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Havi szemle.
Ismét Junius 16-át ü n n e p e l t ü k ; negyedszer,
mióta IX. Pius dicsőséges u r a l k o d á s á n a k 25. esztendejét befejezte, oly történelmi kivételt képezvén
ez által, melyre Péter napjai óta nincs példa az
E g y h á z évlapjaiban. E napon Istentől oly sokféleképen kitüntetett s z e n t a t y á n k u r a l k o d á s á n a k liarminczadilc évébe lépett, n e k ü n k szerető fiainak, kim o n d h a t l a n örömünkre, jeléül annak, h o g y buzgó
imáink meghallgattattak ; — az egyház s Krisztus
ellenségeinek pedig n a g y keserűségére ; mert vétkes türelmetlenségüket valóban nehéz próbára teszi.
„Longitudine dierum replebo eum, et ostendam illi
salutare meumu — mintha a zsoltárosnak e szavai
I X . Piusról m o n d a t t a k volna. S mennyivel i n k á b b
halad a korban, a n n y i v a l magasabb fokra emelkedik csudálkozásunk, de egyúttal h á l á n k is a Mindénható iránt, h o g y ezen férfiúval igy tesz, most, midőn a világnak t a l á n i n k á b b mint valaha szüksége
v a n ihletett tanitóra, az e g y h á z n a k t a l á n i n k á b b
m i n t valaha megtörhetlen vezérre ; most, midőn az
egyház ismét azzá lett, mi alapittatásának dicső napj a i b a n volt : a n a g y , üldözött vértanú, a dicső Signum
contradictions, melynek fénye s h a t a l m a ellen h i á b a n
t u s a k o d n a k a sötétség szolgái, mely sokak számára
lelki felgyógyulást s örök üdvösséget; de s o k a a k
számára büntetést is jelent és örök veszedelmet.
N e k ü n k tehát az öröm, a pokol fiainak pedig
a h a r a g n a p j a j u n i u s 16-a. S ez u t ó b b i a k n a k har a g j a évről évre növekszik, oly mérvben, a minőben kénytelenek látni, h o g y a k a t h o l i k u s o k n a k ragaszkodása Péter utódjához egyre fokozódik s bensőbbé válik s h o g y önbizalmunk a n n y i v a l i n k á b b
erősödik, m e n n y i y e l i n k á b b biztosit minden u j
esztendő, melybe IX." Pius, mint pápa lép arról,

h o g y Isten az egyház végleges diadalát még az ő
n a p j a i b a n kivivni fogja. L á z a s türelmetlenséggel
olvassák életének óráit, a legegyszerűbb, g y a k r a n
még koholt hir is valamely csekély roszullétről
mozgásba hozza a távirót s sajtót; mert ellenségeink azt hiszik, h o g y minden meg volna nyerve szám u k r a , mihelyt e sziklajellemü s g y é m á n t h o m loku férfi, kinek ,Non possumus' szava már a n n y i
tervüket meghiúsította, ez életből kiköltözne. Pedig kettős tévedésben v a n n a k . Nem hiszszük u g y a n
s nem reméljük, h o g y Isten e h ü szolgáját kiszólitaná e világból, mielőtt a béke igéretföldét megm u t a t t a volna neki ; — de ha mégis : u g y arról vag y u n k meggyőződve, h o g y Péter élni fog 260-dik
u t ó d j á b a n is, az e g y h á z n a k bátor vezére s csalh a t a t l a n feje, ellenségeinknek rémülete, gonosz terveik kivitelében ledönthetlen a k a d á l y u k !
A szentatya megválasztatásának ezidei évfordulóját oly módon ülte meg, mely hozzá, az egyház fejéhez, K r i s z t u s helytartójához, az Isten szive
szerinti férfiúhoz legméltóbb. Arra hivá fel fiait,
h o g y e napon vele e g y ü t t a Megváltó szent szivének a j á n l j á k fel m a g o k a t ; felhivásának minden
igazi k a t k o l i k u s készségesen engedett, s az imah a n g o k milliói közt, melyek e napon az E g e t ostromiák, mindenesetre legerősebben ez h a n g z o t t a
L e g m a g a s a b b trónusa előtt :
„Legszentebb sziv, áldd meg szolgádat, IX. Piust!"
Ezzel e g y másik fontos mozzanathoz értünk,
mely az imént lefolyt hónapot nevezetessé tette ; a
szent szivrőli ajtatosság második centenáriuma, s
az ez alkalommal végbement, általanos önfelajánláshoz, melyről a kath. világ minden részeiből a legszebb, legszivemelőbb tudósítások érkeznek.
Nincs szándékunk, ezen a j t a t o s s á g n a k történetéről e helyen többet mondani ; de nincs is szük1
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ségíink r á ; mert szakavatott tollból legelőször hoztunk kimerítő' czikksorozatot e fontos s érdekes
t á r g y r ó l ; csak magáról a felajánlási cselekedetről
a k a r u n k néhány szót koczkáztatni, mely a n n a k
természetét kellő világosságba helyzendi.
Igen csalódnék, a ki e cselekedetben mi egyebet sem látna túlzásnál, álajtatoskodásnál, melynek nincs alapja h i t t a n i t m á n y u n k b a n . Pedig vannak, a kik azt hozzák fel ellene, s itt ott még különben is vallásos körökben bizonyos hideg bizalmatlanságot látunk ezen ajtatosság i r á n y á b a n
uralkodni. Azonban már csak azon egy tény, hogy a
szentszivnek tisztelete s az ezzel összefüggő ajtatos
ténykedések az egyház legfőbb s csalhatatlan tanitó hivatala részéről századok óta helyeseitettek,
legújabban pedig tényleges, határozott támogatásban részesültek, kizárja az igazolt kételynek még
á r n y é k á t is, s minden, i r á n y á b a n netán elszigetelten létező ellenszenvet legjobb esetben is elfogultságnak bélyegzi. De vannak a tekintélyre való
eme hivatkozáson kivül még más okok is, mondhatjuk : fontos érvek, melyek ezen ajtatosságot sziv ü n k és eszünk előtt végérvényesen igazolják.
A ki az egyházi történelemben csak némileg
is jártas, az tudja, hogy minden korszaknak megvan a maga különleges hibája, tévelye, szellemi betegsége ; de tudja azt is, hogy az isteni Gondviselés mindannyiszor kellő időben gondoskodott arról,
hogy a szükséges ellenszer épen jókor alkalmazásba hozassék ; legyen az aztán egy hitczikkelyül
megállapított igazság, mint például a szeplőtelen
fogantatás, a primátus vagy a pápának tévmentessége; — vagy valamely uj, a hitet, a felebaráti
szeretetet, a jámborságot megujitó, felfrissítő, öregbítő — természetesen egyházilag legalább hallgatagon helybenhagyott ajtatosság Ez utóbbiak közé
tartozik a Jézus s Mária szent sziveihezi ajtatosság, melyeket annyiban mégis ujaknak mondhatunk,
amennyiben ezen alakban a régebbi századokban
ismeretlenek vagy legalább szokatlanok voltak. Ez
azonban nem képezhet nehézséget s még kevésbbé
szolgáltathat okot alapos kifogásra. Hiszen a legméltóságosabb oltáriszentségnek azon tisztelete,mely
az urnapi körmenetekben vagy a szentség-kitételekben nyilvánul, is ujabb keletű, amennyiben, tekintve az egyháznak immár kétezredéves fenállását, hatszázados szokás mégis a r á n y l a g ujabb. Hasonlót lehetne a bucsuk vagy jubileumok jelenlegi
alakjáról is mondani. Avagy megtiltanék az egyháznak az időkkel haladni, a reá bizott kegyelem-

kincsekkel bölcsesége szerint sáfárkodni s nevezetesen uj ellenségekkel szemben u j fegyvereket venni fel?
Jézus legszentebb szivének tisztelete, helyesen
gyakorolva, hathatós előmozdítója a hitegységnek ; s
pedig hasonló módon, mint a legm. oltáriszentségnek tisztelete, melylyel amugyis rokon. Merte tisztelet utóvégre is semmi egyéb, mint Krisztus legszentebb emberiségének imadása s tisztelete, vagyis,
jobban mondva : ennek egyik alakja s neme. Mert
Jézus Krisztusnak emberi természete, melyet imádnunk kötelesség; minthogy az örök Igéveli Unió hypostaticánál fogva ez isteni személyé — ezen természet összefoglaltatik s mintegy jelképeztetik a testnek s a testben élő léleknek legnemesebb organuma, a sziv által. Krisztus istenemberi testének minden egyes tagja csakúgy imadandó, mint emberi
lelke összes tulajdonaival, s pedig szintén az Isten
fiávali felbonthatlan egyesülésnél fogva. Jézusnak
holtteste a sirban imádandó — mennyivel inkább
tehát élő szive
Midőn tehát Krisztusnak szent testét, öt sebhelyét, midőn vérét vagy szivét imádom, megvallom abbeli hitemet, hogy az Istenfia emberré lett,
hogy minket megváltson ; nyiltan s ünnepélyesen
vallom hitemet Megváltómnak, a nazarethi Jézusnak istenségébe — s ki
kitagadni merné,hogy
ezen hitnek újbóli felélesztése s hathatós terjesztése,
ha valaha, ugy manapfelette szükséges? ma, midőn
korunk főtévelye, jellemző szellemi betegsége abban
áll, hogy Krisztus istenségének tagadásában a bölcseség s felvilágosodottság culminatióját l á t j a ; midőn az Antichristus nyiltan hirdetve tanait, nem
csak az Incarnatio tényét, de azt is tagadja, h o g y
Jézus valaha létezett; vagy ha ez utóbbit eléggé
kegyes megengedni, korántsem Istent, hanem legfelebb „a nazarethi bölcset" látja benne.
H a már most valaki azt kérdezné, hogy miért
kellett ezen hitmeggyőződésnek megvallására emez
uj alakot, t. i. Jézus sz. szive imádásáét választani,
akkor azt felelhetnó'k neki, hogy a halandók kedélye ezekben is szeretvén a változást s változatosságot, az isteni bölcseség véghetetlen leereszkedésében
ezt számba veszi ; mert, hogy maga a Megváltó,
minő részt vőn ezen ajtatosságnak megalapításában, azt olvasóink régebbi czikksorozatunkból
eléggé tudják.
Ekként, a kérdés dogmatikai oldalát tekintve,
magától érthető, hogy a Megváltónak nem jelképileg vett, hanem igazi, testi szive képezi az imádás-
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nak tárgyát; eltekintve az Unió hypostaticától már csak
azért is, mert, ha már a közönséges halandónak szive, mint
testi életének központja, mint az érzelmeknek székhelye s
közvetítője, legnemesebb részének tekintetik, mily tisztelet- s
szeretetreméltó lehet e szer Abban, kinek szent teste körül
az isteni bölcseség s szeretetnek egész telje érvényesíttetett,
hogy a legnemesebb keletkezzék, mit ég s föld ismernek,
magasztalnak, imádnak ? . .
(Folyt, kör.)

A bois d'hainei élő kereszt.
Bevezetés.
A katholikus egyház egén sötét és nehéz felhők tornyosulnak; az üldözés vihara őrjöngve tombol némely helyen, a dörgés moraja csaknem az egész világon hallható és
a czikázó villám meg-megvilágitja ama börtönöknek ablakait, hol egy bibornok, mintegy 10 érsek és püspök, és másfél ezer kath. pap elzárva ül azért, mert az uj pogányságnak szörny-bálványa, az úgynevezett „állam mindenhatóság" előtt térdet fejet hajtani nem akar; de akarnia Isten
parancsa folytán nem is szabad. Ugyanaz, a mi az apostolok
korában történt, ismételtetett már többször, ismételtetik napjainkban is. „A papi fejedelem ugyanis és mindnyájan a vele
tanitók (úgymint a szadduceusok felekezete) eltelének boszonkodással afölött, hogy az apostolok Krisztus Jézus tanítását hirdetni és e szent tanitás igazságát csudákkal is megerősíteni merészelték. Megfogák tehát az apostolokat és a
közönséges tömlöczbe vetek őket. Miután azonban az Ur
angyala, megnyitván a tömlöcz ajtait, őket onnan csudálatosan kivezette, a zsidók újra erőszak nélkül elhozatták és a
gyülekezet elé állíttatván, kérdezi őket a papi fejedelem
mondván : Parancsolva megparancsoltuk nektek, hogy ne
tanítsátok e névben (Jézus sz. nevében.) És ismét betöltöttétek Jeruzsálemet tanitástokkal és ránk akarjátok hárítani
ez embernek vérét. Felelvén pedig Péter és az apostolok
mondák : as Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az
embereknek....
Megveretvén azután őket, meghagyák nekik, hogy teljességgel ne szóljanak Jézus nevében és elbocsáták őket. És ezek örvendezve mennének el a gyülekezet
elől, mivelhogy méltókká lettek Jézus neveért gyalázatot
szenvedni. 1 )
Most is találkoznak oly kormányok, például Németország-, Svajcz-, az amerikai Brazília- és Veneczuelában, melyek önmagok szeretnék meghatározni, mit tanítsanak és
mit ne a katholikus püspökök és papok ; melyek, midőn
alattvalóik földi élete és anyagi javai fölött szörnyű zsarnokságot gyakorolnak, ezen kényuri hatalmukat még lelkeik fölé is kiterjeszteni óhajtanák. E kormányok az országgyűlés által olyértelmü, úgynevezett törvényeket gyártatnak, melyeknek kath. püspök, kath. áldozár, lelkismeretének
megsértése nélkül nem engedelmeskedhetik ; választania
kell isteni és emberi törvények között ; választania kell,
hogy vagy Júdás legyen, elárulván a kormány kedveért
Krisztus Urunkat és az ő anyaszentegyházát, — vagy pedig
az Isten iránti hűsége miatt pénzbírságot fizessen és ha már
nem képes fizetni, a gonosztevők számára épült közönséges
börtönbe vettessék, sőt szülőföldjéről, hazájából is száműzessék. És a kath. papság, legyen a jó Istennek forró ezernyi
hála! l é m tanusit kedvet a judási szerepre; Németország-

nak mintegy 30,000 kath. áldozára közül alig találkozik 30
ki nagyobb vonzódást mutat a gyalázatos 30 ezüst pénzhez,
mint Krisztus és az ő egyházához. Ezen örülnünk kell nekünk katholikusoknak ; de örülniök kell a jobblelkü prot.
atyafiaknak is, hogy a kath. püspökök és áldozárok hitvalló
soraiban annyi nemes sziv, annyi apostoli lelkületű férfiú
találkozik, kiknek térde (az újkori) Baal előtt meg nem hajol; 2 ) örülniök kell, hogy vannak a mai jellemtelen világban is igen számosan, kik meggyőződésüket piszkos áruba
nem bocsátják, kik készebbek inkább mindent elveszteni,
mindentől — szabadságuktól, sőt, ha kell életöktől is —
megválni, mint a kereszténység isteni szerzőjét jellemtelenül, gyáván megtagadni.
Örülünk ugyan e nemes férfiak törhetlen jellemén, örvendünk azon meghatóan szép jeleneteken, melyek az egyház ellen dühöngő eme viharban szemeink előtt elvonulnak;
de nyomasztólag, sőt csüggesztöleg is hat ránk e tomboló
vihar, —• mondjátok nekem a szomorúság el nem titkolható
kifejezésével, kedves véreim. Miért engedi Isten ránk jőni e
vihart ; miért engedi az ő müvét, az ő egyházát, ily sok és
hoszu megpróbáltatáson általmenni ? kérditek mintegy önkénytelenül és a szenvedett, vagy kilátásba helyzett zaklatások fölötti hangos megdöbbenéssel.... A mit az Ur Jézus
mondott a háborgó tenger láttára nagyon megijedt apostolainak, ugyanazt mondom én is az ő szent nevében Nektek,
kedveseim! „Mit féltek kicsinyhitűek?" 3) Nem tudjátok-e,
hogy a kereszten szenvedett és meghalt Üdvözitő az üdvözitő keresztet hagyta egyházának örökségéül ? „Emlékezzetek meg — igy szól Krisztus Urunk — beszédemről, melyet
én mondottam nektek: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha
engem üldöztek, titeket is üldözni fognak". 4 ) „Eljön az óra,
hogy mindaz, ki megöl titeket, szolgálatot vél tenni az Istennek". 5 ) Rátok vetik majd kezeiket és üldöznek, átadván a
zsinagógáknak és őrizet alá, a királyokhoz és helytartókhoz
hurczolván titeket az én Nevemért". 6 ) De ez előre megjövendölt üldözések folyamában vigasztal is bennünket a mi
édes isteni Megváltónk és rendületlen gyermeki bizalomra
buzdit azon szavaival: „E világon szorongatástok leszen ;
de bízzatok, én meggyőztem a világot". 7 ) O, ki a szeleknek
és tengernek parancsolt és nagy csendesség lőn, ugy hogy az
emberek csudálkozva kérdik: kicsoda ez, hogy a szelek és
tenger engedelmeskednek neki ? most is, midőn elérkezettnek fogja találni az időt, a bösz viharnak parancsolni fog,
újra csend leszen s az emberek álmélkodva fogják elismerni,
hogy valóban az Isten Fia ő ! Sőt Krisztus Urunk a szenvedés, az üldözés boldogságáról is beszél : „Boldogok, a kik
üldözést szenvednek az igazságért ; mert övék mennyeknek
országa. Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudván, minden roszat mondanak ellenetek
Én érettem. Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok
bőséges mennyekben ; mert igy üldözték a prófétákat is, kik
előttetek voltak". 8 ) A szenvedésnek azóta, hogy azt a k e reszten elvérzett Igaz megdicsőítette, nemesítő, sőt boldogító
ereje van. Az a szenvedés az erkölcsi világban, a mi a dörgés, a vihar a kültermészetben ; ez tisztítja a leget, termékenyítő esőt hoz a száraz vidékeknek, megakasztja a káros
esőséseket, — a szenvedés, az üldözés vihara is lesöpri az
egyházhoz tapadt salakot, ugy hogy a zivatar elmultával
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sőt még a villámok közepette is az Ur Jézus anyaszentegyháza annál szebb, annál magasztosabb fényben ragyogva
tűnik fel a csudálkozó emberiség előtt... Ha Ti, kedvesim !
az Ur Jézust igazán
szeretitek,
rr
ft
f ugy szeretni fogjátok az ö
keresztjét is ; 0 az Igaz, O az Ártatlan, szenvedett és meghalt érettünk, és mi bűnösök, mi vétkes pártütők semmit sem
akarnánk szenvedni az Ur Jézus iránti szeretetből saját vétkeinkért ? . . . . Örültek az apostolok, mivelhogy méltókká
lettek Jézus Neveért gyalázatot szenvedni ; örüljünk mi is,
nem csak azért, hahogy igazságunk tiszta tudatában nyilik
alkalmunk szenvedhetni Jézus sz. nevéért, hanem azért is.
mert „a mi jutalmunk bőséges mennyekben".
Örüljünk, hogy Krisztus Urunk igaz egyházának vagyunk gyermekei, azon egyháznak, melynek földi öröksége,
melynek ismertető jele ép a szenvedés, a kereszt, az üldöztetés, sirontuli öröksége pedig a szép mennyország örök boldogsága. „Ha e világból volnátok, a világ azt mi övé, szeretné ! de világból nem vagytok, hanem Én választottalak
titeket e világból, azért gyűlöl titeket e világ", 9 ) mondja a
boldog túlvilág édes reményével minket vigasztaló Krisztus
Urunk. Örüljünk, édes véreim ! a feldühödt vihar tombolása
között is, emeljük a szenvedés láttára titkos könybe borult
szemeinket szent bizodalommal az aludni látszó, de csakis
látszó édes Jézus felé, ki ha nincsen is köztünk láthatólag,
ugy miként volt a haboktól hányatott és a megrémült apostolokat elmerüléssel fenyegető hajócskában ; de igenis köztünk van láthatatlanul, köztünk van igazán, azon isteni Ígérete alapján : „Én veletek vagyok mindennap világ végezetéig" ; 10) sőt köztünk van, velünk van, legyen Neki ezer
hála érte ! egy oly szemmel látható, érzékeink alá eső jelben, melyben az én meggyőződésem szerint mindnyájan —
katholikusok, protestánsok, sőt zsidók is fölismerhetjük Öt,
ha csak e jelnek túlvilági fénye előtt szánandó közönynyel,
vagy esztelen megátalkodottsággal szemeinket be nem zárjuk. E jel egy élö kereszt, melyet a gyermekeit még tévedéseik daczára is határtalanul szerető jó Isten a hit és hitetlenség egymást szelő útjainak központjában állított fel ; e
jel hivatva van az Ur Jézusnak oly édes, de sok-sok szívben már elmosódott emlékét fölujitani ; e jel szerintem azért
van felülről adva, hogy a kath. egyház hivei annak láttára
vigasztalódjanak, az igazságot kereső prot. atyafiak pedig
komolyan gondolkozzanak, eszméljenek. E jel, ez élő kereszt : Lateau Luisa.
(íviyt. köv.)
•) Apóst. csel. 5 fejezet. - 2 ) Kor. III. k., 19, 18. — ») Máté, 8,
26. — ) Ján., 15, 20. — 5) Ján., 16, 2. — 6) Luk.. 21, 12. - ') Ján., 16,
33. — 8) Máté, 5, 1 0 - 1 2 . — ") Ján., 15, 19. - ») Máté, 28, 20.
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, junius 29. M i k o r p r o v o k á l n a k és m i k o r n e m a k a t h o l i k u s o k ? A ,Prot. E. s I. L.'-ban
dr. Ballagi Aladár ismerteti „Veresmarti Mihály életét és
munkáit" Ipolyi Arnold püspöktől, ez ismertetésből jutottunk annak tudomására, hogy nevezett müvet a ,Századok 1
czimü folyóiratot is figyelmére méltatta, oly különbséggel
azonban, hogy mig a ,P. E. s I. L.' a müvet nagyban magasztalja, a ,Századok' szerint kérdés lehet, váljon czélszerü-e, ildomos-e, a rég lecsillapult vallási szenvedélyeket,
ilyes munkák felmelegítésével, mintegy újra feléleszteni

akarni ? Es ha protestáns részről
hasonló hévvel és
éllel irt polemicus iratoknak újra kiadásával találnának válaszolni a Sz.-István-Társulat provocatiójára, valóban gyönyörű hitvita, irodalmi és egyéb kölcsönös sárral dobálozás
keletkeznék".
B. A. ur becsületére legyen mondva, a ,.Századok' vezetőit apró pénzzel azonnal kifizette, amennyiben tőlük a
történelmi érzéket megtagadja, és hogy többet ne mondjunk,
valóban nagy vakmerőség, hogy épen a ,Századok' merészel
beszélni a katholikusok provocatiójáról, holott az egész közlöny iránya csak nem pusgtán protestáns érdekeknek szolgál, úgyannyira, hogy csak fehér hollóként tűnik ki itt-ott
valami benne, ami a katholikusokra nézve kedvező, gyakran ez is csak ugy, hogy a szerkesztői jegyzetek miatt, bizony-bizony az egész szöveget is jobb lenne kihagyni, pedig
valószínűleg az egész vállalat megbuknék, ha azt katholikusok, mind szellemileg, mind anyagilag, nem támogatnák.
De térjünk vissza a kath. provocatióhoz, mely ma általános érdekeltséggel bir ; ez képezi ma themáját nem csak a
,Századok'-nak, hanem az összes liberális sajtónak, még pedig oly sikerrel, hogy sorainkban is viszhangzik: nem kell
provocálni, nem kell provocálni ! Igen is, mi is csatlakozunk
e felkiáltáshoz, hogy nem kell provocálni, sőt ha van valaki,
aki elitéli a provocálást, az épen mi vagyunk, — mi vagyunk,
épen a katholicismus szelleménél fogva, mely a béke és szeretet vallása. És mégis kénytelenek vagyunk kimondani,
hogy ha épen történt valami részünkről, akár a sajtó utján,
akár pedig társadalmi uton a katholicismus mellett, visszalépnünk nem szabad, sem az ellenséges sajtó magatartása, sem a
netalán sorainkban félelemből származó ,óvatos' ingadozás
miatt. Miért? egyszerűen azért, mert az, ami a katholikusok közt történik, vagy legalább a minek jelenlegi körülmények közt okvetlenül történi kellene, az — nem provocatio,
hanem, különösen az e.lenfél által, provocatiónak csak azért
mondatik, hogy visszarettentse a félénkeket még ez alig
feltűnő mozgalomtól is, hogy igy ő maga annál szabadabban
dúlhasson az egyház terén.
Mit is nevez az ellenfél provocatiónak kath. részről?
Vegyük csak figyelembe, hogy mi történik körünkben. Van
ez országban a központból egy szellemben, a szabadkőművesség érdekében szervezett sajtó, vannak nemzeti intézeteink, vannak számos férfi és különösen nőegyleteink, van
különösen három éven keresztül ülésező országgyűlésünk,
vannak aspiransok a képviselőségre, vannak Fröbel-gyermek-kertek, vannak szabadkőműves páholyok és ki tudná
mind előszámlálni a mik mindenek vannak, melyekről azonban nyilt titok, hogy mind egy húron pendülnek, mert a
katholicismusnak esküdt ellenségei, mint ilyenek ellene a harczottitokban és nyiltan űzik; a páholy kiadja rendeletét a
sajtónak, a eajtó széthordja a magas parancsot az országba,
a hitetlenség a katholicismus támadásainak megnyitja az
utat az országgyűlésben, a családokban, az iskolában, ugy
hogy a katholicismus az ellenséges ütegek egész hálózatától
van körülvéve és szünetnélkül ostromoltatik mind azokban,
mik előtte szentek és sérthetlenek.
Ez történik és még több más körültünk, hiszen egyes
nagyratörő képviselők egész hadjáratot tartanak ellenünk
kerületeikben, de ez mind nem provocatio! S ha most a ka-
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tholikusok ezt az állapotot tűrhetetlennek tartják es ellene delkezhetik e téren minden igazhivő protestáns ; mert a szafelszólalnak, ez provocatio; ha sorakozásra szólítják a tö- badvizsgálódás úgyis csak arra való, hogy vagy elvesse a
mör ellenség ellen hitfeleiket, ez provocatio, ha tudományos protestáns ember még azt a kevés ker. hitczikket is, melye(?) nemzeti intézeteink százados rágalmait hazugságnak ket őseik még megtartottak, vagy hogy ezek fennmaradt
mondják, ez provocatio ; ha a nemzeti irodalom terén áldoza- rágalmaiban vizsgálódjék ; de távolról sem arra, hogy kath.
tokkal a nemzetnek megbesülhetetlen szolgálatot tesznek,mert könyveket is olvasson, melyekből a kath. tanitmány értelaz enyészetnek indult müveket a nemzet közkincsévé teszik, mét sajátjává tegye. Az meg épen nem várható, hogy proez provocatio, mivel történetesen a protestantismusnál a f á - testáns theologiai tanár, minő Farkas József ur a katholityolt fellebenti ; ha tiltakozunk a nemzet elkereszténytele- cismus igazságait tanulmányozza, és azokat ugy, mint mi,
nitése ellen, ez provocatio ; ha valamely képviselőjelölttől adja elő, mivé lenne ez esetben a protestáns theologia ? Mivé
megkérdezik, hogy szándékozik-e a katholikusok megkö- lenne akkor a ,P.E. s I.L.' is, melyben az ,öröm év'-ről ugyanveztetésére indítványt tenni, vagy sem; ez provocatio; annyi roszakarattal, mint látszólagos tudatlansággal ir ?
ha figyelmeztetik a hiveket, hogy oly képviselőket ne váAmi meggyőződésünk szerint azonban sem a proteslaszszanak, kiknek polgári házasság és placetum kell, ez táns theologia, sem a ,Lap' sorsa nem hatalmazhatja fel F.
provocatio, stb. stb.
J. urat arra, hogy elferdítse az igazságot, hogy rágalmakat
Lehet-e, szabad-e nekünk is megengednünk, hogy ezek közöljön felőlünk, melyek százszorosan meg vannak czáés ezekhez hasonló tények csakugyan provocatiók? ha ez folva. Egy theologiai tanárnak kötelessége, hogy, ugy mondprovocatio, ugy mi a védelem ? ha ez provocatio, ugy mi juk : ellenfele, itt tehát a katholicismus tanait ismerje és pemás lehet a nem-provocatio, mint ha a katholikusok kötött dig nem protestáns férczelményekből, hanem kath. tankönkézzel szolgáltatják át magokat ellenfeleik kezébe ? mintha vekből, és ha tudja, akarja, czáfolja meg; de ne hirdessen
moczczanni sem merészelnek még akkor sem, ha őket nyúz- oly állításokat, mint katholikus tanitmányt, melyekben egy
zák és sütögetik? Igenis, nem provocálni ma a katholikusok- szemernyi igazság nincsen, ha pedig ezt teszi valaki, ugy
nak annyit tesz, mint mélyen elhallgatni a legyalázatosabb nem méltó a diszes helyre, melyet mint tanár elfoglal. De
rágalmakat, némán eltűrni kifosztogatásukat, hallgatagon hol olvasta kath. könyvben, vagy hol hallotta ezt kath. emnézni, mikép terjeszti a sajtó a hitetlenséget, mikép avat- bertől, aki helyesen ismeri a kath. tanitmányt, hogy a k a kozik az állam ez egyház szentélyébe. De még kérdés, vál- tholikusoknak a bünbocsánatra elegendő, ha valaki papja
jon megfognának-e szűnni még ez esetben is bennünket vá- lábaihoz, vagy füleihez leteszi mindazt, a mi lelkét terheli,
dolni provocatióról és mi azt hiszszük, nem — mert a szabad- ha lemorzsolja ezt az egy kétszáz imát, avagy kiállja azt a
kőműves szemeket még létezésünk is sérti és addig mindig néhány napi vagy heti böjtöt, mely a pap által kiszabatik,
provocatióról fognak bennünket vádolni,mig létezni fogunk; a hogy azután nyugodtan hajthatja be vánkosaira fejét, még
mi létezésünk szálka szemökben, megsemmisítésünk végczél- ha vérrel volna is beszenyezve ? hol hallotta azt, hogy a bujok és ezekre hallgassunk, mikor bennünket vádolnak ? ezek csu által a bün megbocsáttatik ? Honnan tudja azt bebizoállítására higyjük el, hogy az csakugyan provocatio, amit nyítani, hogy a kath. egyháznak a bűnök megbocsátására
ők annak hirdetnek? higyjünk nekik, hogy összezuzatásun- és a papok által osztogatott absolutióra vonatkozó tana az
kat még kényelmesebbé tegyük? Mig az ellenfél ugy támad, erkölcsiségre veszélyes ? Avagy nem tudná F. J. ur, hogy
ahogy eddig támadott, lelkismeretünkben mindig nyugodtak igazságazerető protestánsok, hogy maga Leibnitz épen ellenlehetünk, hogy mi, miután létezésünkről le nem mondhatunk, kező nézetben voltak?
provocálók nem vagyunk és ha a harcz hevesebben kitörne,
Mikép jellemezzük egy theologiai tanárnak hasonló
ha ebből a hazára kár támadna, a történelem a bün bélyegét eljárását? valóban, ha van szánakozni való valaki felett, ez
azok homlokára sütné, kik mai nap a mi ellenfeleink. Ne nem mint F. J. ur teszi, a kath. nép, melyet papjai azon t a féljünk tehát, védelmezzük magunkat továbbra is és pedig nitmányon oktatnak, mely a kereszténység megalapittatásáerélyesebben is, ez nem provocatio, hanem oly becsületbeli tól mai napig a kath. egyházban folyton hirdettetik, hanem
kötelesség, melynek teljesítése által egykor a haza háláját szánandók azok a protestáns theol. hallgatók, szánandó a
fogjuk kiérdemelni.
5
protestáns nép, mely ily vezetővel bir mint F. J. ur, ki hogy
Pest, junius 29. Ö r ö m é v é s r á g a l o m . A Protes- az igazságot hallgatói és olvasói előtt elfedje, kész a rágalom
tantismus, ha már nem képes a katholicismust a föld sziné- fegyveréhez nyúlni, meg nem gondolva, hogy mások képesek
ről letörölni, ott, a hol csak lehet, legalább is üt rajta ugyanannyi igazi s vastag szenyfoltot felmutatni a protestanegyet, hogy igy nemes boszujának természetéhez illő kife- tismuson, mint a hány rágalmat képes ő koholni a katholicisjezést adjon. Ez idő szerint e nemes szerepre a ,Prot. E. s I. mus ellen. Ha igazságosan nem akarja ügyünket olvasói előtt
L.'-ban Farkas József ur főmunkatárs vállalkozott, kinek vi- feltárni, ugy a becsület követeli, hogy hallgasson felőlünk,
gasztalására legyen mondva: őseinek nyomdokain valóban seperjen inkább addig saját háza előtt, van ott elég.
hü következetességgel j á r — a katholicismus rágalmazásáOravicza,
junius végén. A közelmúlt hét végén vában ; vagy azt tetszik hinni, hogy igy teszik magokat mél- rosunknak két magas vendége volt. Ugyanis junius 22-én
tókká a protestáns névre? hogy, amint rágalommal terjesz- egyházmegyénk nagy Főpásztora, Bonnaz Sándor ő Exceltették kezdetben, rágalommal tartsák fenn a szegény nép közt lentiája rándult ide a közelfekvő Steierlakról, hol az üde s
mai nap is a protestantismust ?
idegedző hegyi levegőt élvezve már május vége óta tartózMily kellemes és könnyen kezelhető thema ehhez a kodik s ugyancsak a nyár nagyobb részét ott tölteni szánjubileumi bucsu ! háromszázados irodalmi rágalommal ren- dékozik, s az általa Temesvárról idehivatott s dr. Spéth
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Károly oraviczai főesperes ur szives meghívása folytán már
előtte való nap ideérkezett ft. Németh József izauropolisi
püspök s püspöki helynök ő méltóságával egyházmegyei
ügyek fölött több óra hosszán át értekezett. Előbb azonban
ő Excellentiája, mihelyt reggel megérkezett, azonnal az
itteni t. iskolanővéreknek általa 10 évvel ezelőtt alapitott
zárdájába ment s atyai látogatásával szerencséltette iskolájukat. Nagy gyönyörrel hallgatta a derült s jókedvű gyermekek elfogulatlan feleleteit, szabatos énekét és kedves szavalmányait, a magyar nyelv elsajátításában tett sikeres előmenetelök vivván ki leginkább ő Excellentiájának magas
tetszését. D. u. mindkét mlgos püspök ur távozott. Bár a
kegyes ég visszaadja vagy legalább a lehetőleg enyhítse
nagyszivü Főpásztorunk drága egészségét, hogy még számos evekig boldogítva kormányozhassa egyházmegyéjét s
kifogyhatlan nagylelkű adakozása folytán az ifjúság, hazánk e reményének nevelése, főpásztori bölcs kormánya
alatt hazánk s egyházunk javára mindjobban s jobban felvirágozzék.
Junius 23-án Ivácsliovícs György krassómegyei főispán
ő méltósága jött bányavárosunkba, itt mint hivatalnok működő testvérét látogatva meg. Mint ismert iskolabarát másnap ő méltósága magas látogatásával szerencséltette a fiiskolákat, következő nap pedig a ft. Főesperes ur meghivása
folytán a t. iskolanénék zárdájába is ment, s a vezetésök
alatt álló nép- s felsőbb leánytanoda minden egyes osztályát megtekintette, mindenütt, a legfelsőbb osztálytól kezdve
a legalsóig, a magyar olvasás, nyelvtan, földleírásból st. rövid vizsga tartatván meg ő méltósága jelenlétében. Menynyire vívták ki ő méltósága magas megelégedését a gyermekek bátor feleleteikkel, álljauak itt nem annyira tanú- mint
inkább tanulságul többször ismételve mondott s körülbelül
a következő értelmű szavai : „Nagy köszönettel tartozik az
ország az ily institutumokért a megyés püspök ő Excellentiájának, ki azokat annyi nagy áldozatokkal létre hozta, —
nagy köszönettel a t. iskolanénék önfeláldozó működéséért,
melylyel magasztos hivatásukat teljesitik. Az ily institutumok valóban nagy áldásai hazánknak, s bár mindnagyobb
s nagyobb számmal terjednének azok el. — Már sok tanodában megfordultam, de a magyar nyelv elsajátítása körül
mind a tanitók s illetőleg tanítónők, mind a tanítványok részéről ennyi igyekezetet és szorgalmat még sehol sem t a pasztaltam. Mindenesetre kedves kötelességemnek fogom
tartani, az e helyen tett örvendetes tapasztalataimat a magas kormány tudomására juttatni". Ismervén a jelenkor
álnokságát, nem szoktunk ugyan minden, bár honnan jövő
dicséretet készpénz gyanánt fogadni, de a főispán ur ő méltóságának feddhetlen hazafias jellemétől s vallásos szellemétől, melyről biztosit minket ama tény, hogy testvére a karloviczai patriarchatus diszes székén ül, önámitás nélkül
feltehetni véljük, hogy szavai komolyan voltak mondva, s
igy, amily édes vigaszára lehetnek azok kegyelmes főpásztorunknak, époly nagy örömére szolgálhatnak a t. iskolanénéknek, kik fényes bizonyságát adják, mint lehet és kell
a vallásos érzület ápolása mellett a hazafias szellemet is nevelni. S annyi szent igaz, hogy hiába hazudoznak s lármáznak azok, kik szívok elvakultságában látni s hallani nem
akarnak, hogy a zárdaiskolákban a magyar nyelv s haza-

fias nevelés elhanyagoltatik ; jöjjenek az ilyenek, menjenek
iskolából iskolába, s győződjenek meg személyesen, s azután
mondjanak Ítéletet. Biztosítva lehetnek, hogy nálunk — s
hiszem egyebütt is — bármely zárdatanodában minden tantárgyak közt a legtöbb suly épen a magyar nyelvre van
fektetve, s jóllehet a tanítványok német ajkúak, mégis több
tantárgy magyar nyelven adatik elő. Hol ez történik, lehet-e
az ily tanítónőket hazafiság hiányáról vádolni? Külországból jött több iskolanéne egy szót sem beszélt magyarul s f á radhatlan igyekezet s vasszorgalom által annyira vitték,
hogy most már magyar nyelven előadásokat is tartanak.
Váljon tehát itt nincs hazafiság ? !
Bár La Salle jeles iskolatestvéreinek intézete szintén
meghonosittatnék hazánkban, hogy a fiuk is olynemü hazafias s vallás-erkölcsös nevelésben részesülnének, mint az
már a leányokkal történik ott, hol zárdaszüzek tanítanak,
ez hazánknak csakis javára válhatnék ; sőt én ugy vagyok
meggyőződve, hogy a hitetlenség mai korszakában, midőn a
kormány, az iskola, a tanitó feleJcezetnélküli, a vallásos nevelés, mely nélkül se földi, se örök üdv nincs, csak ugy biztosittatliatik, ha felekezeti s illetőleg nálunk katholikus
iskolák szerveztetnek s állíttatnak fel, s ezekben a hitetlenséggel épen szembeszökő antidotumul a lehetőség szerint oly
férfiakat s nőket alkalmazunk tanitókul, mint minőket kezdete óta csakis a kath. egyház mutathat fel szerzetesrendeiben, melyek élő s éltető fájának virágait képezik, gyümölcsei levén a szentek.
Riesz Gáspár.
rt

