyebek, mint a 
szolgaság organumai vagy a hitközönyösség hirdetésének 
székhelyei. De a szószékről nem szabad eltűnni a szerzetes 
élet intézménye védelmének sem és minden pap könnyen 
megtalálhatja a kellő alkalmat, midőn a népet arra oktat-
hatja, hogy az egyház által helyeselt és megerősített szer-
zeteknek joguk van a keresztény nép tiszteletére és sze-
retetére. 

Minderről beszélni kell, de természetesen Jézus Krisz-
tus szellemében. Az egyház szentsége tiltja az izgatottságot, 
személyeket e helyen nem szabad megnevezni. Nem az egyes 
törvényeket kell birálni, hanem az örök elveket megvilágí-
tani ; nem távoli, talán bonyolodott viszályokat kell előadni, 
hanem a Krisztus országa és a világ közt létező nagy ellen-
téteket kell az egyházban tárgyalni. A pap a szószéken so-
hasem fog tetszeni, ha a parlamenti, vagy népszónok hang-
ján fog beszélni. Istent itt is kérni kell, hogy akkor is mi-
dőn felszáll az ideiglenes viszonyokat tárgyalni, ne tagadja 
meg tőle a szó kenetességét. Hasonló mértékletet a szószé-
ken a papok részére nem az emberi okosság, hanem a hely 
és a hivatal iránti tekintet sugall, ily mérséklet mellett 
hasztalanul fognak §§-okat gyártani a szószéki visszaélések 
ellen. Amit ily §§-ok eltilthatnának, attól ugy is eltiltja a 
papot lelkismerete, többet pedig ennél semmiféle §. sem tilt-
hat el. Ami pedig a szentségek, nevezetesen a bűnbánat szent-
ségének kiszolgáltatását illeti, erre nézve katholikus olva-
sóknak alig szükséges mondani, hogy itt mily határokat 
szab a pap elé mind a dolog természete, mind pedig az egy-
házi jog, szükséges ezt különösen napjainkban hangsúlyozni, 
midőn uton útfélen szemére vetik a kath. papságnak, hogy 
a gyónószékkel politikai agitatiókra visszaél. Hogy ez álli-
tás mily hazug, azt az illetők nagyon jól tudják, vagy ha 
nem tudják, ugy meggyőződhetnének felőle, ha magoknak 
csak némi fogalmat is akarnának szerezni a bűnbánat szent-

ségéről, minek következménye az lenne, hogy az illetőknek, 
ha a becsületérzés némi maradékával még birnak, el kellene 
hallgatniok gyanúsításaikkal. 

Váljon a gyónószék nem önkényt választott, minden 
erőszaktól ment és védett itélőszék-e ? Igaz ugyan, hogy a 
kath. hivő lelkismeretben kötelezve van bűneit megval-
lani, de szabadon választja bíróját, önvádjának szabadon 
helyét s idejét, és szabadon fellebezhet egyik pap döntő 
Ítéletétől a másikéhoz. És a szabadság daczára mégis félnek, 
hogy a pap jogtalan kényszert gyakorolhat, nemcsak vallási 
hanem politikai kérdésekben és ezt nemcsak nők, gyerme-
kek, hanem még önálló férfiak irányában is ? Ez nem any-
nyira a papság és a gyónószék, mint a kath. nép jelleme és 
intelligentiája ellen intézett vád. Oly nép, mely gyóntató 
atya irányában nem képes megőrizni szabadságát, még ke-
vésbbé lesz erre képes a nyilvános befolyások, hizelgések 
és fenyegetések irányában, melyeket pedig világi részről 
tapasztal. 

Miképen lehetnének politikai ügyek a gyónószék tár -
gyai ? A gyónószék anyagát a vétkek képezik, azok neme és 
száma szerint. A törvénykönyv, mely szerint a pap itél, min-
den hivő előtt ismeretes, nem más az, mint az Isten által 
meghatározott, a keresztény hit és lelkismeret által megálla-
pított erkölcs. Ha valamely biró hivatalának mérvveszejéül 
saját magánnézeteit állitaná fel, vagy Ítéletében szeszé-
lyes lenne és közönyös tárgyakra terjeszkednék ki: ugy bizo-
nyára nem találna engedelmességre gyónógyermekénél. 

Mire is kötelezheti tulaj donképen a pap gyónógyer-
mekét? Az Isten törvényének megtartására, tehát annyiban 
birnak a nép és fejedelmek gyóntatóatyjái rájok befolyással, 
de e befolyás csak elvileges és ennyiben csak indirect, a pap, 
valamint a férjnek, ugy a nőnek és gyermeknek csak emlé-
kezetébe hivja vissza, hogy minden tetteiért fe±elősek, ezál-
tal különösen megerősíti a jellemet és az akaraterőt. A fér-
fiak, kik jól gyónnak, korántsem bábok a pap kezében ; 
becsületüket épen ugy nem adják fel, mint hitüket, hanem 
minden ügyben lelkismeretük szavára fognak hallgatni. A 
gyónószék csak akkor tűnhetnék fel államveszélyesnek, ha 
a lelkismeret száműzetnék, de akkor sem a sz. irás olvasása 
sem a lelkismeretvizsgálat nem menekülhetnének meg ha-
sonló gyanútól. (Folyt, köv.) 

F ü g g e l é k 
Dankká anonok urnák aquinói sz. Tamás felett mondott alkalmi 

dicsleszédéhez. 

A következőkben van szerencsénk azon becses jegyze-
teket adni, melyekkel fentnevezett t. szerző ur a lapunk által 
már régebben hozott beszédét megtoldotta. A folyó számok 
a szövegben előforduló erősebb nyomású jegyzetszámoknak 
felelnek meg ; a lapszámok a Religio' lapszámai. 

ADXOTATIGXES 
QUIBUS HISTÓRIÁÉ ET LIBEI 

S. T H O M A E A<|UI XATIN 
ILLTJSTRANTUK. 

[1] Ad pag. 291. Praeteriri non debet expositio nomi-
nis Thomae, quae apud Aquinatem serm. CCXXV. de s. 
Thoma Apóst, reperitur : „Dedit abyssus vocem suam ; alti-
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tudo manus suas levavit. Habacuc 3, 10. Possunt haec verba 
exponi de beato Thoma : et notantur hic duo: Primum, Tho-
mae fidelitas ibi : Altitudo manus suas levavit ; secundum, 
divina bonitas ibi : Dedit abyssus vocem suam. 

Abyssus dicitur Thomas propter tria. Primo, propter 
nominis rationem ; secundo propter etymologiae signifîcati-
onem. Propter nominis rationem, qua Thomas interpretatur 
abyssus. Propter etymologiae signifîcationem, quia abyssus 
dicitur ab a, quod est sine et a byssus, quod est pannus Can-
didus, id est sine candore lucis : fuit enim aliquando sine 
candore et luce fidei. Propter definitionem, quia abyssus est 
profunda aquarum congregatio. Aquae profundae sunt verba 
profunda, quae fuerunt in beato Thoma. Pro v. 18, 4. Aqua 
profunda verba ex ore viri. Hie abyssus dedit quintuplicem 
vocem. Prima, dilectionis, Joan. 11, 16. Eamus et nos et 
moriamur cum illo. Secunda dubitationis. Joan 20, 25. Nisi 
videro in manibus eius fixuram clavorum et mittam digitum 
m eum in locum clavorum et mittam manum meam in latus 
eius non credam etc. Tertia confessionis. Joan. 20, 28. Do-
minus meus et Deus meus. Quarta obedientiae. Domine, quo 
vis mitte me. Quinta, justitiae quando rogavit, ut ille qui 
eum percusserat, puniretur in praesenti. Dedit etiam et sex-
tam vocem scilicet praedicationis Judaeorum, et sponsi et 
sponsae conversionem. 

Bonitas Dei notatur ibi, Altitudo manum suam leva-
vit. Altitudo Christus, quia tune manus ad litteram levavit, 
quando eas Thomae ad dandam fidem de sua resurrectione 
vera ostendit. Levavit autem Dominus manus ad quatuor. 
Primo ad offerendum sacrificium pro mundi expiatione Psal. 
140, 2. Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum. 
Secundo, ad dandam benedictionem Lucae ult. 50. Elevatis 
manibus benedixit eis. Tertio, ad potentiae suae ostensionem 
Deut. 32, 40. E t levabo manus meas ad coelum. Quarto ad 
malorum percussionem, Eccli. 36, 3. Alleva manum tuam 
super gentes aliénas. Pro prima allevatione debemus eum 
diligere; pro secunda, ei gratias agere; pro tertia, eum 
timere ; pro quarta sibi obedire. De prima, Bernardus : „Su-
per omnia etc." De secunda, Ephes. 1, 3. Benedictus Deus et 
pater Domini nostri Jesu Christi, qui benedixit nobis in omni 
benedictione spirituali in coelestibus. De tertia Matth. 10,28. 
Eum timete, qui potest et animam et corpus perdere in ge-
hennam. De quarta Deut. 18, 19. Qui autem verba eius, 
quae loquetur in nomine meo, audire noluerit, ego ultor 
existam etc. Ad quam benedictionem perducat nos Christus. 
Amen. „Ed. H. Hurter, d. Thomae Aquinatis D. A. Sermo-
nes pro Dominicis d. et pro Sanctorum sol. Oeniponte. 1874. 
p. 455. s. Idem brevius habet carmen, quod Bononiae ad 
imaginem antiquam d. Thomae Aquinatis legit et typis de-
scribi fecit B. de Montfaucon, in diario italico. Paris. 1702. 
p. 401.: 

„Haec vera est Thomae faciès expressaque divi 
Qui scriptis toto lumen in orbe dedit 

Hoc merito sibi nomen erat, nam gratus et altu3 
Incomprehensibilis magnus abyssus erat. 

Splendida Dominici fuit iste lucerna Parentis 
Ordine sub sacro claraque semper erit. 

Discite vos omnes leges et sacra colentes 
Sectari tanti dogmata sancta viri". 

[2] Ad pag. 297. Anno 1724. typis Lagdunensibus, ré-

véra Venetis, descripta est anonyma disquisitio : de mona-
chatu Benedictino d. Thomae Aquinatis apud Casinenses 
antequam ad Dominicanum praedicatorum ordinem se trans-
ferret. Angelo de Nuce libellum adiudieavit communis fama 
et elogium huius viri in M. Armellini, Bibl. Benedicto Casi-
nensi. Assisii 1731. Legi vix ceperat, cum brevi typis A . 
Mercurii Venetae exiit responsio : de fabula monachatus divi 
Thomae Aquinatis, auctore I. Fr . B. M. de Rubeis. Ven. 
1724. Nihilominus E. Gattula scriptor Históriáé Abbatiae 
Casinensis Ven. 1733. II . n. V. et add. pro Benedictino 
Aquinatis monachatu rursus peroravit. Quae vero pro fictitio 
d. Thomae apud Benedictinos monachatu protulit novo in-
sumto labore ad examen secundis curis vocavit idem doctis-
simus de Rubeis (al. Rossi) Oper. o. d. Thomae. V. p. I.— 
XLVII . Opposita rerum Doctoris Angelici chronographia 
demonstravit : nullum reperiri tempus, cui monachatus Aqui-
natis Benedictinus, eiusdemque professio voto solemni fir-
mata affigi possit. Anno quippe 1226. patre Landulpho Co-
mité Aquinate et matre Theodora Theatis comitis filia natus 
s. Thomas, quinquennio forte expleto 1231. more nobilium 
patriae Casinum mittitur a parentibus moribus et litteris 
informandus. Ineunte aetatis anno undecimo a. 1236. Neapo-
lim transfertur ad publicas et saeculares scholas; anno 1243. 
cadente vel 1244., cum annus aetatis eius laberetur XVIII. , 
Ordinem Praedicatorum Neapoli in s. Dominici coenobio 
amplectitur. (Folyt, köv.) 

E & Y S Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest 3 jun. 21. E g y e t e m e s t a n i t ó g y ü 1 é s. Li-

berális korszakunknak becsületére legyen mondva, meg kell 
vallanunk, hogy jól ért az unatkozó, vagy ha ugy tetszik 
botrányt kereső publicum mulattatásához, ha kenyeret nem 
tud adni, mert a hozzá valót bizonyos megnevezhetlen zse-
bek gondosan elnyelték, buelfelejtésül legalább látványos 
mulatságokról gondoskodik, melyek egyidőre legalább szó-
rakoztatják a publicumot és elfelejtetik, hogy éhes. Igy jött 
létre a gondolat, hogy mint anno 71, össze kellene hivni a 
tanítókat Buda-Pestre, összehívni augustusra, hogy amitől 
az országgyűlés szünetelése meg fogja fosztani az éhségtől 
marczangolt, adósságai miatt rongyokba burkolt országot, 
azt ideiglenesen majd pártolja az egyetemes tanitógyülés, 
azaz a katholicismus elleni botrányokkal mulattassa. 

Talán elfogultság ez részünkről, hogy igy Ítélünk egy, 
még össze sem gyűlt testülétröl ? talán elvi gyűlölet, melyet 
személyekre viszünk át — mondhatná valaki. Sem egyik, 
sem a másik, hanem tisztán az eddigi eseményekből levont 
következtetés, melyet mindazon esetben igazolva találtunk, 
valahányszor csak a liberalismus létet adott oly gyűléseknek, 
melyek saját créa túráiból voltak összeállítva, azaz aminek 
alapján ismételve allitjuk, hogy az egyetemes tanitógyülés 
hivatva lesz folytatni azon katholikusellenes szerepet, mely 
a magyar országgyűlés tanácskozmányainak olyannyira is-
mertető jellege, hogy nélküle aligha saját magára, ugyszinte 
mások aligha rá ismernének. 