lió ma. O S z e n t s e g é n e k j u n . 16-a t a r t o t t bes z é d e. (Vége.) , A m i n i s t e r i u m n a k h a l á l t u s á j a ' .
Örvendek egyébiránt, hogy e jelen és számos más ellentétekkel szemben, hogy, mondom, a jövendő bizonytalansága között is ti testületetekben, mint a katholikus egyház első tanácsnokai, mindenkor munkatársaim voltatok az
isteni Megváltó nagy országának, az egyháznak, kormányzásában. Hogyan is lehetne ez máskép ? Ha három évszázadnak a kereszténység kiirtására irányult véres üldözései
semmi mást nem eredményeztek, mint hogy a keresztények
megsokasodtak, és Krisztus egyháza kiterjedt : vájjon néhány év képmutató, sectárius, istentelen üldözése a mi és
oly sok milliónyi jó katholikus ere jét megbénithatná-e? Nem.
Az állhatatosság oly erény, melyre nem a békés időkben lehet szert tenni, — s épen ezen erény az, mely a jelen harczban oly szilárdnak tűnik fel. Krisztus Jézus önmaga bizonyitá a harcz szükséges voltát, midőn igy szóla : Ecce ego
mitto vos, sicut agnos inter lupos. íme én elküldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Nem azt mondja az isteni Üdvözitő : Elküldelek titeket a farkasok ellen, hanem :
a farkasok közé, — tehát mindig ki vagytok téve a veszélynek, e falánk állatok marásainak, melyek, miután kidühöngték magukat, az után lihegnek, hogy uj kövér legelőn,
uj zsákmányt ragadjanak.
Nem voltunk-e szemtanúi e siralmas látványnak ?
Egyébként adjunk hálát Istennek annak bevallásával, hogy
hasonló farkasok időről-időre bárányokká változnak. Hány
lélek vonta és vonja még most is > issza, a kegyelem által
megvilágosítva, ünnepélyesen tévedéseit, az okozott nagy
botrányt nyilvánosan megvallván és a sálveikben végbement szerencsés változást közhirré tevén ! A sok keserűség
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között kot okunk van a vigasztalódásra : ez eltévelyedettek
megtérése éa a jobb katholikusoknak állhatatossága, kik nem
csak szilárdan megmaradnak elveik mellett, hanem imáik,üdvös intéseik, a szeretet által sugalmazott cselekedeteik, mindannyian pedig jó példájok által közreműködnek az eltévelyedettek megtérésére. Ha pedig a hoszas harczban a küzdők állhatatosságát lankadás akarná megtörni, akkor jusson
eszünkbe mindenelőtt, hogy azon mennyei kitüntetésért kell
esdekelnünk, melyet az egyház épen a mai, sz. Regis Ferencz
tiszteletére szentelt nap imájában állit szemeink elé, midőn
azt mondja, hogy Isten e szentet legyőzhetetlen türelemmel
tüntette ki, invicta patientia decorasti ; adja ő meg nekünk is
e mennyei erényt, mely lelkemk birtokát adja kezeinkbe.
Egyesítsük másodszor a türelem gyakorlatával a hit
gyakorlatát is, és az apostolok fejedelmének hitével igy kiáltsunk mi is az isteni Megváltóhoz : Domine, salva nos, perimus. Valamint akkor fölségében fölemelkedett, hogy a szeleket és vizeket parancsszavával lecsendesítse, ugy kérjük
öt, hogy ismételje most is e hatalmi szót ; akkor mi is teljes
biztonsággal ugyanazon eredményt várhatjuk.
Tehát hit és állhatatosság! Ezzel egybekötjük cselekedeteinket, ezzel pedig leggyőzzük az ellankadás veszélyeit, s mindazok nyilatkozatait, a kikben az ellankadást a
gyöngeség szüli, mig bennök oly feltételek ébrednek, melyek a méltóság és lelkiismeret megőrzése mellett az élet
nyugalmát eszközlik.
Isten segéljen bennünket, s a szeretet ama kimerithetlen aknájából, mely az ő szive, küldjön áldást számunkra,
mely mig a harczban megerősít, egyúttal nagyobb bizalmat
csepegtet belénk, valamint fokozza ama reményünket is,
hogy annyi rendetlenségnek, annyi usurpatiónak, annyi
igazságtalanságnak és más torzszülötteknek, melyeket a
mostani forradalom oly bőven hozott létre, végét látandjuk.
Benedictio, stb. (<7.)
,A ministeriumnak haláltusája', — czime egy hoszabb
vezérczikknek, melyet a ,Popolo Romano' e napokban hozott.
Ezen lap, mely félhivatalos is szeretne lenni, democrata
meg republican'^ is, s mely ennélfogva sem hus sem hal,
constatálja, hogy rajta kívül az egész liberális sajtó már
megadta a szamárrugást e haldokló oroszlánnak (— a ministeriumnak !), vagyis jobban mondva, megadta volna, hahogy Minghetti ideje korán nem jut azon gondolatra, ministeriumát a leggyülöltebb elemek kiszorítása által ismét egy
ideig életképessé tegye ; nevezetesen Vigliani, Finali és Cantelli ministerek lennének azok, kik ügyesebb államférfiaknak engednének helyt ; ha ugyan lesznek, kik vállalkoznak !
Mert a ,Pop. Rom.i mely egész ezen mondatig a ministeriumot kegyes pártolásába vette, ezentúl ismét a democratát játazsza, s nagy hetykén azt kérdi : váljon ki az a politikus, a ki ezen rothadt teathez — értad a fenebbi .haldokló'
oroazlánhoz, a ministeriumhoz, lánczoltatná magát, hogy
azzal egyetemben egész politikai jövőjét tönkre tegye ? . . .
„ífaec es quaestiomondja latinul, alkalmasint mert az angol :
„ That is the question" nem jutott eszébe, vagy mert talán
nem is tudta, hogy e phrázisnak eredetije angol.
Szerencse, hogy e kérdésre nem mi neklknk kell felelnünk, a katholikusoknak. Nekünk jelenleg nincs okunk
azzal törődni, honnan szedi elő Victor Emanuel az ő minis-

tereit. Az olasz .politikusok', t. i. azok közt, kiket a ,Pop.
Rom.' ért, nincs különbség, sem ész sem jellem tekintetében,
egyik olyan mint a másik ; más szóval a .mérsékeltek' is
csak oly gazok, mint a netalán utánok következendő radikálisok, s a radikalisok nem fognak elkeseredettebb harczot
folytathatni az egyház ellen, mint az u. n. mérsékeltek már
eddig is tevék.
A ,mérsékeltek' rontottak be Rómába, a mérsékeltek
űzik el szerzetesinket s kobozzák el az egyházi birtokot ; a
mérsékeltek hozták ama legujabbi törvényt, mely a papokat katonákká teszi; ők azok, kik csak e napokban inditványozák, miszerint a pápa .civillistáját', melyet amúgy sem
fogadott el, egyszerűen el kell nyomni, ellenben a bibornokoknak jövedelmére, (kik az államtól semmit, s mindent, a
miből jelenleg élnek, a pápától kapnak) 15—20 perczentnyi adót róni.
Mit tehettek volna a republicanusok egyebet, roszabbat ? Ezért mondjuk : a mérsékeltek annyit érnek, mint a
republicanusok, s a katholikusok előtt tökéletesen mindegy
lehet, akár az egyik, akár a másik párt adja a kormányt.
Midőn a királyi fiscus a katholikus lapokat elkobozza,
mert nem támogatják a kormányt, csak azt mutatja, hogy
nem érti az ügyek s pártok állását. A katholikusok nem t á mogatják a kormányt; de nem is lázitanak ellene, jól tudva,
hogy e rendszer maga magát öli meg ; különben pedig szorosan a pápa köré csoportosulva szem előtt tartjuk az ő szavát: „Várjuk be az eseményeket!"
Az események eljövendenek a magok idején; mi k a tkolikusok pedig csak egyetlenegy eszközt használunk
azok siettetésére: az imát; — ez a mi összeesküvésünk; az
ima s a hitnek összeesküvése, mely ellen nincs büntető törvény ; megfoghatatlan összeesküvés ez, mely ellenségeinket
nyugtalanítja s lassan, de biztosan czélhoz vezet.
Svajcz.
Az e g y h á z ü l d ö z é s n e k t ö r t é n e t é h e z mindkét oldalról, a páholy s az ó- vagy liberális k a tholicismus részéről — amennyiben e kettő közt különbség
van — igen serényen szolgáltatnak anyagot és adatokat. A
berni kormány még mindig ignorálja a szövetségtanácsnak
ama figyelmeztetését, hogy a száműzött juravidéki papokat,
mint a kiknek száműzetése az alkotmányba ütközik, viszszahivja; azaz, hogy nem ignorálja, hanem egy tvjavaslaton dolgozik, mely, ha törvénynyé lesz, a papokat ugyan
visszabocsátja az országba, hanem csak azért, hogy egyenesen a börtönbe vezesse őket ; mert betűje szerint a kath. pap
ezentúl már száját sem nyithatja ki, akár nyilvános, akár
magán helyen, akár hivatalos ténykedésben, akár azon kivül, hogy 2000 frankig, illetőleg egy évig terjedhető büntetésnek ki ne tegye magát; s megjegyzendő : e büntetések nem
is a rendes bíró által szabandók, hanem a rendőrség által,
ugy hogy a kath. papok most teljesen a rendőri önkénynek
alá lesznek vetve. A nagytanács e tvjavaslatot első olvasásban már el is fogadta; de még ezen kivül is elhatározta,
hogy e törvény mellett is tiltakozás nyújtassák be a szövetségtanács fentebb emiitett ,figyelmeztetése' ellen.
Hogy e tiltakozás annál hathatósabb legyen, a páholy
népgyűlést rendezett junius végén Bernben, melylyel azonban meglehetősen felsült ; mert a népet a csőcselék, az ,intelligentiát' pedig egynehány oly uri ember képviselte, kiket az
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erőteljes svajczi kifejezés „az állam-tehén fejöi"-nek nevezni
szokott; tisztességes publikum pedig épen nem volt látható,
annak daczára, hogy a vasutak feleáron szállították az oda
utazókat. Az ,államtehén fejői' mindegyik egyegy beszédet
tartott, melyekben egymást a katholicismus elleni vakdühös
gyülölethen túllicitálni igyekeztek. Züricher főbiró, a berni
népegyletnek elnöke, egyenesen arra szólitá fel hallgatóit,
hogy minden utjokba eső katholikus templomot romboljanak
le; ha ők nem tennék, reméli, majd megteszi a szövetségi
kormány; mily gyümölcsöket teremhet ily rendszeres lázítás, az könnyen kiszámítható.
Az ölteni ókatholikus zsinat még mindig foglalkoztatja
a svajczi — élczlapokat, melyekben az .ókatholikus zsinat'
ezentúl, ugylátszik a .lengyel országgyűlés' helyét foglalandja el, a meddő s eredménytelen veszekedések jelzésére.
Az egész dolog legjobban is az élczlapokba illik, legalább
tekintve azon érzületet, melylyel a főagitatorok az egészet
viszik, kik különben lassankint már magok is unni kezdik
ama komédiát, mely épen csak arra való, hogy egynehány
hitehagyott papnak ideiglenes kenyeret szerezzen ; arra
pedig, mit ők voltaképen óhajtottak; hogy a kath. egyháznak ártson, képtelennek mutatkozott.
Nagy szégyen érte az irgalmas nénikéknek üldözőit
Genfben, amennyiben ezek a kantonnak összes, katholikus
és protestáns orvosai s a legelőkelőbb protestáns családoktól
mindannyi kitűnő bizonyítványt nyertek, melyben a betegápolás terén nélkülözhetleneknek mondatnak ; ezenkívül a
számos protestáns család közös folyamodványt nyújtott be,
melyben a nénikéket száműző határozatnak visszavonását
kérelmezi : azonban aligha nem hiába !
Paray-le-Monial.
J u n i u s 16-a. T. Sz. ur ! E
nevezetes napnak lefolyását ezen, napjainkban világszerte
híres kegyhelyen néhány futólagos vonással ecsetelni kívánván, engedjen, kérem, becses lapjában a következő, személyes tapasztalataim után összeállított tudósításnak egy
szűk kis helyet ; rövid leszek.
Reggeli 8 órakor érkeztem Paray-le-M.-ba, magán a
nevezetes napon, jun. 16-án. Több ismerősem kiséretében az
Orleans felőli utat választottuk. Útközben tekintélyes csapat volt pápai zouave-val találkoztunk, kik dicső vezérük,
Charette Lajos grófnak vezetése alatt szinte P.-le-M.-ba
zarándokoltak. A hőslelkü tábornoknak két más rokona
Moulins-ben csatlakozott hozzánk.
Szükségtelen elmondanom, miszerint Paray-le-Monialban, mióta azt, ezelőtt két esztendővel utoljára láttam,
semmi sem változott. Mint akkor, ugy ma is minden ablakból az ősi franczia zászló, az ,Oriflamme1 lógott alá, mint
akkor, ugy ma is telvék az utczák járó, kelő zarándokokkal. A merre a szent körmenetek haladtak, a hely jámbor
lakói a kitelhetöt követték el, hogy az utat virágok, zöld
fák s diadalivek által a lehető legszebben feldíszítsék ; a főtemplom az egész napon át ajtatoskodókkal zsúfolásig telve,
itt találkoztak azon különféle küldöttségek, melyek által
egész Francziaország sz. Margit sírjánál képviseltette magát. Estéli tíz órakor felhangzott egyszerre a ,Pitié mon
Dieu' kezdetű, népszerű ének, kinézve, egy, nagy tömegben bevonuló zarándok-sereget láttunk, élén Damas grófot s
hü társát, Bournisieu urat. A menetet két ágostonrendü
szerzetes kisérte. Kezet szorítva régi ismerőseinkkel, tiszteljük a ,Notre Dame de Salut' és az ,Enfants de Marie1- zászlóját s végigjáratjuk szemeinket a zarándokok hoszu során,
kik közt minden rang s életkor képviselve van.
Az isteni tiszteletnek rendje is ugyanaz, mi az előbbeni években volt. Féltizenegy órakor mise szabad ég alatt,
2 órakor szent körmenet, szentség-imadás s szentbeszéd

ugyancsak szabad ég alatt. Ennélfogva 10y a órakor az ajtatoskodók nagyszerű menetben indulnak a basilikábóla mise
helyére. Ott láttuk a párisi, lyoni, marseillei, besaneoni, poitiersi, nantesi, orleansi s számos egyéb előkelő városokat
képviselő küldöttségeket. Ezeknek zászlói az oltártól jobbra
s balra sorakoznak, miközben a strassburgi s metzi, gyászfátyollal bevont zászlók nem csekély feltűnést okoznak.
Az ünnepélyességnek fényét nem kis mérvekben négy
főpapnak jelenléte emelte, ott voltak t. i. a port-au-princei éra.,
mgsr. Steins S. J. calcuttai érsek, mgr. Dubourg galvestoni
püspök és mgr. Gros volt tarentaisei püspök. Ezeken kivül
még a szentatyának egy t. kamarása is volt jelen. Az oltár
lépcsőinél azon hősi csapat állott, mely Castelfidardo, Méntana s Loigny mellett balhatatlan nevet vivott ki magának.
Élőkön Charette tábornok áll, egyik kezében olvasóját tartva,
másikával kis leányát vezetve; az őt körülvevő 200 bátor
közt két testvérét is láttuk. A misét, melyet Dumont szerzett, s mely a királyi mise neve alatt egész Francziaországban ismeretes, az egész sokaság, talán 20,000-en énekelték.
Bizony megható pillanat volt, midőn a Credónak tételei,
20,000 hivő által hangoztatva, a közelfekvő hegyekről visszhangzottak. A mise után a zouaveok Daron grófnak kertjében kis villásreggelire gyülekeztek, melyet Charette gróf
hős társaival egy s ugyanazon asztalon elköltött. Az asztal
felső végén a tábornoknak anyósa elnökölt, Fitz-James herczegnő ; a reggeli végén Charette gróf szűnni nem akaró
,Vive' kiáltásokkal fogadott toastot mondott ő Szentségére,
IX. Pius pápára.
(Vége köv.)
H i v a t a l o s .
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesztésére a munkácsi székeskáptalanban Seregélyi Sándor
kanczellár-kanonoknak az iskolás-kanonokságra, Danilovics
János utolsó kanonoknak a kanczellár-kanonokságra való
fokozatos előléptetését jóváhagyván, az utolsó kanonokságradr. Tóth Miklós egyetemi hittanárt nevezem ki.
Kelt Schőnbrunnban, 1875. évi jun. hó 20.
FERENCZ JÓZSEF, s. k.
Trefort

Ágoston,

s. k.

VEGYESEK.
— Ö Eminenciája, Magyarország herczeg-primása a
budai vizkárosultak részére 1000 frtot adományozni kegyeskedett, mely összeg az e végre alakult bizottságnak adatott át.
— Nyilvános köszönet : Mihálovics József zágrábi érsek ő nagyméltósága a kolozsvári minorita templom-tornya
tetőzetének átalakítási költségeihez 40 o. é. frt. segedelemmel járulni kegyeskedett, mely nagylelkű adományért ő
nagymeltóságának hálás köszönetet szavaz, Kolozsvárott
1875. junius 28. a kolozsvári minorita társház.
— f Cselka Károlyné szül. Kaiser Klára saját, gyermekei, vejei, s unokái nevében szomorú szívvel jelenti kedves férjének, illetőleg apa-, ipa-, s nagyapának Cselka Károly szálkái körjegyzőnek halálát, ki élte 64-ik s boldog
házassága 43-ik évében hosszas betegség s a haldoklók
szentségének felvétele után 1874-ik év junius 26-án az Urban elhunyt. Hült tetemei junius 27-én délután 6 órakor a
szálkái sírkertben takaríttattak el ; az isteni gyásztisztelet
pedig junius 28-án reggeli 9 órakor a szálkái templomban
tartatott meg. Cselka Nándor Budapest terézvárosi káplány,
pápai t. kamarás. Cselka Teréz, férjezett Valkó Endréné.
Cselka Károly, Cselka Mária férjezett Reiszmayer Gyuláne. Valkó Endre szakállosi körjegyző s gyermekei : Béla,
Rezső, Mariska, Gizella, Ilka, Józsi, és Cicelle. Reiszmayer
Gyula szálkái körjegyző, s gyermekei : Klára, Józsi.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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lakás,Budán
viziváros,főutcza221,liova
a lap szellemi részétillető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.

J

HARMINCZNEGYEDIK

2.

Pesten, julius 7.
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postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 59-dik
szám alatt, hova a netaláni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.
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Havi szemle.
(Folyt.)

Még i n k á b b igazolja az isteni sziv tiszteletét
azon gondolat, h o g y épen e legszentebb szivben jelképeztetik leginkább azon tulajdona az Emberfiának, mely arra birta őt, liogy Megváltónkká legyenH o z z á n k való véghetetlen szeretetét jelképezi^ s ez
az, mire az egyház a misében s breviáriumban
figyelmeztet is: „Quam charitatem Christi p a r e n tis, et pro generis h u m a n i redemptione morientis,
atque in suae mortis commemorationem instituentis Sacramentum Corporis et Sanguinis sui, ut fideles sub sanctissimi Cordis symbolo devotius, ac
ferventius recolant, eiusdemque fructus uberius percipiant, Clemens Decimustertius Pontifex Maximus
eiusdem Sanctissimi Cordis festum quibusdam petentibus Ecclesiis celebrare permisit" — mondja az
egyik otficiumnak VI. leczkéje ; mert a sziv, a mióta
a világ áll, mindig mint a gyengéd érzéseknek székhelye tekintetett, főleg mint a szeretetnek széke s
k ú t f o r r á s a , s az embereknek ebbeli nézete, bármit
m o n d j a n a k is az ú j k o r Virchow-ai az idegekről, oly
erős gyökeret vert b e n n ü n k , hogy azt semmiféle
irányzatosan felczifrázott ,tudományos' érvelés sem
fogja k i i r t h a t n i többé.
Pedig- a szeretetnek, az Isten, a felebarát, s a
helyes korlátok közt, az ö n n ö n m a g u n k iránti szeretet h i á n y a az, mi nemzedékünk egyik legfőbb,
ha nem l e g n a g y o b b baját képezi. Mert a mi helyébe
lépett, az önzés, az igazi szeretetnek amaz első helyen nevezett két nemét végképen niegsemmisiti, az
utóbbinak helyébe pedig torzképét állítja. H a ez
égető b a j o n segiteni a k a r u n k , mindenek előtt szükséges, h o g y az igazi szeretetet ismét u j életre ébreszszük, h o g y kialvó s sok h e l y ü t t m á r ki is aludt

tüzét újból k e l t s ü k ; s ez is egyik czélja az isteni
sziv tiszteletének ; J é z u s szent szive azon mindig
forró tűzhely, melyen kihűlt sziveinket u j szeretetre g y u l a s z t h a t j u k , s csak ott tehetjük azt, amint
is e szivnek szent sebe, mely érettünk üttetett rajta,
m i n t e g y szólásra megnyitott a j k a i v a l ezt mondja
n e k ü n k : „ I g y szerettelek oh ember, én, ki Istened
s U r a d v a g y o k !"
Igaz, h o g y a szeretetnek fogyatkozása csak
következménye a hit elgyengülésének. Deficiet fides,
refrigescet Charitas; de viszont: a szent sziv tiszteletének elterjedése, reméljük, a hit isméti megerősödését is fogja m a g a u t á n vonni ; a mint másrészt
a r r a is szolgáland, h o g y a hitetlenek p o l y v á j á t a
hivők tiszta búzájától elválaszsza, az e g y h á z a t megtisztítsa. I g y volt az a jansenismus k o r á b a n s igy
l á t j u k ezt ma is, a jansenisták n y o m o r u l t utódjaiban,
k i k n e k halva született csekély felekezet-feléjök
semmi egyéb, mint az egyház testéből kiváló romlott nedveknek gyíilhelye.
A jansenismus, a 17. századnak döllingerianisnnisa. — amiért is emez,úgyszólván helyes ösztönnel,
a g y a n ú s rokonsági viszonyokat m i h a m a r a b b megújítani iparkodott, amattól kölcsönözvén a szakadár püspökség s a hamisított papirend mérges rag á l y á t — a jansenismus is azzal kérkedett, midőn az
á l t u d o m á n y lidérczfénye, s a Montanus-féle rigorismusból származó, hazug erkölcsösség álczája
megé bajt, h o g y ő az, ki az igazi keresztény hitet
ismét u j életre szólitja, mely sz. Ágoston ideje óta
elveszett. Valóban pedig fogalma sem volt a természetfeletti malasztnak lényegéről; fogalma sem
a Megváltó s a Szentlélek könyörületes szeretetének csudás h a t a l m á r ó l ; a g y a k o r l a t i életben s erkölcstani elméleteiben pedig azon szeretetet, mely
J é z u s igazi t a n i t v á n y a i t jellemzi, o l y a n n y i r a nélkíi2
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lözik, hogy mindkettő inkább semmi egyéb, mint
rendszeresített szellemi zsarnokság és kegyetlenség, mely önkénytelenül is az apostolnak eme szavait j u t t a t j a eszünkbe: „Si Unguis hominum loquar
et angelorum
et si corpus meum dederim ut ardeam, charitatem auiem non liábeam, nihil sum." Hidegség Isten, szivtelenség a felebarát irányában jellemzi ezen eretnekséget, mely az isteni szeretetnek
legmagasztosabb csudáit, a szentségekben rejlő malasztkincseket, az egyház természetét s hatalmát
olyannyira félreismerni és félremagyarázni képes
volt. Csuda-e akkor, hogy a jansenismus, hiven követve a t y j a nyomdokait, ki hazug volt kezdettol
fogva ; már a maga idején is az épen akkor keletkező ajtatosságot Jézus s Mária sz. sziveihez mérges haraggal megtámadá, s terjeszkedését a legválogatottabb rágalmak által meggátolni iparkodott ?
Pedig ezen ajtatosság, úgyszólván az U r n á k tényleges közreműködése mellett, épen a jansenismus
hazájában keletkezett, ellenszerül ezen eretnek járv á n y ellen, hogy Krisztus m i n d n y á j u n k a t hőn szerető szivének forró sugarai mint a szeretetnek minda n n y i csudája győzzenek a szellemi hidegség, az
erkölcstanbeli szivtelenség s a malaszt elleni gyűlölet felett !

feladatukká, s e tiszteletnek terjesztését hathatósan
mozditák elő.
í g y foly a harcz Krisztus és a gonoszság hatalmai közt, s pedig három század óta egyre növekedő mérvekben. A franczia forradalom elvei 80
év óta folytonosan terjeszkedtek, s úgyszólván az
egész világot fertőztették még, mérgesiték el. A J é zus s anyaszentegyháza elleni gyűlölet ma már oly
a r á n y o k a t vőn, az ellentétek oly élesekké fajultak,
hogy bizvást azt mondhatjuk, miszerint m a n a p
már csak ama bizonyos concret személynek meg
kellene jelennie, melyet a Titk. Jel. könyve titokszerű számmal jelez, hogy azt mondhassuk, hogy a
Mysterium iniquitatis beteljesedett s a nagy, végső
Ítéletnek napja eljött.

Nem túlzás, sem nem a phrázis hajhászata,
lia azt mondjuk, hogy a mai világ, a mennyiben
tudva s akarva az egyházon kivül áll ; ha nem is
tettleg, de tényleg; ha nem is bizonyos külső formalitásokkal, de azért de facto az ördögnek adta
el m a g á t . . . . Ennek birodalma s hatalma ma már
majdnem oly terjedelmes ismét, minő Krisztus eljöttekor volt. Az irányadó körök, kivált azok, kik az
államok sorsát intézik, kevés kivétellel ok mányi lag- s törvényhozásilag kijelentették, hogy ők többé
A mit a jansenisták Francziaországban s Bel- nem a k a r n a k Krisztusnak engedelmeskedni, s h o g y
giumban, azt tették más országokban más feleke- e névnek nem szabad többé megneveztetnie a nyilzetek, melyektől az utolsó három századnak egy- vános életben; szóval nem csak lemondtak Kriszháztörténelme csak ugy hemzseg, s melyek mind- tusról, hanem ünnepélyesen ellent is mondtak neki.
n y á j a n egy s ugyanazon romlott gyökérnek sza- Ez pedig oly lépés, mely egy, a kereszténységben
pora hajtásai voltak : a protestantismusnak Innen született s keresztelt nemzedékre nézve sokkal vevan, hogy mindnyájan egy közös jegyet viselnek szélyesebb,mint a Krisztuselőtti pogány nemzedékre
magukon. Az egyedül üdvözitő egyháztóli elszaka- nézve volt. Ez távol tőle született, az ördög teljes
dás s a legoktalanabb gyűlölet, ugyanezen anya- rabszolgaságában ; amaz pedig az Isten fiainak szaszentegyház iránt, lázadás Krisztus édes igája el- badságában született, ismeri Krisztust, tudja, hogy
len, az Isten s a felebaráti szeretet alkotta müvek van, s mégis elfordul tőle ; amiértis bűne iszonyú, s
s intézményeknek kegyetlen elnyomása — tehát büntetése megfelelő kell, hogy legyen. Avagy talán
mindenütt gyűlölet s ismét csak gyűlölet; ez ama túlzás azt mondani, hogy vannak szerencsétlenek,
közös _ Kain-bélyeg, melyet valamennyien mago- kik tudva s alakilag az ördögnek ajánlják fel makon hordanak, melyet elrejteni, eltagadni sem nem gokat azon Krisztustagadó, istenkáromló esküforakarnak, sem nem tudnak. De mindegyikkel szem- mulákban, melyeket mint a titkos társulatoknak
ben Jézus isteni szive volt az erős védtöltés, mely tagjai elmondanak'?... vagy nem jellemző-e a , n a g y '
az istentelenség tisztátalan á r j á t feltartóztatta: e Bismarcknak emez ismeretes ,röpke szava', h o g y
sziv volt mindannyiszor ama mentő bárka, melyen szükség esetén kész az ördöggel is szövetkezni,
a hivő, jóindulatú lelkek a közös veszély elől meg- csakhogy müvét keresztül vigye; mely, ha egyebet
menekülhettek. Midőn az eretnekség s a mindenké- is nem, legalább ama végső könnyelműséget jelzi,
peni tévely legszaporábban burjánozott Francziaor- melylyel az emberek e szavakkal dobálódznak.
szágban, akkor keletkeztek legsűrűbben azon conAz újkori óriásoknak e vad lázongása, a pogregatiók, ajtatos testvérületek s társulatok, melyek kolnak emez egetostromló üzelmei, a legundokabb
a sz. Szivről elnevezve, a n n a k tiszteletét tevék fő- szenvedélyek emez éktelen keyeréke közepett, mi-
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nőt csak az alvilági önzés szülhet ; ezen ijesztő csatazaj közt,
midőn egyfelől angyali erény s természetfeletti hit, másfelől
a pokolnak gonoszsága s hitetlensége küzdenek egymás ellen, — leereszkedik a szeretetnek legszeretetteljesebb, legszeretetreméltóbb jelképe, a Megváltónak szent szive; — leereszkedik közénk, hogy jel legyen hü fiai számára, melyen
megismerjék egymást, hogy zászló legyen, mely köré bátran
sorakozzunk, hogy emlékeztető joie s képviselője legyen a
szeretet ama legmagasztosabb cselekvényének, melyet Isten
vitt véghez a bűnös emberi nemért, ekként megváltva minket
azon nehéz szégyenletes rabszolgaságból,melybe sülyedtünk
volt. A pokol fiainak pedig e sziv s annak tisztelete csak
okul szolgáland s alkalmul, hogy Isten s annak hi vei elleni
gyülöletök még csak inkább fokozódjék, hogy annak tisztátalan tüze annál magasabbra lobbanjon fel, de aztán annál gyorsabban el is aludjék, hogy a gonoszság müve megrövidíttessék.
Ha tehát valamikor, ugy most időszerű, hogy a világ,
amennyiben még Krisztusban hisz, az ő szent szivének fel-,
annak különös oltalmába ajánltassék, hogy ekként az egyén,
a család, a plébánia, a megye, az ország erélyesen s teljes
szivböl ujitsák meg a hűségi esküt, megtartandók azt jóban
s roszban, örömben s szomorúságban, üldöztetésben s halálban, most s mindenkor
Jézus legszentebb szive dicsér(Vége kör.)
tessék s imádtassék in saecula saeculorum.

A bois d'liamei élö kereszt.
Lateau Lutea ') gyermek- és serdülőkora.
Az igazságos Isten által mélyen sújtott, de az irgalmas
Istenhez óriási léptekkel ismét visszatérni törekvő F r a n cziaország éjszaki oldalán egy kicsiny ugyan, de párját ritkító, gyönyörű ország fekszik; neve: Belgium. E kedves
ország déli részén, Manage vaspályaállomástól 1 4 órányira
van egy kis falu: Bois d'Haine, mely atournayi egyházmegyéhez tartozik. E falucskában 1850. január 30-kán született Lateau Luiza. Két nővérének egyike, Rozina, akkor 6,
másika pedig, Adelina, 2 éves volt. Atyjok, Lateau Gergely,
a szomszéd vasgyárban dolgozott. Iparkodása folytán sikerült e férfiúnak azon talajon, mely nejének hozományát képezte, egy szegény házacskát épiteni. E házaspár szegényül
ugyan, de boldogul és megelégedetten élt ; azonban Luiza
születésével a megpróbáltatásnak órája ütött. Az anya a
szülés után 2 évig a kórágyhoz lett szegezve; az atya pedig,
midőn Luiza alig harmadfél hónapos volt, a liimlőjárványnak lett áldozata, és az atyának e halálthozó betegsége magára a kis Luizára is ragadt. A legkínzóbb szükség közepette mintegy véletlenül, de valóban az isteni Gondviselés
atyai vozérlete folytán jött a magánosan álló és oly elhagyatott Lateau-házba egy távoli rokon, Delalieu Ferencz,
ki is az anyát s a gyermeket a biztos halál torkából ragadta
ki. Delalieu a két hónapos Luizát már csaknem vonaglásban találta. A nedves kötők, melyekbe az orvos a beteg
gyermeket egy hét előtt takarta volt, megszáradtak és csak*) Kútfőim : Dr. Rohling Gusztáv, Louise Lateau, die stig-matisirte
von Bois d'Haine. VI. kiadás, 1874. Majun'se Pál, Louise Lateau, ihr
Wunderleben und ihre Bedeutnng im deutschen Kirchenconflicte. II. kiadás, Berlin, 1875. Ein Besuch bei Louise Lateau. Dülmen, IX. kiadás
és : Die Wunder der Gnade, 1875., hol is dr. Lefebure, dr. Iinbert orvostanárok jeles és terjedelmes munkái s egyéb kisebb müvek idéztetnek.

nem kőkemények lettek ; a szegény leányka pedig már oly
fekete volt, mint a szén. A nemesszivü rokonnak atyai ápolása őt uj életre hozta.
Luiza korának harmadik évében másodszor jutott életveszélybe. A mint ugyanis nővérével játszott, a tóba esett
és már közel volt a megfuláshoz, midőn anyja legöregebb
leányával oda ért, s a már eszméletét vesztett gyermeket
megmentette. Ez időtájt Lateau özvegy már felépült és
maga és gyermekei számára a mindennapi kenyeret napszámban kei-este. A nélkülözés évei voltak ezek a szegény
családra. Gyakran még a legszükségesebbekben is szenvedtek hiányt, és nem ritkán kellett vacsora nélkül éhes gyomorral lefeküdniök. A zord téli napokon néha sem fiitőjök,
sem meleg ruhájok nem volt, ugy hogy a hideg ellen magukat eléggé védeni sem voltak képesek. Az özvegy-anya s
az árva-gyermekek egyiránt szenvedtek ; de jámbor szivök
nemes érzete őket béketűrőkké, sőt vidám s derült kedély üekké is tette. Főleg Luizán lehetett már leggyengédebb
korától fogva észrevenni, hogy a szenvedés és szükség közepette legnagyobb megelégedést és zavartalan gyermeki
vidámságot tanúsított.
Midőn a kis Luiza 8 éves lett, egy beteges öreg nö kiszolgálására rendeltetett, és már gyenge korában is feltűnt
a betegápolásbani ügyessége és kitartó buzgalma. Ezután 5
hónapon át iskolába járt, hol az olvasás- és Írásban némi
csekély ismereteket szerzett és valami kevés hitoktatást is
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nyert. O itt éles felfogást és szép szorgalmat tanusitott. Korának 11. évében az első szent áldozáshoz járult. Valamivel
később egy hetven éves nagynénje házában találkozunk
vele Manageban. Két évig volt ö itten, s ez idő alatt iránta,
mint valami kis irgalmas apácza iránt, mindenki bámulattal
telt el. Gyakran történt, hogy miután nappal a gond és
munka őt kifárasztotta, a beteg ágyánál az éjnek egy részét
is átvirrasztotta. A nagynéne halála után egy úrnőnek szolgálatába szegődött Brüsselben. Itt azonban csak három hétig maradt. Kevéssel ugyanis Brüsselbe jövetele előtt, még
Manageban, egy tehén által letiportatott s ennek folytán
súlyos belsérülést szenvedett. 0 ugyan a jelentkező fájdalmakat eleinte nem is vette fel; de a betegség csakhamar oly
aggasztó mérvet öltött, hogy sietve kellett Bois d'IIainebe
visszatérnie. Betegsége igen súlyos volt; de ő azt a legnagyobb türelemmel viselte el. A leghevesebb fájdalmak kínozták és csaknem a sir szélére juttatták őt ; de ajkain a
panasznak egy hangja sem lebbent el soha. Luiza e halálos
veszélyből felépülvén, testvéreivel együtt varrni tanult ; de
egyelőre, leginkább anyjával, napszámba járt. Ekkor történt, hogy a choiera 1866-ban Bois d'Haineben is dühöngeni
kezdett. E kór rémülést és borzadást keltett minden oldalon,
és oly gyengeségeket is juttatott napszinre, melyeket lehet
ugyan érteni és tán menteni is, de egyszersmind mélyen f á j lalni kell. Igy a járvány hét tagból álló bizonyos munkáscsaládot is meglátogatott. A négy, már felnőtt fiu borzadva
hagyja el a szülői házat, melyben az apa, az anya és a nővér magukra hagyatva kínlódnak. Luiza, az idegen Luiza
azonban vigasztaló angyalul jelen meg közöttük és utolsó
óráig ápolja a férfit és a nöt; megjelen eközben, bánat által
vezetve, a négy fiu is, de csak az ajtóküszöbön ; nem mer
bemenni a halotti szobába, előhoz azonban mégis egy tar«
2*
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gonczát és azon a még élö nővért a házból kiviszi. A szobában feküdt még a két hulla, és egyikök sem merte azokat
eltakarítani. Luiza tehát elkészítteti a koporsókat, a hullákat önmaga beléjök teszi és elhívja nővérét, Adelinát, kivel
együtt azokat nagynehezen a temetőbe viszi. E két leányka
„csudája lett a világnak, az angyaloknak és embereknek". 2 )
Látva őket néhány távol álló férfiú, üdvös szégyenérzet által
ösztönöztetve, végre magok is neki bátorodtak és a súlyos
terhet a temetőbe vinni segítették. Az élő hit a gyenge leányból is semmi veszélytől vissza nem rettegő valódi hőst teremt ! — Luiza még korábbi éveiben is szívesen ment el a
szenvedőkhez és virrasztott vigasztaló angyalul a bois d'hainei nehéz betegek ágya mellett. Szivének e vonzalma főleg
az emiitettem cholera-járvány alkalmával gyuladt magas
lángra ; miért is megkérte anyját, engedné meg a cholerabetegeket ápolnia. Azonban kérése megtagadtatott. Ekkor a
részvét s a gyermeki engedelmesség közt kiütött lelkiharczban imához fogott ; és a jó Isten, ki meghallgat minden nemes óhajt, őt győzelemre segítette. Szeliden és enyelegve
ismétli e jó lélek az előbbi kérést, és a legnagyobb bizodalom hangján biztosítja az aggódó anyát, hogy Isten őt meg
fogja otalmazni. Az anya csak nagynehezen adta végre beegyezését és Luiza a jó Isten és felebarátjai iránti szeretetének kettős szárnyain ment házról házra a plébánossal
együtt. Ahonnan mindenki futott, ott e két lélek megjelent
és készséggel hozta életét áldozatul szenvedő testvéreiért.
Mindenki bámulta e 16 éves kedves gyermeket; de senki
sem merte hősies példáját utánozni. Lelkének e nemes vonása ma is mogvagyon; látni őt most is minden betegágynál, a hol csak segélye szükségesnek vagy hasznosnak
látszik.
A jó Isten ez angyali lénynek önfeláldozó szeretetét
egy uj — kereszttel jutalmazta. Az 1867-ik év elején Luiza
egészsége a legaggasztóbb mérvben gyengült meg. Heves
főfájdalmaihoz nagy torokfájás és mindinkább növekvő étvágyhiány csatlakozott. A nyáron át már csaknem egészen
megtörtnek látszott. Dolgait azonban nem akarván teljesen
abbanhagyni, baját, a meddig lehetett, csak lábon hordozta.
Szeptember hóban a torokfájás oly magas fokra hágott,
hogy lefeküdni kényszerült és néhány nappal későbben,
1867. szept. 18-kán, a haldoklók szentségeivel is elláttatott.
Két nap multával Luiza már a sir szélére jutott ; eszméletlenül feküdt szegényes ágyán és hozzá a plébános is elhivatott, hogy a haldoklónak segélyére legyen. Ekkor a családtagok a la salettei boldogságos Szűzhöz kilenczed-ajtatosságot kezdettek meg, hogy a kedves beteg számára a jó Istentől a szeplőtelen Szűz Mária közbenjárása által gyógyulást
esdjenek le. Alig kezdették meg a szent kilenczedet, a haldokló szemeit felnyitotta és határozottan kijelentette, hogy
ö ezuttal nem fog meghalni. Tejet kért, ivott és meggyógyult.
Három hét múlva e felgyógyulás után uj és még komolyabb bajba esett. A leghevesebb ideges fejfájás rohanta
meg őt és e fájdalom balkarja-, oldala- és lábára kiterjedt.
E betegség iszonyúan kínozta őt. A következő 1868-ik évben e baj még inkább fokozódott és ehhez hóna alatt képződött fájdalmas, veszélyes fekély is járult. A szegény ártats