Kikből is fog ez az egyetemes tanitógyülés állani ? 
Mindenekelőtt, állami volt, vagy tényleges tanfelügyelők-
ből, mint p. o. Zichy Antal, Molnár Aladár, Bóga Gergely 
stb. urakból, kiknek gondos vezérlete alatt azután mint csir-
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kék az anyatyuk alatt, fognak megjelenni a közös iskolai és 
igy a keresztényellenes elemet képviselő tanítók. Már most 
kérjük szépen képzeljen el valaki magában egy több száz 
tagból álló gyülekezetet, melynek vezérfiai ezen mellék és 
másodrendű foglalkozás mellett, hogy időtöltésből néha-néha 
iskolai dolgokkal, in specie iskolalátogatással is foglalkoz-
nak, főfeladatukat é3 igy érdemszerző hivatásukat abban ta-
lálják, hogy a keresztény, illetőleg pedig katholikus iskolákat 
felekezetnélküliekké változtassák, másodrendű tagjai, t. i. a 
tanitók pedig ismét nem egyebek, mint visszhangjai a vezér-
férfiaknak, mint csak eszközei, részint a kath. iskolák ellen 
kigondolt terveiknek, részint ismét megvalósítói az életben 
a keresztényellenes iskolai rendszernek, kik épen ugy töre-
kesznek a keresztény nevelés elleni tulbuzgalmukban a tan-
felügyelő előtt, mint ez a kormány előtt érdemet szerezni ; 
igen, képzeljen magának valaki ily szellemű tagokból álló 
testületet, ezeknek gyűlését, vonja le a resultatumot előre e 
gyűlésből és jót állunk érette, hogy a nem téves, de tényle-
gesen létező praemissák kényszeríteni fogják a már általunk 
kimondott ítéletre. 

Igaz, azt mondják, hogy a felekezeti tanítókat is meg 
akarják hívni, de ez még nem bizonyos, s ha bizonyos lenne is, 
és ha a felekezeti tanitók, amit néni hiszünk, hinni nem aka-
runk, megjelennének is, ugyan változtatna-e ez a kérdéses 
gyűlés jellegén? Legkevesebbet sem. A kérdéses gyűlés t. i. 
eredetileg felekezetnélküli, a kiosztott főszerepeket abban fe-
lekezetnélküli tanfelügyelők és tanitók fogják viselni, és a fe-
lekezeti tanítóknak legfeljebb azon sajnos szerep jutna, mint 
a papnak oly szindarabokban, melyekben az egyházi állás 
guny tárgyává tétetik, azaz az elpirulás ; tanúi lennének a 
felekezeti tanítók oly kifakadásoknak az egyház ellen, mi-
nőkkel őket már 1871-ben üdvözölték felekezetnélküli, bor-
tól-e, vagy a liberalismus szellemétől, nem tudjuk, de modern 
módon felvilágosult collegáik. 

Bátran állithatjuk, hogy e gyűlésen az egyház elleni 
invectivák, nevezetesen a tanítóknak rabszolgasága a lelkészi 
zsarnok önkény alatt stb. napirenden lesznek. Mert ugyan 
kérdjük, ki fogja ettől eltiltani akarni, ki fogja eltiltani me-
részelni a t. cz. felekezetnélküli tanitó urakat? Senkisem, 
nem tiltja el a szabadszólás, melynek a dolog természeténél 
fogva uralkodni kell, nem tiltják el a leendő elnökök, vagy 
jelenlévő tanfelügyelők, hiszen ezek csak nem fogják ma-
gokra venni a felekezetlen kormány kikerülhetlen haragját, 
nem fogják magokat kitenni a kegyvesztés veszedelmének 
oly bagatelle dolog miatt, mint a kath. egyház szidalmazása, 
vagy talán azon épen nem lehetetlen veszedelemnek, hogy 
figyelmeztetés esetében in facie loci megtámadtassanak va-
lami tulbuzgó szónok által. Ily gyűlések természetszerűleg 
azt hozzák magokkal, hogy az invectivák megujittassanak 
és minél hangosabb phrazisokban elmondassanak, mert a fe-
lekezetnélküli iskolák szaporodása csakis ily módon lehet-
séges, ami pedig mind az igen tisztelt tanfelügyelőknek, mint 
a t. tanitó uraknak magától érthetőleg igen érdekökben van. 

Ha mindezt az összetornyosuló érdeket figyelembe vesz-
szük, ugy oly biztossággal mondhatjuk, mint 2 X 2 = 4 , 
hogy az 1874-ki egyetemes tanitógyülés ugy fog hasonlítani 
az 1871-hez, mint tojása tojáshoz, pedig ekkor az egyház 
rovására ugyancsak mulathatott a botrányt kereső publikum. 

Egyébiránt csak játszék a tűzzel a liberalismus, ha neki ugy 
tetszik, mi ujjunkon tudnók kiszámítani, neki, hogy az ilyen 
egyetemes tanitógyüléseken jelenlevő tanitók fogják majd 
felnevelni azon nemzedéket, mely habár akaratlanul is, de 
a liberalismus elveit végkövetkezményeiben kifejtve, önmaga 
fogja nyakát szegni a liberalismus uralmának. E szempont-
ból csak üdvözölhetjük az egyetemes tanitó gyűlést és hogy 
minél gyakrabban tartassék szivünkből óhajtjuk. S 

Pestj junius 16. Ad v o c e m , b é c s i s l i n c z i 
b é k e k ö t é s e k . ' (Vége) „Ne csudálkozzanak protestáns 
atyánkfiai, ha maholnap az ,állameszme' nevében az ő au-
tonomiájokat támadnák meg ; hisz ők voltak azok, kik ez-
ért az ,eszme'-ért rajongtak, mig az fegyverül szolgálhatott 
nekik a pápisták ellen . . i g y végzők múltkori czikkün-
ket, s ma hozzá tehetjük : ők, a protestánsok azok, kik 
ugyané fegyvert meg folytonosan használják a katholiku-
soknak vallás- ílelkismeretszabadsága ellen." 

Meglepő példát erre szolgáltatott egy minden rövid-
sége daczára is meglehetős heves polémia, mely ugyané kér-
dés felül nem régen a berlini ,Germania'' s az ugyanottani, 
Bismarck zsoldjában álló ,Nationalzeitung' közt folyt. 

A ,Germania1 ugyanis junius elején megjelent egyik 
czikkében azon igen helyes észrevételt tette, hogy az egy-
ház s állam közti küzdelem Poroszországban igen könnyen 
külinterventio tárgyát képezhetné. Mert tény, hogy Porosz-
országnak katholikus részei majdnem kivétel nélkül csak oly 
szerződések alapján csatoltattak a királysághoz, melyekben 
a másik szerződő fél a kath. egyház jogainak épen fentartását 
különösen kikötötte. Ilyen nemzetközi békekötések s szer-
ződések péld. a 5>vestpháliai békekötés, a Brandenburg és 
Pfalz-Neuburg közti szerződés, mely által amaz Jülich, 
Cleve, Berg s Mark tartományokat kapta ; a II. Frigyes s 
Mária Terézia közti békekötés, melyben amaz Sziléziát s a 
glatzi grófságot nyerte, azon ismételt nemzetközi szerződé-
sek, melyek által Lengyelország felosztatott sat., melyeknek 
mindegyikében az határoztatott, hogy a kath. egyház azon 
jogállásban fog megtartatni, melyben volt, midőn az illető 
okmány kiállíttatott. 

Látjuk, hogy itt a ,Germania'1 százszor több joggal 
hivatkozik nagy fontosságú történelmi okmányokra, mint 
a mi protestánsaink az ő linczi-bécsi sat. czikkelyeikre va-
laha is hivatkozhatnak ; hivatkozik tettleges zsarnoki elnyo-
matás ellenében, holott az atyafiak legnagyobb gravamen-
jök örökké csak az, hogy még a többi felekezet nincsen az 
ő javukra s hasznukra végképen elnyomva ; s mégis mit fe-
lel a Bismai-ck zsoldjában álló, tehát a protestáns államesz-
mét authentice kifejező ,Nationalzeitung' mind ezekre ? 

Ezt feleli : „Ilyetén államszerződések csak azou, ma-
gától érthető feltétel mellett fogadhatók el, hogy azokból so-
hasem származhatnak holmi kötelezettségek az államhatalom 
számára saját alattvalói irányában ; s aztán, hogy az idézett 
szerződések csak rebus sic stantibus, azaz csak addig érnek va-
lamit, mignem a történelmi fejlődés azon tényleges alapokot 
s állapotokat megsemmisitette, melyekre gyakorlati kivi-
hetőségök támaszkodott." 

„A német s- porosz katholikusoknak tehát csak meg 
keilend nyugodniok abban, hogy az állambani jogaikra vo-
natkozólag egyedül csak a német s porosz alkotmánynak 
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határozványai képezzék az iránytadó zsinórmértéket. A 
,Greraaww'-nak époly kevés joga van, mint a pápának oly 
szerződésekre hivatkozni, melyeknek megkötésére egyikök 
sem működött közre ; mig az illető tettleg szerződött 'felek 
elég tágas jogismeretekkel birnak arra, hogy tudják, misze-
rint mindamaz „örök időkre" kötött szerződések, valamint 
már korábban is egyik a másikat változtatták meg, ugy leg-
újabban a folyó századnak eseményei által minden alapjukat 
elvesztették." 

Természetes, hogy ezen époly cynicus, mint hamis 
okoskodást nem nehéz megczáfolni ; miután azonban nem 
feladatunk, protestáns atyánkfiainak érveket szolgáltatni a 
saját magok álláspontjának védelmére, nem bocsátkozunk a 
dolognak ezen részébe, hanem befejezésül is csak ismételve 
arra figyelmeztetünk, miszerint a protestánsok mindenütt, a 
hol a hatalom kezökben van, a legnagyobb durvasággal láb-
bal tapodnak minden jogot, esküt s szerződést, mely a ka-
tholikusoknak kedvez, azokhoz azonban melyek nekik ked-
veznek, a legnagyobb konoksággal x-agaszkodnak, annak 
daczára, hogy azok sok tekintetben elavultak, az állada-
lomra nézve károsak s a minden polgárnak a törvény előtti 
egyenlőségbe ütközők. Nem valljuk mi ezáltal az állam-
omnipotentiának elméletét ; távol legyen tőlünk ; nem ki-
vánjuk protestáns atyánkfiainak, mit magunktól minden 
áron elhárítani iparkodunk; hanem igen is azt mondjuk, 
miszerint nem csudálkozunk, ha az államomnipotentiának e 
köve, melyet leginkább ők segítettek felhengeríteni a hegyre, 
azon ,becsületes' szándékkal, hogy majd a pápistákra eresz-
tik, most visszafordulva őket is zúzná össze. A legújabb idők 
tapasztalatain okulva a hazai katholikusok isméti pátens-
viszályok esetében aligha gerjednének oly felesleges buzga-
lomra, mint ezelőtt másfél évtizeddel, hanem saját dolgaik-
kal elfoglalva, legfelebb e szóval vennének tudomást azok-
ról, mik a protestáns táborban történnek : Tu l'as voulu Ge-
orge Dandin ! 

Alvidékj juniusban. É s z r e v é t e l e k k é t c u l -
t u s m i n i s z t e r i k ö r r e n d e l e t r e . (Vége.) Május 17-ki 
körrendeletében a cultusminister ur még inkább mint opti-
mista és idealista, ki a valóságot félreismeri, áll szemeink 
elé. E rendeletében ugyanis a miniszter ur a falusi iskolázta-
tás hiányosvoltát felpanaszolván, miután abbeli meggyő-
ződésének adott volna kifejezést, hogy — saját szavai sze-
rint — „sok időbe fog az még kerülni, mig a nép az iskoláz-
tatás szükségét átérezve, gyermekeit nyáron is folytonosan 
feljárassa az iskolába, addig is tehát — még mindig saját 
szavai — mig az iskolábajáratás és a taníttatás iránti szük-
ségérzet a népben gyökeret verne és általánossá válnék", 
azon tanhónapokon át, midőn a tavaszi és nyári munka fog-
lalkoztatja a föld népét, t. i. april—julius végéig, jónak 
látja az úgynevezett váltogató iskolábajáratással kísérletet 
tenni, s ennek — ott ahol s ugy ahogy lehet — alkalmazá-
sát az illető közegek által máris s egyelőre még csak az 
állami s tanyai népiskolákban rendeli végrehajtatni. Ugyan 
ne ringassa magát tévhitben a miniszter ur ! Bátrak vagyunk 
őt innen faluról figyelmeztetni, mikép a nép (legalább mi a 
magyart és németet illeti, kikkel érintke/em) eddig eléggé 
meg van győződve a rendes iskoláztatás hasznos- és szük-
ségesvoltáról, nagyon szivesen rendesen el is küldené kedves 

magzatját az iskolába, ha biztosítva lenne — mindennapi 
kenyere ! Uram ! a szegény népnek nincs kenyere, pedig 
enélkül, tudvalevő dolog, nem lehet megélni. Kenyérért kiált 
a nép, ezért izzad télen nyáron egyaránt, s örül ha gyer-
mekét valahára annyira fölnevelte, hogy azt is a ránézve 
életkérdést képző kenyérkeresésben valamikép alkalmaz-
hatja, mert igy okoskodik s okoskodását aligha lehet ro-
szalni : aki eszik, az szerezzen is ; én két kezemmel nem 
szerezhetek gyermekeim számára eleget, ennélfogva segít-
senek ők is a munkában ! 

Mig tehát módjában nem álland a népnek, hogy gyer-
mekei nélkül is mindennapi kenyeréről gondoskodhatik, 
hiában ámítjuk magunkat azzal, mintha az iskoláztatás ren-
dessé válhatnék ; mert ennek kivánata a lehetetlenséggel 
határos, jóllehet a nép az iskoláztatás hasznos- és szüksé-
gesvoltáról nagyon is lehet s tényleg meg is van győződve ! 
És mennyi egyéb akadályt lehetne itt még felhoznom, me-
lyeket csak az ismer és tudhat, ki a nép közt él ! 

Ami egyébként azt a furcsa váltogató iskoláztatást 
illeti, ez in theoriá ugyan nagyon szép, de in praxi teljeség-
gel absurdummá válik. A két keze munkájából élő néptől 
azt kivánni, hogy félnapig — egész napig — két napig — 
három napig stb. küldje gyermekét iskolába, s a másik fél-
nap, egész nap, két nap stb. bizonyos határozott egymás-
utánban otthon fogja a munkára, ez oly naiv föltevés, mely 
akarva nem akarva mosolyra kényszeriti az embert. Váljon 
az időjárás nincs-e semmi befolyással a mezei munka ide-
jére ? és csupán az emberektől függne-e, a munkát akkor 
végezni, amikor tetszik ? Az időjárás korlátolhatlan nagy-
úri szeszélye tökéletesen felforgatja a váltogató iskoláztatás 
oly bölcsen kigondolt rendszerét. Ha e rendszerét — törik-
szakad — a vidéken behozni akarnók, tulajdonkép soha 
sem lehetne előre tudni s annál kevésbbé meghatározni, mi-
kor lesz tanitás és mikor lesz munkanap — épen a szeszé-
lyes időjárás miatt. Mert p. o. megtörténhetik, hogy azon a 
napon, mely tanításra volt kijelölve, sürgős munka és épen 
szép idő is levén, a gyermekek kénytelenek kimaradni az 
iskolából ; vagy a munkanap esős levén, a munka is, a tani-
tás is abban marad; vagy az időjárás holmi áprilisi levén, 
mely minden perczben változhatik (elég baj, hogy ennek 
szörnyen bővében vagyunk !), a gyermekek fele iskolába 
jön, felo munkára megy stb. s igy megint csak ott volnánk, 
ahol voltunk eddig is, a miniszter ur ujabb körrendelete 
nélkül ! Minek tehát kísérletet tenni, ha előre biztos a ku-
darcz ? Bizony jobb, emiatt a tollat sem fárasztani. A nép, 
midőn gyermekeire nem szorul s van azokat miből ruháznia, 
úgyis örömest iskolába küldi azokat ; de nála az iskolázta-
tás idejét holmi napok és félnapok szerint paragraphusokkal 
kimérni — a holdba való kívánság. Ennyit akartam ezúttal 
megjegyezni, s végezetül biztosithatom a miniszter urat, 
hogy abbeli, bár jószándéku kivánata, mikép a falusi sze-
gény nép oktobertöl egész juliusig rendesen iskoláztassa 
gyermekét, fájdalom — szentivánéji álom marad mind-
örökké ! R. Cr. 

Berlin. M a l l i n c k r o d t n a k u t o l s ó n a g y be-
s z é d e i. (Folyt.) Szerencsémre elvégeztem Sybel úrral, s a 
cultusminister urnák sokkal fontosabb beszédéhez fordulha-
tok. A minister különösen azt emelte ki, hogy a májusi tör-
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vényeknek positiv-épületes mozzanatai hatásukat csak évek 
múlva fogják gyakorolhatni. Igen nagy hálára kötelezne a 
minister ur, ha kegyes lenne, valamivel behatóbban aziránt 
világosítani fel minket, miben állanak voltaképen ezen tör-
vényeknek positiv s épületes elemei ; ha kegyes lenne a ter-
vet közölni velünk ; hogy fogalmat alkothàssunk magunk-
nak, minő lesz a ház, minő annak külső alakja, főleg pedig 
minő belső berendezése. Ugy látszik nekem, mintha a mi-
nister ép ezáltal az egész vitás kérdésnek legfontosabb pon-
tot érintette volna ; — de csak érintette, nem magyarázta 
meg. Mind ama sok beszéd, melyet idáig halottunk, s me-
lyek majdnem kivétel nélkül azt feszegették : valjon-e tör-
vények eme vagy ama dogmával ellentétben állanak-e, vál-
jon p. o. a kormányi felszomlalás, vagy a püspök részéről a 
jelentéstételnek ténye bittanilag igazolható-e vagy sem ; — 
mindeme beszédek mitsem lenditenek az ügyen. Mi egyálta-
lában soha sem állitottuk azt, hogy péld. bittanilag lehetet-
len, hogy a püspök valamely kormányi közegnek jelentést 
tegyen arról : én azt vagy azt a papot ide vagy oda rendel-
tem ; nem is állította senki, hogy teljességgel lehetetlen ilye-
tén papi dispositiót az államnak beleegyezésétől tenni füg-
gővé. Nem is szükségese tekintetben a , De salute animar mi-
féle bullára utalnom, melybe ünnepélyes ígéret tétetik az 
államnak, hogy persona ingrata vagy minus grata nem fog 
püspökké kineveztetni ; miből következik, hogy ebben, ma-
gában véve nincs semmi lehetetlen. De igenis azt állitjuk : 
lehetetlen ily határozatokat elfogadni, ha illetéktelen oldal-
ról ránk eröszakoltatnak ; mert ez az egyház szabadságának 
nyilt tagadása ; de az egyház szabadsága kiválólag dogmai 
természetű. Ez a legnagyobb dogma, ha igy tetszik, hogy az 
egyház, mint isteni intézmény szabad és független, nem szo-
rulván senkinek felhatalmazására, mint csak arra, melyet 
isteni alapitójától nyert. 

A ki az egyháznak eme s.ouverainitását tagadja, ellen-
kezésbe jön az egyház dogmájával. Továbbá lehetséges, 
hogy azon állam, mely az egyháznak eme souverainitását 
sértegeti, oly határozatok által teszi ezt, melyek annak 
dogmatikai nézetével ellenkeznek ugyan, de oly csekély 
mérvben, hogy jobb e bántalmat nyugodtan eltűrni, még 
akkor is, ha kölcsönös egyezkedés nem jött létre. De azon 
perczben, melyben a sértegető határozatok oly alakot vesz-
nek fel, mely az állam előtt lehetségessé teszi az egyház 
szabad mozgását végképen megakadályozhatni, s az egy-
bázias szellemet oly mederbe szoi'ithatni, mely az egyháztól 
egészen idegen ; ugyaneme perczben teljességgel lehetetlen, 
hogy az egyház passive viselkedjék; hanem köteles, szabad-
ságát védelmezni, köteles kiváltképen ott, hol oly kormány-
nyal áll szemben, mely tudva vagy nem, oly eszközökkel 
él, melyeknek végczélja az egyházi szellemet az egyházban 
megölni. Hogy a porosz kormány jelenleg ezen irányban 
halad, az tagadhatatlan. A kormány oly módon állott szembe 
a kath. egyházzal, mely annak leglényegesebb létfeltételei-
ben való tagadásával azonos ; oly módon állott vele szem-
ben, mely a kath. egyháznak főelvét : a zsinatnak hittanit-
mányaiban való tévmentességét tagadja. 

E tagadás abban fekszik, hogy a kormány ezt mondja : 
Nem tudom ; váljon azok-e a katholikusok, kik a Vaticá-
numnak határozatait elfogadják, vagy azok-e, kik ezt nem 

teszik. Ily állásba helyezkedő kormány ellenséges állást 
foglal el az egyházzal szemben. Ha aztán mindezekhez még 
oly törvények is járulnak, melyek, midőn az egyház jövőbeli 
szolgáinak egész kifejlődési s művelődési menete felett in-
tézkednek, a hierarchiai hatalomra gyakorolni szándékolt 
befolyás által az egyháznak egész vezetését a kormány ke-
zeibe játszani akarják — akkor nincs többé kétség, hogy 
ily törvények előtt meghajolni annyit tenne, mint feladni az 
egyháznak szabadságát s függetlenségét, feladni magát a 
katholicismust. (Vége köv.) 

Maincz. A n é m e t k a t h o l i k u s o k n a k m á s o -
d i k n a g y g y ű l é s e . (Előleges jelentés.) Junius 15-ke'n 
ismerkedési estély volt a ,Frankfurter Hof igen Ízletesen 
feldíszített nagytermében. Csinos emelvényen virágok s vi-
gan zöldelő fák közt ő szentségének mellszobra állott, felette 
arany betűkkel veres mezőn e felirat „Für Gott und Vater-
landés a kereszt e jelszóval: „In diesem Zeichen wirst du 
siegenA teremnek oszlopai a német püspöki székhelyek-
nek czimereit mutaták ; Köln, Gnesen, Posen s Trier czi-
mere fátyollal beborítva, jeléül azon fájdalomnak, melylyel 
az egyház hü szolgáinak s a katholikus nép főpásztorainak 
üldöztetését kesergi. Az estély igen látogatott volt, ugy 
hogy a terem a számos közönséget alig befogadhatta. 

Loi báró, egyleti elnök, hangos üdvkiáltások közt a 
szószékre lépvén, kevés szóval fejtegeté azon okokat, melyek 
az elnökséget arra bírták, hogy Némethon jelenlegi politikai 
helyzete mellett a nagygyűlést az ,arany' Mainczba hívja 
összo, hol ezidőszerint még szabad szót hallatni lehet. Dr. 
Evels Bonnból egy nem régen ilyen czim alatt ,Katholiken, 
was hat man aus eurer Religion gemacht' megjelent óka-
tholikus irányú röpiratból indulván ki, megmutatja egyrészt 
a már most is százfelé szakadozott ókatholicismusnak si-
lányságát, másrészt tömör, positiv irányú anyaszentegyhá-
zunknak magasztosvoltát, szemben az eretnekeknek szün-
teleni támadásaival. Falk, mainczi nyomdatulajdonos, kö-
szönetet mond azon dicséretekért, melyeket az elnöki meg-
nyitó beszéd Maincz városára halmozott, s örül annak, hogy 
az egybegyűlteket biztosithatja, miszerint a szabad szónak 
olyatén elnyomása, minő másutt divik, imitt lehetetlen. Dr. 
Haffner, mainczi kanonok az egyházi Maincz nevében üd-
vözli a gyűlést, figyelmeztetvén a tagokat, miszerint az 
egyleti isteni tiszteletet a püspök maga tartandja. Felhivja 
a tagokat, hogy ajtatosan járuljanak az Ur asztalához s 
imádkozzanak a szentatyáért, ki holnap megválasztatásának 
28-dik évfordulóját üli. Bassenheim gróf & baseli püspöknek 
üdvözletét s kérését hozza : imádkozzanak a szegény svajczi 
katholikusokért. Racke titkár olvassa a beérkezett üdvözlő 
táviratokat Luzern, Danczig, Pozsony, Q-raz, Innsbruck, 
Klagenfurt s Prágából. Stillfried báró Bécsből az osztrák 
katholikusoknak a németekkel való solidaritását hangsú-
lyozza, s sajnálja, hogy az osztrák egyleti törvény vala-
mennyi katholikusnak egy egyletté való egybeolvadását 
megtiltja. Elnök, kiindulva eme régi jelmondatból : A. E. 
I. O. U. élteti Ausztriát. Dr. Lingens, aacheni ügyvéd arra 
hivja fel a jelenlevők figyelmét, miszerint Aachenban ez-
idén a szent ereklyék állittatnak ki köztiszteletre, mi csak 
minden hetedik esztendőben történni szokott. Tekintve a 
katholicismusnak manap dívó üldöztetését, helyén levőnek ta-
lálná, ha a német katholikusok ugy seregeinének Aachenba, 
mint a francziák Lourdesba, vagy Paray-le-Monialba, hol 
bold. Alacoque sz. Margit nyugszik, kinek Jézus sz. szive 
tiszteletét köszönjük. Frankenstein báró Bajorországból azon 
reménynek ad kifejezést, hogy hazájában a kath. egyház-
nak helyzete s a politikai viszonyok nemsokára jobbra for-
dulandanak, mert ott a porosz egyházi törvények nagy ellen-
szenvet keltettek a népben. Kagenek s Bissingen grófok a 
breisgaui s würtembergi katholikusoknak üdvözletét hozzák. 
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Baudri Kölnböl megható vonásokban ecseteli az idők 
komoly- sőt szomoruvoltát. Ha valamikor szükséges volt 
szorosan összetartanunk, mondja, ugy most szükséges az, 
midőn ellenségeink nyiltan megvallják, hogy megsemmisí-
tésünkre mint egy ember készek felkelni. Helyzetünk annál 
veszélyesebb, minthogy ellenségeink jelenleg oly fegyvere-
ket használnak, melyek korábbi időkben nem állottak ren-
delkezésökre. Ezek közt első helyen áll a sajtó, melylyel 
nem tudunk hasonhatásut szembesiteni. De mi mellettüuk 
az igazság és a jog küzd, s azért mi állitandjuk helyre a jóban 
s hitben egységes Németországot, mig ellenségeink a belvi-
szályt szitják. Azon keresztény alapon akarjuk az uj Né-
metországot megalapítani, ugyanazon, melyen a régi nagy és 
hatalmas lett. A Gondviselésnek különös áldása fekszik ab-
ban, hogy épen most oly püspöki kart adott nekünk, mely-
nek kebelében nincs egy sem, ki ne akarná a császárnak 
adni mi a császáré s Istennek mi Istené. Ki hitte volna valaha 
hogy püspökeink börtönbe fognak vettetni, midőn semmi 
egyebet sem tesznek, mint amire az alkotmány feljogosítja 
őket ! De e szomorúságnak nagy kincset köszönünk, az egy-
ség kincsét, mert Némethon katholikusai egyek lettek, sőt 
az együvé tartozásnak öntudata a világ valamennyi katho-
likusaiban ébredett fel, mit a számosan beérkezett részvét- s 
üdvözlő táviratok bizonyitanak. Azon szent fogadással végzi 
beszédét, hogy a német katholikusok rendületlenül fognak 
püspökeikhez ragaszkodni. 