) Kor. I. lev., 4, 9.

lan szenvedő három héten át éjjel és nappal fejét az asztalon nyugtatva széken ült; mindazonáltal hősies türelemmel
szenvedte kinjait, nem jött panaszhang ajkaira és arczán sem
volt lehangoltság észrevehető. Márczius 29-kén veszélyes
vérhányás állott be nála ; az orvos tehát megparancsolá,
hogy ha többi fajdalma is nagyobbodni fog, feküdjék le.
Luizát oly aggasztó gyengeség fogta el, hogy az orvos rendelte labdacsokat és egyéb orvosságot is alig vehette ba ;
csakis kevés vizet volt képes lenyelni nehézség nélkül. Állapota aprilhóban napról napra roszabbra változott, s e hó
15-kén maga is azt hitte, hogy meghal. Elbúcsúzott tehát
övéitől és későn este, miután erejében teljesen megfogyatkozva, a halált minden pillanatban lehetett várnia, a szentségekkel elláttatott. Ekkor fordulat állott be. A sz. áldozás
után a beteg arra érezte magát ösztönöztetve, hogy egészségeért könyörögjön. És midőn imáját bevégezte, környezete
előtt kijelentette, hogy most sem fog meghalni. Fájdalmai
azonnal megszűntek. De a hoszu szenvedés okozta gyengesége még april 17-kén is olyan nagy volt, hogy ágyát csak
néhány pillanatra hagyhatta el. A következő napon kétszer
kisérlette meg a felkelést ; de most is csak néhány szempillanatig maradhatott fenn. „Negyedszer, mondá mosolyogva,
majd felkelek és minden jól lesz ; 21-én pedig a sz. misére
megyek és a templomban áldozom". Senki sem akart e szavaknak teljes hitelt adni, mert gyengesége még mindig a
legnagyobb fokon állott. Mindazáltal Bois d'Haine lakosai
ugy gondolkodtak, hogy Luiza szent leány és ennélfogva
lehetséges, hogy Isten neki igéretett tett. A kedves beteg
april 21-ét megelőző éjjel semmit sem akart magához venni,
ismételve állítván, hogy másnap reggel áldozni megyen. Ez
keddi nap volt, és Luiza anyjának és nővéreinek bámulatára
e napon csakugyan korán reggel felkelt. Eddigi gyengesége
egy szempillanat alatt teljesen megszűnt. Luiza még nővérének felajánlott karját sem akarván elfogadni, ment a leg zivatarosabb időben a templomba. Itt már az egész község
várta őt, saját szemeivel akarván arról meggyőződni, váljon
Luiza csakugyan el fog-e jönni, miként mondotta volt. O
szavát tartotta és teljesen helyreállt egészséggel lépett reggeli 7 órakor az Urnák sz. házába. A meglepetés általános
volt. Luiza nem foghatta fel, hogy a templom hétköznapon
miért vau oly tele ; és öröm és bámulat rezgett az egész népsokaságon végig, midőn mindnyájok jótevője közéjök lépett.
Luiza elvégezte ajtatosságát és reggelire anyjához ismét
visszatért. Az 1868-ik évi aprilhó 21-ke egcsz Bois d'Hainenak örömnapja volt. E pórok- és napszámosokból álló népnek izmos egyénei örömkönyeket sírtak. Három nappal k é sőbb a kedves Luiza az Ur Jézus Krisztus sebhelyeit nyerte,
melyekre öt édes Üdvözitőnk a szenvedések tisztító tüze
által minél méltóbbá tenni akarta.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
P ß s t j julius 2. R e f l e x i ó a v á l a s z t á s o k e l s ő
n a p j a i r a . E hónap első napja meghozta a sokak által
várva várt időszakot — a képviselőválasztás kezdetét vette.
E nap sok reményt sírba temetett, sok vágyat kielégítetlenül hagyott, sok csalatkozást okozott jobbra, ugy mint balra
és csak azok nem csalatkoztak, kik a liberalismust és vele
együtt hazánk modern szellemű irányát ugy és annak v e t -
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tek, amint van, a minőnek természete szerint venni kell. A
liberalismus zsarnok, katholikus-, keresztényellenes, ha választ, a szabadságot elfojtja, nehogy a keresztény elem győzelmet vivjon ki, és a liberalismus harczosait a törvényhozó
testületből kizárja és végczélját megsemmisítse.
A választások első napja csakugyan nem várakozásunk ellenére, hanem épen, bár fájdalom, várakozásunk szerint ütött ki — nekünk nincsen miért örülni e napnak, nincsen
különösen, ha a fővárost veszszük tekintetbe, melynek hatása azonban bizonyára érezhetővé lesz az egész országban.
Ezért mondjuk különösen, hogy nekünk nincsen miért örvendeni e napnak. Budapest ugyancsak hét követet küld, ami
magában véve még nem nagy veszedelem lenne, hanem veszedelem az, hogy e hét követ mintájára fog ez a többi háromszáz és néhány képviselő is megválasztatni. Ez pedig
megdöbbentő, ha fontolóra veszszük, hogy kik és minő szellemi emberek választattak mag Budapesten.
Csütörtökön julius 1-én este a távirda már jelenthette
az országnak, hogy Budapesten, Mária-országának fővárosában képviselőkül megválasztattak Deák Ferencz, Pauler
Tivadar, Jókay, Csernátony, Wahrmann, Horn és Házmán.
Az első kettőről ismeretes dolog ugyan, hogy katholikusok,
de nem ismeretlen az sem, hogy Deák beszédje azon központ,
honnan az országgyűlés kiindult a katli. egyház leigázására,
kinek szelleme uralkodik ma is a liberális párt felett, mely
szellemnek hatása alatt és következményéül történt meg
későbben az a hallatlan eset, hogy egy kath. püspök hitének nyilt megvallása miatt ad audiendum verbum regium
megidéztetett és egy minister kinyilatkoztatta, hogy még a
dogma is alávettetik a placetum regiumnak. Igy a katholikus követek sem hoznak mindig vigaszt nekünk, sőt fájdalommal tölt el, hogy különben hirneves hiveink a liberalismus árjában úsznak. Mit várjunk tehát akkor a két protestánstól, kiknek, mint szerkesztőknek lapjaiban naponkint
dühös támadásnak van kitéve mind az, mi katholikus, sőt
az is, ami keresztény ? mily reményt nyújt a két izraelita, kiknek egyike mint .konfessionslos', államtitkári esküjét csak azért tette le, hogy fizetését megkapja ? és Házmán, kiről állitják, hogy katholikus lenne? nem ő irta-e
alá a 27-es bizottság által kidolgozott törvényjavaslatot
az egyház és állam közti viszony rendezéséről? aláirásával nem bizonyitotta-e, hogy ő kész a katholikus egyházat
bilincsekbe verni ?
Valóban a fővárosi választás oly képet nyújt, melytől
önkénytelenül is el kell borzadnunk, pedig ez jel, mely
annyit jelent, hogy a vidéken is ily szellemi képviselőket
kell választani, és ha számba veszszük a liberalismus szervezett voltát az országban, ugy el lehetünk rá készülve,
hogy a jel nem hiába tüzetett ki, hogy csak alig számba
vehető lesz azon töredék, melyet a kath. egyház iránti jó
szándék fog vezetni, de akkor itt is lesz a diluvium, ami pedig annyival is inkább fáj, mert, mint ez már eddig is olvasható, testvéreink, kath. papok is elősegítették ama párt jelöltjének bukását, moly a jelen körülmények közt, ugy vallási, mint nemzeti szempontból egyedül megbízható. Hiszi,
hiheti-e még valaki, hogy ily előzmények után nálunk a
kulturkampf kimarad? hiszi, hiheti-e valaki, hogy a fuzionált párt nem első feladatának fogja tartani azt végrehaj-

tani a kath. egyházon, amit a liberalismus részére az alkotmányos korszak kezdete óta előkészített? talán akkor mondana le a liberalismus az egyház elleni gyűlöletéről, mikor
leghatalmasabb, mikor, mint még sohasem, legközelebb van
czéljához és azt legkényelmesebben végrehajthatja? Ne
csaljuk meg magunkat, hanem inkább készüljünk a legvégsőre, mert a választás első napja erre elég okot szolgáltat. A
Pest, julius 1. A p r o t e s t á n s o k g r a v a m e n j e i
a k a t h o l i k u s o k e l l e n . Volt idő, midőn magunk is j e len voltunk kath. esperes-kerületi gyűléseken, de azért-e,
mert már mi kath. papok természetünknél fogva bárány
türelemmel viseltetünk más felekezetű atyánkfiainak botlásai, vagy ellenünk elkövetett sérelmeik iránt, vagy azért-e
mivel ily sérelmek tényleg nem fordultak elő, elég az hozzá,
hogy gravamenekkel protestáns atyánkfiai ellen tudtunkkal
senki sem állott elő, s valószinüleg ez ma is a legritkább
esetek közé tartozik. Máskép áll ez ami szeretett protestáns
atyánkfiainál, amint erről a ,Prot. E. s I. L.'-ban majdnem
minden száma tanúskodik. Azok a vad (?), törvényszegő (?)
kath. papok semmit sem tartanak tiszteletben és igy a prot.
lelkészek értekezései telve vannak folytonos panaszkodással ellenünk, sőt számtalanszor a ministeriumhoz is fordulnak ellenünk a sérelmek orvoslása miatt.
Igy történt, a hogy bács-szerémi ágost. hitv. lelkészi
kar junius 1-én Újvidéken értekezletet tartván, a testvérek,
már t. i. a nt. lelkész urak közül többen keservesen —ej,ej !
— panaszkodtak, hogy a róm. kath. plébánosok az interconfessionalis törvényeket igen gyakran megsértik. Miért is
határoztatott : „miután a magyar kormány a törvénytelenül
eljáró r. kath. plébánosokat épen nem bünteti — ugye bár
megnyúzzák őket ? — és ez által az általuk űzött ököljognak
kedvez, a pastoralis prudentia azt tanácsolja a testvéreknek,
hogy ők épen ugy tegyenek a mint a törvénysértő plébánosok már tettek".
Hogy a nagytiszteletü urak a katholikus plébánosok
ellen panaszkodnak, az előttünk fel nem tűnik, panaszkodni
fognak ők ellenünk, denunciálni fognak ők bennünket
mindaddig, mig C3ak létezni fogunk, de már az egy kissé mégis gyanús előttünk, hogy a panasz nincsen részletezve, hanem csak ugy általánosságban van előadva. Hanem bocsássuk meg nekik még ezt is, ne szóljunk hozzá e gravamenhez,
majd elvégzi ezt helyettünk Szász Károly miniszteri tanácsos ur, kihez a ,P. E. S I. L.' utján a fennebbi panasz és határozat szintén eljutott.
Mi még nem részesültünk oly szerencsében, hogy oly
magas helyen a nyilvánosság előtt tett panaszaink figyelemre méltattattak volna, de ily figyelemből, minőben az
atyafiak részesültek, nem is kérünk. Szász Károly ur
ugyanis, midőn előadta volna, mikép tárgyaltatnak a cultusministeriumban az oda felterjesztetni szokott vallási gravamenek, oly módon nyilatkozik saját feleiről, hogy azt a figyelmeztetést valószinüleg nem teszik az ablak közé. Szász K. ur'
először is elismeri, hogy csakugyan „igaz, miszerint a ministeriurxi akár kath. plébánost, akár prot. lelkészt, illetéktelen keresztelés, esketés, temetés stb. égbekiáltó bűnéért
elevenen megsüttetéssel nem büntet, mint a tisztelendő testvérek kivánni látszanak, úgymond, legalább a kath. plébánosok irányában. (No, hát a nt. urak ugy gondolkoznak,

14

hogy jobb ha a kath. plébánosok bőrét pörkölik, mint az
övékét.) Mit mondjak, úgymond tovább Szász K. ur arra a
pastoralis prudentiának nevezett eynismusra, mely azt tanácsolja, sőt nem átalja határozatul kimondani, hogy a törvénysértést — ami szerintünk bizonyosan nincsen — hasonló törvénysértéssel kell megtorolni ! Papokhoz, tisztelendő ,testvérek'-hez illő tanács ez ? Ha Pál ellopta a lovadat és felteszem, a biró nem tesz neked igazságot : te is lopd
el a Pál lovát, vagy pláne a Péterét, a hol éred ; — mert
ritka eset lesz az, hogy épen azon a kath. plébánoson torolhatnók meg a törvénysértést, aki azt rajtunk elkövette. Az
ilyen tálió már igazán ököl-jog ám ! Óvakodjunk, oly panaszt, sőt vádat emelni a világ előtt, hogy minket a törvény
nem véd; mindenek felett pedig, midőn a törvénysértés
miatt panaszkodunk, ne gyürközzünk hasonlóra magunk" •
Szász Károly válaszából megtanulhatjuk, hogy az
atyafiak türelmetlenségükben már odajutottak, hogy ezt
saját feleik is megsokalták és késztetve érzik magukat,
hogy őket rendre utasítsák, itt is van már egyszer az ideje,
hogy valaki megmondja világosan az atyafiaknak, hogy ne
szóval hánytorgassák már egyszer a türelmet, a törvények
iránti tiszteletet, hanem inkább tettel gyakorolják, mert az
már mégis csak sok, hogy ők követelik a kath. plébános >któl a törvény tiszteletét és ők ugyanakkor összeesküdnek a
törvény ellen ; az ököljog vádját emelik ellenünk de nem
bizonyítják, és ők határozatilag kimondják, hogy ők ököljogot fognak ellenünk gyakorolni. Hol hallotta azt valaki
valaha, hogy kath. papi testület ily határozatot hozott
volna! Sz. K. urnák mi igen lekötelezve érezzük magunkat,
hogy leleplezte saját hitfelei eljárása módját irántunk és
megmagyarázta nekik, hogy az ő kedvükért ma nem lehet
még bennünket megpörkölni ad maiorem protestantismi gloriam-, talán jövére szerényebbek lesznek az atyafiak, vagy
legalább is békésebben tűrik míg a 19-ik század humanismusa az amphitheatrumot részünkre elkész'ti, ámbár lehet,
hogy az nem csak ami részünkre készittetik.
Berlin. S z o m o r ú s e j t e l m e k teszi k nehézzé felhivatalos lapjaink s hivatalos köreink szivét. „Az állam barátai érzik nem kevésbbé, mint az ultramontán párt" —
mondja a ,KÖln. Ztg.1 — „hogy oly állapotokba belebonyolódtunk, melyele egyhamar megoldathatlanok. Mindkét rész
mindent az időtől vár, a clericalisok azon remény nyel vigasztalják magokat, hogy majd lesz idő, mikor ismét rájok
szorulnak, s akkor majd abbanhagyják a velők való huzakodást; az állam viszont a maga részéről mindent oly nemzedéktől vár, mely más befolyások alatt növekedett fel. A
jelenkortól senki sem vár semmit, az a hareznak van szentelve, s hozzá kell szoknunk azon gondolathoz, hogy az állam nehéz, chronicus bajban sinylődik, melyet csak türelem és
kitartás által győzhetni le. Az ezidén hozott egyházügyi törvények, mint már régebben követeltük, jobbadán a temporaliák terére szorítkoznak, ugy hogy a szellemiek terét ezentúl
ép ily mérvekben már el lebetend hagyni ; sőt azt merjük
mondani, hogy igy fogva fel a dolgot, a májusi törvények
némely pontját tetemesen enyhiteni lehetne" . . . .
Ha ez nem ,canossai' sejtelem, akkor nem tudjuk, hogy
mi; csak hogy az idézett lap e tekintetben félénkebbnek
látszik, — meglehet; hogy azért oly félénk, mert felhivata-

los, s ennél fogva többet tud a többinél — tehát félénkebbnek látszik, mint egynémely laptársa. A ,Post' legalább
erélyesen tiltakozik minden ,enyhités' ellen: „Hadd okuljon
a katholikus nép önkárán", úgymond; „akkor majd felülkerekedik a mérsékelt párt" . . . . mely nyilatkozat annyiban
felette becses; mert nyiltan kimondja, hogy a ,culturharcz'
nem a pápa, nem a hierarchia, nem a jezsuiták, az ultramontanismus, vagy Isten tudja, mi ellen irányul, hanem
egyenesen a katholikus nép ellen ; mely előtt, ugy reméljük,
e vigyázatlan nyíltság nem fog kárba veszni.
Még nyomottabb hangulatu ugyancsak a ,Köln. Ztg.,
egy másik czikke, melyben ezt mondja: „A római hierarchiával való harcz termeszeiénél fogva igen nehéz és kényes,
s majd csak a végén válik meg, hogy melyik fél lész a győztes" ;
oda át tehát, az ellentáborban már nagyon félnek ;
mi katholikusok pedig épen nem félünk ; mert tudva, hogy
Isten az, ki egyházunknak harczait viszi, előttünk nem lehet kétséges, hogy: „melyik fél lesz a győztes".
E közben azonban még vigan foly a ,culturkampf'.
Legújabban is a berlini katholikus legényegylet, mely már
régóta, a Kullmann-komédia óta felfüggesztve volt, végképen feloszlattatott, mint állitólagosan politikai, más hasonirányu egyletekkel összeköttetésben álló egylet. Hogy ebben
egy szó igaz sincs, az époly kevéssé nyugtalanítja Tessendorf államügyész lelkismeretét, mint ama másik körülmény,
hogy a hasonló vizsgálat alatt állott kölni kath. legényegylet már régen felmentetett. Ily bírói ellenmondások azonban
Poroszországban a liberális aera alatt épen nem tartoznak a
ritkaságok közé. A katholikusok mainzi egylete, melynek
elnöke Loe báró az egyik helyen felmentetik az ellene emelt
vád alól, a másikon pedig elitéltetik s feloszlattatik, mindez
alkalmasint csak azért, hogy a katholikus nép respectust
concipiáljon a liberális —szabadkőműves bírói testület iránt.
Sőt, mennyire nincsen kimeritve ellenségeink termékenysége egyházellenes törvényeknek hozatalában, mutatja
a ,Bresl. Ztg.' egyik berlini, félhivatalos levelezése, melyben az mondatik, hogy az oktober 20-án összeülendő birodalmi tanácsnak legelső dolga lesz, oly törvényt hozni, mely
minden körmenetet s egyáltalában istentiszteleti ténykedést
s egyházi nyilatkozványt a templomon kivül megtiltja \ S
megjegyzendő, hogy e törvényt birodalmilag akarják hozni,
nem csak Poroszország számára, igy remélik a kulturharezot végre valahára egész kiterjedésében átvihetni Bajorországba is, mi a berlinieknek mindig hő kivánatuk volt, s
most inkább, mint valaha, mióta elszigeteltségükben félni s
Canossáról álmodozni kezdenek. Meglátjuk, minő eredményre vezetnek a legközelebbi országgyűlési választások
Bajorhonban ; mert ezek ugyan nagy kihatással lesznek a
német katholikusok sorsára.
S hogy oda visszatérjünk, a honnan kiindultunk: Canossára — váljon nem visszavonulási jel-e, midőn a magdeburgi közigazgatási kerületnek főnöke majdnem rimánkodó
hangon fogalmazott köriratot bocsát a kerület papjaikoz,
melyben felkéri őket, hogy : „az Isten áldja meg Uraságtokat, küldjenek be valami jelentésfélét, hogy az állami törvényeket elismerik, bármily alakban is leggen az fogalmazva,
s legott folyóvá teszem járadékaikat
" s ime, a kerület
katholikus papjai még ennek a furfangosnak sem mentek
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lépre. Vagy az micsoda, mikor most egyszerre eszébe jut a tetett s bebizonyított hithüsége e próbát is állandja ki ;
cultusministernek, miszerint papi functiónak elvégzése egy mindenek előtt pedig Istenben bízunk. A mint megszoktuk,
üresedésben lévő plébániában fel nem függesztett pap által szünet nélkül drága hazánk jólléte-, s a bajorhoni kath.
nem képezhet okot az illetőnek májustörvényi roegbiin- egyháznak fentartásáért Istenhez esedezni, ugy főleg a vátettetésére ; — midőn épezért a katholikus papoknak több lasztás napjaiban küldendjük ég felé forró imáinkat, hogy a
száza bezáratott már ; sőt az országból is kiutasittatott. Vál- Mindenható áldását adja ránk; megyénk összes papságát
jon ily körülmények közt téved-e valaki, midőn azt mondja, pedig, valamint híveink összletét arra kérjük, hogy ez imáhogy a ,culturkampf' semmi egyéb, mint a páholyban a ban velünk, főpásztorukkal egyesüljenek.
zsidósággal szövetkezett protestantismusnak szemtelen cynisE főpásztori szózat jul. 11-én a plébániai isteni tisztelet
mussal vitt irtó háborúja a kisebbségben levő katholicismus alatt minden toldalék vagy magyarázat nélkül a szószékről
ellen? — bár más országoknak katholikusai okulnának ebből. felolvasandó. München, az apostolok fejedelmeinek, szent
München.
Az é r s e k n e k k ö r l e v e l e a z o r - Péter s Pál napján 1875. Gregor érsek.
s z á g g y ű l é s i v á l a s z t á s o k ü g y é b e n . Gergely satParaj/-le-Montai.
J u n i u s 1 6 - a (Vége.) Két óraa főmegye összes t. papságának s híveinek üdvét s áldást kor a zuave-ok, vezérök különös kívánatára a Sarlós B.
az Urban.
A.-ról nevezett kápolnában gyülekeztek, hol a tábornak a
Legkegyelmesebb Urunk s Királyunk ő felsége m. hó következő beszédet intézte hozzájok :
5-kéről kelt legmagasabb olhatározása által, az eddigi kép„Soha sem mernék e szenthelyen felszólamlani, ha nem
viselőháznak feloszlatása után uj választásokat rendelt, oly- volnék erre felhatalmazva, ha nem volnánk, úgyszólván,
képen, hogy az ősválasztások julius 15-éu, a képviselővá- magunk közt, s ha nem zászlónk árnyékában, védelme alatt
lasztások pedig jul. 24-én menendenek végbe. Ezen válasz- tudnám magamat. Valahányszor e zászlóra tekintek, kis
tásoknak roppant horderejéröl bajor hazánkra nézve meg csapatunknak eme szent ereklyéjére, lehetetlen, hogy
van győződve mindenki, aki a közéleteseményest éber szem- eszembe ne jusson ama szent apácza, melynek az Ur, ezelőtt
mel kisérte. Igen lehetséges, hogy azok nagyon fontosságú kétszáz évvel megígérte, hogy Francziaország boldogságát
korszakot nyitandanak meg Bajorhon történetében.
legmagasabb pártfogása alá veendi".
„Akkor kevesen hittek neki, s ki merte volna még
De mi az, mi ezen választásokat oly föfontosságuakká
teszi? Nem titok, hogy azok, kik a Krisztus alapította egy- csak sejteni is, hogy kétszáz évvel későbben egy üldözést
házban, a szabad kifejlődésnek, mint mondják, legnagyobb szenvedő pápa, épen ezen ígéretek alapján arra fogja felakadályát látják, s kik épezért minden, rendelkezésökre szólítani az összegyházat, hogy a legszentebb szívnek ajánlja
álló eszközökkel ostromolják is, — hogy azok ezen válasz- fel magát".
tások által is uj győzelmet remélnek, ugyanez irányban ki„Ha meggondolom, hogy e zászlónkat itt késziték ama
vívhatni. De mi legyen a mi drága hazánkból, ha oly szent apácza társnői ; itt késziték, hol annak ereklyéi nyutörekvésöknek sikerülne végképen érvényesülniük, mélyek- gosznak,élénkebben, mint valaha, azon vágyat érzem keblemnek szükséges következményét a keresztény hitnek elgyen- ben támadni, hogy mindnyájunkat neki s a szent Szívnek
gülése, a jó erkölcsöknek megromlása, s a halandók igazi, felajánljak; s ha ez alkalommal különös kegyelmet kérbelső békének s megelégedettségének tönkretétele, felbom- nünk szabad, kérjük tőle az erős, élő hitnek malasztját,
lása képezi ? Mert bár százszor is állítsák anyaszentegyhá- mely jó s rosz sorsban egyaránt rendithetlen, s a harcz közunknak ellenségei, hogy mit sem terveznek az egyház s a zepette sem veszti el soha szem elől ama fénylő világító torvallás, a hit s jó erkölcs ellen, eddigi ténykedésük gyümölcsei nyot, mely minden lépteinket igazgatja. Kérjük itt jelenlevő
után biztosan az ellenkezőt következtethetjük.
sz. Margitot, hogy adjon nekünk erős hitet Istenben, erős
Ezért, Szeretett Hiveim, ha azt akarjátok, hogy a ke- megingathatlan bizalmat a szent Szívben, s rendithetlent
resztény vallás Bajorhonban ne csak nyomorultan tengőd- zászlónk iránt — szóval, Uraim, adja, szerezze nekünk Jojék, hanem hogy fejlődjék s virágozzék, s a földi valamint a hanna d'Arc, az orleansi szűz hitét ; ama hitet, mely reményt
túlvilági létre kiható gyümölcseket hozzon, akkor élnetek nyújt s szeretetet kelt s ápol keblünkben, mely a legnakell választói jogotokkal, s helyes irányban érvényesíteni gyobb áldozatokra képesít".
„S most, egy gondolat-, egy vágyban egyesülve; isméazt. Érseki megyém katholikus férfiai ! nem csak a hazaszeretet birjon rá titeket, hogy válaszszatok, hogy bajor ha- teljük azon felajánlási imát, melyet maga ő szentsége renzánk közjóléte előmozdittassék és biztositassék ; hanem kö- delt, s melyet régi bajtársaink egyike olvasand fel, kinek
zös édes anyátok, az anyaszentegyház iránti szeretet is kö- egyedül van erre joga; mert ő pap".
telességtekké teszi, hogy válaszszatok avégből, hogy annak
Ezután Viliéle, jézustársasági atya, X. Károly egyik
törvényesen szerzett jogai biztosíttassanak s békés, áldásthozó hajdani ministerének unokája olvasta a felajánlási imát. A
működése egész terjedelmében védelmeztetve fentartassék. hadfiak, egyik a másik után megcsókolák a zászlót, s méAzért szavazatotokat csak oly férfiakra adjátok, kik ke- lyen meghatva távoztak a szent helyről.
resztény hitöket szóval s tettei is bebizonyították már, s
Mig ezek a fentnevezett kápolnában történtek, addig
kiknek rendithetlen bátorság s megingathatlan hűsége arról a charollesi fasorban a szakadó eső daczára is tömeges körkezeskedik, hogy minden esélyek közt a trón s a haza, a val- menet rendezkedett ; kár, hogy az eső a hitszónoklat h a t á lás s az egyház, a törvény s a közrend védelmére kelnek.
sát azáltal csökkenté némileg, mert a szónok hangját nem
Erős bizalommal elvárjuk a megyénkbeli választások- kevésbbé, mint a hallgatók hallérzékeit tompitá. De azért
nak eredményét. Megyés híveinknek annyiszor már feltün- az estéli isteni tisztelet s a nyolcz órakor rendezett fáklyás
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körmenet annál fényesebben sikerültek. Egy lyoni pap rövid, de velős beszéde után a felajánlási formula mondatott
el, melyet a nép sokasága illedelmes hangon szóról szóra
ismételt. Ugyanez, ugyanezen időben a Visitatio kápolnájában is történt.
Ez volt junius 16-a Paray-le-Monialban. A zarándokoknak száma, magoktartása, buzgóságuk, ajtatosságuk,
mondhatom lelkesedésök olyan volt, hogy azt látni kellett,
leirni ilyesmit nem lehet, s meg vagyok győződve, hogy
mindenki, aki e nevezetes napot ezen szent kegyhelyen tölt—
hetni szerencsés volt, a legmélyebb maradandó emlékeket
vitt onnan magával haza.

VEGYESEK.
= Mint Esztergomból irják nekünk, ő Emja, a bibornok-herczegprimás julius 3-án a legközelebb elhunyt Ferdinánd császár s király ő felségeért ünnepélyes gyászmisét
mondott, melyen a katonai s polgári körök fejei, az ajtatoskodók sürü száma s az összes tanuló ifjúság elöljáróikkal
egyetemben részt vettek.
— A deákok csinálta kis forradalmak mindinkább jobban divatba jönnek. A Chalons-sur-Marne-ban levő felsőbb
ipartanodának növendékei junius 23-án néhány rendetlenkedőnek megbüntetése miatt akkora terjedelmű lázadást
inditottak meg, hogy az intézetet katonailag megszállair., s a
főbb matadorokat vasra veretve elvezetni kellett. Az intézett természetesen „hitfelekezetnélküli". Ily események hathatós érvek a felsőbb úgymint alsóbb oktatásnak tökéletes
szabadsága mellett, melyért épen most Dupanloup s társai
szokott fényes erélylyel s ügyességgel küzdenek a franczia
nemzetgyűlésben, ámbár az ettől vesztét joggal féltő liberalismusnak nyakas ellentállása miatt, még mindig váltakozó
szeren csévél. — Nagy feltűnést okozott ez előtt két évvel, midőn a klagenfurti főreáltanodának 8 tanítványa a népszámlálási iveken ,confessionslos'-nak vallotta magát. Ezekre
nézve a ,S. RBl.' legujabbi száma azon szomorúan érdekes
h irt hozza, hogy egyik közülök tavai Gráczban felakasztotta
magát, a másik ugyanott vérhányásban mult ki, s egy harmadik, Suche János, május 6-án, Fürstenfeldben, Steierhonban agyonlőtte magát, hol valamely gyárban alkalmazva v o l t . . . .
— Poroszország Lissa nevű városában történt, hogy a
liberális polgármester ukázt bocsátott ki, mely szerint ezentúl semmiféle házasulandó feleket össze nem adand, sem ez
alkalommal oly tanukat el nem fogadand, kik nem „in veste
nuptiali" jelennek meg, mely alatt a bölcs hatóság tüzetesen
a férfiakra nézve a ,frakk'-ot értette. Történt azonban továbbá, hogy junius 8-án Konki erdész jegyesével s a törvényesen szükséges tanukkal megjelent a polgármester előtt,
de ,frakk' nélkül, miért ez indignálódván az egész társaságot ismét szentirásilag : „eiecit a facie sua". Konki azonban
sem hagyta a dolgot, hanem a kerületi főnökhez recurált,
ki a polgári actus végrehajtásá ,frakk' nélkül is elrendelte.
A polgármester azonban még most sem tágított, ugy hogy a
házasulandók kénytelenek voltak a helytartósághoz folyamodni, honnan aztán távirati uton parancs érkezett, hogy
a polgármester rögtön teljesítse kötelességét, különben hivatalától függesztetik fel, s ezenkívül még 150 marknyi birságra is ítéltetik. így aztán sikerült Konki uramnak ,frakk'talanul összeadatni a liberális polgármester által, mit mindenesetre csak azon erélynek köszönhet, melylyel annak
illetéktelen követelésével szemben infractus restitit.
— A német katholikusok egyletének nagygyűlése, hallomás szerint talán augusztus közepén fog megtartatni. —
A londoni katholikusok jun. 5. meetinget tartottak Norfolk
herczeg elnöklete alatt, melyen egy uj kath. templomnak

a Tower-Hill nevű városrészbeni épitése felett tanácskoztak. A templom 10000 fontba fog kerülni, melynek fele már,
együtt, van a többire nézve a gyűjtések legjobb eredménynyel folynak.
— A liberális sajtó a maga idején nagy lármát ütött a
müncheni, u. n. Spitzeder-ügygyel ; mert ezen csaló véletlenül katholika lévén, egyéb fogások közt, melyek által a
könnyen hivőket becsületessége felől meggyőzni iparkodott,
azt is használta, hogy emberei által kihireszteltette, miszerint üzleti nyereségének egy részét péterfillérre fordítja ; mi
azonban, a törvényszék hiteles megállapítása szerint merő hazugság volt. Legújabban azonban ezen ,katholika' Spitzeder
kisasszonynak nagyszerű concurrense támadt, oly asszonyságban, mely a .protestáns császárság', a ,jó erkölcs s jámborság' mennyei birodalmának kellő közepén, Berlinben, az
,evangyeliomi' tiszta tan felvilágosító s kedélynemesitő befolyása alatt époly nagyszerű csalásokat vitt véghez, mint
müncheni ,kath.' collegája. Kirst asszonyságnak hivják, társadalmi állására nézve „királyi főmosónő", tehát az ekklezsiának mindenesetre nem utolsó helyen álló tagja, mely
azon ürügy alatt, hogy magas állású személyiségek, (a koronaherczeg, egy külföldi császárné s a t.) számára bevásárlásokat tesz, majd ismét magas kamatú kölcsönöket szerez, óriási csalásokat vitt véghez, s az ekként összeszerzett
pénzt kedélyesen elmulatta. A törvényszéki tárgyalás alatt
egész kiállítást rendeztek a hamisított okmányokból, melyekkel a „királyi főmosónő", ki egyúttal a Gusztáv-Adolfegyletnek is igen buzgó, s — mert könnyen tehette — igen
áldozatkész tagja v*>lt, szerencsétlen áldozatait rászedte.
Már most mi azt mind a protestantismusnak róhatnók fel
bünül; de nem teszsziik; annál kevésbbé teszszük, mert például immár esztendeje elmúlván, hogy itt Pesten egy protestáns .paedagogus' a másikat, verekedés közben a szó teljes értelmében agyonmarta, anélkül, hogy tudtunkkal, a
vétkes megbüntetettett volna; megbarátkoztunk azon gondolattal, hogy a protestáns embernek minden szabad; s csak
nagy szerényen arra szorítkozunk, hogy ezen culturtörténelmi adatokat kellő figyelemmel gyűjtsük és közöljük.
— O szentsége, kinek ajkairól a katholikus időszaki
sajtónak napszámosai már annyi felbátorító szót hallani szerencsések voltak, legújabban ismét fányes jelét adá annak,
mennyire becsüli azoknak lelkismeretes működését, az által, hogy msgr. Nardinak, kinek fényes tolla évek óta épannyi erélylyel mint ildommal küzd az egyházért, egy gyönyörű arany órát, igen drága lánczon ajándékozott. — A
gnesen-po3eni megyének több előkelő főnemese Ledochowski
érseknek bibornokká emeltetése alkalmából hálafeliratot
intéztek a szentatyához. — Sokat hazudtak a bécsi s utánok a belőlök etetett pesti lapok azon fiascóról, melylyel a
montmartrei templomnak alapkő-letétele végződött. Néplázongásról, iszonyú záporesőről, a papok kifityöltetéséről s
hasonló dolgokról mesélt a zsidó phantasia ; — pedig mind
merő hazugság, az ünnepély a legszebb rendben s igen fényesen folyt le.
— A freiburgi érseki helynök, Dr. Kübel ismét^megbüntetetett, amennyiben egy le nem fizetett bírság fejében
500 mark árán bora árvereztetett él, s pedig 1800 liter, melyet Marbe ügyvéd — ki minden hasonló alkalommal hasonló minőségben mint ,egyetlen vevő' szerepel, 510 markon
vett meg. A számos jelenvolt közül nem akadt, a ki az á r verésben részt vett volna.
• Kegyeletes adakozások.
Nt. Khál József, bozsóki plébános, fidelibus fratribus
qui in Helvetia persecutionem patiuntur . . . .
10 frt.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig
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Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Havi szemle. — A bois dkainei élő kereszt. — Egyházi tudósitások: Pest. A közoktatásügyi tanács. Pest. A
,non possumus'. Berlin. Merő szédelgés. Belgium. Bismarck, a páholy és a petroleum. — Vegyesek.

Havi szemle.
(Vége.)