Elnök épen most Londonból érkezett táviratot olvas 
fel, mely ekként hangzik : „Nagybritania katholikus egy-
lete testvérkezet nyújt nektek ; csüggedetlen bátorságra 
int titeket a nehéz küzdelemben, s veletek együtt a nagy 
bajnoknak, Mallinckrodtnak halálát siratja. Norfolk herczeg 
az angolhoni kath. egyletnek elnöke". 

Wilse kereskedőjelenti, hogy nem régen Posenbau tett 
körutazása alkalmával észrevette, miszerint a nép rendithet-
lenül áll hitéhez s jogához. Cremer, Berlinből, ki mint a 
,Germania1 másodszerkesztője lelkesen fogadtatott, hangsú-
lyozza, hogy a kath. sajtó ereje azon bizalomban fekszik, 
melyet a népnél talál. Miután a liberalismus Bismarck szol-
gálatában minden elveit feláldozta s elárulta, mint politikai 
tényező lehetetlen lett, s a jövő csak conservativ politikát 
fog tűrhetni s gyakorolhatni, ezt pedig senki sem képvisel-
heti, s senki sem érvényesítheti mint csak azon férfiak, kik 
a német birodalmi tanácsnak centrumában époly bátran 
mint kitartóan a jog s igazság, a szabadság s alkotmányért 
küzdenek. 

Ujabbi, Németalföld s a felső Rajnavidékről érkezett 
üdvözlő táviratoknak felolvasása után elnök az ismerkedési 
estélyt a szentatyára mondott ,éljen'-nel bezárja, előbb még 
a következő táviratot menesztetvén Rómába: „A német ka-
tholikusoknak Mainczban gyűlésező egylete hódolatteljes üd-
vözletét küldi a szentatyának s áldását alázatosan kéri. 
Loe Felix báró, Backe Miklós. 

VEGYESEK. 
— Főt. Zalka János, győri püspök ő mlga jun. 15-én 

bérmálást s egyházi látogatást tartott Tatán. Nagy ünne-

pélyességekkel fogadtatva, ihletteljes szentbeszéde, leeresz-
kedő nyájas s kedves modora által feledhetlenné tette a tatai 
hivek előtt ama napot, melyet köztök töltött. — Budapest plé-
bánia templomaiban pedig a mult hét folytán főt. Szabó József 
félsz, püspök ur ő mlga bérmált, összesen több mint 2000 
egyént. 

— A székesfehérvári megyéből irják a ,M. Állam'-nak : 
„Fájdalommal gondolunk vissza forrón szeretett főpászto-
runk elhunytára, kiben a magyar egyház egyik ragyogó 
csillaga tünt le egünkről, mert az ő atyai gondoskodásának 
volt kifolyása, hogy a katholikusok két kedvencz lapját : 
,Magyar Állam'-ot és a ,Religió'~t minden megyebeli papja 
olvashatta. Azonban gyors léptekkel közeledik a jövő félév, 
melyben megszűnik ezen szellemi örömünk oka is, mert mi 
még mindig csak várjuk helyzetünk javítását, — mi ugyan 
soká késik a sötét éj homályában — és igy két lapnak elő-
fizetési árát csekély fizetésünkből nem födözhetjük, ha ma-
gunkat csak a legszükségesebb könyvekkel is el akarjuk 
látni. Vajha akadna jótevő, ki boldogult püspökünk által 
készített örömünket silány helyzetünk közepett megujitni 
kegyeskednék ! *) 

— Windhorstnak terve s indítványa szerint a Mallin-
ckrodtnak emelendő emlék egy Nordborchenben, a boldo-
gultnak birtokán építendő templomban állana. — Porosz 
lapok tudósításai szerint Orosz- s Poroszország megegyez-
tek volna abban, hogy az utóbbi számüzetendő kath. püs-
pökeit amannak adná ki, mely tovább ,gondoskodnék' ró-
lok. Majdnem hihetetlen, hogy a zsaimoki infamia annyira 
vitessék. — Holzer, trieri nagyprépost e napokban Camphau-
sen és Achenbach ministereket vendégelte meg ; Dulinski, 
poseni kanonok pedig kijelentette, hogy nem csatlakozik a 
káptalannak azon nyilatkozatához, miszerint nem választ 
kápt. helyettest. Denique a Judások faja is halhatatlan. — 
A paderborni püspöknek bebörtönöztetése egy tudtán s aka-
ratán kivül Berlinbe menesztett perujitási felfolyamodvány 
következtében elhalasztatott. Az eset ugyanis az, hogy a 
püspök Fecke, almei plébánosnak kineveztetése miatt Ítélte-
tett el, Fecke maga pedig ezen kinevezés alapján végrehaj-
tott egyházi ténykedések miatt vád alá helyeztetvén, fel-
mentetett. Ekként ellentmondó birói végzések hozatván 
ugyanazon egy ügyben, a püspök ellen kimondott Ítéletnek 
foganatosítása a tényállás ujabb megvizsgálásáig elhalasz-
tatott. A legszebb az lenne az egész dologban, ha azok, kik 
ezen körülményeknek Berlinbeni feljelentése által, (két Pa-
derborn-megyebeli előkelő asszonyság) a püspökön segiteni 
véltek, most azt eredményezték volna, hogy Fecke plébános 
is bezáratik ; Bismarcknak vad humorjától kitelik az ellent-
mondó birói Ítéleteknek ilyetén kiegyeztetése. — A münsteri 
püspök ujolag felszólittatott a kormány által, hogy a Rajna 
balpartján levő administratorokat rendes plébánosokká ne-
vezze ki. Azon esetre, ha a püspök, mint előrelátható ezt 
tenni nem fogja, a kormány kijelentette, hogy csak azon 
administratorokat fogja felfüggeszteni, kik ,államveszélye-
sek'. Ez már aztán csakugyan egy ,lépés Canossa felé'. 

*) Addig majd csak ugy küldjük,, spe futurorum bonorum", mely 
remény Szepesmegyében sem csalt meg. A ,Bel.' szerte. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A második félév közeledtével arra kérjük t. előfizetőinket, miszerint minden zavarnak elkerülése végett előfi-

zetésük megujitása iránt minél előbb intézkedni, s erre postai utalványokat használni méltóztassanak, miután könyvárusi 
uton hozzánk érkező előfizetéseket, tekintve lapunk amugyis eléggé csekély árát, kénytelenek volnánk nem érkezettek-
nek tekinteni. — Ezenkivül t. előfizetőinket ismételve nyomdánk s kiadóhivatalunk helyiségváltoztatására figyelmeztetjük, 
amennyiben jelenlegi helye: Pest, országút, 39. szám, Luby-ház. 

A ,Religió'-nak előfizetési ára egy félévre 5 ft. o. é. Ajánljuk lapunkat a t. közönségnek szives figyelmébe. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Tartalom. A bibornokok kinevezése s beigtatása. — A papság állrása a mai politikai mozgalmakkal szemben. — Függelék 
az aq. sz. Tamás feletti dicsbeszédhez. Egyházi tudósítások: Pest. Államérdek. Maines. A német katholikusoknak második 

nagygyűlése. — Róma. A kiegyezkedés. — Missiói tudósítások. — Vegyesek. 

A Mtanokok kinevezése s beigtatása. 
Több oldalról hozzánk érkezett felszólitás foly-

tán időszerűnek lá t juk a fentebbi kérdésnek egy 
külön czikket szentelni, melyben Phill ips nyomán ') 
röviden leirjuk mindazt, mi a bibornoki méltóság-
nak elnyerésére s az abba való bevezettetésre vo-
natkozik, s mi, mint hiszszük. t. olvasóinkat annál 
is inkább érdekli, minthogy hazánknak első főpapja 
az ,Orclo Romamis -nak ebbeli rendelvényeit épen 
most teljesité a szentvárosban, miután őt az egy-
háznak feje, k i tűnő érdemeinek kellő méltatásában 
e legfőbb, bibornoki szent karnak t ag jává avat ta . 

A római püspök, mint bármelyik más is, ős-
időktől fogva gyakorol ja ama jogot, hogy sajá t 
presbyter iumánák tagjait ő maga választja. E cse-
lekedetnek római míineve creare' és ,creatio\ amiért 
is minden egyes bibornok azon pápával szemben, 
ki őt kinevezte, annak .Creaturá'-jának mondatik. 
Természetes, hogy a presbyter iumnak többi tagjai 
is rendesen nagy érdekeltséggel viseltettek az újon-
nan kinevezendő tagtársnak egyénisége iránt, mi-
nek a püspök részéről azon magától érthető, kimé-
letes tekintet felelt meg, hogy u j kinevezések ügyé-
ben a presbyteriumnak tanácsát és véleményét 
kérte, ezáltal egyébiránt csak különben is fenálló 
egyházi törvényeknek tevén eleget. Ebből a fen-
forgó t á rgyra vonatkozólag azon szokás fejlődött 
ki, hogy a pápa a bibornoki kar t különösen azon 
czélból hivja össze, hogy vele u j bibornokok kine-
vezése felett tanácskozzék. Azon szokásokat, melyek 
ily tanácskozások a lka lmával régebben szem előtt 
t a r ta tn i szoktak, Jacobus Cajetanus, VI I I . Bonifácz 

>) Kirchenrecht, Regensburg, Mainz, 1864. 6. Bd. IV. 
289. §., 263 s k. 1. 

pápának rokona egy szintén , Or do Romanus' czimü 
munkában irta le, mely a 14. század kezdetén ké-
szült, s melynek tekintetbe vétele annyiban fontos, 
amennyiben általa az egyes szertartásszerű szoká-
soknak történeti fejlődésével megismerkedünk. 

Az e czélra egybehivott bibornoki tanácskoz-
mányok rendesen valamely kántorböjt i hétben tar -
ta t tak. Az első, a, szerdai consistorium csak egész 
általánosságban azon kérdéssel fogla lkozot t : vál-
jon egyál ta lán u j bibornokoknak kinevezése czélsze-
rü-e ? A pápa rövid beszédben a jánl ja a kinevezést ; 
u tána az egyes bibornokok sorban mondják s ok-
adatol ják nézetöket, minek megtörténte után ő 
szentsége ezeket mondja : „Azoknak tanácsá t fog juk 
követni, kik a kinevezés mellett (vagy ellen) sza-
vaztak." Továbbá a kinevezendők száma iránt kér-
dezvén meg a bibornokokat, véleményüknek meg-
hal lgatása után ezt mond ja : „Azoknak tanácsát 
fogjuk követni, kik azt hiszik, hogy (ennyi meg 
ennyi) kinevezés tör ténjék" — s hozzáteszi : „Majd 
a kinevezendő személyek felett gondolkodunk, gon-
dolkodjatok ti is, s ha Istennek ugy tetszik, jövő 
pénteken ismét tanácskozunk erről." 

A következő ülés pénteken tar ta t ik . Ebben a 
pápa ismét a bibornokoknak véleményét kéri : vál-
jon kiket gondolnak kinevezendőknek. A biborno-
kok javaslataikat ,per consilium auriculare1- teszik 
meg, azaz mindegyik odalép a pápához, s nézetét 
fülébe súgja neki. Azután hódolatuk jeléül meg-
ha j tván magokat előtte, félrevonulnak, kivévén a 
legöregebbik bibornok-püspököt, ki a pápa mellett 
egyszerű, fel nem diszitett cathedrán hely t foglal . 
Először is hozzáfordul a pápa eme kérdéssel : „Eze-
ket (névszerint megnevezvén őket) szándékozunk 
kinevezni, mit gondol: mi tör ténjék velők?" A 
megkérdezett elmondja nézetét. Azután egyik a 
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másik után a többi bibornokok is közelednek a pá-
pához, elmondják nézetöket s visszamennek eló'bbi 
helyökre. Ezekután azt mondja a pápa : „A testvé-
rek, hál ' Istennek egyértelműek a kinevezendő egyé-
niségekrenézve." Ha pedig nem volt egyértelműség 
akkor a szavazatok arányát hallgatással mellőzi. 
Ennek megtörténte után a bibornokok kineveztet-
nek, minden tekintet nélkül arra, váljon a Curia 
mellett vannak-e vagy sem. Ha a kinevezendő egyén 
főpap, akkor a pápa kineveztetését e szavakkal 
ha j t j a végre: „A mindenható Istennek, sz. Péter és 
Pá l s saját magunk tekintélyével N. N.-t feloldjuk 
azon kötelék alól, mely egyházához fűzi őt s a ró-
mai szentegyház bibornokpapjává fogadjuk." Ha 
az illető nem főpap, akkor röviden ezt mondja : „N. 
N.-tbibornokpappá, (vagy szerpappá) fogadjuk/ ' 

Az erre következő szombati ülésben először is 
a bibornokok mutat ják be hódolatukat a pápa előtt, 
minek megtörténte után a teremnek ajtai megnyit-
tatnak s mindazok beléphetnek, akiknek tetszik. A 
korláton belől a kamarások, a jegyzők, a pápai 
káplánok, a szent palatiumnak ügyhallgatói s az 
apostoli kamrának alpapjai foglalnak helyt, a töb-
biek pedig a korláton kivül maradnak. Eközben az 
ujonnan kinevezett bibornokok egy mellékteremben 
várakoznak, mig behivatnak. A pápa rövid beszé-
det intézvén a gyülekezethez, már most nyilváno-
san, de ugyanazon szavakkal nevezi ki a biborno-
kokat, kiket tudományosságuk, hithüségök, eszé-
lyesvoltuk, vagy egyéb jó tulajdonaik miatt meg-
dicsér. Azután magok az u j bibornokok hivatnak 
be, kik belépve, a korláton kivül azon bibornokok 
mögé állnak oda, kik szemben ülnek a pápával. 
Hozzájok is alkalmi beszédet intézvén a pápa, az 
elvállalandó kötelességekre figyelmezteti, s azután 
sorban maga elé szólitja őket. Belépve a körül kor-
látolt térbe, két bibornokszerpap fogadja őket, s a 
lábcsókhoz vezeti, mi megtörténvén, az egész me-
net a pápai kápolnába indul, hol a Te Deum mon-
datik. I t t aztán a legöregebbik bibornok-püspök 
néhány ez alkalomra rendelt imát mond el, mire az 
öregebbek bibornokok testvéri átöleléssel fogadják 
fiatalabb kinevezésü társaikat. Visszaérkezve a con-
sistoriumi terembe az ujonnan kinevezettek azon 
helyekre vezettetnek, melyeket ezentúl agyülésben 
elfoglalni fognak; akkor a többiek eltávoznak s 
csak a bibornokok maradnak a pápával, ki most az 
ujonnan kinevezetteknek ,szájokat bezárja4, azaz 
mindaddig a gyűlésekben hallgatásra kötelezi őket, 
inignem az öregebbik tagoknak tanácsa folytán jó-

nak látszik szóhoz engedni őket. Egyút ta l arra inti 
az u jakat , hogy majd felszólalva aconsistoriumok-
ban, tisztelettel tegyék azt, becsüljék meg többi bi-
bornok társait, javaslataikban Istent tartsák szem 
előtt s szenvedély s részrehajlás nélkül tegyék meg 
azokat. Ezenkívül pedig trónusán ülve az előtte 
letérdepelő uj bibornokoknak a vörös kalapot adja át 
e szavakkal: „A mindenható Istennek dicsőségére 
s az apostoli széknek diszére vedd e vörös kalapot, 
a bibornoki méltóságnak eme különös jelvényét, 
mely arra int, hogy mind halálig, s pedig egészen 
véred kiöntéséig rettenthetlenül működjél közre 
szenthitünknek előmozditásái keresztény nép-
nek békéjére s nyugalmára, s a római szentegy-
háznak nagyobbitására s támogatására ; az Atyá-
nak f , a Fiúnak f saszent Lélek f Istennek nevé-
ben, Amen". Erre a consistorium feloszlattatik. 

Az ezután következő második, legkésőbben 
harmadik consistoriumban a pápa — a fiatalabb 
kinevezésü bibornokok addig künn időzvén — az 
öregebbeket megkérdezi aziránt, váljon amazok-
nak, ,lehet-e szájokat megnyitni A szájnak eme 
bezárása s kinyitása azt jelenti, hogy az u j bibor-
nok csak akkor nyilatkozzék a gyűlésekben, midőn 
már többszörös hallgatag jelenlét által a tanácsko-
zási modort s eljárási alapelveket elsajátította ; —• 
igy tehát az egész szertartás utóvégre is csak sze-
rénységre inti az illetőket. Maga pedig ezen szer-
tartás a következő módon hajtat ik végre: Az u j 
bibornokok behivatnak s a pápa ismét rövid beszé-
det tart hozzájok, melyben arra inti őket, minő 
elvek szerint keilend nekik majd szavazniok. A 
szájnak megnyitása pedig a következő szavakkal 
tör ténik: „Megnyitjuk szádat, valamint a tárgya-
lások, ugy a tanácskozásokra is, nemkülönben a 
pápaválasztásra s mindazon, consistoriumban, vagy 
azon kivül elvégzendő ténykedésekre vonatkozólag, 
melyek s amennyiben a bibornokokat megilletik s 
általok elvégeztetni szoktak". Ezután az u j bibor-
nokok letérdelvén a pápa előtt kezét s lábát csokol-
ják neki, ki őket átöleli s immár a gyűrűt s a bíbor-
noki czimét átadja, e szavakkal: „A mindenható 
Istennek, szent Péter s Pál apostolok és (sz. Berta-
lan) dicsőségére, rád ruházzuk (sz. Bertalannak) 
egyházát, a hozzá tartozó papsággal, néppel és 
ka plánokkal együt t" . Ha az illető csak szerpap, 
akkor a végszavak igy hangzanak : ,papságával és 
népével4. 

Ha olyan főpapok neveztetnek ki biborno-
kokká, kik nem tartózkodnak a Curia mellett, akkor 
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a pápa ugyanazon consistoriumban, melyben őket kinevezi, 
egyúttal a czimet is szokta kijelölni, melyet nekik adomá-
nyozni szándékozik. Ily bibornok aztán Rómába érkezvén a 
város előtt ünnepélyesen fogadtatik a többi bibornokok s 
pápai kamarások által, s a legfiatalabb két bibornokszerpap 
áltai azon helyre vezettetik, ahol a pápa akkor a consisto-
riumot tartja. Igy aztán a fentjelzett módon a kalapot, a 
gyüríit s a czimet kapják. Szabály, hogy minden bibornok 
kalapjáért személyesen jöjjön Rómába ; csak rendkivüli ese-
tekben, hogy valakit fényes, miut apostoli küldött szerzett 
érdemeiért megjutalmazzanak, avagy működésének bizo-
nyos, függőben levő alkudozásoknál nagyobb súlyt s tekin-
télyt szerezzenek, szokás a kalapot utána küldeni, máskor 
pedig nem. 

Az addig elősorolt szabályok közül sokan a ,Oaeremo-
niale Romanum'-ba is mentek át, anélkül azonban, hogy a 
pápa mindazoknak eleget tenni tartoznék. Igy például nem 
köteles a bibornokok kinevezését épen csak valamely kán-
torböjti hétben megtenni, vagy a bibornokokat megkér-
dezni; teheti, szokta is tenni, de nem tartozik vele, kinevez-
heti azt, a kit, s akkor amikor neki tetszik. Egyes katholikus 
fejedelmeknek megengedtetett bibornoki jelölteket felter-
jeszteni. Az első ilyféle Jiorona-libornok' már a Karolingok 
alatt fordult elő, midőn t. i. I. Pál pápa 757-ben Pippinnek ké-
relmére Marinus papnak sz. Chrysogon czimét adományozta. 

A bibornok-kinevezési szertartások egyáltalában a 
régebbi időkhez képest manap nagyon egyszerűek. A kije-
lölt rendesen egyik öregebbik bibornok által magán kihall-
gatáson mutattatik be a pápának, mely alkalommal ennek 
kezebői a vörös biretumot veszi, mely II. Pál óta a bibor-
noki méltóságnak egyik jelvénye. Aztán az egyik consisto-
riumban a kalapot kapja, a másodikban szája záratik le s a 
harmadikban, időközben megkérdeztetvén az öregebb bibor-
nokok, megnyittatik. A Curián kivül élőknek a vörös bire-
tum megküldetik, melynek átvételénél eskü alatt igérik, 
hogy egy évnek leforgása előtt a czimnek átvételére Ró-
mába jönnek, különben semmis lévén a kinevezés, ők magok 
pedig képtelenek a bibornoki méltóság viselésére. 

Rendesen kinevezett bibornok magas méltóságának 
minden jogaiban s előnyeiben részesül, már mielőtt e leirtuk 
szertartásokat : kalap-, czim- s gyűrű-vételt, a szájna*k 
megnyitását sat. mind elvégezte volna. IV. Jenő ugyan, , /n 
eminenti' kezdetű, 1431-ben kiadott bullájában elrendelte, 
hogy a kinevezett bibornok csak mindezeknek elvégzése 
után gyakorolhassa bibornoki jogait, kivált a pápaválasztás 
körül; e határozatot azonban V. Pius, mint a bibornoki 
méltóságnak eredetével s lételvével ellenkezőt 1371-ben 
ismét eltörülte, s eme ténykedéseket merő caeremoniáknak 
nyilatkoztatta ki, melyek nem tartoznak a dolog lényegé-
hez. Későbben még egyes esetekben, mint például V. Pál 
vagy X. Incze választásának alkalmával kételyek, sőt viszá-
lyok is támadtak e miatt, de ezek mindig az illető kifogá-
soltak előnyére döntettek el. 

V. Márton s kivált III. Pál ideje óta szokott történni, 
hogy a pápa egyik másik, általa kinevezettnek nevét, mint a 
műszó mondja: in petto, keblében megtartja; rendesen olya-
nokét, kiknek jelenlegi alkalmazása nem engedi, hogy a 
Curiához szólittassanak, de a kik, ha későbben neveztetné-

nek ki, rangjokat a karban elveszítenék, mely igy, az ,in 
petto' való kinevezés által megtartatik számukra, ugy hogy 
későbben kihirdettetvén, a szent collegiumban azon helyet 
foglalják el, mely régebbi kinevezésöknél fogva meg-
illeti őket. 

A papság állása 
a mai politikai mozgalmakkal szemben. 

(Vége.) 

De hagyjuk e különben is sokszor megbeszélt tért és 
térjünk át másra. A papi működésnek még egy harmadik 
terét kell figyelembevenni, midőn t. i. a pap minta rábizott 
községnek őre, pásztora, tanácsadója és vezére működik. 
Tekintettel e térre nem lesz szükséges bebizonyítani, hogy a 
pap mindazt támogatni, előmozdítani köteles, ami az Isten 
dicsőségének és a lelkek üdvének javára szolgál és hogy a 
lehetőség szerint törekednie kell mindazt megakadályozni, 
ami e magasztos czélokra nézve káros lenne. 

Ezen alapelv szerint a buzgó lelkipásztornak lehetet-
len közönyösnek lenni azon egyletek iránt, melyek közsé-
gében léteznek. Vonatkozzanak bár ezen egyletek anyagi, 
szellemi vagy politikai érdekek előmozdítására, hivják bál-
okét tornászati-, olvasó-, ének-, beteg-, halotti stb. egy-
leteknek ; a buzgó pap ezeket sohasem tévesztheti szem elől ; 
mert ha vezetésök egyházgyülölő emberek kezeiben van, ugy 
mindazon érdekek forognak veszélyben, melyeknek kép-
viselője a pap, ellenben, ha hasonló egyletek hivek a hit 
szelleméhez, ugy lényegesen meg van könnyitve, csaknem 
biztosítva a papi működés sikere. Bárcsak minden kath. pap 
felfogná e tekintetben az idő szellemét, melyben élünk. A 
községek ezrei hasonló egyleteknek köszönhetik majd rom-
lásukat, majd feltámadásukat ; nem azért, mintha az erény 
élete és a bün mérge bennük találná fel forrását, hanem 
azért, mert az erényt, ugy mint a bűnt fallal veszik körül. 
Azért szent kötelessége a clerusnak, fáradbatlan buzgalom-
mal széttépni a rosz e bálóját és összefűzni a ker. szellem 
szálait. 

Nem lesz felesleges e feladat megoldásának czéljából 
néhány tanácscsal szolgálni. Nem kell azt vélni, hogy elke-
rülhetlenül szükséges lenne, miszerint mindenütt a pap esz-
méje és neve szerepeljen az ügyek élén, ez felesleges és a 
legtöbb esetben veszélyes is; a papot csak a világiaknak 
adandó tanács, figyelmeztetés, bátorítás illeti meg, csakis 
rendkivüli viszonyok közt látszik tanácsosnak, hogy a pap 
maga álljon az egyletek élére. Azt mondja Sokrates, hogy a 
bölcsészek hivatása jó polgárokat nevelni, nem pedig az ál-
lamot vezetni, ez áll a papokra nézve is. 

A másik, amit megjegyezni akarunk az, hogy a pa-
pok ne feledjék el soha, hogy az ő hivatásuk a szeretet és 
béke, azért is az ő kötelességök minden ellenségeskedést, 
gyűlölködést megakadályozni. Ha a papi méltóság minden 
körülmények közt a nyugodtság, tapintat és szelídség bizo-
nyos mértékét követeli, ugy áll ez különösen akkor, ha a 
pap a nyilvánosság terén működik. Ha tehát egyletekben és 
gyűlésekben előadást tart ne felejtkezzék meg arról, hogy 
mindnyájan spectaculum facti sunt angelis et hominibus. 