Még egy jelentőségteljes egyházi ünnepélyről
kell szólnunk, melynek szinhélye Páris volt, s melyet azért emiitünk ; mert azon k ö r ü l m é n y , h o g y a
benne n y i l a t k o z a t r a vergődött eszme, a kereszténység ösvényeire való visszatérésnek eszméje F r a n cziaországban nem csak m e g p e n d í t e t h e t e t t , hanem
lelkes, mondható lelkesült fogadtatást is találhatott, sejtenünk engedi, h o g y itt ott, épen az 1789-i
,eszmék' h a z á j á b a n a kijózanodásnak legalább h a j nala hasadni kezd ; b á r m i t m o n d j a n a k is judaei,
scribae et pharisaei.
Pedig azt mondta a bécsi ,Neue Fr.
Pregyik
zsidója : „Szégyen P á r i s városára nézve, h o g y falai közt a montmartrei ünnepély végbemehetett" ;
— hanem persze világra szóló esemény leendett, ha
v a l a m e l y piszkos ,parfum des juives'-vel telt. utczában zugzsinagóga n y i t t a t o t t volna m e g . . .
De h a g y j u k a zsidó v a g y zsidószolgának okoskodását s f o r d u l j u n k egy remek, egy n a g y s z e r ű
nyilatkozathoz, melyet u g y a n e z alkalommal a f r a n czia k a t h o l i k u s o k n a k egyik kiváló vezérférfia, Bournisien ur tett, midőn ezt m o n d á :
„Meg vagyok győződve, h o g y a Montmartre
hegyén végbement ünnepélyességaz 1789-i eszméknek polgári temetése lesz".
L e g y e n is ! Nem kételkedünk u g y a n , h o g y a
m a d ü h ö n g ő vihart még holnap és h o l n a p u t á n is, s
t a l á n e m a i n á l még erősebb is követni fogja ; a
forradalmi h y d r a , mig utolsó feje leütve leszen, még
nem egy, borzasztó kísérletet teend, ismét s ismét
görcsösen felemelkedni, t á n az eddigieknél is számosabb áldozatot elragadni ; h a l á l t u s á j a hoszadalmas
lesz s végrángatásai még iszonyú pusztítást tehet-

nek k ö z t ü n k ; de az is tény, h o g y halálos sebben
kinlódik ; mert hittan-történelmi tétel, h o g y a Szűznek m e g r o n t a n i keilend a k i g y ó fejét: „Inimicitias
p o n a m inter te et mulierem, et semen t u u m et semen illius : ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius" . . . .
Ne feledjük, h o g y e jóslatnak teljesedése még
uia is folytatódik, s f o l y t a t t a t n i fog, mig küzdő egyház létezik, azaz itélet napjáig. A Szűz s az alvilág
fejedelme örökké kiengesztelhetlen ellenségek maradnak, de Mária mindig meg fogja rontani a m a n n a k
fejét, s diadala mindig teljesebb, n a g y o b b és r a g y o góbb leend. I g y t a n u l j u k ezt a Szeplőtelen F o g a n t a tás kihirdetéséből, i g y a la salettei, a lourdesi jelenésekből; ezek képezik r e m é n y ü n k alapját, oszlopait,
legfőbb erősségét ; melyekről elmélkedve u j a b b erőt
s bátorságot n y e r ü n k azon szomorú küzdelemben,
mely m a n a p a kereszténység elveihez ragaszkodó
h a l a n d ó n a k e földöni léte.
Különös s feltűnő, h o g y a B. Szűz ujkorbeli
legcsudásabb megjelenései által épen s kizárólagosan F r a n c z i a o r s z á g o t tüntette ki ; amiért is épen
nem csudálkozunk, h a a f r a n c z i á k azzal kezdenek,
jó értelmében véve e szót : dicsekedni, h o g y országukn a k a világnak isméti megtérítésében kiváló szerep
jutott a Gondviseléstől, mely hit nem csekély mérvekben fokozza azon ajtatos buzgalmat, melylyel a
paray-le-moniali kegyhelyet l á t o g a t j á k , hol m a g a
az U r f r a n c z i a földön egy franczia nőnek jelent meg.
S váljon miért ne lehetne a Gondviselés legbölcsebb terveiben, h o g y a keresztény v i l á g n a k kijózanitását azon országból inditsa meg, mely ann a k elcsábításában is a vezérszerepet játszotta ? s
azon üdvös lendület, melyet a paray-le-moniali zarándokiások l e g ú j a b b a n vettek, midőn ott E u r ó p a
minden nemzete képviselve lévén, az U r első meg-
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jelenésének kétszázadik évfordulója valóságos nemzetközi ünnepélylyé tétetett ; e lendület ebbeli sejtelmünket majdnem meggyőzó'déssé érleli. Voltaire
hazája legyen az elsó', mely immár százados tévelyeibó'l bünbánólag kivetkó'zik, s Krisztusnak isméti uralkodása onnan vegye kezdetét, hol királyi
trónját legelőször feldöntötték ; hadd dühöngjenek
Francziaországnak a Rajna melletti szomszédjai,
hadd iparkodjanak ez üdvhozó, mert katholikusmoz
galmat a protestantismus fanatismusával s ajudaismus álnokságával, vagy mi e kettőnek testvérülése :
a páholy impertinentiájával meggátolni, — nem fog
nekik sikerülni — Ipsa conteret caput Tuwm !
E R a j n a melletti szomszédoknál sincs minden
igy, amint ők szeretnék; s ugylátszik, hogy a ,Mene,
Tekel, Upharsin' titkos ujja m á r m á r lassankint
hozzá fog, azoknak Ítéletét is megirni, kik a katholikus egyház ellen megindított irtóháboruban fővezéri szerepet játsztak. J u n i u s végén másodízben oly
férfiú ült Berlinben a vádlottak padján, ki 1870ben a pápa árulói közt annál jellemtelenebb szerepet játszott, mennyivel inkább leendett kötelessége,
mint becsületes ember vissza nem élni azon kiváltságos helyzettel, melyet mint egy külhatalomnak
diplomatiai képviselője élvezett. Arnim gróf junius
27-én becstelen sikkasztási kísérlet miatt kilencxhavi fogságra ítéltetett, államférfiúi p á l y á j á n a k
ezzel alighanem örökké vége szakadt.
A
de FI.1 igen sikerült g u n y n y a l a bibliai
Achitopheléhez (II. Reg. 15, 16 s 17 fej.) hasonlítja
azon szerepet, melyet Arnim Rómának a piemontiak
általi elfoglalásakor játszott. „Kilencz hónapi fogság" — mondja, „kevés lehet egy szegény ördögre
nézve, de borzasztóan sok egy Achitophelre nézve,
ki miután a n a g y r a v á g y á s ezer meg ezer kínjain
keresztülment volna, egyszerre a kitüntetések legmagasabb polczáról letaszittatik a megaláztatás
legmélyebb pontjáig. A ki most beláthatna szivébe,
ott egyebet sem látna a dtih s kétségbeesés legégetőbb fájdalmainál".
Midőn Dávid — akarom mondani : a pápa földi
hatalmának tetőpontján állott, akkor Achitophel
mint őszinte, jó tanácsadó tolakodott hozzá ; hűnek,
odaadónak szinlette magát, ajkai csakúgy áradoztak Absalon, — akarom mondani Victor Immanuel
— tetteinek kárhoztatásától
Voltak akkor emberek, kik Achitophel tettetését igazságnak vették ;
mig mások kellemetlen sejtelmek nyomása alatt
kerülték, mi bizalmat sem tudván iránta magokban kelteni.

Midőn aztán Absalon lázadása kitört, akkor
Achitophel rögtön ennek is barátul ajánlotta fel
magát, anélkül azonban, hogy ezért Dávidot elh a g y t a volna ; sőt anyira vitte arczátlanságát, hogy
mig egyrészt Dávidnak folytonosan azon tanácscsal alkalmatlankodott : adná fel Jeruzsálemet,
addig titokban átszökött Absalon táborába s arra
nógatá ezt : foglalja el a szent várost, minél előbb,
erővel, fegyveres kézzel.
A bibliai Achitophel, midőn második u r á n a k
kegyét is elveszte „stravit asinum suum, surrexit
et abiit in domum suam et in civitatem suam : et
disposita domo sua, suspendio interiit" ; — a berlini Achitophel u g y a n nem akasztotta fel magát, ne
is tegye
Isten időt engedett neki, hogy nemtelen árulása felett gondolkodjék s bánatot ébreszszen
magában ; azon embernek keze által sújtja őt, kit
önmegalázásig szolgált s ki a bünbeni czimborájából kiengesztelhetlen ellenségévé lőn.
E bűntárs junius végén, midőn volt barátját a
börtönbe taszítani sikerült, hatalma fénypolczán
képzelte magát; néhány rövid nap múlva pedig ő
is jónak látta, egy ideig félrevonulni, s a felett gondolkodni : váljon igazán-e oly előnyös dolog Európának, — mint magáról mondá : leggyülöltebb embere lenni?
H a e phrázisba van valami igaz, — s megléhet hogy van, akkor a maga embereit okozza ezért;
azon láthatatlanokat, kiknek parancsait ő, s azokat, kik az ő parancsait teljesitik ; de szűnjék már
egyszer a katholikusokat vádolni,mintha azok folytonos összeesküvéseket szőnének ellene s folytonosan
csak élete ellen törnének. Ezen most már háromszor vagy négyszer ismételt szinjáték már túlélte
magát, s ma már legfelebb azt bizonyitja, hogy a
kanczellár ur inventio dolgában nem épen nagyszabású szellem. Ne is mentegesse magát azzal,
hogy beteges, ideges
ha gyülöltetni akar, hát
legyen ; — de minden áron a halálra üldözettet játszani, az már kissé sok.
Beszéljünk világosan.
Két ellenkező dolog közül csak az egyik lehet igaz : v a g y igaz, hogy az állítólagos összeesküvések léteznek, vagy sem.
Ha nem igaz — s azt hiszszük, hogy nem igaz,
akkor méltóztassanak e hamis állitás folytonos ismétlését a komolyság — nem is mondjuk, hogy a
becsület Ítélőszéke előtt igazolni ; — ha igaz ; akkor
van jogunk követelni : vagy bizonyitassék be, hogy
a katholikusok azok, kik ezen összeesküvéseket
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szövik, vagy némuljanak amaz aljas, arczátlan rágalmak,
melyek az oktalan, amugyis ,hittanitói' által eléggé fanatizált nem-katholikus néppel elhitetik, hogy minden katholikus egyegy gyilkos, kit, mint a törvényen kivül állót, bárhol
találod, agyonüthetsz . . .
Azonban nézzük a dolgot kissé közelebbről.
Ha valahol egy gonosztett követtetik el, a legelső kérdés, melyet a biró feltesz magának ez : „ewi prodest" — ki
remélhetett ebből hasznot, előnyt, nyereséget? . . .
Már most kinek használhatna Bismarcknak halálfélelme ? A katholikusoknak bizonyára nem, legfelebb a páholynak, ha szükségesnek látja, kis ,üdvös' pressiót gyakorolni r á . . . . A katholikusoknak ellenkezőleg érdekökben
áll, hogy Bismarck éljen, s hogy folytassa ama müvet, mely
már eddig is oly szép gyümölcsöket termett.
Mert a kanczellár tudtán s akaratán kivül csak eszköz Isten kezében, hogy anyaszentegyházát regenerálja ; az
Ő kezével köteti ama hervadhatlan hitvallói koszorúkat, melyeket a német püspökök, papok és világi hivek halántékaira füz s ugyanezen kéz választja el a jó búzát a konkolytól. A rosz papok azon kényelmes felekezethez szegődnek, melyet ,ókatholicismus'-nak neveznek, a jók lucent sicut huminaria in mundo; az aluszékonyak felébrednek, a
hanyagok lelkesekké válnak ; a pápa több szeretettel s ragaszkodással találkozik liivei részéről, mint bármikor, s
Rómának neve örömmel hangoztatott, nemes hadijelszóvá
s ezt mind Bismarcknak köszönjük !
lett
S akkor a katholikusok lennének azok, kik a Mindenható eme jeles eszközének élete ellen összeesküdnének ? . . . .
Ugyan !
Jól tenné a kanczellár ur, ha más képzelődésekre adná
magát. Tartozik azzal saját magának s azon működési körnek, melyet a Gondviselés neki véghetetlenül bölcs terveinek kivitelében kijelölt; — eddigi, már most negyedizben
ismételt jajveszékléseivel, állitólagosan a katholikusoktól
származó merényletek felett pedig csak nevetségessé teszi
magát.

A bois d'hainei élő kereszt.
Az Ur Isten Luizában élű keresztet állit élénk.
Krisztus Urunk irántunki végtelen szeretetből tövissel
engedte Magát megkoronáztatni, kezeit és lábait szegekkel
átveretni és halála után Szivét lándzsával átdöfetni. Az ő
szenvedése eszközli a mi üdvösségünket ; e szenvedésen alapszik az emberiségnek minden reménye. Innen van, hogy a
végtelenül jó Isten azóta, hogy a Golgothának szomorúan
fenséges eseménye a közönyös lelkek ezreinél mintegy feledésbe menni látszott, koronkint az ő választottaiban, kik
Isten és a felebarát iránti szeretetnek fényében ragyogtak i
a világ Üdvözítőjének ama sebeit (stigmáit) szemeink elé
állitani akarta. Ez stigmatizatiónak hívatik; mely alatt azon
különös tüneményt értjük, hogy bizonyos személyek, többnyire pénteken, egészen vagy részben, a testnek ugyanazon
táján vérzenek, hol Krisztus Urunknak sebei voltak. így történt assisii sz. Ferenczczel (+ 1226. okt. 4.), Mőrl Máriával
(f 1868. jan. 11. a tiroli Kalternben) és másokkal, összesen
mintegy hatvannal. Ugyanez történt Lateau Luizával is. Hallottuk, hogy Luiza 1868. april 21. rögtön meggyógyult és a

következő két napon tökéletesen jól érezte magát. Senki
sem gondolt a stigmatizatióra, legkevésbbé pedig maga
Luiza; ő ugyanis erről soha mit sem hallott es nem is tudta,
hogy valakinek stigmái lettek volna. April 24-kén Luiza
assisii sz. Ferencz úgynevezett harmadrendjébe lépett, s
ugyanezen napon, pénteken, őt váratlanul rohanták meg
ismét ama szúró fájdalmak, melyek az 1867-dik év elejétől
fogva kínozták, és rajta egyúttal a stigmák is feltűntek, de
csak baloldalából jött a vér ; szombaton ismét minden elmúlt,
s a fájdalmak is teljesen megszűntek. Luiza azt gondolta,
hogy az csupán utolsó betegségének átmenő következménye volt és hallgatott. De a legközelebbi pénteken, május
l - j é n , a sebhelyek újra előtűntek, és már ekkor a vér a baloldalból és lábainak felületéből is jött. Ez Luizára aggasztólag hatott; de ő mindamellett gyermeteg szivének egyszerűségében még rokonai előtt is hallgatott, nem akarván
nekik uj aggodalmakra okot szolgáltatni, és csupán gyónás
közben lelkiatyjának tauácsát kérte ki. Niels, bois d'hainei
plébános, eszes, de rideg férfiú, kinél a képzelődés és kedélyesség csaknem hiányozni látszik, az egész dolgot fel sem
vette és Luizának csupán azt parancsolta meg, hogy nyugton
maradjon és senkinek se szóljon. Azonban a következő pénteken, május 8-án a vérzés meg újra beállt, és reggeli 9 órakor a vér a kezek fejeit és tenyereit is egészen elborította. E
körülmények közt a dolgot titokban tartani többé nem lehetett. Niels ur tehát meghagyta lelki gyermekének, hogy
azonnal a legközelebbi (fayti) orvos — dr. Gonne úrhoz forduljon. O engedelmeskedett és dr. Gonne azon véleményben, hogy természetszerű tüneménynyel van dolga, heteken
át iparkodott a vérzést megállítani. De a vér csak folyt, az
orvosszerek mit sem használtak. Luiza tehát látván, hogy
itt gyógyulásról szó sem lehet, az orvosi gyógykezeltetést
félbenszakitotta. Eközben a bois d'hainei plébános főpásztorának, a tournayi püspöknek az eseményről jelentést tett.
A püspöki hatóság az ügyet megfontolva, körültekintő böl—
-cseséggel arra határozta el magát, hogy a vizsgálat megindításával még várni fog. Erre augusztus 26-kán Niels ur
mgr. Dechamps ő excja, mechelni érsekkel és Belgium prímásával találkozott, ki épen akkor testvérének, a ministernek falusi jószágán, Manage mellett időzött. E találkozás
után az érsek Luizát magához hivatta és kihallgatta. A
leány oly szerény, világos és egyszerű feleleteket adott, melyek mindenkit bámulatra gerjesztettek. O azon megjegyzést is tetté, hogy neki e rendkívüli állapotban, melyet megváltoztatnia többé nem lehet, anyját elhagynia és magát valahol elrejtenie keilend. Ersekének szavai rá megnyugtatólag hatottak, ki is oda nyilatkozott, hogy neki mindaddig,
mig az Ur Isten ez érdembeni akaratját nem fogná kijelenteni, anyjánál szabad maradnia. Eltávozása után mgr. Dechamps rokonai előtt így szólt a plébánoshoz : „Önnek egy
szentje van plébániájában!" A jövő pénteken, aug. 28-kán,
az érsek d. u. 3 órakor Luiza lakására jött, s a valóban szent
életű leányt vértől elborítva és az elragadtatás állapotában
találta. 0 ez egyszerű szóra ,Luiza' magához jött és maga
előtt az érseket látva, arczán a megszégyenülés pírjával
borult térdeire és áldását kérte. Az érsek rövid társalgás
után eltávozott és Luiza meg újra elragadtatásba esett.
Ez érseki látogatás folytán a tournayi püspök a hiva-
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ban, ujjá szervezve ismét kezébe veszi zizált iskolai ügyünket, hogy azt rendezze, hogy a tanitást helyes alapokra fektesse, az országban egyöntetűvé tegye és ily módon a tudományos előhaladhatást biztositsa, biztosítva mindenkinek
alkalmat nyújtson a tudományos műveltség megszerezhetésére.
Ha valakinek, ugy épen nekünk nincsen kifogásunk a
vallás- és közoktatásügyi ministerium ez ujabb ténye ellen,
mert egyrészt belátjuk, hogy valahára már csakugyan itt
az ideje, hogy annyi kapkodás, tájékozatlanság, habozás,
folytonos változtatásnak vége vettessék, ami a tanügynek
nem előnyére, hanem hátrányára szolgál, és tanügyünk
egészséges rendszeres alapjára fektettessék ; másrészt pedig
nem ismerjük félre, hogy tanügyünk igen sokat nyerhet az
által, ha annak intézése egy állandó testület kezébe tétetik
le, mely szivén hordja a tudományos elöhaladást ; s ha igy
felszabadul egyesek szeszélyétől, nem lesz hozzá kötve egyesek, gyakran nagyon könnyen is változó hivataloskodásához ; de azért sincsen önmagában véve kifogásunk ellene,
mivel feltéve, hogy a közoktatásügyi tanács vezetése alatt
tanügyünk csakugyan előhaladni fog, nekünk katholikusoknak nem csak semmi okunk nincsen félni, a józan irányban vezetett tudományos haladástól, hanem ellenkezőleg
annak örvendünk és azt előmozdítani mindenkor egyik főtörekvésünk.
Nem lennénk azonban hívek önmagunkhoz, ha kifejezve általánosságban elismerésünket a vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak a tudományos előhaladás érdekében
tanúsított gondoskodása iránt, aggodalmainknak is kifejezést nem adnánk, azon óhajtást csatolván hozzájok, bárcsak
aggodalmaink mielőbb illetékes helyről eloszlattatnának.
Van pedig okunk aggodalomra. A modern államot mint
felekezetnélkülit egy mély üreg választja el a kereszténységtől. Az állam felekezetnélkülisége szülte mindazon institutiókat, melyek a kereszténységgel, és igy annál inkább a
katholicismussal homlokegyenest ellentétben állanak, igy
születtek a közösiskolák is. Amit ma az állam tesz, az mind
a felekezetnélküliség alapjára van helyezve, működésében
irányul a felekezetnélküliség szolgál és mondjuk ki nyíltan,
hogy ez a felekezetnélküliség mégis bizonyos felekezet szolgálatában áll, mely nem más, mint a szabadkőművesség és
az ennek leple alatt terjeszkedő hitetlenség. Ez a mi egyik
aggodalmunk a közoktatásügyi tanácsra nézve. A közoktatásügyi tanácsot ugyanis a modern állam, tehát mint felekezetnélküli szervezte, miből tehát jogosan következtethetni véljük, hogy a tanács a felekezetnélküli állam czéljainak megvalósítását fogja minden működésében szeme előtt
mint irányadót tartani, mely esetben a közoktatásügyi
tanácsban ismét oly tényező szerepel, mely a keresztény
alapon kívül áll, tanügyünk pedig oly alapra fektettetik,
mely ismét ellenséges a kereszténységre nézve. Hogy ez
méltó aggodalommal tölt el bennünket, kik azon működünk,
hogy valamint az állam-, ugy az iskolaügy is keresztény
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest3 julius 6. A k ö z o k t a t á s ü g y i t a n á c s . Ha- alapra fektettessék, azt hiszszük, belátja mindenki. A minő
bemus papam, azaz, hogy a közoktatásügyi tanács uj alak- az iskola, olyan nemzedék fog belőle kikerülni. Ha most,
mint azt az előzményekből levontuk, a közoktatásügyi ta') A mi a szegény dr. Schwann urat illeti, annak kétszínű és csakis
nács a felekezetnélküliség alapján fogja az iskolákat szera liberális világtóli félelemből magyarázható nyilatkozatát, sajátlag nyilatkozni nem-akarását nyugodt lélekkel mellőzhetem. L. Majunka müvévezni, azokból csakis hasonló szellemű, azaz minden, vállá-

talos vizsgálat megkezdetését rendelte el. A vizsgáló biró ságot a tournayi két püspöki helynök elnöklete alatt négy
kitűnő hittudós és egy orvosi küldöttség dr. Lefebvre, löveni
egyetemi orvostanár elnöksége alatt képezé. Belgium egyéb
egyetemeinek orvostanárai is meghivattak, és e meghívás
folytán többen meg is jelentek.
A tudományos vizsgálat szept. 8-án vette kezdetét, s
annak lefolyása alatt Luizának lakát péntekeken süni néptömeg vette körül. Tudni akarták mindannyian, hogy mi
történik itt, és pedig sokan kíváncsiság, mások áhitatból,
néhányan pedig leginkább tudományos czélból. Az orvosi
vizsgálat másfél esztendőn át tartott, s ez idő alatt csakis a
tudomány férfiai nyertek bebocsáttatást, mig mások csupán
kivételképen juthattak nélia-néha be. Ez orvosok között
hivők és hitetlenek, katholikusok és protestánsok is találkoztak, és azoknak, kik Luizán sajátkezüleg végezték a
legkülönfélébb orvosi műtéteket, száma 1870-ben már a
százat meghaladta. Miután az Ur Istennek ez ,élő keresztje'
igy másfél éven át tanulmányoztatott, s ismételten a legszigorúbb megfigyelés tárgyává tétetett, dr. Lefebvre ily
czim alatt : „Louise Lateau. Sa vie, ses extases, ses stigmates". (Löven 1870. a II. kiadás 1873.) saját es a többi orvosnak megfigyeléseit a nyilvánosság elé bocsátotta. A hittudósok is okmány alakban terjesztették fel itéletöket a tournayi püspöki hatósághoz, s az ezen okmányban foglalt adatoknak kiválóbbjait Looy ur 1873-ban megjelent ilyczimü
müvében: „Biographie de Louise Lateau" tette közzé. DrImbert, clermonti orvostanár is irt Luizáról orvosi szempontból és tudományos kutatásai Lefebvre vizsgálódásával
teljes összhangzásban vannak. Sok egyéb tudós Luizáról a
napilapokban és az orvosszaki közlönyökben értekezett ; de
azok közül, kik a vizsgálatokban részt vettek, egyetlenegy
hang sem emelkedett, mely az alább felhozandó tények közöl csak egyet is kétségbe vonni vagy tagadni mert volna.1)
A megfigyelő orvosok és egyéb tudósok ez összhangzása
annál fontosabb, miután közöttük sok olyan is találkozott,
kik e természetfölötti tüneményt a közönséges dolgok sorába
szives örömest rántották volna le. Ott, hol a nyilvános tények a tudományos ellenőrzés nyilt oltalma alatt oly minden kétséget kizáró bizonysággal szólnak, üres és oktalan
tagadással mire sem lehet menni. Tagadja bár a vak a napot ; de az, kinek szemei vannak, szánakodva fog mosolyogni
e vakoskodó, e gyerekes tagadás fölött. Tagadja csak valami együgyü fráter, hogy kedves hazánknak egy Eszterg o m a \ a n ; és mi a részvét hangján fogjuk neki ajánlani,
hogy ha nem akar a mi állitásunknak hitelt adni, ne sajnálja pénzét, menjen és győződjék meg róla, hogy Magyarországnak van — Esztergoma. Igy győződhetik meg mindenki arról is, hogy Belgiumnak van Lateau Luizája és e
kedves lény az Ur Isten által a hitetlen világ bámuló szemei
elé állított — élő kereszt !
(Folyt, köv.)

nek II. kiadásában (Berlin, 1875) a toldalékot. 117 és köv. 11.
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sosságtól idegen nemzedék fog kikerülni és e nemzedék fog
egykor a kormány rudjára jutni, ez fogja a nemzet sorsát
vezérelni, mig az egész ország egy hitetlen táborrá alakul,
azaz — megsemmisül. Ha lehozásunk talán igazságtalannak látszik, ugy bátrak vagyunk megszivlelésiil ajánlani,
hogy a közoktatásügyi tanács részére adott utasítás, vagy
felhatalmazásban egy árva betűvel sincsen jelezve a keresztény irány, söt a tanács elnöke nagyon is hangsúlyozza
megnyitó beszédjében, hogy a tanfelügyelők számát még
egyszer annyira kell legalább is felemelni, hogy pedig e jó
urak mily szolgálatra vannak kiszemelve, azt mindnyájan
nagyon jól tudjuk.
Másodszor, azon aggodalom is felébredt lelkünkben)
hogy a közoktatásügyi tanács talán csakis a mi, t.i. a katholikusok részére állíttatott fel. Tudjuk jól, hogy a protestánsok állami subventiót ugyan elfogadnak, de azonnal autonómiájukkal fedik magokat, mihelyt arról van szó, hogy t a nodáik épen ugy állami felügyelet alá helyeztessenek, mint
a kath. tanodák, ennek csak nem rég is tanúi voltunk. H o lott quod uni iustum, alteri aequum, ha az állam felállította
a közoktatásügyi tanácsot, ha azt követeli, hogy a kath. tanodák annak rendelkezéseihez szabják magokat, ugy a k a tholikusok megvárhatják jogosan, hogy ugyanez álljon a
protestáns tanodákra nézve is. Nem szándékozunk mi e k ö veteléssel a protestáns autonomiát sérteni, csak azt a k a r j u k
elérni, a mit ma nagyon szeretnek hangoztatni, a — j o g egyenlőséget.
Leglényegesebb aggodalmainkat a fentebbiekben előadtuk a közoktatásügyi tanácsra nézve, és mit sem óhajtunk
inkább, mint aggodalmaink eloszlatását akár nyilatkozat,
akár még inkább tett által ; mert a mint az elsőre nézve meggyőződve vagyunk, hogy az a tudományos előhaladást
nem csak elő nem mozditaná, hanem még inkább gátolná,
sőt ennél is nagyobb csapást mérne a nemzetre; ugy a m á sodik a legégbekiáltóbb igazságtalanság lenne. Oktassunk,
de keresztény módon és ugy, hogy az oktatási rendelkezés
igazságos legyen, vagyis mérjen az állam mindenkinek egyforma mértékkel.
-fPest, julius 5. A ,n o n p o s s u m u s'. Az eszmék folytonos küzdelme, — a kereszténység és modern pogányság
közti harcza, e harczban a lépésről lépésre tért nyerő liberalismus örömrivalgása mellett, már nem egyszer szembeszökőn
hirdettetett ama biztosnak látszó érzet, nem egyszer olvasható volt ama sikerrel kecsegtető remény kifejezése, hogy
Róma, mint eminenter a kereszténység képviselője, mint
amely ellen a mostani harcz vivatik, végre is engedni fog;
sokan lesték is a pillanatot, midőn a világgal tudathatni vélték, hogy Róma a liberalismus részére abdicált és már jeleket is véltek felfedezhetni, melyek előhirnökei lennének,
első lépésül tekintendők volnának egy későbbi teljesen h a tározott nyilatkozatnak, mely egyrészt Róma és vele a k a tholicismus hódolatát jelentené az újkori bálvány, a liberalismus előtt, másrészt pedig ennek győzelmét jelezné. Hogy
mi ezek közé nem tartoztunk, hogy tartozni nem akarunk,
ezt felesleges lenne egy betűvel is bizonyitgatni akarni.
A kik ily lemondásban hittek, a kik ezt óhajtották és
óhajuknak remény alakjában kifejezést is adtak, azok, ujabban hallva a pápa ,non possumus'-át, melyet az öt üdvözlő bi-

bornokok és nemesek előtt kifejezott, hallva ama felszólítást, melylyel őkot kitartásra buzdítja, ma már desperálnak — desperálnak, mert látják, hogy évtizedes küzdelmük
eredménytelen, hogy fáradságuk, kitartásuk hasztalan volt, a
katholicismus nem abdicál, a liberalismusnak nem engedi
mog az örömet, hogy győzelmét az egyház felett hirdethesse
a világnak, és most ismét a régi liberális dal hangzik : Róma
engesztelhetetlen, Róma ellensége a haladásnak, a civilizatiónak stb.
Nagy tévedés a liberalismus részéről, ha azt véli, miszerint régen elhasznált, elkoptatott fegyvereit ismét használatba vévo az egyház ellen, több sikert fog most aratrni,
mint ezelőtt. Amint eddig nem folyt be az egyházra semminemű támadás, semminemű rágalom, hogy non possumus-ától elálljon, amint sem hízelgés, sem a liberalismussal k a r öltve járó durvaság, kétszinüség és hazugság nem volt k é pes az ogyházat eltántorítani kétezred éve követett egyenes útjáról, hogy a liberalismusnak elvi tekintetben bárcsak
e
g y hajszálnyi engedményt is tett volna, ugy ezt most és
egyáltalában soha sem fogja elérni.
Hogy az egyház a liberalismus óhajainak megfelelhessen, nem örök, változhatlan elveken, hanem múlékony
változó nézeteken kellene alapulnia ; nem isteni, hanem e m beri intézménynek kellene lennie, szóval liberálisnak kellene lennie. A nagy tévedés, mondjuk inkább : roszakarat
a liberalismus részéről épen ebben rejlik az egyház iránt,
hogy azt is ugy tekinti, mint valami emberi intézményt,
melynek szervezetén az ,idők és körülmények' szerint lehet
és kell változtatni, illetőleg pedig folytonos támadásaival
oda a k a r j a vinni az egyházat, hogy végre megunva a támadásokat, saját békéje és nyugalma érdekében, némely positiót feladjon, mely engedmények alapján annál hatalmasabban lehessen az egyház sziklafalát ostromolni, sőt épen a
nyert alapon ellene bebizonyítani, hogy nem isteni, hanem
emberi intézmény. Evvel a játék világos, hogy nyerve lenne,
mert, ha az egyház nem isteni intézmény, ha elvei nem
örök, isteni elvek, melyeknek ő csak sáfárja, hanem e g y szerű nézetek, melyeknek ura, ugy csakugyan nem lenne
felfogható, hogy miért nem változtathatná azokat az idők
és körülmények szerint.
A számtalan kudarcz, melyet a liberalismus már
eddig is szenvedett, még sem volt képes őt kiábrándítani,
hogy az egyház non possumus-a, non possumus marad az
idők végeiglen ; érzi a csapást, melyet a pápa rá mér, valahányszor csak szavát felemeli, és hogy érzi, avval tanúsítja, hogy minden ujabb pápai szózat után még dühösebbé
lesz, csapás után ujabb és ujabb csapást mér az egyházra,
mindig azon reményben, hogy a legutolsó csapásra megadja magát az egyház és az egyház mindig non possumussával válaszol. Ugy van, „az égyház várhat", az ö jövője
biztosítva van, non possumus-a az ő fegyvere, kitartása az ő
ereje; minden remény, mely az ő non possumus-ával ellentétben áll, szétfoszlik és csak azok reménye teljesül, kik az
ő non possumus-ában hisznek. E hithez kell megtérnie a liberalismusnak is, saját vágyai és reményeiről pedig lemondani, akkor majd nem lesz szüksége folyton hallani e szavakat ; non possumus, nem kell egyik kétségbeesésből a másikba esnie, vagy pedig, ha ez neki jobban tetszik, mi izlé-
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set nem irigyeljük, hanem akkor mi is hangoztatjuk : ,non hogy mikép szoktak protestáns kormányok kath. alattvapossumus'.
[~1
lóikkal bánni.
De a kölni polgárok hatalmas elégtételt szereztek maBerlin. M e r ő s z é d e l g é s , amit Falk, porosz culgoknak
s főpásztoruknak is. Midőn a délutáni órákban faltusministerrel épen most a liberálisok a porosz Rajnamelragaszok által hivatalosan közhírré tétetett, hogy a fáklyás"
•
1
•
lékben űznek. O exja ugyanis ,nagyszerű' körutat tesz e vi- menet megtiltatott; hatezeren összegyűltek a kath. népegydéken, s mindenütt ,fényesen s nagy lelkesedéssel' fogadta- let házában, honnan testületileg, a legszebb rendben, az értik, a mint a liberális lapokban olvassuk. A katholikus la- sek lakása elé vonultak. Midőn útközben a helytartósági
pok természetesen egészen mást mondanak. A porosz kor- épület mellett elhaladtak, észrevették, hogy a rend- s csendmánynak atyai gondoskodásánál fogva,ezen majdnem tisztán őrök ,karczkészen' állanak, s talán sokért nem adták volna,
katholikus tartománynak hivatalnokserege csupa protestán- hogyha a pápisták közé vághatnak vala. A püspöki lakhoz
sokból állván, kik következetes törekvéssel keresztülvitték, érve, a polgárságnak tömege a kertben foglalt állást, mig
hogy majdnem minden városban egy vagy két páholy le- egy számos tagu küldöttség a főpásztor elé járult, hiveinek
gyen, melyben a zsidókkal s álkatholikusokkal szövetkez- őszinte szereucsekivánatait kifejezendő neki. A küldöttséghetnek, nem volt nagy mesterség, ,deputatiókat', .fáklyás- nek szónoka, dr. Röckerath, kiindulva abból, hogy ma a
meneteket' s .feliratokat' nyélbe sütni, melyekben „Rajna- tisztelgőknek száma még nagyobb, mint az előbbeni évekvidék intelligentiája hozzájárulását fejezi ki azon eljárás- ben, ezt onnan magyarázza, hogy az egyház jogaiérti köhoz, melyet a kormány az ultramontánok irányában kö- zös küzdelem el választkatlanul összefűzte a pásztort nyájávet" ; — de ép ezért ebből valami nagyhorderejű actiót ki- val, s biztositá az érseket, hogy hiveinek ezen ragaszkobetűzni nagyon is durva szédelgés.
dása nem fog csökkeni soha.
A legszebb az egészben az, hogy Falk ö exja az egész
Az érsek láthatólag meghatva, hoszabb beszédben feszédelgést utánozhatlan komolysággal fogadja ; mintha
jezte ki köszönetét, s figyelmeztetve az ünnepi szenteknek
messziről sem sejtené, hogy ez a másfél zsidó, hivatalnok,
az egyházbani magas dicsőségére, Péter utódját, IX. Piust
államkatholikus, ki mint ,rajnavidéki intelligentia' előtte
élteté, mire ezerhangu ,Éljen' volt a lelkes válasz. A főpászbókol, mindanny szédelgő, kik senkit sem képviselnek, mint
tori áldás vétele után a sokaság „Wir sind im wahren Chriépen csak a páholyt. Arról sincs fogalma, mily nyomorult
stenthum" éneknek elzengedése alatt ismét a legszebb rendkormányzati rendszer az, mely arra szorult, hogy a népnek
ben eltávozott.
jellemileg sokkal alantabb álló osztályaira támaszkodjék az
Hasonló fényes tüntetésnek szinhelye volt a székesigazán müveit elem ellen ; ő megelégszik azzal, hogy van,
miről legfelsőbb helyen .jelentést tenni'; azaz a szédelgést, egyház előtti tér is, midőn az érsek a délelőtti isteni tisztemelyet a különféle székmesterek előtte eljátszanak, azt ő let után a templomból kilépett. Az összegyűlt hi veknek eztudva s akarva tovább közvetíti, felfelé, hogy ekként ujabbi rei sztinni nem akaró üdvkiáltásokkal fogadták; az érsek
megköszönvén a maga számára minden kitüntetést, arra
.törvényekre' kicsalják a szükséges beleegyezést.
Mily fajtájú szédelgés az, mely ez alkalommal elját- szólitá fel a jelenlevőket, hogy mondjanak egy éljent a szentszatik, mutatja a kölni .fáklyásmenetnek' épületes histó- atyára, mire a nép lelkesen válaszolt. Az érsek ur erre a
riája. A liberális lapok ugyanis azt mesélik, hogy abban székesegyházi plébániaiakba vonult vissza, hogy további
1400—1500 ember vett részt; de azt nem mondják, hogy tüntetéseknek elejét vegye. Kár, hogy Falk minister nem
ennek harmadrészét zsidók képezték, hogy a ,királyi', hit- maradt egy nappal tovább Kölnben, hadd látta volna ezefelekezetnélküli gymnasiumnak tanítványai hivatalból oda ket is ; — de talán nem akarta látni ; mert hiszen, akkor
parancsoltattak, szintúgy a .királyi' realtanodabeliek is, legfelsőbb helyen teendő jelentése nem lenne eléggé .elfougy hogy az egész menetben keresztény férfiarcz alig volt gulatlan'.
látható, s a meglevők is csak holmi ó- vagy uj-protestansok
Belgium.
B i s m a r c k , a p á h o l y és a p e t r o tulajdonát képezék. Arról sem tudnak a mi liberális lapjaink l e u m . Országunk negyvenöt esztendő óta a jó s gonosz
semmit, hogy a fáklyásmenet oly furfangosan rendeztetett, elem közti elkeseredett harcznak szinhelye; sehol sem küzd
hogy egész kört képezve, melynek vége kezdetével egybe- a páholy oly erélylyel s annyi kitartással a katholicismus
folyt, ugyanaz a menet háromszor vonult el a bámuló cul- ellen mint nálunk ; s talán sehol sem volt, egészen a legtusminister ur szemei előtt, ki, mint mondjuk, mindezt újabb időkig, midőn Németország túlszárnyalni kezdett minkomolyan veszi, vagy legalább az ellenkezőt egy árva szó- ket, a katholicismusnak ellenállása szivósabb s talán szeval sem árulja el.
rencsésebb is, mint ismét nálunk. Egyfelül a jámborság, a
így történt ez Kölnben, mely város ugyané napokban hit s az egyház iránti odaadásnak gyönyörű gyümölcseit
ékesen szóló bizonyítványt szolgáltatott arra, mennyire szé- látjuk ; másfelől a fanatismus, az erőszak és kegyetlenség
delgés mindaz, mit a páholy Falk előtt űz, s miképen mér a tetteit. Elég lapjainkat olvasni, hogy az ember észrevegye
mi protestáns kormányunk kétféle mértékkel, mással ne- mennyire van az egész nemzet ezek által két részre osztva ;
künk, a hamupipőke katholikusoknak, s mással az ő ked- itt a keresztények, az üldözött áldozatok, ott a páholy emvencz protestánsainak. Péter s Pál napján 6000 katholikus berei, mindig készek a gyilkot ellenfeleik szivében megforkölni polgár engedélyért folyamodott Melchers Pál érsek gatni. Belgium csakugyan azon ország, melyben a divatos
ur tiszteletére tartandó fáklyásmenetre ; de az engedély meg- liberalismus tulment a pusztán elméleti Ígéreteken, hanem
tagadtatott ; a mi a zsidó- s egyéb gyerekekuek szabad, az tettleg is megmutatta már, hogy mire képes, mit tud, hova
a katholikus állampolgárnak tilos; világos jeléül annak, akarja és tudja, s mely utakon a népeket vinni.
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Mondhatjuk, hogy Belgium azon ország, melyben a
divatos civilisatio legjobban s legvilágosabban megmutatta,
mi jó, mi rosz, mi elvetendő, utálatos van benne. A békóba
vert király, kinek önálló mozgását a páholy száz meg száz,
eléggé furfangosan kigondolt eszköz által végképen megbénitani tudta; e király nem tehet egyebet, mint hogy a kormányon levő pártot hiven szolgálja ; amennyire lehet, majd
megfékezvén a liberálisok túlzásait s akadályokat emelve a
katholikusok netán ,tulcsapó' buzgalma ele. Az utóbbi eset
jelenleg is állván, a király, ki igen látszik a veszekedő Németországtól félni, s talán némileg joggal is, mindenképen
erőlködik ,ildomosnak' lenni ; — mi tudvalevőleg egyike a
főeronyeknek
prudentia.
Nem mondjuk, hogy az ildom a bátorságot kizárja, sőt
azt hiszszük, hogy II. Lipót jóval bátrabb, mint a porosz
kanczellár. Ez utóbbi, visszaélvén, hatalmával jellemtelenségektől sem riad vissza, mig másrészt a belgák királya
eléggé ügyes, hogy mindazon kelepczéket kikerülje, melyeket amaz elébe rakni meg nem szűnik.
Epen most ismét foly a harcz a páholy s a katholikusok
közt. A páholy, a berlini titkos pénzforrások által támogatva, a hatalomra tör, mig a katholikusok úgyszólván kétségbeesetten küzdenek a szabadságért :
E kettős áradat s a hullámoknak ezen összecsapása,
mint természetes, nem csekély néhézségeket szül a király s
a kormánynak.
A jubileumi körmenetek nem tetszenek Bismarcknak,
ki azokat otthon már megtiltotta ; de hogy Belgiumban is
megtiltathassanak, arra az alkotmányt meg kellene sérteni.
Másrészt a páholynak arczátlansága sokszor még a
népjogot is tapodja lábbal — gondoljunk csak az itteni porosz követnek magaviseletére ; azonban ezeknek megfenyitése által Bismarck haragját még inkább vonnók magunkra.
Miképen kelljen a szabadság s a népjog követelményeit a
berlini zsarnoknak követeléseivel ki egyeztetni, ki elég erősnek hiszi magát, az egész világon egyszerre megindíthatni
a harczot Krisztus egyháza ellen? — ez ama nehéz kérdés,
melynek megfejtése körül a királynak s a kormánynak
egyesült ildoma vállvetve fáradozik.
A páholy egyelőre Bismarckkal tart, mondom : egyelőre; mert, ha csak az ő segítségével czéljait elérte, majd
ismét ellene is forduland ; mert neki az ő szemeiben az a
nagy hibája van, hogy vannak katonái, milliói, rendjelei,
birtokai, kastélyai ; az egyházon kívül pedig ezek azok,
miknek a páholy halált esküdött: a páholynak azon osztálya t. i., mely immár nem a bourgeoisie kezében van ; hanem mii t a negyedili rend hadserege az általános felforgatás
felé tör.
Talán sohol, még Erancziaországban sincsenek anynyira elrontva az alsóbb néprétegek mint nálunk. A kik nem
keresztények, azok pogányok, azon értelemben, hogy igenis
bálványt imádnak s e bálvány — a petroleum ! A commune
sehol annyi rokonszenvvel nem fogadtatott mint nálunk, s
utánzó ismétlése sehol sem lenne oly könnyen kivihető, mint
ismét nálunk, hol a magasabb bourgeoisie páholya saját
maga vesztére évtizedek óta a katholicismus befolyását
megbénítja.
Tollúnk szinte vonakodik, midőn a forradalmi vad-