A pap részvétének azonban a nyilvános politikai élet-
ben sohasem szabad ellenmondásba jönnie a pap állásának kö-
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telmeivel, sem azon gyakorlatok rovására nem szabad tör-
ténnie, melyek nélkül a papi élet nem képzelhető. E meg-
jegyzést két irányba teszszük. Először azok ellen, kik 
szükségen is tul forgolódnak a világi társaságokban ; má-
sodszor azok ellen, kik a veszélytől való félelemben azt vélik, 
hogy kerülni kell minden társaságot. Mind az előbbiek, 
mind az utóbbiaknak tudniok kell, hogy a pap mindenhol 
veszélyre bukkan, ahol hivatásán kivül működik, de csakis 
itt található rá nézve veszély. A kit Krisztus szeretete és a 
lelkek iránti buzgalom vezet a társadalmi vagy politikai 
egyletekbe, az nem fogja kárát vallani, aki pedig azokban 
önmagát vagy a világot fogja keresni, az bizonyára nem 
lesz minden veszély nélkül, hanem hiszen az ember önmagát 
és a világot mindenütt és mindenben keresheti. 

III. Miután ezen alapelvek szerint megállapítottuk a 
papság részvétét általában a politikai mozgalmakban, ves-
sünk még egy tekintetet azon álláspontra, melyet a papság-
nak elfoglalni kell a jelen politikai küzdelmekkel szemben. 

Senkisem kételkedhetik a felett, hogy a gyógyszert a 
politikai társaság részére azon forrásból kell meríteni, hon-
nan a lelkek merítik üdvszerüket, csakis az egyház ment-
heti meg a politikai társadalmat. 18 század alatt már kétszer 
volt az egyház a népek mentő bárkája, de minden alkalom-
mal lényegesen más módon. 

Az első keresztény századokban oly politikai társada-
lommal áll szemben, mely századok óta alapitva a pogány-
ság tévelyei és bűneivel összeforrt, mely az egyház hitét és 
életét elnyomni törekedett. E politikai társadalomban az 
egyház nem vehetett részt, hiveit a nyilvános élettől vissza-
hívta, hogy őket egy uj társadalomba egyesitse. Az első 
századokban a keresztény községek általános polgári kötel-
meiknek ugyan eleget tettek, de a politikai érdekektől távol 
maradtak és a pápák, valamint a püspökök és papok az 
apostolok példája szerint tartózkodtak minden összeköttetés-
től a politikai hatalmakkal. 

Evvel egészen ellentétes azon álláspont, melyet az egy-
ház a népvándorlás után elfoglalt. Itt az egyház ugy tűnik 
fel, mint a társadalmi rendnek tulajdonképeni alapja, ő lé-
tével megelőzte a politikai társadalmat, az evangelium igéi 
ekkor megelőzték a keresztény fejedelmek fegyvereit és az 
egyház hite volt a forrás, honnan minden civilísatio szár-
mazott, ennek természetes következménye volt, hogy a kö-
zépkori papság közvetlen és positiv befolyást gyakorolt a 
politikai viszonyokra. A zsinatok meghatározták a politikai 
törvényhozás alapvonalait ; a püspökök a fejedelmek taná-
csában foglaltak helyet, a pápa középpontja volt minden 
politikai kérdésnek. 

Napjainkban sok tekintetben visszatértek az első szá-
zadok viszonyaihoz, de mégsem voltak képesek tökéletesen 
megsemmisíteni azon politikai rendet, melyet a középkor al-
kotott. A modern társadalom két félre oszlott, az egyik ké-
pezi a pogány részt, melyet az önmagát felemésztő protes-
tantismus mint hamut hagyott hátra ; a másikat a katholi-
kus nép, mely törhetlenül és oszlatlanul ragaszkodik a hit-
hez, melyen a keresztény társadalom nyugodott és mely 
mindig és újonnan ugyanazon rendet követeli. 

Hogy e két társadalom közül melyik fogja a győzel-
met maga részére kivivni, azt egyedül csak az Isten tudja. 

Hogy a küzdelem mindig hevesebben lép fel és a döntő pil-
lanat nagyon közeledik, azt mindenki észreveheti. De épen 
azért szükséges, hogy a clerus belássa, miszerint az ő köte-
lessége a pogányság szervezettsége ellenében a keresztény 
társadalom szervezettségét ereje szerint fentartani és elő-
mozdítani. Minél inkább elválasztja a modern társadal-
mat fokozatos fejlődése az egyháztól, minél inkább meg-
lazul a kötelék, mely a világi és egyházi tekintélyt egykor 
közös működésre összefűzte, annál inkább szükséges, hogy 
az egyház bebizonyitsa, miszerint a népre hatalmi befolyás-
sal bir és minden állást, inint minden életkört arra indítson, 
hogy magokat az államtól függetlenül szervezzék. 

Az egyház függetlensége jegeczesedő magva a politikai 
függetlenségnek, az egyházi és politikai szabadság épen oly 
solidaritásban vannak, mint az egyházi és politikai rend, 
azért mi sem szükséges inkább mint az embereket e solida-
ritásról meggyőzni, mi azonban csak akkor történhetik, ha 
ennek a clerus is teljes öntudatával bir. 

ADNOTATIOMS 
QUIBUS HISTÓRIÁÉ ET LIBRI 

S. T H O M A E AQUINATIS 
ILLUSTRANTUR. 

(Folytatás.) 

[3] Ad pag. 298. „Zóna" apud Veteresfuit semper Vir-
ginitatis insigne, nupturae virgine3 cingulis redimitae spon-
sis tradebantur. Sed novae nuptae in cubiculum mariti de-
ductae a pronuba cingulum quod nodo nexuin gerebant, sol-
vebatur et Dianae dicabatur. (Cf. Ovidii, Heroides ep. II , 
116. Remed. a. v. 602. Fastor. II, 320. Catulli ad Corn. Nep. 
1. II, 13.) Ad hunc morém respicit s. Augustinus, (de Civ. 
Dei IV, 11. ed. Migne 7, 122.) deo3 multos Ethnicorum quos 
doctores paganorum unum eundemque Jovem esse defen-
dunt, ridens : „ipse — Jupiter — in Jugatino deo coniuges 
iungat, et cum virgini uxori zona solvitur, ipse invocetur, 
et dea Virginiensis vocetur". Interim Classicorum locis ne-
quidem opus est, cum divinissimus Salvator Luc. 12, 35. ut 
nos ad exspectationem regni Coeloruin accendat, praecinctos 
habere lumbos iubet ; quemadmodum s. Petrus Chrysologus, 
Sa-m. XXIV. ed. Migne p. 267. interpretatur : „Cingulum 
quidem est proprie indicium servitutis, quod et in cursu ex-
peditos reddat et faciat obsequentes. Sed dixisse suffecerat, 
estote praecincti, cur lumbos potissimum nominat ? cur tanta 
iubentis reverentia lumborum faoit magnopere mentionem ? 
Quaeris quare ? quia in lumbis tota corporis causa, ex lum-
bis tota carnis negotia suscitantur, in lumbis tota est humani 
lapsus, humanae fragilitatis occasio. Inde venit quod virtu-
tis ignaros reddit, efficit segniores. Hinc est ergo quod prin-
cipaliter Dominus lumbos nostros astringi iubet balteo casti-
tatis, et totum carnis nostrae pendulum, fluidum, resolutum 
constringi mandat continua zona virtutis, ut carne succincta 
ad Domini occursum liber, velox, expeditus nostrae mentis 
reddatur incessus". 

[4] Ad pag. 314. Ptolomaeus Lucensis, Hist. Eccl. 
XXII , 24. p. 1153. refert : „Isto autem tempore Thomas te-
nens studium Romae, quasi totam Philosophiam sive Mora-
lem sive Naturalem exposuit, et in scriptum seu commentum 
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redegit; sed praecipue Ethicam et Mathematicam quodam 
singulari et novo modo tradendi". Habitas ab Aquinate scho-
las earumque tempus definire non supervacaneum fuerit. 
Magnam ipse cum sibi de litterarum peritia famam çompa-
l-asset, ad gradus percurrendos in Academia Parisiensi illum 
designavit M. Alberto incentore, Joannes Teutonicus Gene-
ralis totius Ordinis Magister. Anno Christi 1252. ad finem 
vergente Lutetias venit et post plura idoneitatis specimina a 
1253. in Parisini Sanjacobaei coenobii scholis Baccalaureus 
Sententiarum efFectus, explanationem sententiarum Petri 
Lombardi adgressus est. Dissidio moto a Guillelmo de San-
cto Amore ab aliisque Parisiensibus magistris, denegata fuit 
ac dilata licentia, quae pro more A. 1254. concedi s. Tho-
mae debuerat, ut easdem exponere sententias pergeret, tan-
quam Magister. Sublato a. 1257. dissidio, agnitu3 pro Ma-
gistro Aquinas, regere nomine suo scholam cepit. Completo 
triennio a. 1260., itineribus aliquibus negotiorum' causa 
susceptis 1261. ad Italiam rediit. Quaenam egerit et ubi in 
Italiam redux s. Thomas difficile est determinare. Parisien-
sibus Ordinis comitiis 1269. ad s. Pentecosten Thomam ad-
fuisse, iterumque Gymnasio Sanjacobaeo datum esse praesi-
dem constat. Anno 1271. ad finem vergente in Italiam remi-
grans pro more suo Romae litteras sacras docuit, donecl272. 
a rege Carolo Neapolim accitus est ad docendum ; in eaque 
urbe patriae suae primaria, cuius Archiepiscopatum sibi 
oblatum constanter recusarat, saltern cathedram theologicam 
tenuit. lis vero annis a reditu in Italiam partim Romae par-
tim Neapoli tertiam „Summae" partem scripsit et ad quae-
stionem XC. usque perduxit. (Folyt, köv.) 

E G - Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest. junius 3. Á l l a m é r d e k . Ez is egyike azon 

szólamoknak, melyek napjainkban nagy kelendőségnek ör-
vendenek, ma mindenki és minden kérdésben államérdekről 
beszél és e szólam azon mértékben nyer nagyobb és nagyobb 
befolyást az életben, amily mértékben sikerül a liberalis-
musnak az Istent és vele az Isten érdekét a társadalomból 
kiszorítani, mert a felől senki kétségbe nem lehet, hogy az 
államérdek csak azért hangsulyoztatik napjainkban oly 
nyomatékkal, hogy mellette az emberek az Isten érdekéről 
megfelejtkezzenek. Igy, amint az állam ma létezik, amint an-
nak fogalma, jogköre meghatároztatik, az államérdek, hogy 
ugy mondjuk, tökéletes ellenlábasa az Istenérdeknek. A libe-
ralismus amint ellentétben helyezte az államot az Istennel és 
benne uj istent alkotott a régi Istennel szemben, amennyiben 
ennek tulajdonságait megtagadva, teljes készséggel mind 
amarra ruházza, ugy szükségképen ellentétbe helyezte az 
állam érdekét az Isten érdekével is; azt pártolni, ezt elnyomni, 
azt hangoztatni, ezt letiltani ma már legfőbb feladata. 

A vallás, az egyház, ha Isten érdekében működését 
isteni privilégiuma alapján a régi szabadsággal akarja foly-
tatni, előáll a liberalismus az államérdekkel, tiltakozik az 
államérdek nevében, sőt az államérdeket védelmezendő nem 
irtózik az erőszaktól sem. Az államérdek ma nem engedi, 
hogy az egyház szerzetesei által terjeszsze Isten országát, az 
államérdekre veszélyes, hogy a hivek bucsu és körmenete-
ket tartsanak, az államérdek ma követeli, hogy az egyház 

szabadon ne választhassa püspökeit, hogy ezek szabadon ne 
hirdethessék az egyház tanát, hogy az ifjúság keresztény 
szellemben ne neveltessék, hogy a család keresztény jellegétől 
megfosztassék, mind-mindez és végtelen sorozata mindazon 
sérelmeknek, melyek az egyház ellen elkövettetnek, mindezek 
mondjuk, az állam érdekének köpenyével fedetnek be. hogy 
ne is mlitsük ezek alapját, a felekezetnélküli államot, mely 
állami érdek előtt mindennek a porba kell hullani, hogy 
öt imádja. 

Azt vélhetné az ember, hogy az állami érdekek ily 
terjedelménél — azoknak mindenoldalú körülsánczolása s a 
parlamentek, újságok védelménél fogva, a mai államok ren-
dithetlen szilárdság, biztosság, rend, nyugalom, virágzás 
tekintetében felülmúlnak minden a világon addig létezett 
államot. Kinek is jutna eszébe még csak feltételezni is, hogy 
államok roskadozzanak, végbukásnak nézzenek elé, midőn 
ezen államérdekek nemcsak szóval hangsulyoztatnak, hanem 
bizonyságul törvénykönyvbe is igtattatnak s a codexek ez 
érdekek védelmére irott, szentesitett törvényekkel töltetnek 
be ? És mégis nem kénytelenittetünk-e tapasztalni, hogy 
mind az a sok lárma, mely az állam érdekeinek védelmében 
a levegőt megrontotta, haszontalan ? e valóság nem bizo-
nyitja-e, hogy az állam érdekében hozott e számtalan törvé-
nyek nem érdemelték azt a költséget, mibe a papiros és fes-
ték került, hogy kinyomattassanak? voltak-e valaha nyo-
morultabbak az államok és nevezetesen, volt-e valaha nyo-
morultabb Magyarország mint épen napjainkban, az állami 
érdekek hangsúlyozásának arany napjaiban ? állott-e valaha 
roskatagabb, korhadtabb lábon államunk anyagi és erkölcsi 
érdeke mint napjainkban ? mit védtek meg a nagy szólamok, 
azaz inkább azt kérdezzük: mi maradt még meg, épen érde-
keinkből a rettentő szóhalmaz közt ? Semmi, csak a nagy 
szavak, melyek, ha még idő lesz rá, arra vannak hivatva, 
hogy az államot érdekeivel együtt — eltemessék. 