ság egyik legújabb szüleményét magyar nyelven visszaadni
megkísértjük; azonban a kor történetét írva, nem tehetjük,
hogy csak például a következő borzasztó formulákat ne közöljük, melyek munkásaink közt közkézen forognak.
A petroleumnah litániája : Te fényes folyadék, édes
szerelmi ital, az elnyomottaknak champagnei bora, a csőcseléknek nectarja, enyhítsd a nu szomjunkat.
Kőolaj, tisztíts meg minket; a jövőnek világitó f á k lyája, világosíts meg minket; a Commune-nek zászlója vezess minket ; a forradalomnak előhírnöke, egyesíts minket;
a fegyvertelenek fegyvere,erösits minket ; a felszabadulásnak
oszlopa, tarts fenn minket ; az elhagyatottaknak mentő deszkája, segíts m i n k e t . . . !
Császárok, királyok és.herczegek, magas hivatalnokok s nagybirtokosok, minis,terek s tábornokok, tőkepénzesek s uzsorások — fojtsd meg őket óh petroleum !
Minden várak s kastélyok, minden zárdák, templomok
s kaszárnyák, pápák, bibornok s püspökök ; jezsuiták és papok, szerzetesek és apáczák — lángjaiddal emészd fel őket,
óh petroleum !
A rabszolgaságtól s a zsarnokságtól, a hadsergektől s
a katonaállitástól szabadíts meg minket.
Te, a Commune-nek világitó tornya, irgalmazz nek ü n k ; te, a forradalomnak istene, könyörülj rajtunk ! . . .
Következnék a „petróleumnak Miatyánkja" de ezt
már le sem merem fordítani magyarra, annak feltüntetésére
mily véghetetlenül vannak népünknek egyes osztályai elrontva, egy alávaló, szabadkőműves sajtó által, melynek
csak egy czélja van : az általános forradalom által minden
trón s oltárnak felforgatása, természetesen csak azért, hogy
ezek helyébe az ö gyalázatos, tolvaj uralmuk helyeztessék ;
mert hogy manap már minden .szabadelvű' mozgalomnak
csak az az egy czélja van, azoknak vezetőit az állampénztár birtokába helyezni ; ez iránt minden okos ember már régen tájékozhatta magát.
Jelenleg nálunk katholikus kormány van, mely a forradalmat becsületes iparkodással megelőzni akarja, ez Bismarcknak nem kell ; — kívánjuk neki ; de nem hiszszük,
hogy kikerülje; — kivánjuk neki, hogy soha se jöjjön azon
helyzetbe, miszerint iizelmeinek gyümölcseit ama bizonyos
ólmos botok vagy a ,forradalom zászlójának' fojtogató
füstje képében megízlelni kénytelenüljön ! . . . .

VEGYESEK.
= Néhai I. Ferdinánd császár s ap. király meghalálozásáról ö főmagassága, Magyarország bibornok-herczegprimása legujabbi körlevelében a következő szavakkal emlékszik meg :
„Augustissimus Imperator Ferdinandus I., idemque
Hungáriáé Rex Apostolicus huius nominis V. die 29-a Junii
h. a. placidissime obdormivit in Domino, plenus dierum,
anno nempe aetatis 82 superato.
„Die 28-a Septembris 1830 Posonii sacra Regni Corona redimitus Maiestatem et titulum Regis sumpsit, iunioris tarnen, dum Genitor, immortalis memoriae Franeiscus I.
vixit, quo die 2-a Mártii 1735, ad aeternitatem evocato, ipse
thronum haereditarium conscendit, tenuitque annis tredecim.
Ad supremum Reipublicae clavum sedens nihil habuit anti-

quius, quam symbolo suo conformiter „recta tueri". Inter
virtutes, quibus Dei munere ornatus fuit, amor erat, quo in
sceptro suo subiectos populos flagrabat, quos rexit amore.
Clemeutissimi profecto Principis mensuram sic adaequavit,
ut voce populi benignus salutaretur. Magni sui Antenati,
Caroli V. Caesaris invictissimi, vestigia premendo, et ipse
imperii regnorumque fasces die 2-a Deoembris 1848. sponte
dimisit, Regia Pragensi pro residentiae loco delecta. Sibi
redditus, curisque imperii solutus totum se dedit religionis,
pietatis et beneficentiae operibus, cuius profecto eleemosynas
enarrabit omnis Ecclesia Sanctorum. Historiograpborum est
egregia Optimi Principis facta recensere, nostrum autem
memóriám eius pie recolere, et animam Deo commendare,
cui ille toto corde servivit, hocque etiam pacto rognavit, cum
Deo servire, regnare sit.
„Dispono itaque, ut in omnibus Arcbi-Dioecesis Ecclesiis, Cathedrali, Collegiatis, Parocliialibus et Conventualibus Religiosorum Missa de Requie ea, qua fieri potuerit, maxima solemnitate celebretur pro pie in Domino defuncto
Augustissimo Rege oliin Nostro Apostolico. Diem solemnium
exequiarum DD. Curati cointelligenter cum pnblicis Magistratibus déterminent, iis certe tarn politicis, quam iuridicis
et militaribus, quemadmodum etiam populo fideli, et liuic
quidem ex ambone denuncient ; dispono porro, ut die, exequias praecedente, omnes Civitatis aut loci campanae ternis
vicibus manenempe, in meridie, et circa vesperam, una hora,
quemadmodum etiam sub Absolutione pulsentur.
„Strigonii, die 2-a Julii, 1875.
Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus.
— Főt. Császka György szepesi püspök ő méltósága
folyó évi junius hó 27-én a bérmálás szentségét kiosztandó
Kluknó községbe rándult, holtot a szép rendben felállított
hivek nagy sokasága várta. 0 méltósága azonnal a templomba vonult, hol a szent mise meghallgatása után a szószékre lépve ékesszóló szent beszédet tartott a nagyszámmal
egybegyűlt buzgó hívekhez, melynek bevégzése után 313
hivőt erősített meg a hitben. Délután a hit bajnokaivá felavatottak hálája s áldása közt visszatért ő méltósága székhelyére.
— Visszhang főmagasságu bibornok-herczegprimás
Simor János urunk és atyánk bíboros ünnepélyére. E czim
alatt tartotta a „nagyszombati érseki főgymnasium dalárdája s zenekara e hó 7-én XVI. akadémiáját, melylyel egyszersmind újjáalakított színházát s versenytermét nyitotta
meg. Az első szakasz ő főmagasságához Simor János bibornok-herczegprimáshoz intézett felköszöntő karénekkel kez-

dődött, melynek zenéjét Seyler Károly ur irta s melynek
czime „Salve pater filiorum". Ugyané szakaszban Csete Antal az eltávozott mélt. Szájbely Henrik püspök és primási
helynök úrhoz, mint felejthetetlen jóltevőhöz búcsúzó költeményt szavalt. — A II. szakaszban „Megjött" czim alatt
ngos Boltizár József prépost és kanonok úrhoz intézett üdvözlő férfinégyest énekelt a dalárda. — Voltak ezen kívül
a jelesül öszszeállitott fényes dalestélynek még több kitűnő
számai, melyeknek sikerült előadása valóban csak becsületére válik, a derék nagyszombati főgymnasium lelkes fiatalságának. Éljen !
(M. A.)
— Examen concursuale cum adolescentibus ad statum
clericalem aspirantibus Strigonii die 3-a mensis Augusti instituetur. Quem terminum DD. Curati ad notitiam concernentium cum eo perferre velint, ut concursuri die examen
praecedente testimonia sua in Cancellara Primatiali exhibeant, quodve suscipiendi sínt adolescentes, qui gymnasiales
classes 6, 7, 8. emensi sunt.
— A ,Kreuzztgl-n&k egy hoszabb czikksorozata nagy
feltűnést keltett Berlinben. A lutheran-.conservativ' lap e
czikkekben bebizonyítja, hogy jelenleg, a mióta t. i. Bismarck uralkodik, a német általános, s különösen a pénzügyi
politikának főintézője Bleichröder, berlini zsidó-bankár,
kinek Bismarck még azóta tartozik, vagy legalább a legutóbbi időkig tartozott, hogy mint szentpétervári és párisi
követ sokkal többet költenie kellett, mint a mennyi sovány
fizetéséből kikerült volna. A hatalmas kanczellár, ki egyébkor a becsületsértési panaszokat csak ugy szórni szokta, a
,Kreuzztg'--a&]z eme csakugyan compromittáló leleplezéseit
egész csendesen — legalább eddig — zsebre rakta . . . Ó tudja,
hogy miért !
— Volt a porosz kormánynak a poseni megyében egy
hü lapja, melynek neve , Wiárus' vala, s mely lengyel nyelven a culturkampf-ot védelmezte ; — azonban hiába ; mert
junius végén kénytelen volt egyik legutóbbi számában kijelenteni, hogy „a lengyel nép közt formaliter rendszeresített roszakarat következtében", kénytelen — megszüni. Szegány kulturharczosoknak csakugyan malheurjök van !
Figyelmeztetés.
A negyedik számmal beszüntetjük
a lapnak megküldését mind azon t. olvasóinkra nézve, kik
addig az előfizetés megnyitása iránt nem nyilatkoztak.
Szeretetadományok

szentséges
Atyánk,
pápa
számára.
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Eddigi összeg 454 frt. 28 kr., 180 frank ar., 77 darab
régi húszas, 4 db tallér, 4 db ez. ftos s 13 db cs. k. ar.
Dr. Csősz Imre, gymn. igazgató Nyitrán . . 6 frt.
Egyéb kegyeletes adakozások.
A svajczi üldözött paptársak számára ugyanaz

Előfizetési

2 frt.

felhívás.

A félév közeledtével bátorságot veszünk magunknak, t. olvasóinkat arra figyelmeztetni, miszerint kellemetlen
zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a junius végén - lejáró előfizetést jókor megújítani ; mert a tolakodás látszatát is
kerülni iparkodván, lapunkat bizonyos határidőn tul csak azon t. előfizetőinknek küldetjük meg, kiknek megmaradásáról
biztosak vagyunk ; a lapnak elmaradozása tehát mindig annak következménye, hogy az előfizetés nem a maga idején
történt. — Ezzel lapunkat a t. közönségnek szíves pártfogásába ajánlva, szükségtelen felemlitenünk, hogy annak iránya
s magatartása ezentúl is a régi marad.

Előfizetési

feltételek:

Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é.
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, foutcza 221. s Kocsi Sándor
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SZOl a t u d o m á n y J OSlie
10. f e j e z e t é n e k 12. é s 13. v e r s é h e z ?

Írásnak a t u d o m á n y n y a l való ellenkezését látszik
tanúsítani. E l z á r k ó z h a t u n k - e a t u d o m á n y o s k u t a tások v i v m á n y a i elől? N e m ! „A theologia mint

A kereszténységnek, kezében a bibliával áldásos működését és befolyását az emberiség művelődésére, nincs t a l á n halandó, ki kétségbevonni merészelné! „Mi az igazság" ') kérdé a kétkedő Pilatus
magától a megtestesült, igazságtól és e szavakkal
tökéletes hű képét adá ama h o m á l y és szellemi sötétségnek, m e l y alatt az összes p o g á n y s á g egész
Krisztus eljöveteléig nyögött. E bilincsek széttöredeztek, a pikkelyek, melyek a létei, h o n n a n ? m i é r t ?
és hova ? kérdéseinek megoldását akadályozák, le-

k i r á l y n é lehetetlen, h o g y megtarthassa a többi tud o m á n y o k közti méltóságát, h a büszkén v a g y félénken elszigeteli magát ; v a g y ha m e g t a r t h a t n á is,
mit használ oly k i r á l y i méltóság, melyet e g y a l a t t való sem ismer el". 2 ) N e k ü n k figyelemmel kell kisérnünk a p r o f á n t u d o m á n y o k terén felmerülő
mozgalmakat s f e l t ü n t e t n ü n k amaz öszhangzatot,
mely e z e k és a szentirás közlései közt létezik ! Mert
képzelhető-e, h o g y a szentirás és t u d o m á n y egymással összeegyeztethetlen legyen ? A szentirás mint
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hullottak az emberiség szemeiről; maga az örök ihletett k ö n y v nemcsak mint lelkismeretes és szorigazság szállott le az emberek közé, h o g y eme galmas k u t a t ó k n a k s megbízható elbeszélőknek műve
m y s t e r i u m o k i r á n t felvilágosítással szolgáljon. A t a r t számot emberi hitelességre, hanem még a m a
biblia, mely eme felvilágosításnak egy részét t á r j a követeléssel is léphet elénkbe, h o g y hivőleg fogadjuk
elénk, s m e l y ezért a kereszténységnek, sőt ószövet- e l közleményeit m i n t melyek az isteni igazság és
ségi részében még a mozaismusnak is szentkönyve, bizonyosság bélyegét viselik magukon. 3)
A
s z á z a d u n k b a n , különösen profán t u d o m á n y o k a t
t u d o m á n y felfedezései közt pedig v a n n a k
érintő tudósitásait illetőleg, soknemü fejtegetésnek oly megdönthetlen jellegűek is, h o g y azokat el
szolgált t á r g y á u l s mondhatni, terjedelmes mozga- n e m fogadni, előttük meg nem hódolni, nem volna
lom az, melyet e tekintetben az irodalom terén e g 7 é h m i n t a művelődésnek megsemmisítése. K é r előidézett.
dem most már : Isten, ki a természet néma jeleiben
A t u d o m á n y o s jelentőség, v a g y i s ama viszony é s a szentirás szavaiban szól hozzánk, nyilatközhamegállapitása, m e l y a szentkönyvek évezredes köz- t o t t " e ki olyast, mit a természettudomány később
leményei és a t u d o m á n y u j a b b k o r i b u v á r l a t a i n a k hamisnak b i z o n y í t h a t n a be ? „ H a szilárdul meg
eredménye közt létezik, valóban oly kérdés, mely a v a g y u n k győződve, mondja Wiseman, századunk
vallása iránt igazán érdeklődő keblet érintetlenül theologiájának egyik l e g n a g y o b b disze, 4 ) h o g y Isnem h a g y h a t j a , sőt azt a n n a k t a n u l m á n y o z á s á r a t e n é P W
szerzője a k i n y i l a t k o z t a t á s n a k , m i n t
ösztönzi. De ez n e k ü n k mint theologusoknak köte- szerzője a természetnek, u g y teljesen bizonyosoklességünk is! A t e r m é s z e t b ú v á r á t , mely csak a leg- n a k k e l 1 lennünk, h o g y e két rendbeli müvének
utóbbi időben n y e r t valódi t u d o m á n y o s fontossá- Összehasonlítása m ú l h a t a t l a n u l összhangzó eredgot, századunk szellemi m o z g a l m á n a k legkiválóbb m é n y t m u t a t fel".
2
j e l l e m v o n á s á t k é p e z i , oly h a l a d á s t tett, m e l y a szent) Reusch „Szentirás és Természet" 2. 1. — 3) U. o.
11. 1. — *) Wiseman „A tudomány összh. a kinyilatkozta») Ján. 18, 38.
tással". 4. 1.
4
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H o n n a n mégis ama sok látszólagos ellentét ? !
E kérdésnek helytelen megoldása következtében napjainkban többen elvetették s megvetik a
biblia tekintélyét s a n n a k a profán tudományokat
érintő közléseit értelemzavaróknak tekintvén, egyenesen a mesék országába utasítják. A tévedés, mely
ezen kérdés körül tömörül, ma már a sajtó terén is
nem megvetendő tért vivott ki magának. Boldog
boldogtalan hangoztatja, hogy a természettudom á n y vívmányai oly ellenkezést tüntetnek fel a
biblia elbeszéléseivel szemben, mely ez utóbbinak
tökéletes elvetését eredményezi. I l y körülmények
közt kettős kötelességünk, sikra szállani az érvek
pallósával s kimutatnunk, hogy a szentirók, midőn
a könyveikben letett vallási és erkölcsi igazságokat, fensőbb ihletés folytán az emberiségnek e n a g y
világóceánban csalhatatlan egyik iránytűül hátrahagyák, legkevésbbé sem a k a r t á k profán ismereteinket gazdagítani, s „ennélfogva, m i n t e g y hittudós
mondja, 5) a nélkül, hogy a szentirók iránti köteles tiszteletet megsértenők, vagy az ihlettség tantételét bármi módon gyengitenők, bátran megengedhetjük, hogy a szentirati szerzők profán tudományokban, tehát természettudományi ismereteikben
sem állottak kortársaik felett, sőt osztoztak koruk és
népük tévelyeiben". íme a sarkpont,mely körül a fent
jelzett kérdésre adandó válasz megfordul. A szentkönyvek irói nem voltak a profán tudományok vezérférfiai, hanem csak oly hézagos fátyolok, melyeken át az isteni hit a r a n y a ragyog. T e h á t csak
aunyibán lehet ellenkezés a szentirásnak a profán
tudományokat érintő közleményei és e tudomány
kutatásainak eredményei közt, a mennyiben a szentirás eme közleményei nem tudományos fogalomhü,
hanem a szemléltető, népies kifejezés jellegét viselik magukon.
De térjünk át t á r g y u n k r a és az itt általánosságban elmondottakat igyekezzünk tárgyunkhoz
mérve részletesebben kifejteni, feltüntetvén ama viszonyt, mely Josue könyvének, czikkünk czimében
jelzett helye és a tudomány ujabbkori felfedezései
közt létezik.
I.
Az izraeliták, mint Josue könyvének írója tanúskodik, a csodák egész sora közt jutottak K á n a á n
földjének birtokába.E csodák egyik legjelentékenyebbike az, melynek taglalásába bocsátkozni jelen dolgozatommal sz-ándékozom, s melyet ép e jelentőség6

) Reuach, i. m. 21. 1.

teljes fontosságánál fogva elvetni, napjainkban o l y
számosan törekednek.
Tekintsük csak a kérdéses szöveget ! Josue
könyvének irója ugyanis az Izraelitáknak az amorreusokon vett győzelmét leírván, a 10. fejezet 12.
versével igy f o l y t a t j a : Akkor szóla Josue az U r nák az napon, melyen kezébe adá az amorreust,
Izrael fiainak szine előtt és mondá előttök : „Nap •
Gabaon felé meg ne mozdulj! és hold! Agaion völgy
felé" (13. v.) és megállának a nap és hold — folytatja tovább a szentiró — mig a nép boszut állott
ellenségein. Nincs-e ez megirva az igazak könyvében ? ,Megálla tehát a nap az ég közepén és nem siete
leszállani egész napig'.
Mig Ptolomeus rendszere uralkodott az emberek között; — hogy t. i. a föld a centrum, mely
körül a nap, hold és csillagok forognak — elkezdve
a szentatyáktól le az utolsó theologusig mind szó
szerént vették e helyet. Azonban a 16-ik századtól
kezdve, midőn a Kopernik-féle rendszer, melynek
kitűnő előharczosa már a vallásos Galileiben mutatkozott, mindinkább nagyobb és nagyobb tért
kezdett elfoglalni a természettudományok tágas
mezején: más értelmezéshez folyamodtak a theologusok. E rendszer ugyanis, mely az előbbinek
ép ellenkezőjét állitá, hogy t. i. a nap a központ,
mely körül földünkkel együtt minden más égi test
forog: nem kis mozgalmat idézett elő a vélemények
között, melyek e tekintetben fölmerültek, s ama
tudat, hogy a nap nem mozog s ekként a megállás
neki nem parancsolható, a merész értelmezések
egész halmazát hozá létre. Voltak, kik álliták, hogy
e csoda meg sem történhetett, mert nem lehet elképezelni, hogy az Isten csupán öldöklésért meghoszabitsa a napot, s hogy ekként az egész szöveg
csak keletiesen tuláradozó frázis; mások ismét álliták, hogy Josue fensőbb segedelem folytán a legrövidebb idő alatt oly n a g y m u n k á t végzett el,
mely a rendes körülmények közt két a n n y i időt
yett volna igénybe. Mig egy harmadik rész a szöveggel egyenest ellenkező véleményt vall, hogy t. it
Isten a földnek saját tengelye körüli forgását lassitá, hogy e nappal hoszabb legyen a rendesnél.
Mielőtt ezen állitások méltatásába bocsátkoznánk.
J ó lesz egy némelyeket e történeti factum valóságának bebizonyítására felhoznunk.
Ma a theologusok közt általánosan uralkodó vélemény, hogy a Josue nevéről czimzett könyv szerzője nem Josue, hanem valamely más, későbbi zsidó
férfi, ki azonban Jeruzsálem teljes elfoglalása előtti
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időben élt. Ezen iró fentebb idézett elbeszélésének hitelesí- bőrből vér is tolul elő, habár rajta a legerősebb nagyító üvegtéséül az „Igazak könyvére" hivatkozik, mely, miután csakis gel a legkisebb sérülés sem vehető ki. A felsőbőr majd hoszjelentékenyebb események alkalmával történik a szentira- azas, majd háromszögletes, majd meg keresztalakban is nyítokban rá hivatkozás — valószínűleg az azon korbeli neve- lik meg. A sebhelyek tehát nagy, tojásdad alakú, az ujjak
felé igen hegyes benyomatok gyanánt tűnnek fel, melyek a
zetes történetekről irt énekek gyűjteménye volt.
„Nincs-e ez — mondja az iró — megírva az iga- tenyereken gömbölyűbbek- és mélyebbeknek látszanak. A
zak könyvében". Tehát az akkori időben már két könyv *lábak sebei hasonló nagyságú és tompa négyszögű alakkal
tanúskodott e csoda megtörténte mellett, melyeknek, ha el- bimak. A vér a hólyag főpattanása által megszaggatott
seje nem is, de utóbbika mindenesetre a Josue idejéből ma- felsőbőrnek darabkáit rendesen lehámozza és magával viszi.
radt fenn ; fájdalom, ma már csak az ilyszerü allusiókból A stigmák azon napokon, midőn nem vérzenek, halványpitudjuk, hogy még ily iratok is léteztek. De tekintsük a ké- ros színezettel bírnak, és a körülfekvő bőrnél csak valamisőbbi kort és lássuk : nincs-e e csoda történetét hitelesítő ndat, vel simábbak és kissé fényesek ; de e pirosas helyek teljesen
épek, tökéletesen zárvák s azokon semmi karczolás, súrlómely abból fenmaradt.
Jesus Izsák fia — ki Krisztus előtt 2 századdal élt — dás, vagy sérülés sem vehető észre. Szombaton még itt-ott a
a zsidó nemzet ősatyáinak nagytetteit elsorolván, a 46. fej. felsőbőrön folyékony vércseppecskék láthatók, melyek azon5. versében Josue nagyságát e szavakkal igyekszik feltün- ban csakhamar leesnek. A közönséges sebek után rendesen
tetni: „Nem az ő intése tartoztatá-e fel a napot, ugy, hogy képződő varnak, vagy genyedésnek mi nyoma sincs rajtok.
egy nap oly hoszu lett, mint kettő". Itt tehát nem csak a
A fejvérzés megható jelenetet képez : a hajzat vértől
csoda lényege, hogy t. i. Josue idejében naphoszitás történt, borítva és egymáshoz tapadva vagyon. A vér többnyire oly
bizonyittatik, hanem annak tartama is az utódokra átszál- mennyiségben folyik a homlokból, hogy Luiza azt gyakran
lott, szóhagyomány által világosabban határoltatik. ( P l lyt- k-) lemosni kényszerül. A mosás után a homlokbőr teljesen simának és épnek látszik ; és íme ! pár perez múlva a vér neA bois d'liainei élő kereszt.
héz cseppekben hull ismét alá. Jó üveg segélyével a homlo(Folytatás.)
kon, de csupán a felsőbőrön háromszögű igen-igen parányi
Luiza, mint emiitettük, az 1868. május 8-kán kezein, karczolatok vehetők ki. Egyéb napokon e helyek teljeslábain és baloldalán is vérzett. Ez időtől fogva eme vérzés séggel fel nem ismerhetők.
Luiza az elragadtatás állapotában nem bír azoknak
ugyanazon helyeken minden pénteken ismétlődött. Ugyanazon évi szept. 25-kén a vér homlokából és köröskörül a tudatával, a mik körülötte és testén történnek. Ez időt tefejnek a homlokkal egy irányban fekvő részeiből is tör elő, hát az orvosok oldalsebének megvizsgálására használták fel.
ugy hogy Krisztus Urunk töviskoronájának emlékére ettől A vér az ötödik és hatodik oldalcsont közül szivárog ki.
fogva hetenkint véres koszorú övezi fejét. — Az 1873. april Midőn e sebet az 1868. aug. 30-kán először megvizsgálták,
4-ke'n, mely napra a hold. Szűz liétfájdalmáuak ünnepe azon a hólyag hiányzott volt és csak a felsőbőrnek egymásesett, jobb vállán is vérző nagy seb támadt, mely azóta ha- tól egy centiméternyi távolban levő finom 3 pontjából, tehát
sonlag minden pénteken megujul ; ily sebet édes Üdvözítőnk lándzsaszurás alakjában, tört a vér elő. Későbbi megfigyelések alkalmával az oldalon is hólyag fejlődött ki, s a fela kereszt-hordozástól kapott.
szakadt
felsőbőrön át a teljesen ép alsóbőrből bugyogott
Több száz péntek mult el Luiza stígmatizatiójának
ki
a
vér.
kezdetétől es a stigmák — két pénteket kivéve — mindig
A pénteken kifolyt vérnek mennyisége különböző, mevérzettek. A vérzés rendesen a csütörtökről péntekre eső
éjnek 12-dik órája táján, néha kissé későbben, tehát a pén- lyet egyébiránt szabatosan meghatározni igen nehéz, miután
tek első óráiban jelenik meg, és pedig először is a balolda- a kendő, melylyel Luiza kezeit betakarja és a ruhák sok
lon. Néha a kezek és lábak csak a felső, vagy csak az alsó vért szinak fel. Közép számitás szerint az mintegy 250
fölületen vérzenek; sokszor pedig fent és alant. A vérzés grammra (körübelül félfont) tehető ; Lefebvre orvostudor
időtartama különböző; gyakran esti 4—5 óra felé, máskor szerint ennél is sokkal több.
A stigmák nagy fájdalmakkal járnak. E fájdalmak
későbbén szűnik meg; de a péntek-szombati éjszaka 12 órája
nagyságát
megítélni nem igen lehet, mert Luiza nagyon
t á j á n ; tehát a péntek utolsó óráiban mindig eltűnik. A vér
hallgatag
és
tartózkodó ; de hogy ő szenved, az arezvonáhomlokából és kezeiből szinmézhez hasonlag hoszu fonalaksaiból
és
minden
mozdulatából kitűnik ; sőt Lefebvre tanár
ban ömledez ki.
Csütörtökön, ritka esetben szerdán, a kezeken és lá- hoszu és szorgalmas vizsgálat után azon teljes meggyőzőbakon hólyag képződik, mely is a felső bőrt (epidermis) 1 ) désre jutott, hogy fájdalmainak az egész pénteken át igen
felemeli. A péntek éjjelén teljesen kifejlődött hólyag alsó nagyoknak kell lenniök. Ezek nagyobbodnak, ha az egyrésze 27» centimeter (1 hüvelyk) hosszú és l l / s centimeter ház Krisztus Urunk vagy a szentek szenvedésének emlékeit
széles ; a hólyagot közvetlenül érintő bőr azonban sem meg- üli; de nagyobbodnak akkor is, midőn valahol kiválóan godagadva, de még csak megvörösödve sincs. A hólyagban levő nosz tettek követtetnek el. így Luiza az 1871. nagyhéten
nedv tiszta és átlátszó. A teljesen kifejlődött hólyag felpat- rendkívül nagy és heves kínokat szenvedett ; fájdalma a legtan és belőle pirosas nedv szivárog ki ; de egyúttal az alsó keserűbb halálszorongás jellegét viselte magán. A szenvedő
leány egy érthető szót sem volt képes kiejteni. Szemei a
') A bölcs Alkotó testünket kettős, csudásan szövött "bőrrel vont»
rendes szokás ellenére a legizgatottabb mozgásban voltak ;
be ; a kiilsÖ felsőbőrnek (epidermis), a benső alsóbörnek (derma, corium)
egész tekintete oly szörnyű kínoktól sanyargatott szegény
neveztetik.
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lelket tüntetett fel, ki fájdalmait nem képes nyilvánítani. Ő
ekkor valódi „Ecce homo" volt. Gyakran lehetett látni
ujjainak hegyeit kötényén ide s tova járni épen ugy, miként
azt a haldoklók teszik ; néha pedig lehajolt valami után,
mit senki sem látott. Azután meg felkelt s a szörnyű fájdalmaktól remegve j á r t körül kisded szobájában ; de csakhamar ismét székére ült, nyugalmat azonban sehol sem talált ;
kérdeztetvén, bevallotta, hogy kimondhatlanul szenved és
egész testét fájdalom bontja el. Mihelyest beállott nála az
elragadtatás, melyről alább szólandunk, azzal együtt a fájdalom is elmúlt; azonban e kinjelenet következményein
Luiza még 3 napon át szenvedett. Kevéssel ezután hozták
az újságok ama borzasztó vétkeket, melyek azon héten
Róma- és Párisban elkövettettek. Rómát ugyanis néhány
hóval előbb foglalta el Victor Emanuel király, és ott
ekkor a sz. hét alatt először maradtak nyhva a színházak
s az istentelenek által nagypénteken a Megváltó gunyjára
pokoli káromlások között nagy vendégség tartatott. Párisban pedig a Commune rémuralma az érseket, számos papot
és előkelő világi katholikust fogatott el, kiket később agyon
is lövetett. Azonfelül nagypénteken itt is szörnyű lakoma
tartatott és előre kihirdettetett, hogy e vendégségnél „papokat fognak enni".
A töviskorona emlékeül viselt vérkoszoruja igen érezhetőleg öregbiti Luiza fájdalmait. Ugy tűnik fel előtte —
mondja ő, mintha vaspereez lenne feje közé illesztve, mely
is mindenét összezúzná, és mely őt izzó abroncskint égeti ;
e mellett folytonos viszketést és szúrást érez fejében és homlokának legkisebb érintése is neki nagy fájdalmat okoz.
Vállsebe oly fájdalmas, hogy — mint e kedves élő kereszt
mondja — azt sem tudja, hova hajtsa fejét ; e seb szemeit
rendes vidámságuk- és élénkségüktől fosztja meg és láterejét annyira meggyengiti, hogy 1—2 meternyi (3—6 lábnyi)
távolságban senkit sem képes megismerni.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
julius 12. A k é p v i s e l ő v á l a s z t á s o k f o n t o s a á g a. A modern alkotmányok a képviselőházakat ugy
tüntetik fel, mint a nép szabad akaratának kifolyását, holott
e felfogás tiszta fictio ; mert a mai képviselőház, ha azt valóságban ugy fogjuk fel, amint kell, nem más, mint a t é n y leg uralkodó párt hatalmi, erőszakos kifolyása. A képviselő
testületekbon, ugy a mint azok ma léteznek, minden egyéb
képviselve van, csak nem a nép akaratja, arait bizonyit azon
körülmény, hogy Európa képviselő testületének legnagyobb
része forradalmi, keresztényellenes, pedig a nép — békés és
a hitetlenség elemeivel szemben, hasonlíthatatlan nagy számban még keresztény érzületű.
A hamisitatlan népakarat nyilatkozata csak keresztény szellemű képviselő testületben volna feltalálható, melynek alapja magától érthetőleg, a képviselő választásokban
rejlik. Érti és érzi ezt a liberális párt kül- ugy mint belföldön egyaránt, tudja, hogyha a nép szabadon választhat, hogy
ez esetben lejár uralmának napja, azért a választásoknál
felhasználja a pressio minden kigondolható nemét, hogy
többségét a parlamentben biztosítsa; vesztegetés, erkölcsi és
physicai erőszak a fegyverek, melyekkel a választásoknál
él, hogy megakadályozza a nép érzületének hü kifejezését és

evvel a parlamentek irányának újjáalakítását. Sőt tovább is
megy, hiszen zsarnok természete nem engedhetné meg, hogy
itt megállapodjék. Valamint minden más eszmét, melyet a
kereszténységtől kölcsönzött, meghamisított, ugy visszaél a
szabadsággal is. Minden szabad, ami a liberalismust előmozdítja, semmi sem szabad, ami azt gátolhatná, az ellen nézetnek még csak nyilatkozni sem szabad, mert ez crimen laesi
liberalismi lenne. Bűn a liberalismus ellen, ha valaki nyilatkozni merészel, miszerint más nézet is létezik ; mily bűn
akkor, ha valaki a katholikusokat c nézet kép visel tetésére
felszólítja, mily bün akkor, ha ez a ,valaki' pap, ha még
hozzá érsek is !
Szerencsére a liberalismus már annyira kijátszotta
kártyáit, hogy vaknak kellene lenni annak, ki szavaiban
még hinne, ki végczélját fel nem ismerné ; szerencsére k ü l földi testvéreink egészen tisztában vannak a képviselő v á lasztás fontossága felett és nem engedik a liberalismust korlátlan hatalommal uralkodni a választások felett, hanem
katholikus öntudatuknak kifejezést adnak a választásoknál,
mérlegbe vetvén szavazatuk súlyát oly képviselők mellett,
kikről erkölcsileg meg vannak győződve, hogy nem fogják
a katholicismus, a kereszténység ügyét martalékul oda dobni
a liberalismusnak, hanem bátran sikra szállanak mind a
mellett, ami az egyház jogait biztositja, ami az ember magasabb rendeltetését előmozdítani képes; még nagyobb szerencsére azonban vannak, akik amellett, hogy a képviselő
választások fontosságát belátják, bátorsággal is bírnak a
küzdtérre kilépni, a hivek kath. öntudatát tekintélyük és
állásuknál fogva ébren tartani és támogatni, őket felszólítani, hogy csak oly képviselőket válaszszanak, kik keresztény hitöket szóval és tettől is bebizonyították mái-, s k i k nek rendithetlen bátorsága és megingathatlan hűsége arról
kezeskedik, hogy minden esélyek közt a trón és haza, a vallás és az egyház, a törvény és a rend védelmére kelnek.
A müncheni érsek főpásztori körlevele fényes és megnyugtató példáját is nyújtja egyszersmind annak, hogy
kath. német testvéreink már tul vann ik a jajgatás'. ,fohÍ3zkodás' olyneinü stádiumán, mely mindig csak azt variálja,
hogy ,mi lesz belőlünk'? Belátják, hogy ha ra3g tovább is
némán nézik és tétlenül szemlélik, tnenuyire uralja a liberalismus a választásokat, hogy akkor annyira bsélik m a gukat a népek a gondolatban, hogy más irányú, más szellemű képviselőházak nem is létezhetnek, mint a minők t é n y leg vaunak, hogy későbbi felszólalásaik hasonlók lennének
a pusztában kiáltónak szavaihoz és emborileg véva semmi
reményt sem táplálhatnának a parlamenti szellem reformálhatása iránt. Az időpont itt van, midőn már hallgatni
nem lehet, midőn be kell látni, hogy a katholikusok is, ha
azt akarják, hogy egyházuk jogai tiszteletben tartassanak,
szavazatuk súlyát éreztessék a választásoknál, mert ma
minden a képviselő választásokon fordul meg. Ma a parlamentekben döntetik el a katholicismus sorsa, legalább egy
időre, ennek alapját pedig a képviselő választások képezik.
Aminő szelleműek a képviselők, olyan szellemű a tisztelt
ház és a választások után mathematikai biztossággal lehet
kiszámítani, mit várhat a katholicismus tőle.
Igaz, hogy különösen valamely főpásztor fellépését a
képviselő választások érdekében, mint az a müncheni érsek-

2D

kel is történt, és pedig minálunk is, a legbárdolatlauabb mó- ják, mert nem zavarja fel az ágyuk moraja a békés lakók
don, minőt csak a protestáns szellem szülhet, meg fogják nyugalmát és e békében nem látják, vagy látni nem akartámadni ; de ha czélt akarunk érni, ha a parlamentben ural- ják miként foly a harcz Krisztus mellett és ellen a parlakodó szellemet reformálni akarjuk, pedig ki ne akarná ezt mentekben, a sajtóban, a törvényszékeken, ágyúgolyó heközülünk ! ugy hasonló támadásoktól visszariadnunk nem lyett §§-sokkal. Béke vau, mondják, mert látják, hogy feszabad, hiszen e támadás biztos jele annak, hogy a líberalis- jedelmek külfejedelmeknek baráti jobbukat nyújtják, és
mus még nem érzi magát a helyzet feltétlen és korlátlan nem látják, hogy ugyanakkor, miként dul a belháború, nem
urának, hanem igenis jól tudja, hogy van még a népben látják, hogy Európának minden állama harczot visel, nyiltan
annyi tisztelet és ragaszkodás, hogy főpásztorainak figyel- vagy titokban a katholicismus ellen.
meztetése következtében kész elhagyni az eddig erőszak- és
Ez nem béke, hanem a békének csak torzképe, melyhazugsággal magasztalt zászlót és ahhoz ragaszkodik, me- nek csak azok örvendhetnek, kik maguk is részt vesznek a
lyen a kereszténység jelvénye tündöklik. Ettől fél a libera- kereszténység elleni küzdelemben és azt minden térről lelismus, ezért támadja meg a müncheni érseket, nagyon böl- szorítani igyekeznek. De váljon elömozditják-e evvel az
csen tartván attól is, hogy a példa ragadós lehet, és igy ná- államok, a népek jólétét, melyek érdekében állítólag műlunk is kénytelen lesz felhagyni ama kétes becsű magasz- ködnek akkor, midőn a hit és vallás elleni harcz tüzét szittalásokkal, melyekkel most bennünket elhalmoz. Pedig ez ják, midőn ezt az állapotot békének neveziü ? váljon csakaz idő nálunk is be fog, be kell ennek következni ; addig is, ugyan benső meggyőződésből mondják, mondhatják-e, hogy
azonban üdvözlünk minden úttörő fellépést, mely a külföld- ily állapot mellett elegendő a látszólagos béke fentartására
ről hazánkba is áthat, mert biztosak vagyunk, hogy a példa a három fejedelem egyetértése? A történelem arra tanit benvonzani fog, mostani képviselő testületünk szelleme pedig nünket, hogy az államok békéjét nem az, illetőleg főleg nem
még inkább hozzá fog járulni, hogy mi is felismerve a kép- az képezi, ha az anyagi fegyverek zöreje nem hallatszik, haviselő választások fontosságát, jövőre actióba lépjünk, a min- nem, ha a szellemek csataja szünetel ; legkevésbé képezheti
den szentet és igazat felforgatni törekvő liberalismus ellen. pedig az államok békéjét, ha maga az állam áll támadólag
Pest, julius 13. A b é k e g a r a n t i á j a . Csend van, szemben a hit és vallással, hiszen ekkor harczot saját léta fegyverek zöreje nem zavarja a nyugalmat, az ágyuk mo- alapja ellen folytat, mit egykor csak romok jeleznek, pedig
raja nem reszketteti meg a léget, holtestek nem fedik a a béke nem rombol, ha nem épit, ujabb erőt kölcsönöz ; a
mező virányait, a megbénítottak j a j kiáltásai nem sajtol- történelem arra is megtanit bennünket, hogy a népek jóléte
ják ki a szemekből a könyeket, hadseregek nem állanak épen akkor virágzik, midőn a hit virága, az erkölcs is dúegymással szemben a harcz téren, hogy jeladásra fene vad- san tenyészik, engedi-e ezt azonban tenyészni a modern
állam, midőn az erkölcsöt alapjában, a hitben támadja meg?
ként tépjék szét egymást; sőt mi több, államférfiak sürüen
a
történelem arra is oktat végül bennünket, hogy a kültalálkoznak, a fejedelmek egymáshoz utazgatnak, a béke
béke
is csak akkor tartathatik fenn, ha benn az államban
csókjai nyiltan a nép előtt váltatnak, a fejedelmi családok
teljes
béke honol, hogy az anyagi fegyvei-ek zaja is csak
fájdalmai kölcsönösen meg03ztatnak és minderre nyiltan hirdetik, hogy békével birunk, biztositásál pedig három fejede- akkor nem hallatszik, ha a szellemi béke megvan, különben
könnyen áttör határán, fegyvert ragad és minden fejedelmi
lem egyetértésére utalnak.
egyetértésnek
sem sikerül teljes garantiát nyújtani a béke
Béke van, mondják, és hogy a világ elhigyje, mintha
mellett.
igaz nem lenne, minden nap bizonyítgatják. S ha a béke
csak abból állana, hogy a mezőt harmat helyett vér nem
áztatja, ha a béke csak attól függne, mert a fejedelmek érdeke ugy kivánja egy időre, ugy a bizonyitgatás igaz lenne,
de ? . . . . Nem állunk vérözön között, az igaz, mégis harczban vagyunk, nem látunk füstölgő városokat és falukat,
békével még sem birunk, testi szemeinkkel nem látunk romokat, melyeket az ellenség ádáz dühe összehalmozott és
mégis a harcz okozta romok közt élünk, annál veszélyesebben, müél mélyebben hatol a harcz az ember szellemi
életének gyökere, a természetfeletti hit, a vallás ellen.
Akik ma békéről szóllanak, vagy felületes lelkek,
vagy az anyagiságban vannak elsülyedve, kikről el lehet
mondani : Carnalis homo non percipit ea, quae sunt spiritus.
A harcz ma nem anyagi, hanem szellemi téren vivatik, nem
ember küzd ember,hanem szellem szellem ellen ; a hitetlenség
szelleme, a katholicismus, maga a kereszténység ellen. Béke
van, mondják, mert nem hallják az anyagi fegyverek zörejét
és e békében nem akarják észrevenni a szellemek csatamoraját, nem akarják látni ama hadsereget, mely élethalál harczot
viv egymással, egyik, hogy megfoszsza keresztény jellegétől
a társadalmat, másik, hogy azt fentartsa. Béke van, mond-

Mi, mint épen a kereszténység eszméinek védői minden téren, ellenségei vagyunk minden háborúnak, mert a
keresztény eszmék uralma mellett a lelkek felett minden
háború elkerülhető és a béke fentartható volna, azért üdvözlünk minden tényt, minden szövetséget, mely a barbár
korból ránk maradt ez örökségnek maradványait megsemmisíteni, vagy legalább véres következményeit mérsékelni
törekszik, de e czélra egyes, bár legjobb akaratú fejedelmek
egyetértését czélhoz vezetőnek nem tartjuk. Az, mit most
békének neveznek, külszin, a valóság pedig a tényleg létező
és a kereszténység ellen duló harcz. Ha az államok valóságos békét akarnak, ugy az alapot, melyen állanak el kell
vetni és ez elvetettre kell ismét az államot visszahelyezni ; a
belharczot a kereszténység, a katholicismus ellen kell beszüntetni, és igy a külbékét támogatni, ez, egyedül csak ez
lesz biztos garantia a béke mellett, akkor bizhatunk benne,
hogy a keresztény szellem áthatva a népeket és fejedelmeket, biztositaui, tartóssá fogja tenni a békét és előmozdítani
az államok és népek jólétét. Szüntessék meg a harczot, melyet folytatnak a hit és vallás ellen, adják meg az egyház
nyugalmát, engedjék, hogy befolyását a népre 'érvényesít-
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De jól lesz ezen zsidó példa felett még kissé elmélliesse, és akkor velük együtt mi is mondjuk, liogy béke van,
kedni ; — mit tanulhatunk ebből ?
béke lesz, de addig — nem.
S
íme az előadói tiszt a zsidók iskoláiról nem talán vaBécs. M i l y h a t a l m a s a z s i d ó A u s z t r i á b a n
mutatja a ,Presse1, bizony nem keresztény lapnak kö\ ét- lami katholikusra, még .szabadelvűre' sem ; de még proteskező czikke, illetőleg hivatalos prágai levelezése: „A cul- tánsra sem, hanem, mint illik, zsidóra bizatik, s pedig, ismét
tusministernek azon határozata, mely által a Németországból mondom, mint illik, orthodox zsidóra; hasonlólag tudjuk,
kiutasított .keresztény szeretet-nővéreinek' megengedtetett hogy a protestáns referadák mindig protestánsoknak adatMühlhausen várában magániskolát előkelőbb családokból nak ki ; természetesen csupán ,méltányosság'-ból, melyről
származó leánykák számára alapítani, mig a schlani kerületi azonban legott szó sincs, mihelyt katholikus ügyek kerüliskolatanács e kérelmet mint törvényellenest visszautasította, nek tárgyalás alá, sőt ezeknél a ,szabadelvüség' azt követeli, hogy ezek felett, ha lehet mindig a katholicismus legtökéletesen megfelel a fenálló törvények- s rendeleteknek.
Hogy valaki nyilvános iskolában mint tanitó működ- butább ellenségei ítéljenek s referáljanak
Miért van ez? Mert a cultusministerium nálunk semmi
hessék, okvetlenül szükséges ugyan, hogy osztrák állampolegyéb,
mint a páholynak eszköze, melylyel a kath. egyhágár s a tanképesitést Ausztriában nyerte legyen ; de hogy
valaki magántanító lehessen, nem szükséges az állampol- zat zaklatja; s mert az .államnak' nálunk fogalma sincs
gári jog s a tanképességre nézve a minister hatalmában áll, vallásszabadásgról, mely a katholikusoknak is kedvezhetne;
dispensálni (azaz a külföldön nyert tanképességet is elis- mert a szabadság egyházi dolgokban csak a kalvinista, lutheránus, zsidó vagy schismaticus számára létezik, vagy a többi
merni, ha azt kielégitőnek találja.)
megnevezhetlen
felekezet számára; a katholikusok számára
Ezek oly elvek, melyek kezdetben még az országos
iskolatanácsban is megtámadtattak ; de a zsidó iskolaügyi elő- pedig csak annyiban, amennyiben ezek egyikében, másikáadónak, Wiener lovagnak, (egyúttal zsidó bankár) sikerült a ban kapaszkodni tud, mint a jelen eset mutatja.
maga nézetét többségre segiteni, ugy hogy a zsidó magániskoDe van az egészben még egy másik, igen tanulságos
láknál alkalmazott egyénekre nézve az állampolgárság kér- részlet is. A zsidónak van annyi esze, hogy nem beszél fedése szóbasem jön.De még a tanképességre nézve is ugyanezen lekezeti iskoláról' midőn tudja, hogy ,az állam' azokat haláiskolákban a legszélesbmérvü dispensatiók szoktak adatni ; lig üldözi ; hanem egyszerűen ,magániskolát' emleget, s ezen
mert ott többnyire öreg tanárokról van szó, kiket nem lehet okos elnevezés védelme alatt fityet hány mindazon bölcs
többé vizsgára szoritani, de akik másrészt koldusokká len- rendelkezéseknek, melyek által ez az állam a felekezetek
nének, ha nem engedtetnék meg nekik zsidó tudományukat tan- s vallási autonómiájukba beleavatkozni szeret; — nem
a magántanitásban értékesiteni . . . .
tehetnénk-e mi katholikusok is igy? persze, hogy ehhez
A mi tehát a zsidó magániskoláknál a legkisebb nehéz- kissé több összetartás kellene, mint a mennyi köztünk találség nélkül megengedtetik, azt méltányosan csak nem lehet a ható s e tekintetben sokat, ha nem mindent a jövőtől kell
mühlhauseni apáczáktól megtagadni. Ezek nem nyilvános várnunk, melynek tapasztalatai, s alighanem szenvedései is
iskola megnyitásába kértek engedélyt, hanem csak arra, majd észre térítenek, hogy tanuljunk oly okosaknak lennihogy előkelő házakból való leányok számára magániskolát mint a zsidók ; mert a mai czikkemben felhozott eset, mely
nyithassanak. Ezért nem követeltetett tőlök az osztrák azt mutatja, hogy a mühlhauseni apáczák intézetnyitási enállampolgárság, s a Poroszországban nyert tanképességről gedélyüket épen csak a zsidónak köszönik ugyancsak arra
bizonyítványaik, felterjesztetvén a cultusministerhez, ezáltal bírhatna minket, hogy kis eröszakot követve el egy szentírási
elégségeseknek találtattak. Ugyanez történt nem régen Prá- textuson, ezentúl ezt tartsuk hasonló ügyekben főszabályul :
gában, a magasabb leánytanoda ügyében. Ezen tanoda szin- , JIstote prudentes sieut — judaei'.
tén magánintézet lévén, az igazgatótanács szász tanférfiura
Berlin. Z s i d ó , p r o t e s t á n s é s — k a t h o l i k u S j
bizta az igazgatói tisztet, a ki sem nem osztrák állampolgár, ez a sorrend, melyben nálunk az állampolgárok egymás
sem a tanképességet nem nyerte Ausztriában ; de a cultus- után következnek; mire nézve megjegyzendő, hogy a prominister, amint nem tett nehézséget a mühlhauseni apáczák- testáns után nem mindjárt következik ám a katholikus,
nak, ugy nem tett a prágai iskola igazgatótanácsának sem ; amiért is az ott tátongó hézagot egy kis ,—' által jelképezni
de ha ezen iskola ma nyilvánossá akarna válni, ugy a tör- iparkodtunk.
vény ezt legott meggátolná, valamint nem fogja megenNézzük tehát először : minő jó dolguk van Izrael fiaigedni, hogy a mühlhauseni valaha nyilvánossá váljék".
nak a .protestáns' császárságban. Erre nézve egy itten épen
Valóban utálatos azon buzgóság, melylyel itt egy mi- most folyamatban levő per nagyszerű példát szolgáltat. Könister excusálja magát, mivel néhány katholikus apáczának penik, Berlin melletti helységben van egy fogház, melyhasonló jogot adni mert, mint a minőt a zsidó élvez az ő ről már régebben feltűnt, hogy fegyenczei többnyire zsidók ;
igéret földjében, Ausztriában ; — pedig hála Istennek, hogy vagyis inkább, hogy a Berlinben s vidékén bármi okból röe piszkos fajnak dolgát annyira felvitte nálunk ; mert igy videbb fogságra itélt zsidók mindig módot találtak Köpeennek aegise alatt legalább mi katholikusok is élvezhetünk nikben záratni el, ha másként nem, hát ugy, hogy a bezánéha-néha egy-egy kis jogot, melyről különben talán ál- ratási idő közeledtével berlini lakásukat ott hagyván, köpemodni sem mernénk. így látunk a jelen esetben, hála a zsi- niki illetőséget szereztek. A dolog gyanús lehetett volna; de
dónak, katholikus iskolát létesülni, melyre ,az állam' mint a gyanú legott eloszlott, ha tekintetbe vétetett, hogy a köilyen bizonyosan nem adott volna engedelmet, ha csak a peniki járásbiró is zsidó, tudvalevő dolog lévén, hogy Izrael
fiai csak azért vétetik fel magokat a rendőrségbe vagy kézsidó példája nem segít rajtunk.
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szülnek a bíró pályára, hogy a törvényt hitfeleik iránt a
lehető legnagyobb szigorral végre hajtsák, a gojnak pedig
mindenképen kedvezzenek....
Mindazonáltal kisült legújabban, hogy a különféle
okokból, melyeknek genericus neve : lopás s csalás, Köpenikben a hiisre tett zsidók ott igen ,finom' életet éltek,
amennyiben minden éjjel Berlinbe mentek, ott kedvök szerint mulattak vagy ,üzletökben fáradtak', nappal pedig mint
ő felsége a cs.-királynak bezártjai kényelmesen aludtak ! . . .
A vizsgálat nagyban foly, a berlini zsidóság kétségbe esetten várja kimenetelét; de remélhető, hogy tekintve, miszerint az érdeklett felek mind zsidók, a per el fog nyomatni ;
sőt azt tartjuk, illő lenne, ha ez az egy szál goj, a ki az
egészet felfedezui merte, ezért exemplariter megbüntettetnék !
Átmegyünk a protestánsokhoz, s itt jelenthetjük, hogy
mig a katholikus papoknak összes jövedékei ; még a nemzetközi szerződéseken, adósság-czimeken sat alapulók is államilag ,visszatartatnak'; addig ő Felsége a király Emsből,
16-káról kelt rendelet által kegyesen elhatározni méltóztatott, hogy a protestáns papoknak mind azon esketések, keresztelések vagy bárhonnan folyó jövedékei, melyek az uj
egyházpolitikai törvények által elesnek, első sorban az egyházi pénztárból, ennek elégtelensége esetében a község, s
tovább az állam által pótoltassanak. Ily igazságos osztás,
ily jogegyenlőség csakugyan csak a Jámborság s jó erkölcsök' — notabene protestáns birodalmában található.
A katholikusokat illetőleg jelenthetjük, hogy a münsteri püspök vád alá helyeztetett, s hogy most már nem csak
valamennyi káptalannak járandóságai, hanem még mindazon érdemesült öreg papoknak is nyugdijai tartatnak vissza,
kik nyugdijt élvezvén, az állam ,törvényeivel' összeütközésbe sem jöhetnek. Hanem persze, az elrabolt katholikus
egyházvagyon a protestáns prédikátoroknak eltartására kell!
Hallatlan bölcseséget fejtett ki az itteni ,legfőbb egyházügyi törvényszék' egy junius 4-érői kelt resolutióban,
melynek czélja felszentelt segédpüspököknek működését, s
igy a bezárt vagy ,letett' megyés püspököknek helyetesitését lehetlenné tenni. Ezen resolutio azt mondja, hogy az ,in
partibus' püspököknek van ugyan joguk, püspöki ténykedéseket végezni, de csak azon kerületben melynek püspökei,
azaz — in partibus !
E resolutio, ha komoly, ha birói
,élcz' akart lenni, véghetetlenül együgyű; tekintve azonban,
hogy maga a protestautico — szabadkőműves Poroszország
nemsokára ilyféle ,in partibus' ország lesz, a porosz katholikusok ma holnap még hivatkozhatnának is rá.
fíóma. A z u . n. b o l l a d i c o m p o s i z i o n e emlitése által az olasz parlamentben nem régen előidézett botrányt kész akarva nem emiitettük eddig ; mert a magasra
csapott hullámoknak időt akartunk engedni a lecsillapodásra ; mert az ez alkalommal liberális oldalról ismét egyszer a kath. egyház ellen felhozott rágalom akkora, hogy
egyrészt lehetetlen azt hallgatással mellőznünk, mig másrészt az ügy fontossága megérdemli, hogy a hozzászólás
alapos okadatolt legyen.
A dolog következő :
Tajani olasz képviselő, volt királyi főügyész, most
ultraradikalis ellenzéki a Sicilia számára hozandó — most
már hozott — kivételes törvények feletti tárgyalások alkal-

mával jun. 11-én terjedelmes beszédet tartott, melyben számos, a jelenlegi kormány garázdálkodását bélyegző leleplezésen kívül azon valótlan állítás is fordult elő, miszerint Siciliábani hivataloskodása idejében egy állítólagos ,bulla de
componendo1 jutott tudomására, mely semmi egyéb formális
felhatalmazásnál, melyet a pápa valamennyi siciliai gyóntatónak adott oly értelemben, hogy bárminő gonosz tettet követett volna is el valaki, bizonyos pénzbeli adományok által
mégis kieszközölhette magának az absolutiót. „Jön például
egy tolvaj" — mondá többi közt — „s jelenti a gyóntatónak : „loptam ezer lírát, de nem tudom jogos tulajdonosának
visszaszolgáltatni," — „Nem tesz semmit, feleli a gyóntató,
ha C3ak egy részét e pénznek a templom számára tetted
félre" . . . . ekként; állítja Tajani, minden bűnnek meg volt
a maga ára; egy gyilkos 170 frankért nyert feloldozást: az
ár valamivel magasabbra szabatott, ha a meggyilkolt pap
volt. sat. sat.
Ezen arczátlan hazugságon egész Európának összes
liberális sajtója természetesen nagy mohón kapott, oly anynyira, hogy az ,Osservatore Romano' junius 16-án a következő jegyzéket volt kénytelen hozni, melyet mint a kérdéses
ügynek végérvényes, hivatalos magyarázatát a következőben adjuk :
„A legvastagabb tudatlanság, vagy páratlan roszakarat kell hozzá, hogy valaki, mmt Tajani képviselő a jun.
11-én tartott ülésben tevé a parlament szine előtt állítsa,
miszerint valaha olyféle pápai bullát olvasott, melynek neve
szerinte ,Bulla de compositione1, s mely a gyóntatókat arra
hatalmazza fel, hogy bizonyos pénzösszegekért bárkit feloldozzanak. Tajani állítása szerint e bulla értelménél fogva
szabad lenne minden gyilkosság, rablás, gyújtogatás, lopás az egyháznak tett bizonyos ajándékért, ha az illető más
tulajdonának rovására adná is".
„Felszólítjuk Tajánit s egyáltalán az egyháznak minden ellenségét: tegye közzé az emiitett bullának szövegét.
A szóban forgó okmány nem lehet más, mint az u. n. ,Bolla
della Crociat', melyet a világ már három század óta ismer,
melyről számtalan író irt mái-, mely ezer meg ezer példányban kinyomatva, úgyszólván közkézen forog, főleg azon országokban, melyek hajdanta a spanyol király uralma alatt
állottak. S ezen bulla, mely a másnak okozott kár visszatérítését tárgyalja, épen ellenkezőjét rendeli annak, s pedig
világos szavakkal, mit Tajáni, az egyház s az igazság elleni
gyűlöletében állított ; mert nyiltau közhírré teszi, miszerint
igazságtalanul szerzett birtokért csak azon esetben fogadható
el másnemű, elégtétel (compositio), ha a jogos birtokos ki nem
putalható, miből következik, hogy a bűnös, ha az eltulajdonított jószágnak törvényes birtokosát későbben megtudja,
lelkismeretben köteles annak az egész okozott kárt megtéríteni. Mert a pápa ezen bulla által nem a jogos tulajdonosok jogait megcsorbitani, hanem csak elnézést szándékozott
gyakorolni a bűnösök iránt azon esetre, hogy a sértett fél
ki nem tudható.
S csakugyan, minden kath. gyermek tudja, hogy a
tolvaj fel nem oldható mindaddig, mig a lopott jószágot
vissza nem szolgáltatta ; ha már most ki nem tudható, kinek
kellene azt visszaszolgáltatni, akkor az egyház megengedi,
hogy a vétkes azon feltétel alatt absolváltassék, ha bizonyos
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összeget áldoz jótékony czélra ; fenmaradván, mint láttuk, a
kötelezettség a jogos birtokos iránt, midőn az későbben
megtudatik. Hol van tehát itt a felszólitás lopásra, gyujtogatásra, gyilkolásra, melyet Tajáni ezen rendelkezésben talált?. . . Nincsen eme bullában, hanem igenis belevitte gyűlölete az egyház ellen, mely arra is birta őt, hogy ismét egyszer érvényesítve ama régi mondatot: ,Calumniareaudacter,
semper aliquid haerebit' ismeretes parlamenti támadását intézze az egyház ellen. A bulla eléggé világos, hogy azt bár
ki is megérthesse".
így a római lap. Nekünk pedig az egész eset többi
közt arra nézve is hathatós érv, mennyire szükséges, hogy
a kath. nép végre valahára szokjék el a hazug sajtó támogatásától. Tajani hazugsága a ,müveit' világ minden nyelvén
ismételtetett ; az ,Oss. R.' helyreigazítását pedig alig egynehány katholikus lap hozta ; hova lesz akkor az igazság s a
becsület ? ?
Missiói
tudósítások.
Chinából. Egy Sutschnen
tartományában működő kath. hitküldér leveléből a következő részleteket veszszük át: November havában legnagyobb árvaleányaink közül hetet férjhez adtunk, kiknek
hozományuk összesen körülbelül 400 tallérunkba került.
Chinai szokás szerint ugyanis nem lehet a leányt hozomány
nélkül férjhez adni ; különben férje családjában csak igen
rosz fogadtatásra tarthatna 8zámot. Midőn a leányt jegyese
házához jól befödött, vörös virágokkal feldíszített gyaloghintón viszik, utána egy másik, de nyílt gyalogliintón hozományát hozzák. A házhoz érve leszáll, s mint e helyek
leendő úrnője mesterségesen betanult, ,méltóságteljes' magatartással lépi át a küszöböt. Itt először is egy, különösen ezen
alkalomra emelt oltár előtt letérdepel s rövid imát mond,
azután jegyese oldalához áll, mialatt a jelenlevő vendégek
imádkoznak s az udvarban puskalövések közt szines röppentyűk bocsáttatnak fel. Ennek bevégzése után a mátka
először jegyesét üdvözli, azután annak szülőit, végre a többi
családtagokat ; ezen üdvözlet egyegy meghajtásban áll ; de
alig, hogy ez megtörtént, az egész család, a szónak szoros
értelmében : odarohan a hozományra s azt a legrészletesb
vizsgálatnak veti alá ; micsoda, mennyi, kinek mi jut belőle ;
mert a jelenlevőknek is ajándékokat kell hozni. Minden darab, megvizsgáltatik, ide s oda forgattatik, megtapogatta tik ; mindegyik minden egyes darabot akar látni, s külön
kezébe venni, mindegyiknek árát tudni sat. sat. Midőn aztán már eleget áldoztak a kíváncsiságnak, ismét a bókolás
indul meg; de most már a rokonok s vendégek részéről, kik
váltig ismételgetik ; mennyit, mily szép s drága dolgokat
hozott a mennyaszony, s mily boldog az a vőlegény, a ki
ily gondos, előrelátó, jó ízléssel bíró leány szivét meghódította. Ha már most árváink valamelyikének hozományt
nem adnánk, az egész ünnepélyt rontanók el ; de mi még
ennél is több : egy igen nagy tiszteletben tartott chinai szokás ellen vétenénk ; a vőlegényt kellemetlen helyzetbe hoznók, a vendégeket elkeseritenők, s a fiatal asszonyt a jövőben a legroszabb bánásmód áldozatául dobnók ; így azonban, minden egyes árvánknak 50—50 tallért adván hozományul, boldogokká teszszük.
Eme hét leányunk kiházasitása által árvaházunkban
támadt hézag csakhamar betöltetett. A nagy drágaság s a
szokatlanul kemény tél mellett igen könnyű volt, annyi kis
leánygyermeket összeszedni az utczán, ahányat csak akar-
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tunk ; csakhogy fájdalom, ezek legtöbbnyire már vonaglanak, midőn hozzánk hozzák. A pogány chinaiaknak az a
gonosz szokásuk van, hogy a beteg gyermekeket iszonyúan
megverik. Babonából teszik ezt; azt hiszik ugyanis, hogy a
meghalt gyermekek lelkei haza járnak, s még élő rokonaikat zaklatják ; hogy tehát erre kedvöket elvegyék, mielőtt
meghalnának, megverik, s aztán rongyokba vagy papírba
takarva az utczára vetik ki. így e napokban egy négyéves
leányt hoztak hozzánk, melyet szülei annyira ütöttek bottal, hogy egész teste egy nagy kék s fekete folt volt ; ilyent
két hónap alatt 65-öt hoztak hozzánk, némelyik közülök
annyira összeverve, hogy egész testén nem volt egy ujjnyi
hely, melyen nem lett volna seb. Megkereszteltetvén, rendesen néhány nap múlva meghalnak, szüleik által a szónak
szoros értelmében agyonbotoztatva.
(Folyt, köv.)
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Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztésére, Dulánszky Nándor hittudort, esztergomi kanonokot,
sümeghi cz. apátot, választott báczi püspököt és ministeri
osztálytanácsost, székes-fehérvári püspökké nevezem ki.
Kelt Schönbruunban, 1875. évi junius hó 11-én.
FERENCZ JÓZSEF,
k.
Trefort Ágoston,

s. k.

VEGYESEK.
— A seckaui herczegpüspök tapasztalván, hogy a különféle kerületi főnökök, szabadkőműves vakdühökben egyre,
s pedig minden ok nélkül minden népmissio megtartását,
néha a legnyomorultabb ürügyek alatt megtiltanak, ez ellen
a ministeriumhoz folyamodott, mely a tulbuzgó urakat most
arra figyelmeztette, hogy hasonló tilalmakra csak azon esetben van joguk, ha ilyetén összecsődületek által veszély forogna fenn, hogy valamely szomszéd kerületben uralkodó
járvány máshova is elvitetnék; d e á k k o r — teszi hozzá a
ministerialis leirat: a táncz s egyéb tömeges mulatságok is
betiltandók, mig a missiókra vonatkozólag felteendő, hogy
veszély esetében az egyházi hatóság nem fog olyanokat
megtartatni.
— Ketteler püspök f. hó 25-kén 25 évi püspöki jubileumát üli. E napnak méltó megünneplésére Isenburg herczegnek elnöklete alatt bizottság alakult, mely egy általános megyei segélyalapnak megalapítását, valamint egy Mária-oltárnak a székesegyházbani felállítását tervezi.
— Falk cultusmínister utazására, illetőleg az ,intelligentia' különféle tisztelkedéseire nézve olvassuk még, hogy
azon ,commers' alkalmával, melyet a bonni, nem-katholikus
tanulók az ő tiszteletére adtak; két fiatal ember annyira
összeveszett, hogy egyik a másikat késsel halálosan megsebezte; ez is jellemző ,tisztelkedése az intelligentiának'.
Szeretetadományok
szentséges
Atyánk,
IX. Pius
pápa
számára.
Eddigi összeg 460 frt. 28 kr., 180 frank ar., 77 darab
régi húszas, 4 db tallér, 4 db ez. ftos s 13 db cs. k. ar.
Obolu3 S. Petri pro SSmo Patre gloriose regnante Pio
IX., humilis servus G. R
1 frt.
Egyéb kegyeletes adakozások.
A svajczi száműzött áldozárok számára Holdházy János
Győrött
3 frt.

feltételek:

Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é.
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, fóutcza 221. s Kocsi Sándor
nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap lieteiikint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
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Pesten, julius 17.
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Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni, nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.
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Tartalom.
Mit szól a tudomány Josue 10. fejezetének 1'2. és 13. verséhez? — A bois dhainei élő kereszt. — Még valamit a jubileum ügyében. — Egyházi tudósítások: Pest. Jellemző tünetek a választási idényből. Bécs. „Protestáns propaganda Poroszország érdekében", Róma. A nép általi lelkészválasztás-kérdése. Missiói tudósítások. — Vegyesek.

l i t szól a tudomány Josne
10. f e j e z e t é n e k 12. és 13. v e r s é h e z ?
(Folyt.)

E csuda történeti hitelessége mellett — továbbá
— maga a t u d o m á n y is tanúskodik. T u d o m á n y o s
b ú v á r l a t o k u g y a n i s k i m u t a t t á k , liogy e csudának
n y o m a i még a legrégibb p o g á n y i r ó k irataiban is
felelhetők. A chinaiak történetében tétetik emlités
egy nap megállapodásról, s a tudós Schückfwd bebizonyítja, h o g y ezen esemény a chinai tudósítások szerint Josue idejével összeesik. ') A történeti
hitelességet tanusitó e megdöntheti en érvek elősorolása u t á n teljes értékükben állanak eló'ttünk a
fentemiitett állitások. A t é n y t lényegében tagadni nem lehet, a szöveg elferdítése pedig ellenkezik az író isteni ihlettségével. Ezért mások — k ü lönösen az u j a b b idó'ben — egy 4-ik értelmezését
kisérlették meg e helynek. Reinke Lőrincz 2) — a
jelenkor egyik leghíresebb exegetája — Beiträgejében — nézetét, melyet ma sokan m a g o k é n a k vallanak, a következőkben foglalja össze: ,,A napp a l n a k hoszabbitása G a b a o n b a n v a g y t a l á n egész
Palesztinában, csudaszerü esemény volt u g y a n , de
azt sem a föld f o r g á s á n a k lassítása nem okozta,
sem egyéb isteni befolyás a planetalis rendszerre,
hanem igenis olyszerű isteni működés, melynek
eredménye volt a n a p p a l n a k rendkívül meghoszab i t á s a : a k á r valamely a napéhoz hasonló fény,
a k á r melléknap által !" — E z röviden R. nézete. P]
nézetnek jogosultságát vitatni én — ki a lángelméjti tudós előtt még porszemnek is alig nevezhetem m a g a m — nem szándékozom ! de azért véle*) Westermayer „Das alte Testament". II. lt. 440 1. —
Beiträge zur Erklärung des alten Test." VIII. ß. Münster.

ményemet fölötte nyilvánítani kötelességemnek ismerem. A tudós iró b i z o n y á r a j o b b a n ismeri a
„Hermeneiitica biblica" szabályait, mint igénytelenségem, de azért még sem látom eléggé igazoltn a k valamely szentírási helynek olvatén m a g y a r á z á s á t , melyet az illető szövegből immediate kivenni nem lehetne — akkor, midőn arra a szöveg
szerént más expediens is kinálkozik. H a ő az isteni
működést a napéhoz hasonló f é n y ű melléknap előállításába helyezi, miért ne t u l a j d o n í t h a t n é k mi e
csudát a planetaris rendszerre gyakorolt, isteni befolyásnak, midőn ez a szöveggel i n k á b b megegyezik '? ? De mi is a k a d á l y o z h a t n a b e n n ü n k e t a n n a k
elfogadásában, h o g y Josue eme szavaira: „Nap,
( i a b a o n felé meg ne mozdulj ! és hold az Ajalon
völgy felé" — a bolygó rendszerben c s a k u g y a n
szünet állott be ? ! Istennek Mindenhatósága ? v a g y
t a l á n bölcsesége ? Nem ! E g y i k sem ! ! — H a az ég
boltozatját, a napot, holdat és a csillagok milliárdjait, szóval az egész mindenséget „ L e g y e n " szavával képes volt semmiből a létei állapotába hozni :
minden b i z o n y n y a l , ha j ó n a k látta, idézhetett azon
elő tetszés szerénti változtatást is ; m e r t e l ő t t e m i sem
lehetetlen. Nem ellenkezik továbbá az isteni bölcseséggel sem, sőt, valódi tökélyességének igazolása
épen ez által fokozódik. Az isteni t é n y e k p r a g m a tismusában a m a bámulandó jelenség nyilvánul,
h o g y midőn csudát müvei Isten választott népe
előtt, a n n a k n y i l v á n u l á s á b a n mindig a b á l v á n y i m á dás egy nemét igyekszik — h a szabad e kifejezéssel élnem — feltüntetni, h o g y ekként k i m u t a t v á n
semmiségüket a nép előtt, Izraelt attól visszariaszsza és őket, az egy igaz Istent megillető hódolatteljes tisztéletre buzditsa, E n n e k valóságáról egy
pillantás az izraeliták E g y p t o m b ó l való kiszabadítását czélzó csudákra, v a g y i s az úgynevezett
5
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csapásokra, tökéletesen meggyőz bennünket. Isten
e csudák előidézésében alkalmazkodik Egyptomhoz, különösen pedig természeti éghajlata — viszon y a és ámításaikról hires bűbájosaihoz. S mindezt
m i é r t ? ! H o g y az izraelitákat az egy igaz Isten
iránt való hitben megerősítse, s megmutassa, h o g y
ő nem csak az izraelitáknak, hanem E g y p t o m n a k
és isteneinek is U r a Istene! Erre volt tekintet a
fenforgó esetben is. — K á n a á n őslakói a napot és
holdat imádták, tisztelték Baal és Astaroth név
alatt. E csudának most fel kellett tüntetnie, hogy
mindkét égi test egy fensőbb lénynek : Jehovának
hatalma alatt áll ; hogy tehát ő a Mindenség teremtője, ő a bálványok U r a Istene, „cui soli omnis honor et gloria". íme miként nyilvánul ez által az
isteni bölcseség a maga bámulandó nagyszerűségében ! ! ! — Jehova meghallgatta Josue kérését, s hogy
őt biztositsa segélyéről, de egyúttal, hogy a kananeiták előtt is kinyilatkoztassa magát, azt a nap
meghoszabbitásának csudatette által teljesiti, melynek „miképenjét", mielőtt — a szöveg szavaival
leginkább megegyező módon — megállapítanék :
nem felesleges az ellenvetések mezején felmerülő
véleményeket bonczkés alá vennünk.
Itt ugyanis egy hatalmas ellenvetéssel találkozunk, mely kitűzött czélunkra jelentékeny befolyással van, s melyet ép azért elmellőznünk nem szabad.
Miután — mondják sokan — nem a nap forog a
föld körül, Josuét nem vezethette az igazság szelleme, midőn felkiáltott: „Nap! meg ne mozdulj!",
hanem ellenkezőleg a föld keringvén a nap körül,
legfelebb csak azt mondhatta volna : „Föld meg ne
mozdulj". Ezt, ha Josuétől nem is lehetne követelni,
bizonyára sokkal inkább elvárható lett volna az
Isten lelke — az igazság szelleme — magától a
Szentléléktől, kinek mindenesetre oda kellett volna
hatnia, hogy a vezérlete alatt álló egyének által
közlöttek, a tudomány majdani felfedezéseinek eredményei következtében a tévedés jellegével ne bélyegeztessenek !
Ez ellenvetésre felelendők, jó lesz mindenekelőtt az isteni ihletés, az inspiratio, StonvtvOTia
fogalmával tisztába jönnünk, a nélkül azonban,
hogy annak bővebb értelmezésébe bocsátkoznánk !
Midőn az egyház azt tanítja, hogy a biblia könyvei ihletettek, vagyis a Szentlélek természetfeletti
befolyása alatt Írattak, nem azt érti, hogy az általuk közlöttek a profán tudományok terén is csalhatlan tekintélylyel bírnak, hanem, hogy ciZj íl mit
a szerzők a Szentlélek természetfeletti őrködése

alatt, mely a saját tapasztalatuk- s észleletük n y o mán szerzett ismeretek felhasználását legkevésbbé
sem akadályozta — félj egyeztek, az isteni helybenhagyás pecsétjét viseli magán.3) Ezen fensőbb befolyás tehát a szabadakaratot nem korlátozta,
sőt a történeti könyvek írói utalva voltak, hogy
összeállítsák mindazt, mit tapasztaltak, láttak és
hallottak, vagy a miról kútfőik után értesültek.
Josue e szerént, — midőn felkiáltott „Nap ! állj
meg !" — nem szándékozott csillagászati ismereteivel az utódokban helyesebb ismereteket kelteni, vagy pedig a természeti dolgok tekintetében,
— pl. az égi testek egymáshozi viszonyáról —•
bővebb felvilágosítást nyújtani, mint a milyent
tisztán emberi uton szerezhetett, vagy már szerzett is. — 0 nem volt csillagász, hanem korának
közönséges, mindennapi embere, ki által Istennek hatalmas keze annyiban működött, mennyiben K á n a á n földének elfoglalásában kiválasztott
népének a nappal meghoszabitása, vagyis illetőleg
a világosság további tartamának előidézése által
segélyére volt. Es most vonjuk le a mondottakból Reuschschal 4 ) a fentjelzett ellenvetésre a czáfolatot: „Ránk nézve közönyös, mily egyéni nézetet ápolt Josue és a szentírási tudósitó a nap és
föld forgási viszonyáról; erről az általuk használt
szavaknál alkalmasint nem is gondolkoztak, bizonyosan oly felfogást alakítottak magoknak, mely
Kopernikig s Gralileiig uralkodó volt. A Szentlélek, ki a szentírási szerzőt támogatá, kétségkívül
ismerte a valódi viszonyt, azonban teljesen kiesett
volna szerepéből, ha ez alkalommal a szentírási történetírót a nap keringéséről uralkodó nézetének helytelenségére figyelmezteti és arra bírja, hogy oly kifejezéssel • éljen, melyet Galilei is szabatosnak nyilvánított volna. A szentirás — folytatja tovább a
n a g y tudós — csak arról akar minket értesíteni,
hogy azon napon isteni csuda következtében szokatlanul sokáig világos volt, mit tudósításából
bárki is megérthet; s mi sincs távolabb tőle, mint,
hogy bővebb csillagászati ismereteket közöljön velünk ; azért tudósítását oly szavakba foglalja, melyek minden időben megérthetek, és annyiban, habár csakis a n n y i b a n helyesek, a mennyiben az elfogulatlan, vagy ha u g y tetszik, naiv emberi felfogás szerént, a nap naponként keletről n y u g a t felé
mozog". Josue tehát, miként a napot és holdatlátá,
a külső szemlélet után beszél, midőn felkiált : „ N a p
állj meg" ; s megütközhetünk-e mi azon, ha ő a m a
3