Igen, az állítólagos állami érdekek folytonos védelme, 
biztositása mellett odajutottak az államok, hogy a valóságos 
állami érdeket is koczkáztatták és vele az államokat is 
tönkre tették, mindenütt csak ziláltság, szakadozottság, ha-
nyatlás és sülyedé3 jelei tűnnek a figyelő szemeibe, kétség-
bevonhatlan bizonyítékául annak, hogy csak ámítás s a jóhi-
szemű közönség szántszándékos tévútra vezetése volt, midőn 
az állam érdeke védelmének köpenye alatt egyházellenes 
törvények hozattak; kétségbevonhatlan bizonyítékául annak, 
hogy a védett érdekek nem valóságos, hanem csak állítóla-
gos államérdekek, hogy nemcsak az állam érdekében nin-
csen, egyházellenes törvényeket alkotni, annak Istentől nyert 
jogait megszorítani, hanem hogy mindez épen az állam ér-
dekével összeütközik, azoknak pedig, kik ily törvényeket 
megszavaznak, fogalmuk sincsen arról, hogy mi képezi az 
állami érdeket, végül kétségbevonhatlan bizonyítékául an-
nak, hogy az illetőknek nem az állam érdekének védelme, 
hanem az egyház leigázása lebegett szemeik előtt, valahány-
szor az egyházzal szemben államérdeket emlegetnek. 

Nem tagadjuk mi, sőt készségesen elismerjük, hogy 
igenis vannak államérdekek, készek is vagyunk azokat ma-
gunk is mindenkor védelmezni ; de valamint igaz az, hogy 
semmiféle ügyet a világon nem lehet phrázisokkal megmen-
teni, még ha az a legszentebb is, ugy épen oly igaz az is, 
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hogy ha az állam érdekei ellentétbe tétetnek az Isten, az 
egyház érdekeivel, hogy azt az állam keservesen megsiratja, 
ha ugyan egészen el nem temeti. Az Isten, az egyház érde-
kei úgyannyira nincsenek ellentétben az állam érdekeivel, 
vagy megforditva, hogy ellenkezőleg az állam mindannyi-
szor saját érdekei ellen küzd, uti figura docet, valahányszor 
azokat megtámadja. E felfogásra kell szert tenni államfér-
fiaink- és honatyáinknak és akkor biztosítjuk őket, hogy 
ámbár áldozattal, de mégis megmenekülünk mind a küszö-
bön álló catastrophától, mind pedig jövőre nézve és pedig 
minden államérdek emlegetése nélkül, biztositva leszünk, 
hogy ide, a hova jelenleg jutottunk, a bukás szélére nem fo-
gunk jutni, már pedig érdemes lenne talán, hogy eltérjünk a 
liberális kormányrendszertől és a keresztény kormányzási 
rendszerhez térjünk vissza, mert ez mind az Isten, mind 
pedig az állam érdekét megmenti, de más semmi sem. <í 

Maincz. A n é m e t k a t h o l i k u s o k e g y l e t é -
n e k n a g y g y ű l é s e . Az első zárt ülés jun. 16. reggeli 
%10 órakor nyitatott meg az elnök által. Ezen keresztény 
üdvözlettel , Dicsér tessék a J. Kr.1 kezdvén megnyitó beszé-
dét ebben először is két elhunyt derék bajtársról emlékezett 
meg : Stolberg gróf, s a feledhetlen Mallinckrodtról. Emlí-
tésre méltó a tárgyalások azon kérdés felett, miként lehetne 
ama sokféle zaklatásnak elejét venni, melynek az egylet a 
porosz hatóságok részéről kitéve van. Ezekkel kapcsolatban 
elhatároztatik, hogy az egylet ezentúl rendesen Mainczban 
tartandja, a vándorgyűlések elejtésével, nagygyűléseit. Aqua-
derni tudor, az olasz katholikusok veleuczei congressusának 
elnöke hoszabb átiratot intéz az egylethez, melynek felol-
vastatása után elnök fejtegeti azon okokat, melyek olasz 
hitrokonainkat arra birták, hogy a politikai választásoktól 
tartózkodva annál élénkebben a községiekben vegyenek 
részt, hogy ekként Olaszhou, úgyszólván belülről megujit-
tassék. Az amerikai katkolikusok nagygyűlése szintén üdvözlő 
átiratot intézett a némethez. Ezen irat, mely 40,000 ka-
tholikusnak aláírását mutatja, egy 1000 lábnyi hoszu pa-
pírdarabból áll. Felolvastatása azért nem történhetett egész 
terjedelmében ; mert számos oly kifejezést tartalmaz, me-
lyeknek kiejtése Németországban veszélyes, mert tilos. A 
nagygyűlés megbizza az elnökséget, hogy mindkét átiratra 
köszönő választ adjon, mely Olaszországba távirati uton 
menesztetik. 

Ugyané napon közebéd volt 1 órakor a szokásos fel-
köszöntésekkel. Este 7 órakor nyilt ülés, melynek beszédeit, 
legalább tömött kivonatban későbben hozzuk. 

Junius 17-én reggeli 8 órakor Moufang kanonok gyász-
misét mondott az évközben elhunyt tagokért. 9 órakor a 
második zárt ülés kezdődött, melyen több közérdekű indít-
vány tétetett s tárgyaltatott. Ezek közül kiemeljük azt, 
melynek értelmében hodoló felirat fog a szentatyához intéz-
tetni, s mely az elnökséget felszólítja, alakítson a Mallin-
ckrodt emlékszobra feletti tárgyalásokra külön bizottságot; 
mindkét indítvány elfogadtatott. Racke titkár azt indítvá-
nyozza, hogy a Poroszországban üldözött katholikus papok 
számára segélyző alap létesíttessék. Felhozatik azonban ezen 
indítvány ellen, miszerint e papoknak segélyezése legelső 
sorban az illető községeknek kötelessége s hogy a központo-
sítás ez ügyben alighanem káros következményekkel járna. 

Az indítvány elejtetik s vele együtt egy másik is, mely 
ugyané papok számára közös menhelynek megalapittatását 
indítványozza. Wambolt bárónak indítványa, hogy a svaj-
czi katholikusoknak az egylet rokonszenve fejeztessék ki, 
elfogadtatott. Haffner kanonoknak indítványánál fogva, 
hogy a májusi törvények miatt befogott porosz papok jegy-
zékbe vétessenek, dr. Hager, a ,Schles. VlksztgS szerkesztője 
jelenti, hogy ö ily jegyzéket már kezdettől fogva vezet, 
melynek jelenlegi folyó száma 1017 (ezer s tizenhét !) Elfo-
gadtatik továbbá azon indítvány, hogy a májusi törvények-
nek a kath. hitelvekkel való kiegyeztetbetlensége tudományo-
san irott munkában mutattassék ki, s hogy Mallinckrodtnak 
beszédei népszerű kiadásban bocsássanak közre. 

Ezekután Haffner kanonok az elnökileg indítványba 
hozott resolutiókat olvassa, melyek közfelkiáltással elfogad-
tatván a következők : 

I. A keresztény társadalom általános helyzetéről. 
1) Azon heves üldözés, melyet a kath. egyház Európa 

s Amerika néhány államaiban elviselni kénytelen, nagyonis 
igazolja a szentatyának abbeli nyilatkozatát, miszerint a 
keresztényellenes, úgynevezett ,modern' polgárisodás s az 
egyház közt a kiegyezkedés lehetetlen. 

2) A Jézus Krisztus egyháza ellen, valamint a keresz-
tény állam s a társadalom leglényegesb alapjai ellen terv-
szerűen vitt háborúnak elmaradhatlan következményei a 
társadalmi s politikai rendnek felbontása, beláthatlan küz-
delmek s a népjognak megsemmisülése. 

3) Állandó s biztos állami s népjogi rendnek helyre-
állítása csak akkor várható, ha a szentszék politikai függet-
lenségét visszanyeri, s ismét mindazon jogai ismertetnek el, 
melyek a kath. egyház fejét isteni rendelmény s a törté-
nelmi fejlődés törvényénél fogva megilletik. (Folyt, köv.) 

Róma. A k i e g y e z k e d é s képezé tárgyát azou 
nagyszerű beszédnek, melyet ő szentsége f. hó 17-kén a bi-
bornoki karhoz intézett, midőn az megválasztatásának 28. 
évfordulóján fiúi hódolatát mutatná be neki, s melyet a kö-
vetkezőkben egész terjedelmében adunk. 

„Ugyanazon mérvben, melyben a zaklatások öregbed-
nek, az ellentmondások szaporodnak, s a Jézus Krisztus 
anyaszentegyháza s ezen szentszék ellen irányuló pokoli düh 
nagyobbodik ; — ugyanazon mérvben látjuk e tiszteletre-
méltó karban is megerősödni a bátorságot és az állhatatos-
ságot, melylyel Jézus Krisztus jegyesének s földi helytar-
tója székének jogait támogatja s védelmezi. Azon szavak, 
melyeket á bibornok-dekán épen most hangoztatott előt-
tünk, bebizonyítják, hogy azon mérvben, melyben a bajok 
növekednek, növekednek törekvéseitek s fáradalmaitok is 
azoknak leküzdésére. Igy kell egyébiránt ennek lennie; 
mert ti vagytok azok, kik velem együtt az összes egyháznak 
vezetésére s kormányzására közreműködtek. Tényleg ta-
pasztaljuk, hogy az annyi támadás s zaklatás közepette épen 
most tanács- vagy utasításért ide, Rómába érkező folyamod-
ványoknak száma folytonosan emelkedik. Ezértis a congre-
gatiók egyre szaporodnak, s ugy látszik, hogy a katholi-
kus világ inkább mint valaha ide forditja szemeit, az egy-
ség központja s az igazságnak eme székhelye felé, hogy 
onnan felvilágosítást s tanácsot kapjon azon ádáz küzdel-
mekben, melyek a világot feldúlják". 
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„Minthogy Istennek ugy tetszett, pápaságomnak hu-
szonkilenczedik esztendejébe átvezetni engem, kedvezőnek 
tartom az alkalmat, bizonyos cselekvéseknek ismétlésére, 
melyeket nem szabad túlságosan soká elhanyagolni, nehogy 
a jóhiszeműek tévútra vezetessenek, s ellenségeink ürügyet 
nyerjenek a megszokottság folytán az elévülési jogczimre 
hivatkozhatni". 

„Ennél fogva tehát azon szent testület szine előtt, mely 
e pillanatban körülvesz, ismétlem a legünnepélyesebb tilta-
kozást a szentszék világi ura.mának bitorló elfoglalása, az 
egyházaknak szentségtörő kifosztogatása, a szerzetesrendek-
nek eltörlése, végre mindazon szentségtörő tettek ellen, me-
lyeket Jézus Krisztus egyházának ellenségei véghez visznek". 

„Van még egy másik rendkivüli körülmény is, mely 
alkalmat szolgáltat arra, hogy e tiltakozásokat ismételjem. 
Bizonyos idő óta egyes óhajok érkeztek hozzám, hol élő szó-
val kifejezve, hol pedig irásba foglalva, melyeknek czélja az 
leendett, az újonnan bejötteket hozzánk közelebb hozni. Az 
utolsó, ez ügybeni levél, mely még most is Íróasztalomban 
van, igen nyugodt s tiszteletteljes hangon van fogalmazva. 
Az mondatik nekem e levélben, hogy Jézus Krisztusnak 
helytartója lévén, bocsássak meg az egyház ellenségeinek, s 
engedjem el mind azon kiközösítéseket, melyekkel lelkisme-
retöket terheltem". 

„Szükségesnek látom kiemelni imitt, miszerint két 
neme van a forradalmároknak. Vannak, kik a forradalmat 
tervezték s végrehajtották s vannak, kik hozzá csatlakoz-
tak, boldogságról, haladásról s nem tudom még miféle földi 
paradicsomról álmodozván, s nem is sejtvén, hogy csak vi-
szálykodás, súrlódás és a köznyomor lesz mindennek gyü-
mölcse." 

„Amazok a megátalkodott szivüek, napjaink eme 
Pharaó-jai, kemények, mint az ütővas, kiket semmiféle 
mennyei jótétemény nem tudna meginditani. Emezek azon-
ban, — s ezekhez tartoznak azok is, kik amúgy halkan 
szólnak hozzám s mérsékelt lelkületű leveleket irnak nekem; 
— emezek látván, hogy a földi paradicsom eltűnt, látván 
hogy mindazon javak, azon gazdagság, azon boldogság 
helyébe, amelyről álmodoztak, a bajok egész özöne lépett, 
óriási adók s terhek kíséretében ; ezek nyugtalanok lelkis-
meretökben, s megijedve afelett, hogy a forradalomra köz-
reműködtek, engem akarnak békeséges érzelmekre inteni." 