) V. ö. Reusch i. m. 10 1. — 4) Reusch i. m. 23 1.
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óhajának, hogy a világosságaz ellenségek teljes legyőzéséig
tartson, ezen szavakban ad kifejezést ? „Nap ! Gabaon felé
meg ne mozdulj, és hold! az Ajalon völgy felé". Vagy talán
maga a tudományos világ megszűnt már a „Napfelkelte —
naplenyugta"-féle kifejezésekkel élni ? — Nem ! Hisz épen
felvilágosodottságáról hirhedt korunk él az ilyetén kifejezésekkel jobban, mint éltek valaha Kopernik, Galilei előtt az
emberek, s mindez miért??! — Mert az emberiség természetében gyökeredzik a látszat szerint idomitani kifejezéseit, hogy a nagyobb tömegtől megértessék. S ezt teszi a
szentirás is kérdéses helyűnkön. „Multa in scripturis sanctis
dicuntur iuxta opinionem illius temporis, quo gesta referuntur, et non iuxta quod rei Veritas continebat" mondja sz. Jeromos 5) a szentírási tanulmányok fejedelme — azaz : „A
szentiratokban sok dolog az idö szerént uralkodó véleményeknek megfelelöleg, nem pedig a valódi tényállás szerint adatik
eíö". Vagy a mint még találóbban mondja az angyali tudor
Summájában: 6 ) „secundum opinionem populi loquitur scriptum", a szentirás itt a nép nyelvén beszél, melyet betű szerint
vennünk nem szabad. F.lanyagiasodott korunkkal szemben
nem fölösleges még, sőt inkább érdekes felemlítenünk Keplernek, a híres csillagásznak ide vonatkozó szavait : „A csillagászat felderiti — mondja ő — a természeti dolgok okait,
ex professo kutatja a láttani csalódások okait. A szentirás,
mely fensőbb dolgokat tanit, a közönséges beszédmóddal él,
hogy megértessék, — csak egészen mellesleg beszél természeti dolgokról, és pedig a szerint, a mint szemünkbe tűnnek,
miután e tüneményekre vonatkozólag alakult az emberi beszédmód. A szentirás akkor is igy fejezné ki magát, ha minden ember ismerné a láttani csalódásokat. Mert hisz mi csillagászok sem azon szándékból miveljük a csillagászatot,
hogy a közönséges beszédmódot megváltoztassuk, hanem, hogy
az igazság kapuit kitárjuk anélkül, hogy a beszédmódot érintenök. Mi ép ugy mondjuk, mint a nép, hogy a nap lenyugszik, felkel, az ég legmagasabb pontjára emelkedik s több
más efféléket. így mondjuk mi a néppel, a mint szemünkbe ötlik ; habár a csillagászok öszhangzó tétele szerint
mi sem igaz ebből. Mennyivel kevésbbé kívánhatjuk az istenileg ihletett írástól, hogy mellőzve a közönséges beszédmódot,
szavait a természettudomány vívmányaihoz mérje, s homályos és szokatlan szólásmódokat használva oly dolgokról,
melyek az olvasók felfogó tehetségét túlhaladják: Isten
együgyű népét zavarba hozza s ezáltal önmaga előtt zárja
el az utat valódi és sokkal magasztosabb czéljához." 7)
íme mily szépen eloszlik az egész ellenvetés, csak
figyelembe vegyük a fenforgó körülményeket s tekintettel
legyünk, amint kell is tekintettel lennünk arra, hogy a
biblia néma csillagászat tankönyve, hanem igenis Istennek
teremtményeihez irt ama leveleit foglalja magában, melyekben a legközönségesebb módon szól az emberekhez, az ő
felfogásukhoz alkalmazkodik !
(Vége köv.)

A bois d'hainei élő kereszt.
A stigmatizált szűznek

eksztazisa.

Luiza gyermekkorától fogva arra szoktatta magát,
hogy minden dolgában, minden körülmény közt az Ur Isten
") in Jer. 28. 10. -

«) 1, 2. q.98,a,3 ad 2. -

') Reuscli 25 1. 9 jegyz.

jelenlétéről egy perczig se feledkezzék meg. E gyakorlat őt
foglalkozásaiban soha sem zavarta ; sőt dicséröleg emeltetett
ki mindenkorra minden ügybeni legnagyobb pontossága.
Ezen az Isten jelenlétében való élet korával mindinkább
öregbedett. Míg teste a földi dolgokkal volt elfoglalva, lelke
a legszentebb, legszebb Léleknél — az Ur Istennél mulatott.
Gyakran vették észre, hogy Luiza egészen az Istenben elmerülve látszott; azonban ő természeti érzékeinek használatával is bírt, ugy hogy megszólittatván, azonnal felelt.
Ilyenkor arczán benső életének szépsége bámulatot gerjesztő
modorban tükrözött, és az, a mit ily boldog pillanatokban
beszélt, mindenkit mélyen meghatott : ez a túlvilágból származó beszéd volt. Az utolsó betegség alkalmával, mely stigmatizatióját megelőzte, orvosa egykor ily állapotban találta
őt. Meghatva távozott a szegény hajlékból és kijelentette,
hogy soha gyönyörűbb teremtményt, soha szebb, kedvesebb
alakot nem látott ; „az nem is volt Luiza, mondá ő, az egy
angyal volt". Sokszor méltó feltűnést okozott az ilyen alkalmakkor, hogy Luiza különféle kérdésekre oly pontos és
finom választ adott, mely tehetségeit és képzettségi fokát
túlszárnyalta. A falubeliek öt betegsége alatt gyakran meglátogatták és bámulták meglepően bölcs feleleteit. Midőn
később őt arra figyelmeztették, hogy annyi embernek oly
helyesen, miként felelhetett, azt mondotta: „Én már nem
tudom azt, a mit mondtam ; de ha kérdeztek tőlem valamit,
rövid imát intéztem a jó Istenhez és valaki azt mondta nekem : ezt feleld, igy jó lesz". Ezen az Ur Istenben való elmerülésének állapota máig is fenáll. Ez állapothoz azonban
1868. julius 17-dikén az eksztázis is járult. Az eksztázis
(elragadtatás) által a lélek a végtelenül fenséges Istenbe olv
mélyen merittetik el, hogy a test a külvilág iránt teljesen
érzéketlenné válik és a külérzékek használatát egészen elveszíti ; vagy mint a nagynevű német tudós, Görres mondja:
„Az eksztázis azon csudás állapot, melyben az emberi természet önmagából kiemeltetik és egy magasabb hatalom
által, egy magasabb öntudat körébe emeltetik fel.
Az eksztázis a nevezett napon d. u. 2 órakor állt be.
Midőn a bois d'hainei plébános nem sokkal ezután Luiza
szobájába lépett, látta, hogy az anya s a nővérek nagy aggodalomban vannak és a véleményök szerint elájult leányt
eszméletre hozni iparkodnak. A plébános e csudálatos eseményt helyesen fogván fel, nevén szólitotta meg Luizát és
az az eksztázisból azonnal kibontakozott, hogy azon pillanatban, melyben a lelkiatyja iránti engedelmesség őt többé
fogva nem tartotta, az eksztazisba ismét újra visszatérjen.
Luizán az eksztázis e naptól fogva minden pénteken
megujul. Tartama azonban különböző. Azelőtt az eksztázis
reggeli 8—9 órakor állt be és esti 6—7 óráig tartott; de
1871—tői fogva csak 1 3 / 4 —4y 2 -ig, tehát nem egészen 3 órán
át tart. Pénteken reggeli 6 órakor Luiza szobácskájában
áldozik, elvégzi imádságait és azután a varrógépen munkájához fog. Azonban a vérzés s a fájdalom csakhamar oly
nagy fokra hág, hogy csak nagynehezen képes valamit
tenni, s a munkát ismételten kell félbeszakitnia. Előveszi
azután a rózsafüzért és azt vászonba takart véres kezei közt
tartva s egyszerű szalmaszőkén ülve, nyugodt, derült arczczal imádkozza. Ez rövidebb vagy hoszabb ideig tartván,
teste egyszerre gyors fordulatot tesz, feje az ég felé emel-
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kedik, szemei kissé jobbra irányulnak és üveggolyók gyanánt teljesen mozdulatlanok lesznek : az eksztázis beáll.
Arcza épen ugy, mint egykor a tiroli Mörl Máriáé, mindig a
templom szentélye felé van irányozva.
Lefebvre egy péntek reggelé n Luizával közönyös dolgokról, iskolázása, varrásáról és több efféléről beszélt. Luiza
szokásos egyszerűség-, rövidség- és tüzetességgel válaszolt.
Ez egész társalgás alatt szeme nyugodt, arczkifejezése egészen természetes, szine rendes volt és ütere egy perczben
72-t vert. A társalgás később kissé fenakadt, rövid szünet
állt be ; az orvos megint fel akarta fogni a társalgás fonalát s ime ! Luizát már mozdulatlanul látja maga előtt, szemei az ég felé irányozvák, az eksztázis beállt. A columbiai
^Amerikában) püspök, d'Herbomez, 1869. aug. 13-án volt
Luizánál. Reggeli 8 óra volt. Luiza a varrógépen dolgozott.
Kezei és lábai vérzettek és a vér homlokából és köröskörül
fejéből arczára, halántékára, nyakára és vállaira hullt. A
varrógép is vérrel volt boritva és Luiza az egyházi bizottság egyik tagjának azon parancsa folytán, hogy folytonosan dolgozzék és az eksztázisnak minden erejével álljon
ellent, minden lehetőt elkövetett, hogy a gépet mozgásban
tarthassa. A püspök még társalgott vele, midőn a varrógép
zaja rögtön elnémul : Luiza eksztázisban volt. í r j u k már le
röviden az eksztázis csudás jelenségét.
(Folyt, köv.)

Még valamit a jubileumi bucsu ügyében.
Több felül hozzánk érkezett felszólitások folytán a jubileumi ajtatosságokra vonatkozólag a következő felvilágosításokkal van szerencsénk szolgálni :
1) A templomlátogatásnak számát s módját maga a jubileumi bulla határozza meg. Ezen határozatokból, valamint
a sz. Poenitentiaria f. é. január 2 5-kén kibocsátott, magyarázó nyilatkozatából (1. ,Rel.1 I. félév 13. sz. 99. 1.) tudjuk,
hogy a ncgy látogatásnak külön-külön kell történnie ; [„ . . . visítandó iteratis et distinctis vicibus . . . " ] ugy hogy nem elég
egyszeri templomlátogatás mellett a meghagyott imát négyszer mondani el.
A,templomlátogatás' a fenforgó esetben abban áll, hogy
a voltaképeni templomnak belsejébe lépjünk. Liguori sz. Alfonz ugyan több előkelő moralista nyomán azt mondja,
hogy azon esetre, ha a templom nagyon telve, elég az ajtó
előtt is imádkozni ; azonban tekintve, hogy a szent tudós ezt
csak mint véleményt hozza fel, tehát nem mint biztos, megbizható tant, s hogy a jubileumnak hoszu tartama alatt
mégis csak akad alkalom, olyankor látogatni a templomot,
mikor a beférhetés könnyebb, azt hiszszük, hogy jobb ez
esetben a biztosabb véleményt követni, nehogy talán a j u bileumi búcsútól foszszuk meg magunkat. Kivételt csak a
joroeessionaliter, körmenetileg tett látogatásokra vonatkozólag tennénk; mert a körmenet összes tagjai egy erkölcsi
egészet képezve, méltán a künszorulók is ugy tekintethetnek, mint a kik ott vannak, ahol a testület zöme, t. i. a
templom^íW ; ez esetben tehát, tekintve a körülmények eltérő voltát, sz. Alfonz nézetét követjük.
Soká kell-e a templomban lenni ? Ez kissé különös kérdés. Suarez azt mondja, hogy az imának belértéke s hatása
nem a rá fordított időtől, hanem azon ajtatos érzülettől függ,
melylyel elmondatik ; de azért — teszi hozzá sz. Alfonz, ne

legyen túlságosan rövid: „probabilius-nak mondja, requiri
aliquam orationem, nempe 5 Pater et Ave (ut ait Mazotta),
vel 6 cum Credo et Gloria (ut ait Sporer), vel 7 Pater et
Ave (ut vult Holzmann Ch. mor. 1. 6. tr. 4.) XIV. Benedek
mondja, hogy a nagyon rövid ima a lanyhaságnak, a világias szellemnek, vagy az imauntságnak következménye
és jele.
Nem szükséges, hogy az egyes látogatások közt ho3zu
időköz legyen ; de szükséges, hogy az ember a templomot
elhagyja, s aztán ismét belépjen ; mert a határozat : „ . . . iteratis ac distinctis v i c i b u s . , s z a v a i n a k c3ak igy teszünk
eleget. Erre nézve létezik egy 1874. február 29-kéről kelt
congregatiói határozat, mely ezt igy rendeli.1)
Ha kinek az ismételt templomlátogatás terhes s kellemetlennek látszik; gondolja meg, hogy magában Rómában,
a négy bucsutemplomnak egymástóli roppant távolságánál
fogva, a jubileum ezen feltételének teljesítése még sokkal
terhesebb, mint nálunk bárhol ; miután pedig mi, a ml itthoni templomlátogatásaink által a Rómába való zarándoklást helyettesi tjük ; épen nem baj, ha ez kissé nehezünkre
esik is.
2) A szándék, melyre az elrendelt imákat végezni kell,
szintén ismeretes. Nem szükséges azonban, hogy azt minden
templomlátogatásnál különösen, expresse s egyenként megujitsuk. Elég magában egyszer mindenkorra feltenni, hogy
a kivánt szándékra imádkozni akarunk.
Régebben vitás kérdés volt, váljon elégséges-e a pusztán belső — ,mentalis' — ima, vagy szükséges, hogy az
,oralis1 is legyen, ajak-ima ; (természetesen nem azon értelemben, hogy az utóbbinál épon csak ajkaink mozogjanak;
szivünk, lelkünk, eszünk pedig mással foglalkozzék,) — ma
sententia communior, hogy ajakima legyen ; mert ez az
egyház szelleme s gyakorlatának legjobban megfelel. X I V Benedek (Const. ,Convocatis') erre nézve ezt mondja : „Qui
sola mente ad eosdem fines devote orare voluerit, laudandua
est, aliquam tamen etiam voealem orationem adiungat".
3) A jubileumi év alatt minden más indulgentia fel
szokott függesztetni, ki\éve az u. n. privilegiáltakat, minő
például a Portiuncula-bucsu. A jelenlegi jubileum alatt azonban a bulla tüzetesen csak a zsinat alkalmából hirdetett búcsút függeszti fel; mig a Poenitentiaria fentidézett magyarázó határozatából, mely azt mondja, hogy a jubileumi indulgentia csak egyszer nyerhető, de hozzá teszi : „ . . . m a uere tamen in suo vigore indulgentias a S. Sede concessas,
et expresse non suspensas aut revocatas . . m e g l e h e t ő s v a lószínűséggel azt következtetik, hogy a fentidézett szabály a
jelen jubileumra nézve nem áll; tehát ez évben még a többi
teljes bucsu is megnyerhető.
Figyelemreméltó e tekintetben még a ,Salzb. K. Bl. '
(1. 1. 19. sz.) következő tudósitása is : „Több felől hangoz') A kérdés s határozat kétféle ; idézzük mind a kettőt : An ad distinguendas numero Visitationen necesse sit et suffieiat, ut fideles egrediantur, et rursus in eandein statutam Ecclesiam ingrediantur ? Resp.
Affirmative.
A második, még szabatosabb, ekként hangzik : Quateuus 4 in die
visitationes praeseriptae in Ecclesia eadem peragi debeaut ; (juaeritur,
num ad buiusmodi visitationes inter se distinguendas necesse sit post
unamquamque Ecclesia egredi ; an vero suffieiat, in eadem Ecela manendo, de uno loco in alium transire, aut etiam tantummodo assurgere,
uti pro Stationibus S. Viae Crucis vulgo usu venit ? Resp. Necesse esse
egredi ab Ecclesia.
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tátott ajtatos óhajnál fogva a főpásztori hivatal Rómában
kérdést tett az iránt ; váljon a teljes jubileumi bucsu, ha azt
valamelyik ajtatoskodó bizonyos megholtért felajánlja, mégis
megmarad-e talán a felajánlónak is ?, mely kérdésre ö szentsége igenlöleg felelni kegyeskedett, mint a következő leirat
mutatja :
„SS. Dominus Pius PP. IX. in audientia habita ab infra scripto Cardinali Praefecto s. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliq. praepos. die 25. április benigne declarav.t, Jubilaei indulgentiam cumulative pro se et pro defunctis lucrari posse. Datum ex Secretaria eiusdem S. Congr.
(Vége köv.)
die 25. apr. 1875. J. Card. Ferrieri. Praef."

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, julius 12. J e l l e m z ő t ü n e t e k a v á l a s z t á s i i d é n y b ő l . A kortesek nagyrészt pihenni mehetnek,
élvezhetik szerzett babérjaikat, mert a választások csekély
kivétellel be vannak fejezve. Nem a választások eredménye )
hanem azon körülmény, hogy egy alkalom három évig ismét szünetel, mely a nép demovalisálására felhasználtatni
szekott, mely eszét és szivét kiforgatja helyéből, e körülmény ránk nézve örvendetes lehet. Sőt ha az egész választási mozgalmat, ha az abban felmerült tüneteket általában
figyelemre méltatjuk, akkor is csak örvendenünk lehet,
hogy túlestünk a választásokon, mert megmenekültünk azon
lehangoló tüneményektől, melyek mindannyiszor megjelennek, valahányszor arról van szó, hogy a liberalismus részére
biztosittassék a többség a képviselőházban, a választások által.
Figyeltünk, olvastunk, összehasonlítottunk, de egyetlen egy vigasztaló momentumot nem voltunk képesek felfedezni az egész választási idény alatt, ha csak az nem örvendetes, hogy a liberalismus jellemtelenségének, következetlenségének, szóval, a hazugságból származó természetének
ismét ujabb bizonyitékát adta, s ha csak az némi reményt
nem nyújt, hogy az emberek végre valahára mégis csak
kiábrándulni fognak. Lássuk már mit vettünk észre.
A liberalismus hazugvolta, jellemtelensége mindenek
felett a tulaj don képen i ,nép' iránt tanusitott magaviseletében tünt ki. A liberalismus, midőn a modern alkotmányok
alapján a választási jogot rá is kiterjesztette és az alkotmány
sánczai közé a népet is bevette, azt az intelligentia attribútumaival ruházta fel, váljon azért-e, hogy azt felőle hitte,
vagy csak azért, hogy neki hízelegjen és a liberalismusnak
megnyerje, hogy később ezt az intelligenssé erőszakolt népet
meggyalázza, megvesse ? Az események az utóbbi feltevés
mellett tanúskodnak. A választások eléggé kimutatták, hogy
a liberalismus ,a nagyságos intelligens néppel' csak gúnyt
üz, hogy azt megveti, gyalázza, mihelyt saját czéljainak kivitelére eszközül fel nem használhatja. Száz és száz esetben
olvasható volt, hogy az intelligentia, már t. i. azok, kik a
liberális képviselőjelölt mellett voltak, ellentétbe tétetett a
,buta néptömeg'-gel, a ,csöcselékkeP, a ,nép sepredékével' t. i.
azokkal, kik más jelöltre szavaztak, holott ez utóbbiak egy
hajszállal sem voltak butábbak az előbbieknél és ezek sem
intelligensebbek azoknál. Ha a nép oly intelligens volt, hogy
a liberalismus méltónak ítélte őt választási joggal felruházni,
hogy lett, legalább egy része, oly hirtelen buta — buta azon

nép, melyet már a liberalismus magának nevelt? ha pedig
buta a nép, hogy adhatott neki intelligens tulajdonságokat,
hogy ruházhatta fel oly joggal, mely valóban csakis intelligens elemeket illet meg? Nem a nép ellen beszélünk mi,
mert mi szeretjük a népet, hanem ama jellemtelen játék
ellen, melyet a liberalismus a néppel üz, ma felmagasztalva
azt, holnap pedig meggyalázva. Ez az a liberális democratismus, mely szóval mindig a ,nép' javát hordja nyelvén,
lelkében pedig megveti ; hízeleg neki, mig czéljaira mint
bruta massât felhasználhatja, de meggyalázza, mihelyt máskép merészel gondolkozni, mint ő. Hiába, csak a keresztény
gondolkozásmód emeli az embert oda, hogy a ,népben' is
saját testvérét lássa és azt mint ilyet becsülje, a liberális
pöffeszkedés testvérisége pedig csak a szavazásig, vagy addig
sem tart, azután előtte a ,nagyságos nép' csak buta tömeg.
Egy másik jelenség, melyet szintén érdemes feljegyezni,
a liberális párt magaviselete a kath. papság iránt. Ha a liberalismus következetlennek, jellemtelennek tanusitotta magát
a nép iránt, nem különben járt el a papsággal szemben sem.
Midőn hire kelt, hogy a kath. papság erélyesen fellép a
jobboldali ellenzék mellett ; ami fájdalom elmaradt, mert ez
esetben legalább lenne valami örvendetes tünet is feljegyezhető e téren ; — mintha senki jobban szivén nem viselné
a katb. egyház jólétét, mint a liberalismus, oly aggodalmas
czikkekben adott kifejezést fájdalmának a liberális párt e
hír felett, óva intvén a kath. papságot, hogy ne vegyen részt
a választási zajos mozgalmakban, mert ez az egyháznak
csak kárára válnék. A választások alatt csakugyan nem
kevésbbé kijutott a kath. papság részére az ,ultramontán'
,fekete sereg' ,középkori butaság' stb. gyönyörűséges czimezés épen ugy, mint a nép részére ,a buta tömeg' kifejezés, de természetesen csak azok részére, kik a Sennyei párt
mellett működtek, csakis ezeknek nem lett volna szabad beavatkozni a választásokba. Ellenben senki nagyobb hazafi
nem volt, mint a kath. pap, ha a kortes szerepét a liberalismus mellett magára vállalta, mig amazoknak a gyalázat,
ezeknek dicsőittetés bíven kijutott, azoknak fellépése veszélyes, ezeknek korteskedése előnyös az egyházra, miért? talán a liberalismus e korteskedés miatt igazságos lesz az egyház iránt ? dehogy, megcsalt eddig, megcsal azután, felhasználta azokat, akik magokat felhasználtatni engedték, most
pedig ezeket ugy mint a többieket ultramontán, fekete sereg
stb. czimmel fogja megtisztelni ; hol itt a jellem, hol a következetesség, hol a becsületesség ?
Talán nagyon is sokat kérünk e kérdésekkel a liberalismustól, hiszen ezek az ő létezhetéséuek tagadásai, ilyenekkel ő nem táplálkozik, vagy hogy történhetett volna
akkor, hogy mig egyik képviselőjelölt ünnepélyes Ígéretet
tön a katholicismus védelmére, a másik ugyanakkor nyiltan
hangsúlyozta az egyház elnyomatását, kimondta, hogy az
egyház, tanitmányát illetőleg is, alávetendő az államnak ?
mikép lehet-e két ellentmondó nyilatkozatot kiegyeztetni ?
nem oda czéloz-e a liberalismus hasonló ellentmondó nyilatkozataival, hogy az elméket megzavarja és a zavarosban
halászszon? nyílt, becsületes politika-e az ilyen? hát azt
minek tudjuk be a liberalismus részére, hogy egyrészt lapjaiban kikel a corruptio, a megvesztegetés ellen, minek megakadályozására törvényt is alkot, mint valami apostol, ugy
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dörög a lapokban a nép erkölcsössége mellett — és a vesztegetések, a lélekvásárlások ugyanazon liberalismus apostolai
által történnek ; nem megvetendő kétszinüsködés, alakoskodás-e ez? nem nyiltbizonysága-e ez annak, hogy valamint a
liberalismus jellemtelen, ugy a népet is meg akarja fosztani
jellemétől? vagy talán ez szabad, mivel a ,nép' úgyis csak
,buta tömeg' ? Vagy avval hogy boldogul a nép, hogy jön
tisztába a nemzet, midőn tizenhárom próbás fuzionált képviselőjelölt ellentmond határozottan annak, amit a minister
programmjában állit, ez pedig viszont desavouálja azt, amit
a képviselőjelölt állit ?
Igen, azt a sok ellenmondást, következetlenséget és még
másokat mint igen-igen szomoritó tüneteket észlelhettük a
választások alatt, melyek mind együtt véve sötét szinben
tüntetik fel és minden jellemességtől megfosztják a liberalismust mint olyant, melynek nem lehet hinni, szavában
nem lehet bizni. E tünetek észlelése épen semmi vigaszt
sem nyújt a bekövetkező három évre, mert három éven keresztül ugyanezen szellem súlya fog nehezedni az országra,
pedig hogy az mit jelent, volt már alkalmunk fájdalommal
tapasztalni az eddig lefolyt alkotmányos korszak alatt, nem
mást jelent az, hogy i'övidek legyünk, mint : az ország erkölcsi és anyagi bukását. Vajha Isten férfiút támasztana
közöttünk, ki ezt megakadályozza !
A
Bécs, jul. 13. „ P r o t e s t á n s p r o p a g a n d a P o r o s z o r s z á g é r d e k é b e n " , ezen czim alatt a mai, Vtld.'
a következő érdekes tudósítást hozza, melyet mint adalékot
a protestáns .Patriotismus' természetrajzához imitt hamarosan leforditva beküldök ; mert hát
tout comme chez
nous ! . . .
„A katholikus egyházi szószéknek szigorú ellenőrzése,
mondja az emiitett tudósítás, époly szigorú megfigyelése minden szónak, melyet ultramontán pap ejt ki ; börtön s száműzetés minden oly ,jezsuita' számára, ki a zsidó liberalismusnak világboldogitó elméletei ellen harczolni m e r ; akasztófát s keréken törést a .hontalan' „Römlinge" számára —
ez az, mi divatos culturembereink egyik főkövetelését k é pezi; sőt vannak magasállásu férfiak, k i k ezen követelések
előtt meghajolnak, s azokat, amennyire lehet, teljesitik is.
Jól van tehát ! Őrködjetek a kath. egyházi szószék
felett, figyeljétek meg, amennyire csak akartok ; de hol van
a rendőrség mindazon nem-katholikus, nem-ultramontán,
nem-jezsuita prédikátorok ellenőrzésére, kik szószékeiken
nem Ausztria, hanem olyasvalami ,haza' érdekében csinálnak propagandát, mely annak határain kívül, tul fekszik ?...
Facta loquantur. Tegnap a gumpendorfi protestáns
templomban voltam, hogy ott az isteni tiszteleten jelen legyek.
A prédikátor természetesen el nem mulasztotta azon
közös fájdalomról megemlékezni, mely épen akkor minden
osztrák-magyar honfi keblét szorongatá ; midőn Ferdinánd
a Jóságosnak, fejedelmi hivatása eme vértanujának ravatalánál gyászkönyeket hullattunk.
Nem szeretem, ha a szónok ily szomorú alkalmakkor
tuláradoz, s azért a modoi1, az előadás mérsékeltvolta, melylyel prédikátorunk e themát érinté, csak igen kellemesen
érintett, mondhatom : meglepett.
De csakhamar kiábrándultam ! A kifejezéseknek eme
mérsékelt volta, midőn az osztrák-magyar
császár-király

kimúlásáról beszélt, csak bevezetésül szolgált más valamire,
mi is a predikácziónak voltaképeni czélját képezte, melynek
elérésére a szónok nemsokára mind azon hatás-hajhászati
eszközöket alkalmazta is, melyek egy divatos szószaporitónak suadájában csak találhatók.
Kiindulva ugyan abból, hogy a sorsnak fenyegető ujja
még a Ferdinandérti gyász közepette is látható, borzasztó
színekkel ecsetelte ama rémitő szerencsétlenséget, mely „a
hasát" az imént csak fenyegeté ; sőt, melynek ez a ,haza' kevés hiján menthetetlenül áldozatul esett. Legmélyebb megilletődéssel s mint mondá: „remegő szívvel" festé ama borzasztó szerencsétlenségnek felgondolhatlan óriásivoltát, melytől va hasa8 csak Isten különös kogyelme által menekült m e g . . . .
Azok után, miket fentebb mondtam, elgondolhatja a
szíves olvasó, hogy ez a modor nekem nagyon visszatetszett,
sőt nagyon el is kedvetlenitett. Miről beszél ez? . . . Bármint
törtem is fejemet, nem tudtam másra érteni, mint azon, hál'
Istennek, csak igen csekély roszullétről, moly koronaherczegünket, Rudolf fhg ő fenségét néhány napig az ágyhoz
köté; de illetlen dolognak találtam, hogy valaki az egyházi
szószéken, csupa irálygyakorlatból, mint gondoltam, oly
aggodalmakat ecseteljen, melyeket senki fia Ausztria-Magyarországban nem táplál keblében; mert ellenkezőleg, minden ember szívesen s utógondolat nélkül hisz azon hivatalos
közléseknek, melyek a netáni aggodalmak eloszlatására irányulnak.
De a magyarázat csakhamar megjött
Midőn szónok végre szerencsésen a ,hazáérti' halálos aggodalmának
legmagasabb tetőpontjára felmászott volna, megnevezé végre
valahára névszerint azt a rettenetes bajt, mely a „hazát"
fenyegette volt ; s megnevezte, — nem talán az osztrákmagyar koronaherczeget, hanem — — azt a jelentéktelen
összeütközést a nyugoti pályán, melynek alkalmával a poross-német koronaherczegnek egyik szolgája egy leeső csomag által valamiképen kissé megsérült: maga a koronaherczeg pedig csak megsérül/ieíeíí volna, hahogy az összeütközés komolyabb leendett.
Én is hálát adok Istennek, hogy császár-királyunknak
magas vendégét nagyobb baj ez alkalommal nem érte ; de
kérdem, mi köze ahhoz a ,hasának', mely itt Ausztria-Magyarországban csakis Ausztria-Magyarország lehet, s ennek
a hazának, mi köze hozzá : él-e vagy sem a porosz koronaherczeg? A mi dolgunk s gondunk-e, váljon oda át, Poroszországban vagy Porosz-Németországban X. vagy Y. a törvényes trónutód? Vagy már annyira hontalanok volnánk
mi, itt Ausztria-Magyarországban, hogy hazánk már csak
ott lenne, ahol a porosz koronaherczegé ? Annyira v a gyunk-e már, vagy még csak ezentúl akarnak odáig vinni ?
De ne fessünk rémképeket. Meglehet, hogy szónok
maga sem fogta fel kellőleg szavainak egész horderejét ;
annyit azonban mégis mondhatok, hogy egy kis ildom s t a pintat már csak a legkevesebb, mit Ausztria-Magyarországban a nem-katholikusok- s nem-ultramontánoktól s minden
oly nem-jezsuitától is követelhetünk, a ki valahonnan ide
szakadt, hogy Ausztria-Magyarország területén, császár-királyunk hatalmi sphaeráján belül, s ott hol hazánknak j ó l léte felett a maga hatáskövében a mi rendőrségünk őrködik
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— oly község előtt prédikáljon, mely csak azért létezik, az egyház fogalmait tovább fejleszteni, mi közben azonban
mert az osztrák-magyar állam türi, s mely legott légbe rö- az egyház fogalmát csak ,etymologicus' értelemben veszi, értpülne, ba a katholikus Ausztria katholikus politikájában csak vén alatta több személynek, egy bizonyos czélra keletkezett
félig'meddig lépést akarna tartani a protestáns Poroszor- gyülekezetét
szágnak mai protestáns politikájával".
Ebből következik, hogy a giovanni del dossói hívekEddig a , Vtld.', mi pedig e tudósításnak szívesen en- nek jogában állott, összegyülekezni, s oly lelkészt válaszgedtünk helyet lapunkban ; mert ismét egy adatot szolgáltat tani magoknak, ki az ő számukra, az ő területükön az isteni
azon régi tételünk bebizonyítására, hogy a zsidónak s a tiszteletet végezze. Midőn ezt tevék, legszentebb jogukat
protestánsnak Ausztria-Magyarországban minden szabad. gyakorlák, a lelkismeret s az isteni tisztelet szabadságának
Róma. A n é p á l t a l i l e l k é s z v á l a s z t á s k é r - jogát, melyet az olasz alkotmány minden olasz honpolgár
dését, amint az a mantuai megyének egykét plébániájában számára biztosit ; de nem is sértették más jogát sem ; mert a
megindult, e lap a maga idején, még 3-adéve felemlítette; ki „a püspök plébánosával" tartani akar, az teheti, senki sem
ma, midőn a polgári törvényszéknek ez ügybeni végzései gátolja abban. Ezért be sem is látja a tvszék, hogy miért
egész terjedelmökben előttünk vannak, nem tehetjük, hogy nem végezhetné Lonardi a szokásos plebánosi teendőket ;
a több tekintetben érdekes ügynek egész lefolyását a lehető mert ha nincs is megbízása a püspöktől, van igenis választóitól, kiknek számára e teendőket végzi. Igaz, hogy a trilegrövidebben ne ecseteljük.
A dolog menete a következő: 1871. nov. 12-én S. Gio- denti zsinat szerint Lonardinak választása egyházilag megvanni del Dosso nevü helységnek plébánosa meghaláloz- fenyítendő tény ; de ezt tudták választói is, kik ép azáltal,
ván, helyébe az akkori mantuai káptalani helynökbizonyos hogy ennek daczára is megválaszták, feltüntették, hogy a
Lonardi Jánost nevezett ki ideiglenes lelkésznek, ki mint lelkismeret szabadságát mindennek elébe teszik.
ilyen a kir. placet-et is kapta. Későbben a plébániára, anEzt előre bocsátva, a tvszéknek arról kell határozni
nak rendje szerint csőd hirdettetvén, Lonardi is jelenkozett — mondja a végzés — váljon alperesek arra szorintandók-e,
a vizsgára, de megbukott, amiért az időközben kinevezett u j hogy a templomot s plebánialakot birtokokból kibocsássák.
püspök egy másik concurrenst, Prati Anselmót plébánossá
A templom, mint ez magától érthető, nem egyes manevezett, ki azonban a kir. placet-et nem kapta. De a volta- gánosoké ; de még az összegyházé sem, mint sokan állítják,
képeni baj csak azután kezdődött.
hanem az olasz törvények szerint a községé ; a község peA plébániai híveknek egy része, ellentmondván Prati dig csak a község tanácsa, illetőleg polgármestere által tekinevezésének s 1873. sept. 28-án gyűlést tartván elhatá- hetne a fenforgó ügyben panaszt, de nem egyes polgárok ;
rozta, hogy ők „az egyház ősi szokása szerint" magok vá- minők felperesek, amiért is azok elutasitandók, Lonardi pelasztandják lelkészöket, s azzá legott a fentemiitett Lonar- dig, Coelli és a gondnok minden ellenök támasztott követedit tettleg meg is választották, miről egy királyi közjegyző lések alól felmentendők.
jegyzőkönyvet is állított ki nekik. De már most a kormány
A hoszadalmas végzésnek kivonata is kissé hoszu lőn,
ettől is tagadta meg a piacetet, azonban Pedricini, cavrianai de érdekes az mind a mellett azért; mert azt a forradalmi
arcbipresbyter őt, a püspök tiltakozása s tilalma daczára is szellemet jellemzi, melylyel az olasz törvényszékek a val1874. márcz. 15-én beigtatta, mire Lonardi a plébániaiakba lásügyi kérdéseket tárgyalni kezdik, s mely, egyszerre álvonult s a javadalom fekvő birtokait is magához ragadta, talános érvényre emelve, igen könnyen nagy nehézsegeket
találván legott magához míltó, Coelli nevü káplán is, ki a támaszthat az egyháznak. Mert Olaszországban is, mint
püspök által más helyre disponáltatván, elmenni vonako- mindenütt, vannak rosz papok, ki püspökeik ellen feldott, s azért mint a szakadár lelkésznek hasonszőrű segéd- lázadnak, s kiket a kormány eddig csak titkon segíteni s
lelkésze tovább működött.
támogatni mert, ámbár Garibaldi pártja már régen köveEzek után a püspök s a sangiovanni hívek kisebbsége telte, hogy tegye ezt nyiltan is. Ha már most a mantuai
pert inditottak Lonardi, s a javadalmi birtokok ideiglenes tvszéknek végzése jogerőre emelkedik, akkor meg van a
világi gondnoka ellen, ki azokat Lonardi kezére játszotta, s ,törvényes' támasz az ilyen lázadó papok számára, kik is el
azt követelték, hogy az utóbbi a plébániából eltávolittas- nem mulasztandják, azt lehetőség szerint kizsákmányolni.
sék ; a törvényszék azonban akként határozott, hogy félpeMár is halljuk, hogy az udinei megyében egy Vogrig
res elutasítandó.
nevü pap hasonlót művel. Az érsek ugyan a Pignano neivü
A meglehetősen hoszadalmas végzésben először a man- falunak plébánosát más helyre tette át, oda pedig más leltuai tvszék illetékessége állapittatik meg s pedig a ,garantia- készt nevezett. A ,hivek' pedig vonakodtak ez utóbbit betörvény'alapján. Azután az olasz alkotmány alapokmányá- fogadni, hanem a fentnevezett Vogrigot hivták meg, ki már
nak első, ekként hangzó §-a : „Az államnak uralkodó vallása több év óta a divinis fel van függesztve, de azért eljött, a
a római katholikus" olyképen magyaráztatik, hogy ez csak plébániába belehelyezkedett és a lelkészi teendőket tettleg
annyit jelent, miszerint a katholikus vallás a legelterjedtebb végzi. Az egyházilag segitségül hívott udinei praefectus peOlaszhonban, mig egyúttal a ,Statuto', (az alapokmány) a dig kijelentette, hogy mit sem tehet ; mert a közrend nem
lelkismeret szabadságát is biztosítja, mint a mely a halan- sértetett meg, a többiben pedig nincs oka, a nép óhajával
dónak, korunk s a civilisatio alapelveinél fogja, egyik leg- ellenkezni.
szentebb joga.
A kormány talán azt hiszi, hogy ezáltal az egyházi
hatóságokat
engedékenyekké teszi egyéb tekintetekben ; de
Az olasz alkotmánynak — fejtegeti a végzés tovább
nagyon
csalódik
; sőt ez az, mi neki a kegyelemdöfést meg— egyik főfeladata mindig az volt, a vallás, a lelkismeret s
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adandja; mert lia már most a tisztán egyházi téren is kezdi
a forradalmat pártolni, akkor ennek amugyis óriásilag haladó
s növekedő szelleme, áttörve az utolsó korlátokon is bizony
nem kimólend többé semmit.
Missiói
tudósít ások. Chinából. (Folyt.) Van házunkban jelenleg egy 9 éves leány, melynek történetét
el kell mondanom, hogy lássák, miszerint nem igaz, mit
a szabadgondolkodóink' e tekintetben mondanak, hogy t.
i. a szülei szeretet természetnél fogva létezik az apa s
anya keblében, s oly mély gyökerű, hogy szinte kiirthatatlan. Én ellenben hoszu tapasztalás alapján azt mondom, hogy a pogányság lassan elöli az ember szivében mindazt, mit a Teremtő keze jót s szépet beleöntött abba, s igy a
gyermekek iránti szeretetet is.
Közel házunkhoz lakik egy ember, akinek három gyermeke van, melyek közül a legnagyobbik, egy 9 éves, csendes,
jó, okos gyermek s nem is csúnya. Nem régen történt, hogy
a háznál egy kis adag rizs veszett el, mire az apa e leányt
vádolta, hogy azt ellopta. Hiába sirt szegény, kérte a felbőszült vad embert, esdeklett, rimánkodott ; atyja iszonyúan
elverte, s aztán kezét lábát kötelekkel megkötve az arra
hömpölygő folyóba dobta. Véletlenül egy ismeretlen utazó
arra menve, látja a fuldokló gyermeket s saját élete veszélyeztetésével megmenti s aztán az arra jött ismerősök kíséretében visszaviszi a kegyetlen apához s azt kiengesztelni
iparkodik. Ez látszólagosan belenyugszik a történtekbe,
sajnálja, hogy dühe által ennyire ragadtatta magát s udvariasan elbúcsúzik azon jó emberektől, kik gyermekét visszahozták. De alig, hogy ezek a szoba küszöbét átlépték, ismét
magára zárja az ajtót, bottal félig agyonveri a gyermeket,
ismét megkötözi s másodízben a vízbe dobja. De most, néhány közel álló férfiú látván a gaztettet, kimentették a gyermeket, s egy helybeli keresztény családhoz vitték, mely azt
befogadta, s midőn ezelőtt 3 héttel arra jártam, nekem adta
át. A leányka most árvaházunkban van, ismét egészséges,
é s YÍdám.