„De miféle békét köthetek én ővelök ? . . . Ok félnek, 
megijedtek, keblök szorul ! . . . . Mire való ez ? Saulnak is 
szorult keble, midőn halálra megsebezve, hogy szenvedései-
nek véget vessen kérőleg igy szólt az amaleki hadfihoz : ,Sta 
super me, et interßce me, quoniam teneni me angustiae.' S a 
hadfi oly gyenge volt, hogy engedelmeskedvén neki, ama 
kevés élettől is fosztá meg, mely még benne volt, de ezen 
bűnéért későbben keményen lakolt Dávid által, ki őt ha-
lálra Ítélte. Mit akarnak tehát ezek ? Hogy én az ő szá-
mukra az amaleki hadfi szerepét játszam ? Avagy hogy a 
pápa ama szerencsétlen Sault utánozza ? Mily esztelen taná-
csok ! Pedig ha az az amaleki hadfi nem tudott menekülni 
azon borzasztó büntetés elől, melyre Dávid elitélte, hogy 
tudna lelkeink örökkévaló püspökének helynöke menekülni 
azon büntetések elől, melyeket Isten szabna rá ?" 

„Békét kérnek, fegyverszünetért folyamodnak, vagyis, 

hogy már kimondjam a szót : a modus vivendi-1 keresik. Vál-
jon mindez jó czélra vezethet-e minket oly ellenséggel szem-
ben, kinek folytonosan kezében van a modus nocendi, a mo-
dus auferendi, a modus destruendi, a modus occidendi ? Le -
hetséges-e hogy a csend békét kössön a viharral, addig, mig 
az üvölt és sivit, felforgatva, földre teritve, feldúlva min-
dent, mit útjában talál ?" 

„Mit csináljunk tehát mi, Tiszteletreméltó Testvéreim ; 
mit csináljunk mi, kiknek ez mondatott: ,Statis in domo 
Dei, et in atriis domus Dei nostri' — ? Egyetér tésben mara-
dunk azon püspöki karral, mely Németországban, Braziliá-
ban s az egész kath. egyházban oly tündöklő bizonyítékait 
adja a bátorságnak s a következetességnek. Egyesülni fo-
gunk ezekkel s mindazon jámbor lelkekkel, kiket az Ur 
szeret, hogy állhatatosak legyünk az imában, kérve az egek 
Urát, hogy a vakoskodóknak megbocsásson, nekünk pedig 
türelmet adjon s állhatatosságot, nem hogy fegyveres kézzel 
küzdhessünk ellenségeink ellen, hanem mivel Krisztus Urunk 
a kereszttel küzdött, mi is ugyaneme fegyvert használand-
juk, soha sem alkalmazkodva a gyengéknek s gyáváknak 
elveihez, hanem inkább elitélvén, őket, kik vétkes közöm-
bösségök közepette mindig csak ezt ismételgetik : ,Mit te-
gyünk ? .. mit tehetünk ? . . ' Esztelen egy kérdés, mely kis fér-
gekhez illik, de nem emberekhez !" 

„Legyünk bátrak tehát ; erre szólit fel a bold. Szűz, 
kit ma mint Auxilium Christianorum tisztelik. Május 24-ke, 
mely ez ünnepnek rendes napja, ezidén Mária sz. jegyesének, 
a Szentléleknek vala szentelve. De épen ezen körülmény 
öregbitse bizalmunkat. Valamint az egyik Piust pártfogolta 
a bold, szűz Mária, hogy általa a törököknek dölyfét meg-
törje; valamint ama másikot segité, hogy egy hatalmas csá-
szárnak rátartó követeléseit leküzdje, ugy védelmezze, kér-
jük, ma is eme legalázatosb Piust s annak székét, kit sok-
s különféle ellenségek folytonosan ostromolnak. Valamint 
apud Echinadas insulas győzött s valamint apud Savonam, 
ugy engedje meg, hogy mielőbb jőj iön el ama nap, melyen 
győzzünk — apud Sanctum Petrum." 

„Isten áldjon meg engem, méltatlan helytartóját, áld-
jon meg titeket is, munkatársaimat az egyház vezetésében ; 
s ezen áldás által újítsa meg sziveinket szeretetének szent 
tüze által. Ugyanezen áldás száljon alá a püspöki karra is, 
s a szerzetes rendekre is, főleg azon szegény szerzetesnőkre, 
kiket annyira üldöznek s annyira zaklatnak ; szálljon alá a 
keresztény családokra, az atyákra, az anyákra, mindnyá-
junkra s legyen záloga azon örökkévaló áldásnak, melyben 
Isten éltünk alkonyán részesitend minket, Amen." 

Benedictio Dei.. sat. 
Missiói tudósítások. (Vége.) 7. 1873. aug. 6. cse-

rélte fel e mulandó életet az örökkévalóval Eynard Emil 
oblátus atya athabuskawi hittérítő, kinek rövid életrajzából 
pár érdekes mozzanatot hallani épülésünkre szolgáland. 
Eynard atya mint a műegyetem jeles növendéke 27 — 28 éves 
korában Párisban nyert alkalmaztatást, hol azonhan hite, 
melyet istenfélő édes anyjának tejével szitt lelkébe, némileg 
hajótörést szenvedett, s ő a világ hivságainak tömkelegébe 
jutott. Egykor, épen a húsvéti ünnepek alatt csupa jószívű-
ségből sz. misére küldé öreg szobalányát, visszajötteig őt 
helyettesíteni kívánván. Marianne, midőn visszatért, kisirt 
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szemekkel fordult feléje és igy szólt : „Uram ! én sokat sír-
tam ön miatt a sz. mise alalt". „— S váljon miért ? Tán 
megbántottam önt, vagy gondolja, hogy én oly szerencsét-
len vagyok ?" „— Oh igen, ön szerencsétlen, nagyon szeren-
csétlen. Hogy is lehel, az, hogy ön uram, ki oly jólelkű, ki 
senkinek nem vét, ki minden ember iránt oly előzékeny, 
egyedül az Úristen iránti kötelmeiben.oly hanyag ? Ezt én, 
uram, sehogy sem helyeselhetem önben ; én ugy találom, 
hogy ön e részben nagyon hihás, és mivel Önt szeretem, ezen 
magaviselete szomorúan hat rám". 

Marianne szavai csudás hatást gyakoroltak Eynard 
szivében ; pár hét múlva a metzi nagy semináriumban talál-
juk őt. 1856-ban mint oblátus atya Dublinba küldetett. 
Innét egy év múlva hittéritői minőségben Északamerikába 
ment, s Ovignal szigetén a sz. józsefi missióállomáson kezdett 
működni. „Nyelv ki nem beszélheti, a toll le nem Írhatja 
azon szenvedéseket, melyeket Eynard atya missionárius tár-
sával együtt ezen állomáson kiállott", mondja akkori főpász-
tora, Taraud, anemouri püspök ur. Nyomorult viskójukban, 
melynek falain keresztül szabadon vonult át a hüs lég, majd 
megfagytak ; eledelük pedig azon fagyos halakból állott, 
melyeket ajtajuk előtt kihalászgattak. Éynard atya fát ha-
sogatott és megrakta a tüzet, társa pedig megfőzte a halat. 
A reggeli, az ebéd és vacsora változatlanul ezen egy ételből 
állott. Változatosság kedveért tergély-májat is sütöttek ; sőt 
Eynard atya a pisztráng-májjal is kísérletet tett, azonban 
megadta az árát. 

1869-ben Athabaäkawba küldetett e fáradhatlan hit-
térítő, s itt 52 éves korában bevégezte életét. „Kevés lélek 
munkálkodik oly híven Isten malasztjával, mint ezen szent 
missionárius, kinek halála felett kesergünk", mond a fent-
nevezett főpásztor. l). 

Cselekedjünk ml is hasonlóképen. (Folytatjuk.) 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-
tése folytán a veszprémi székes-káptalanban Csecsinovics 
Ferencz següsdi főesperesnek a pápai főesperességre, Plosz-
szer Ferencz első mesterkanonoknak a següsdi főesperes-
ségre, Pollák Józsefnek az első és Peska Ferencznek a má-
sodik mesterkanonokságra való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván, az ezáltal megürült utolsó kanonokságra Gulden 
István kis-lődi alesperes-plebánost nevezem ki. 

Kelt Schönbrunnban, 1874. évi junius hó 20-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Mennyire nyomatnak el a szegény protestánsok 

Bajorországban is, kiderül abból, hogy Sckmid, bajor alsó-
házi képviselőnek már a múltkor általunk emiitett jelentése 
szerint (48. sz. 387 1.) a kanonokoknak fizetése még az indít-
ványba hozott javítás mellett sem tenne ki annyit, mint a 

!) Miss. Cath. 240. sz. 1874. 

legfiatalabb protestáns consistorialis ülnöké. Notabene, hogy 
ott a papi fizetések majdnem különbség nélkül elkobzott ka-
tholikus egyházi javak jövedelmeiből szolgáltatnak. 

— A genfi kormánynak is vannak a maga ókatholi-
kus plébánosai. Ily nagy férfiú volt Risse ur is, ókath. lel-
kész Carougeban, Mermillod püspök szülőhelyén. Ismételt 
sürgetésre kiadatván a chalonsi fenyítő törvényszéknek, ott 
10 évi fegyházi börtönre ítéltetett. Mint a Chalons melletti 
Grrange-sur-Aube nevü helységnek plébános követte el ama 
különféle szédelgéseket, csalásokat s nőszöktetéseket, melyek 
elsőben a carougei ókatholikus lelkészi állomásra, későbben 
pedig a fegyházra méltóvá tették őt. — Carteret, a genfi 
zsarnoknak lapja, a ,Paín'e' egyik múltkori vezérczikkében 
ezeket mondja : „A hitfelekezeti viták mi jót sem hoztak a 
hazára. Minden oldalról érzük szomorú belviszályainknak 
époly szomorú következményeit : az igazság s szabadság 
iránti finom érzék tünedezni kezd a szivekből. Örömmel üd-
vözölnők ama pillanatot, melyben e tövisdus kérdések hát-
térbe szorulnának". Tehát ezek is Canossa felé indulnának ? ! 

— A bajor cultusministerium elhatározta, hogy költ-
ségvetése összeállitásánál az ókatholikus papok fizetésérti 
folyamodványaira tekintettel nem lesz. — A német protes-
táns egylet 8. nagygyűlését f. h. 28 — 30-án tartandja Wies-
badenban. Tanácskozási tárgyai lesznek : a társadalmi kér-
dés, a hittanulóknak feltűnő kevesbedése, a vallásnak vi-
szonya a természettanhoz. — A bécsi legfelsőbb tvszék leg-
újabban ismét olykepen döntött , hogy az ,ókatholikus' 
házasságok, mint nem az illetékes plebfmos előtt kötettek, 
érvénytelenek : mert az ókatholikus községek államilag el-
ismerve nem lévén, azoknak lelkészei nem tekinthetők ren-
des lelkészeknek. 

— A freiburgi érseki széknek betöltését illetőleg azt 
olvassuk a német lapokban, hogy a káptalan már régebben 
12 nevet terjesztett fel a kormányhoz, azon bizalmas kér-
déssel, kik legyenek azoknak viselői közül personae gratae. 
Heten törültetvén, maradtak Haneberg, Hefele, Alzog, Die-
ringer s Behrle nevei. Ezeket tehát a káptalan immár hiva-
talosan terjesztette fel, válasz azonban mindeddig Karls-
ruheből nem érkezett. — A berlini protestáns ,Egyli. L.' ro-
szul palástolt dühös irigységgel ezeket írja : „Hedwig s Mi-
hály (katholikus) templomai soha sem voltak oly telve, mint 
épen most, s oly emberek, kik alig tudták már, miféle fele-
kezethez tartoznak, most egyszerre daczos ultramontánokká 
lettek" . .. Azért mondtuk már egyszer, hogy Bismarck b i -
zonyos tekintetben' nagy jóltevője a kath. egyháznak. 

— Pustet, regensburgi könyvkereskedő s dr. Schäfler 
mint az ottani ,Kath. Vlksfr.' kiadója, illetőleg szerkesztője 
vád alá helyeztettek ; mert a nevezett újság egy baltimorei 
lapból oly czikkét vett át, mely az ,amerikai protestantis-
must' — kedvezőtlen világításba tüntette fel — ! N. B. a 
tudósítás egészen komoly, s a szónak legteljesebb értelem-
ben veendő ! Schäfler most köriratilag oly lapoknak bekül-
désére kéri a kath. szerkesztőségeket, melyekben a katholi-
kus vallás büntetlenül támadtatott meg. Csak győzze vinni 
a pósta ! 

E l ő f i z e t é s i f e l li i v á s . 
A második félév közeledtével arra kérjük t. előfizetőinket, miszerint minden zavarnak elkerülése végett előfi-

zetésük megújítása iránt minél előbb intézkedni, s erre postai utalványokat használni méltóztassanak, miután könyvárusi 
uton hozzánk érkező előfizetéseket, tekintve lapunk amugyis eléggé csekély árát, kénytelenek volnánk nem érkezettek-
nek tekinteni. — Ezenkívül t. előfizetőinket ismételve nyomdánk s kiadóhivatalunk helyiségváltoztatására figyelmeztetjük, 
amennyiben jelenlegi helye : Pest, országút, 39. szám, Luby-hás. 

A ,Religió'-nak előfizetési ára egy félévre 5 ft.-o. é. Ajánljuk lapunkat a t. közönségnek szives figyelmébe. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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