Mily boldogság ily szerencsétleneken segíthetni, a testi
s lelki haláltól megmenthetni őket. Ha Jézus szent Szive
társulatának picziny kis tagjai saját szemeikkel láthatnák,
mennyi áldást szereznek hónaponkénti adományaikkal ;
mennyire örülnének; s mily boldogok lesznek ők is, midőn
majd egyszer ebbeli jótetteiknek jutalmát elveszik?
Ezek után, ugyebár nem sajnáljuk azt a néhány fillért,
melyet missiói czélokra adakozunk ? !
Chináról szólva, nem tehetjük, hogy a jezsuiták sikawei-i intézetéről ne szóljunk, s pedig oly lap nyomán, melynek keresztényellenes iránya sokkal ismeretesebb, semhogy
részrehajlóságról vádolhatnók. E lap a bécsi ,N. Fr. Pr.\
melynek egjik legközelebbi czikkében ezeket olvassuk:
„Schanghaibani tartózkodásunk első napjaiban — mely
várost csakhamar igen megszerettünk volt —- történt, hogy
a hires sikawei-i hitküldér-állomásnak két tagja meglátogatott minket. Az őrt álló matróz ezen szavakkal,jelenté
érkezésöket : „Két európai chinai jön a hajóra !" Őszintén
megvallom, hogy ezen, egyszerű chinai öltözéket viselő két
urnák külső megjelenése eleinte nem csekély mérvekben
meglepett. Hoszu fehér talarist viseltek, fejők fedetlen volt,
s egész a közepéig simára borotválva ; ezen közepéből pedig nagyszerű, vastag, szőke hajfonat (,czopf') indult ki.
Azonban már az első köszöntések után eltűnt azon
különös benyomást, melyet e két férfi amúgy mesziről mi
ránk tett, A pátereknek egyike német születésű volt, fiatal,
erős, mondhatni athletikus alak, igen megnyerő külsővél. A
másik, valamivel öregebb, bretagnei volt, vidor, élénk, jó
kedélyű. A sokféle nyelven vitt társalgás folyama alatt
meglehetősen megismertettek a chinai katholikusok hely-

zetével s körülményeivel. A sikawei-i hitküldér állomásnak
hatásköre két tartományra terjed ki, melyek együttvéve
mintegy 46 millió lakost számlálnak. A pátereknek legnagyobb része, ugy hallom, hogy vagy 60-an vannak, szét
van szórva az országban mint lelkipásztor; s ezen folytonos
együttlét a benszülött chinaiakkal, száz meg száz mértföldnyire a tenger partjától, tehát az ország kellő közepében
szükségessé tette, hogy a páterek a chinai ruházatot is felvegyék, minek hasznát igen gyakran tapasztalják. Eddig,
ugy mondák, vagy 60000 chinai nyeretett meg a kath. egyház számára.

VEGYESEK.
— Néhai Ferdinánd császár s ap. királyért a budai
várplebánia-templomban f. hó 13-án, d. e. 10 órakor ünnepélyes gyászmise tartatott. A templom hajójának közepén
fényes gyászravatal állíttatott fel, melyen a királyi ház czimerei láthatók voltak. A ravatalt koronaőrök és katonatisztek állták körül. A gyászmisét Símor János bibornok-herczegprimás ő Emja mondotta fényes segédlettel. A
segédkezők közt Dulánszky Nándor székesfehérvári k. püspök, Hoffman budai és Schwendtner pest-belvárosi apát,
Klempa és Ráth apát-plebános, Szántóff y esztergomi prépostkanonok urakat, stb. láttuk.
— Ó Eminentiája az ország bibornok-herczegprimása
a megyéjebeli szegény káplányok felsegélése're, mint az év
első felére járó segélyt 5500 frtot adományozott.
— Császka György szepesi püspök ő mga 7900 forintot
kegyesen adományozott az egyházmegyéjében levő szegényesebben javadalmazott plébánosok és segédlelkészek gyámolitására.
— Van Rómában, a legujabbi népszámlálás szerint
256,000 lakos ; e napokban pedig megejtetvén a városi képviselő-választások, azokra 16,439 választó iratta be magát,
kik közül ismét csak 3795 élt választó jogával. Már most,
kit képvisel az olyan ,megválasztott' ? . . , Pedig az nem csak
Rómában, s nem esas Olaszországban, s nem csak a municipalis választásoknál van ám igy !
— Bismarek ismét egy igy csinosan kigondolt .merénylet'-tel felsült. Dunint, kinek befogatását a maga idején jelentettük, szabadon kellett bocsátani ; mert nem lehetett rá
bizonyítani semmit. Pedig milyen jó lett volna, egy volt poseni érseknek rokonát s egyúttal a bécsi jezsuitákat is egy
kis ,merényletbe' keverni ! A Dunin-féle eset azonban még a
liberálisoknál is szemet szúrt, oly annyira, hogy a birodalmi
tanácsnak jogügyi bizottságát többfelül felszólítják : találjon módot rá, hogy egy ilyformán becsületében s anyagi érdekeiben is igazságtalanul megsértett egyén elégtételt és
kárpótlást nyerjen. Azt hiszszük azonban, hogy ezen liberális szalmatűz Bismarck parancsára csakhamar el fog
ismét aludni.
— Egy igen érdekes statistikai összeállításból, melyet
Levasseur nem régen a párisi földtani s népismei társulatnak bemutatott, kiderül, hogy Oroszországban minden száz
lakos után 12 gyermek küldetik iskolába, Törökországban
7, Portugalban2l/2, Göröghonban 5, Olaszországban 6Vn, Magyarországban 7V2, Irho: ban 8, Spanyolországban s Ausztriában 9, Belgiumban s Angliában 12, Norvégiában és Bajorországban 13, Németalföldön 14, Svédhonban 133/4> D á niában, Poroszországban s Svajczban 15, Würtembergben és
Badenben 16, végre Szászországban 17V2... Egyébiránt,
amit általában minden statistikai ,tudomány'-ról, azt alighanem ezen adatokról is el lehet talán mondani : valeant,
quantum valere possunt.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Folytatás
Károly,

a

mellékleten.

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Tartalom.
Mit szól a tudomány Josue 10. fejezete'nek 12. és 13. verséhez? — A bois dhainei élő kereszt. — Még valamit a jubileum ügyében. — Egyházi tudósítások : Test. Eltévedt szellemek. Pest. Az egyházi műemlékek. Páris. Az
egyetemi tanítás szabadsága. Svajcz, jó s rósz hirek. Missiói tudósitásoh. — Vegyesek.

l i t szól a tudomány Josne
10. f e j e z e t é n e k 12. és 13. v e r s é h e z ?
(Vége.)

II.
T e k i n t s ü n k a mondottak u t á n természettudom á n y i oldaláról bővebben t á r g y u n k a t , a m e n n y i r e
ezt az e téren szerzett ismereteink megengedik, s
lássuk m e n n y i b e n jogosult, ezen oldalról felfogva,
J o s u é n a k eme fölkiáltása. H o g y ezt kellőleg megtehessük, nem szabad szemeink elől soha ama m á r
többször említett k ö r ü l m é n y t tévesztenünk, h o g y
t. i. Josue a külső látszat szerint fogja fel az égi
testek viszonyát.

mi Josuét a r r a indította, h o g y a hold megállitását
is az isteni hatalom mindenhatóságától kikérje ! . . .
M i n d n y á j u n k előtt ismeretes dolog, h o g y a nappaln a k és éjnek egymássali folytonos v á l t a k o z á s á t :
f ö l d ü n k n e k saját tengelye k ö r ü l való forgása idézi
elő. De szintén a természettudósok által szilárdan
t a r t o t t nézet az, h o g y a n a p kiható ereje, erőműtani tevékenysége, melyet a mindenség U r a alkotásakor belé oltott, s mely ekként „nativa indoles"sét képezi, az : mely a többi b o l y g ó k n a k , ideértve
földünket is — bizonyos, a T e r e m t ő bölcsesége
által k i t ű z ö t t k e r ü l é k b e n való p á l y a f u t á s á t előidézi!

T o v á b b á a természettudomány dogmája az is>
h o g y a föld mellék-bolygójául birja a h o l d a t u g y ,
mint a nap birja földünket.
A nappalnak, vagyis i n k á b b a világosságnak
Ezek előre bocsátása után, m á r világosabban
további t a r t a m á r a lévén szüksége, i g y kiált fel: t á j é k o z h a t j u k m a g u n k a t Josue fenemiitett szavai
„Nap meg ne mozdulj G a b a o n felé, és hold Ajalon i r á n t ! — H o g y ő milyen nézetet vallott és t a r t o t t
völgy felé" ! Miért emliti Josue a holdat is, midőn az a planetaris rendszerről: megitélni csak a n n y i b a n
a nap meghoszabitásának müveletét csekély vilá- áll h a t a l m u n k b a n , a m e n n y i b e n az a k k o r i tudogosságot terjesztő'voltánál fogva, legkevésbbé sem m á n y n a k e tekintetben vallott nézete erre feljogosít!
mozdítja elő ? — Az igaz ! a holdvilágos esték a
Azonban a t e r m é s z e t t u d o m á n y n a k kox-unkban
költői kedély h ú r j a i n a k rezgésbe hozatalára, — a fennen hirdetett s fentebb eléggé világosan jelzett
phantasia á b r á n d j a i n a k felébresztésére és azok túl- v í v m á n y a i legkevésbbé sem l á t s z a n a k szavainak
ságos ápolására n a g y o n is alkalmasak, sőt mond- helytelenségét bizonyitani, s b e n n ü n k e t a n n a k joh a t n i az egyedüli a szellemvilág m a g a s a n repkedő gosulatlanságáról meggyőzni ! ! !
v á g y a i n a k betöltésére, — de a harcziasság szikráiH o g y J o s u e a hold megállitását kéri a Minn a k l á n g b a hozatalára, a l á t t á v igen szük k o r l á t o k denhatótól, h a b á r ez, amint fentebb is emiitettük,
közé terelt volta miatt legkevésbbé sem b i r n a k ér- a n a p meghoszabbitására befolyással épen nem bír,
vénynyel. Világosságra volt Izrael népének szük- feltéve, h o g y ő nem tudta az erőmütan a m a h a t á sége, h o g y elleneit legyőzhesse; ezt pedig h a b á r sát, mely a bolygók rendszerét szabályozza, a mi
n a p j a i n k b a n a világosság mibenlétét tökéletes bi- c s a k u g y a n valószínű
felszólalása mégis jogosult,
zonysággal magok a természettudósok sem képesek mert ha a hold p á l y á j á t t o v á b b f o l y t a t j a , b i z o n y á r a
definiálni, általános felfogás szerint csakis a n a p oly zür áll be a mindenségben, mely a 19-ik század
idézhette elő.
felvilágosodottságának napvilágot látni nem enged.
T e h á t más m o t i v u m n a k kellett ittfenforognia, Megállván t. i. a föld rendes p á l y a f u t á s á b a n , meg6
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kellett állania a holdnak is, mint kísérőjének ; s
hogy ő a földnek ezen veszteglése helyett a napét
említi, annyival inkább helyes, miután a napnak
kellett előbb kiható, működő erejét a bolyongókra
beszüntetnie, hogy ezen kihatás által előidézett
mozgás egyidőre szüneteljen. Josue tehát megszólítja a napot és a holdat, mint a melyek a bolygók
közül első tekintetre szemébe ötlenek ; de azért a
megállapodás keretébe az összes naprendszerhez
tartozó bolygók bevonattak, mely szünet annyiban tulajdonitandó a napnak, a mennyiben ennek,
mint saját bolygórendszere centrumának a bolygók mozgásba hozatalának természetesen megfelelő befolyását egy fensőbb hatalom — Jehova —
beszüntette.
Hogy a bolygó rendszernek ilyetén veszteglését, s következésképen annak a természetes rend
legkisebb megzavarása nélkül egyszerre történt
rögtöni mozgásba hozatalát előidézhette, Az, ki a
mindenek U r a és Istene : u g y hiszem, csak is a rideg hitetlenség, az ember benső szellemiségét rut
lábakkal tapodó anyagiasság és a legszentebb kötelékeket a cultura és szabadság hamis örve alatt
iszonyú rombolások közt szétzúzó álfelvilágosodottság mézzel csalogató, de méreggel kedveskedő
karjai közt szcndergők előtt szenvedhet kétséget.
Ezeknek hasztalan is azért minden érvelés, ők
felfuvalkodottak elméjökben, ők az apostol szavai
szerint : „secundum desideria ambulantes os eorum loquitur superba, mirantes personas qnaestus causa". ')
Vegyük tekintetbe még a 13 v. ama szavait:
„Megálla tehát a nap az ég közepén".
A természettudomány, mely Newton óta korunkig a tudományos felfedezések terén sokkal becsesebb, gazdagabb és minden tekintetben terjedelmesebb ismereteket tett közkincscsé, mint az előbbi
idők századai, daczára ama feltevésnek, hogy a
„szentírásban, különösen az ószövetségben való liit" öszszeférhetlen századunk tudományos haladásával;
fényesen igazolja, hogy az „alapos tudomány vívmányai megállhatnak a kinyilatkoztatás mellett, azzal sohasem jöhetnek valóságos ellenmondásba, sőt gyakran bebizonyítására szolgálnak".
Egy szép kép a természet pompafényes keretében, melynek magasztos fönsége csak akkor tárul fel igazán előttünk, ha méltóságteljes léptekkel
közeledünk feléje, s mig ez a művész bölcseségére
utal, addig az ellenkező a kontárkodás nyomainál
egyebet nem képes fölmutatni.
0 — 16. v.

Tapasztalhatta bárki is közülünk, hogy midőn egy g y ö n y ö r ű f a s o r közt sebesen végig szaladunk, azok velünk ellenkező i r á n y b a n látszanak
haladni. A ^udós, ki az igazság kutatásában a felületesség ismert criteriumain felülemelkedni nem
szándékozik, hasonlókép van a természettudományn y a l : nem halad az vele párhuzamosan az igazság,
mint végczél felé, hanem őt attól mindinkább elterelni igyekszik. De szellemi képességénél fogva
emelkedjék fel csak a magasba, a felhők óceánjába,
hol a végtelenség határainál a hit szikrája kezdi lényét áthatni, vagy szálljon le a föld százados rétegeinek tömkelegébe, hol a gondolkodó ész megáll
bámulni a nagyszerű összhangzatot, mely a természetbuvárlat eredményei s a szentírás előadása
közt létezik: tapasztalni fogja, hogy maga a természet n y ú j t segédkezet a czél minél előbbi elérésére.
A szentírás e tüneményeket csak mint mozaikokat
illeszti keretébe ; zománczok g y a n á n t ékesítik azok
a kinyilatkoztatást, melyek miképenjének megfejtése
az emberi ész feladata. IIa mindjárt fontosak is
azok a vallásra nézve, a kinyilatkoztatás mégis tartózkodik a bővebb felyilágositástól. „Hasonlít ink á b b a növelőhöz" — mint egy tudós mondja —
ki a gyermekkel nem közöl azonnal mindent, mit
maga tud, hanem koronként mindig csak annyit, a
mennyire a gyermeknek tovább képzése tekintetéből közvetlen szüksége van, s a minek elsajátítására
megelőző ismeretei folytán már megérett.
A szentírás ily esetekben az által igazolja isteni jellegét, hogy minden jövendő tudomány helyet talál benne, semmiben sem szólta el magát, s
egy ujabb tudomány sem mondhatja: „jobb lett
volna hallgatnia." 2) E szavak igazságát t á r g y u n k
körül tett természettudományi felfedezések is fényesen igazolják. Csillagászaink ugyanis körülbelül egy század óta a napban észlelhető foltok után
itélve azon u j v i v m á n y n y a l léptek a világ elé, hogy
ez a napnak saját tengelye körül való forgásában
leli magyarázatát, hogy t. i. a nap huszonhét nap
alatt fordul meg saját tengelye körül. 3 ) Ezt ma
csillagászaink általánosan vallják.
Az eddigiekben feltüntetni igyekeztem, hogy
a biblia nem lévén a csillagászat tankönyve, s
Josue maga sem lévén csillagász, szavai optikai
szempontból vagyis a külső látszat szerint magyarázandók. H o g y ő t . i. a zsidó nép által megértessék
u g y kellett beszélnie, miként annak felfogása igé2

) Kurtz „Bibel und Astronomie 10 1. — 3) Westermayer
i. m. 437 1.
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nyelte, hogy őket zavarba ne hozza. Ezt még a felette őrködő fensöbb szellem sem téveszthette szem elől. — Josue
szavai tehát optikailag igazolvák. — Azonban ha a csillagászat előbb emiitett vivmányai jogosultak, akkor valóban
bámulnunk kell a messze századokra kiható, mindenek felett látnokilag őrködő, mindenható szellem bölcs gondviselését. Ha ez áll, mondom, akkor Josue szavai nemcsak optikai igazsággal birnak, hanem egyszersmind a legnagyszerűbb öszhangzatot tűntetik fel a csillagászat újkori felfedezéseivel szemben is.
IIa forog t. i. a nap saját tengelye körül: Josuének
szükségképen kellett kérnie Jehovától a nap megállítását,
ha azt akarta, hogy e nappal hoszabb legyen a rendesnél. —
íme mily szépen igazolvák Josue ama szavai is: „Megálla a
nap az ég közepén", sőt mi több: e szavaival valószínűleg a
nélkül, hogy tudott volna valamit felőle, a felette őrködő
isteni szellem sugallata folytán, az igazság koronájával ékesité fel a Galilei és Kopernik elvei után századok múlva tett
észleletek eredményeit.
„ 0 altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei"
mondhatjuk a nemzetek nagy apostolával, mert igazán megfoghatlanok az ő Ítéletei és kifürkészhetlenek az ő utai. 4)
Ezek után helyén losz még azon ellenvetésre is reflectálnom : miként lehet az, hogy Isten az öldöklés előmozdítása végett csodához forduljon s igy mintegy örömét
lelje abban.
Az emberi nemet bukásából felemelni törekvő isteni
akarat örök terveinek valósítására a zsidó népet szemeié ki.
Annak kebelében rakta le a bukott emberi nem megváltását
czélzó igeroteket, egyúttal őt érdemesítette arra, hogy benne
a föld minden népei megáldatassanak. 6) Ha az isteni bölcs
végzés eme titokteljes működését nem hagyjuk figyelmen
kivül, ugy hiszem, semmi bámulni való sem marad, hogy ép
akkor, midőn választott népének létele forgott kérdésben,
egy eldöntő ütközet megtarthatása végett, meghoszabitsa a
napot, hogy igy Izraelt megmenthesse. 6 )
*

r

*

*

Es most midőn értekezésem vitorláit bevonni szándékoznám, legyen szabad T. O. türelmét még egy kis időre
igénybe vennem.
Az eszmeharcz, mely korunkat lázas izgatottsággal
mozgatja, oly annyira fontos s nagymérvüségénél fogva oly
annyira figyelmet érdemlő, hogy közömbös irányában az, ki
saját léte s rendeltetése felől bizonyosságot kíván szerezni, —
nem lehet. — Czélszerüség s okszerűség a két ellentétes
eszme, mely a tudósokat nem kis mértékben foglalkodtatja.
S mig az elsőnek követői, mindent egy fensőbb mindenható
lény bölcseségének kifolyásául tekintenek s egyedül az ő
hatalmas „Legyen" szavát látják mindenben s mindenütt
tündökleni, addig az utóbbi elkeseredett harczczal küzdve
az első ellen fenhangon, büszke önteltséggel kürtöli, hogy
neki de hypothesisre szüksége nincs ! Ez utóbbit különösen
az újkori természettudósok karolták fel, kik kinyilatkoztatásról még álmodni sem akarnak, annak szükségességét pedig az annyira bálványozott észszel kiegyeztethetlennek
tartják.
4
) Rom, 1 1 , 3 3 . — 5) Gerr. 26, 4. —
küv 1. erről bővebben értekezik.
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Mennyire tehetségem engedé, kimutatni igyekeztem
felvett tárgyamban, hogy a természettudomány annak nem,
hogy ellenmondana, sőt azt egész valójában megerősíti. De
igy van ez több más lielylyel is, csak komoly beható kutatás
tegye vizsgálatának tárgyává.
Scientia penitus exhausta ad Deum ducit! — mondja
egy régi közmondás, de érvényét még napjainkban is bizonyítja a köztapasztalat. Julián, a példátlan apostata, véghörgésében keble vérző sebéhez kapva „Vicisti Galilaee" szavakkal igyekszik csillapítani a sajgó fájdalmat, melyet az
egy igaz Isten ellen való rugdalózása okozott. Voltaire, ki
elég vakmerő volt kimondani, hogyha egy zsidó oly számos
követőre talált, majd megmutatja mit lesz képes tenni ő,
végpei'czeiben papokat kívánt maga mellé, kiknek vigasztaló szózata enyhítené a túlvilági fájdalmak elöérzetét! s
igy mások !
Létezik tehát Isten! kinyilatkoztatásra az emberiségnek szüksége volt, hogy meggyengült akarata és elhomályosodott értelme folytán egész az állatokig lesülyedt állapotából Isten fiának magaslatára emelkedjék.
E kinyilatkoztatás pedig lehetetlen, hogy ellenkezzék
az észszel és igy a tudomány vívmányaival is, mert Isten
önmagával ellenkezésbe nem jöhet. Kutassa bárki is csak
lankadatlan szorgalommal s részrehajlatlan szívvel ez eszméket — biztosítva lehet, hogy munkás foglalkozásában
ama rövid szavakban fog édes megnyugvást találni, melyek
lángoló betűkkel tündöklőnek felénk az élet könyvéből :
„Religio vicisti".

A bois d'hainei élő kereszt.
(Folytatás.)

Luiza az eksztázisnak csakn :m egész időtartama alatt
kissé előrehajoltan és mozdulatlan kőszoborhoz hasonlóan ül
szegény szalmaszékén. Véres kezei ölében nyugszanak.
Szempilláin legcsekélyebb mozgás sem vehető észre. Arcza
a legmélyebb figyelmet mutatja; ugy látszik, mintha égmagasságnyi tárgynak szemléletébe lenne teljesen elmerülve.
Arezkifejezése és testállása gyakran változik. Majd vidámság ömlik el kedves vonásain, szemei megnedvesednek és
félig kinyílt száján boldog mosoly játszik ; majd meg leesnek szempillái és tekintetét félig befödik, arcza összehúzódik és szemeiből nagy könycseppek gyöngyöznek alá ; majd
ismét halvány lesz, arczán mély iszonynak kifejezése tükröződik s e jelenetet összerázkodás és félig elfojtott sikoltás
fejezi be. Néha a test mintegy félkör alakú mozgást teszen,
s a szemek mintegy magasabb lények láthatlan sorát követni látszanak. Máskor ismét felkel és mintha csak elfutni
akarna, lábainak hegyén áll meg; kezei felemelkednek, hasonlag a papnak kezeihez, midőn Dominus vobiscumot mond ;
ajkai mozognak, keble mintegy lihegni látszik, szemei csillognak s az egész alak valóságos eszményi szépséggé magasztosul. Ha azután a stigmákra, a véres koronától övezett
homlokra tekintünk, melyről a vér arczán és halántékain
át nehéz cseppekben hull le ruháira s a földre ; ha tekintjük
kezeit, melyekből egész vérszalagok ömlenek ki ; ha azután
tekintetünk a minden rendű és osztályú látogatók során
végig fut, kik tisztelettől és bámulattól elnémultan állnak
ez „élö kereszt" körül, és kiknek szemeiből gyakran a meg6*
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hatottság csendes könyei hullanak : oly jelenetnek vagyunk
szemtanúi, melyről kényszerülve vagyunk állítani, hogy az
az Istennek müve !
Dr. Imbert Luizának összetett és térdein nyugvó kezeit mellének magasságára emelte fel, s azok ez állásban
mozdulatlanul maradtak, mig csak az orvos azokat néhány
perez múlva előbbi állásukba vissza nem helyezte. A kezek s a
lábak a viasz lágyságával látszottak birni. Később a kezeket egymástól elválasztani akarta, de ez csak részben volt
lehetséges. Ujjainak hegyei a végső izeken gyengéden összekulcsolva maradtak, habár az orvos azokat egész erejével
szét akarta választani. „Nem voltam képes megtenni, írja ő,
hogy az eksztatikus leány ezen imádkozó helyzetét elhagyja.
Azután fejét, mely kissé jobbra (a templom szentélye felé)
hajolva van, akartam balra, majd meg lefelé hajlítani : lehetetlen ! pedig sehol, sem a kezek, sem a nyak izmaiban semmi merevség sincs".
Midőn az eksatazis még reggeli 9 órakor vette kezdetét, az eksztatikus sztiz VA órakor térdre esett és ezen helyzetben összetett kezekkel és előre hajolva a legmélyebb imádásban mintegy fél órát töltött. E térdelés inkább lebegésnek volt mondható ; lehetetlen volt azt másnak megtennie.
Az orvosok pontosan figyelték meg eme helyzetet, és az ő
leírások után mások is ismételten tettek kísérleteket ; de
mindannyiszor kezeikre estek. E félórai mély imádás után
Luiza felkelt s ismét székére ült. Kevéssel ezután hirtelen
felszökvén, arczával a földre, szobájának téglatalapjára villámsebesen egész testével egyszerre dobja le magát. Arczczal a talajon fokszik, balkarja feje alatt nyugszik, szája
félig nyitva, szemei zárva, lábai egyenesen kinyújtva és ruhái által egész a bokáig befödve vannak. E földre hullás
egyébiránt némi változással van összekötve. Midőn dr. Rohling 1873. okt. 10-én Bois d'Haineban volt, Luiza egészen
mellén feküdt, feje mintegy tenyérszélességnyire volt a talaj
fölött, jobbkeze meghajolva volt, mintha csak valami lát—
hatlan keresztet karolt volna át, balkarja pedig egyenesen
kinyújtva feküdt. Három órakor heves mozgásba jő, egész
testében megrendül, karjait messze kiterjeszti és lábait ugy
helyezi egymásra, hogy a jobbik a bal fölött nyugszik. J e lenleg az eksztázis időtartama megrövidítve levén, az lVt órakor beállni szokott térdrehullás elmarad. Esti 5 vagy 6 óra
felé (most 4'A órakor) Luiza a földről felemelkedik és imázó
helyzetben térdel néhány porezig; azután leül, mialatt szemei ismét nyitva vannak. Az eksztázis befejezése következik. Rövid idő multán karjai a test koszában leomlanak,
feje mellére hull, szemei lezáródnak, orra fehér lesz és hegyes, arczát halál-sápadtság és hideg veríték födi el; kezei
jéghidegek lesznek, ütere alig vehető észre, kebléből halálhörgés hallható. Ez állapot 10—15 perczig tart; ezután az élet
benno mintegy újjászületik, a test melege visszatér, arcza
kipirul ; egyszerre csak húzódni kezdenek vonásai, kinyiinak szemei és ő azokat, ha vaunak mások is jelen szobájában, lassan egyikről a másikra emeli : az eksztázis elmúlt.
Luiza nagyon pirul, ha az eksztázis után valakit magánál
lát ; a közönség tehát néhány perczczcl az eksztázis befejezése előtt elbocsáttatik. Csupán az orvosi és egyházi vizsgáló bizottságnak volt megengedve, sőt kötelességévé is téve,
hogy Luizát egy pillanatig se hagyja megfigyelés nélkül.

Kimondhatlanul f á j az neki, ha bármily s még inkább, ha főbb rangú személyek által látja magát környezve az eksztázis után. Ismételten kérte azért a tournayi
püspököt és a mechelni érseket, intézkedjenek arról, hogy ő
elrejtőzhessék . . . Nem óhajtja ő a péntek közeledtét, de nem
is fél tőle; a jó Istent azonban állhatatosan csupán arra
kéri, legyen kegyes öt a stigmák- s az eksztázistól, melyek
mások figyelmét rá vonják, megszabadítani ; de a szenvedésektől megválni soha sem óhajt, sőt a szenvedő Jézussal
ő is szenvedni vágyik. Midőn egy pénteken stigmái nem vérzettek, 1 ) szive mélyében örült ő e fölött, azt hivén, hogy a
jó Isten meghallgatta őt. Rendkivüli állapotát ő csupán betegségének hivja. Legforróbb kivánsága abban áll, hogy elrejtőzhessék, és hogy egyedül az Isten sz. akaratját teljesítve, saját megszentülésén fáradozzék. A megaláztatásokat
és bajokat, melyek, mint láttuk, eddigi életében soha
sem hiányoztak, ő mindig az Ur Istennek ajándoka gyanánt
szent megnyugvással, sőt háládatos, őszinte örömmel fogadja el.
De hát mi történik Luizával az eksztázis alatt?
(Folyt, köv.)

Még valamit a jubileumi bucsu ügyében,
(Vége.)

4) A jubileumi bulla továbbá a gyóntatóknak terjedelmes szabadalmakat ad in foro conscientiae, a fogadalmak
megváltoztatása, de csakis megváltoztatása körül — circa
commutationem votorum; mert a S. Poenitentiaria, megkérdeztetve: „Aliis in Jubilaeis concedi sólet facultas commutandi vota dispensando, in praesenti vero conceditur tantum
facultas ea commutandi ; intelliginc potest etiam in hoc
casu concessam fuisse facultatem vota dispensandi? — ekként felelt : Negative.
Ezen felhatalmazás minden fogadalomra terjed ki, kivévén a szüzességi, szerzetesi, valamely harmadik személy
javára tett s az u. n. vota poenalia vagy praeservativa, az
elégtételi vagy elővigyázati fogadalmakat, s pedig megváltoztathatók ezen fogadalmak még akkor is, lia esküvel
erősíttettek volna meg, (vota iurata) mert mindkettőnek kötelező ereje ugyanaz. Szintúgy megváltoztathatók az ,in
í'avorem tertii' tett fogadalmak is, ha ez utóbbi a fogadalmi
Ígéretet még el nem fogadta ; péld. ha valaki azt fogadta
volna, hogy valamely templomnak kelyhet vagy egy bizonyos szegénynek alamizsnát adand; mert a puszta, fogadalmi, az illetőnek még tudtára nem adott, következőleg
általa még el nem fogadott igéret által ez a harmadik személy még semmi jogot sem szerzett a dologra. Másként
állana az ügy, ha ez már mind megtörtént volna; mert
akkor az illetőnek már ius acquisituma lenne. Hasonlólag
megváltoztatható a valamely szentnek tett, valamint azon
fogadalom is, hogy nem fogom a fogadalom megváltoztatását kérelmezni.
Elégtételi vagy elővigyázati fogadalmaknak azokat
nevezzük, melyek azért tétetnek vagy meghagyatnak, hogy
egy elkövetett bűnért eleget tegyünk, vagy hogy bizonyos
bűnbe való visszaesés ellen óvjuk magunkat. A szüzesség s
valamely szerzetesi rendbe való belépés fogadalma megvál') A vérzés ugyanis eddig két pénteken elmaradt.

4 5

toztatható, ha nem perfectum et absolutum ; tehát, ha feltételesen tétetett, mint például, ha valaki valamit fogadalomképen igért volna azon esetre, ha meggyógyul, ha valamely
veszélytől megmenekül, ha ez vagy az sikerül neki. Megváltoztatható pedig az ilyen fogadalom nem csak a feltétel
beteljesedése előtt, hanem azután is, épen mivel természeténél fogva nem absolutum ; mert nem tárgya, péld. a szüzesség, a szerzetesi élet iránti hajlamból, hanem a feltétel —
az egészség visszanyerése, a veszély elkerülése sat. miatt
tétetett, tehát in se imperfectum, s az is marad, mindaddig,
mig a feltételnek elhagyása által tökéletessé nem tétetik.
Megváltoztathatók továbbá az u. n. vota alternativa,
vagy disiunctiva is, na annak valamelyik része megváltoztatható ; például, ha valaki azt igérte volna, hogy vagy örök
szüzességet tart meg, vagy messzefekvő kegyhelyre zarándokol. Az utóbbi magában véve elengedhető, tehát az egész
is, mert a fogadalmat tevőnek hatalmában állandottaz utóbbit választani ; ez alól pedig feloldható lett volna. Sőt az
ilyen fogadalom még akkor is feloldható lenne, ha különben
megváltoztatható része időközben lehetetlenné válandott ;
mert in se, gyökerében mégis megváltoztatható volt, s az is
maradt, ha csak időközben absolut votum által nem helyettesittetett.
A votum castitatis és Beligionis nem tökéletes s feltétlen (perfectum et absolutum,) ha megfélemlítés által erőszakoltalak ki, bármily csekély lett volna is az, csak igazságtalanul történt legyen ; mert akkor a fogadóban hiányzott a
megfontolhatásnak tökéletes szabadsága. (Non sunt perfecte
libera et deliberata.)
Oly fogadalom,hogy valaki pappá akar lenni, nem esik
sem a castitatis sem a Beligionis votum alá. Mert azt fogadni, hogy pappá akarok lenni, annyit jelent ugyan egyúttal is, hogy a szüzességet meg akarom és fogom, tartani; de
ezért még nem szüzességi fogadalom ; mert a szüzesség a papi
rendnek nem főlényegébez tartozik, hanem csak folyománya.
A szerzetes rendbe való belépés, valamint a szüzesség
fogadalma tökéletlen, ha kiskorúak által tétetik, hasonlólag, mint az ekként tett házassági igéret ; mert a teljes s tökéletes megfontolás hiányzik. Megváltoztatható továbbá a
votum non nubendi, valamint a votum non petendi, nee
reddendi debitum, ha mindjárt kölcsönös megegyezés folytán
létesült is; mert egyik sem votum omnimodae Castitatis;
de még ez is megváltoztatható, ha bizonyos időtartamra vonatkozik, mert hogy a szentszéknek fentartva legyen, szükséges, hogy örökkére szóljon — ut sit perpetuum.
5) Az ilyen megváltoztatás után rendelendő pótcselekedetekre vonatkozólag általában talán ezek lennének
szem előtt tartandók : a) legyenek erkölcsileg hasonértéküek ;
mert különben az illető nem megváltoztatásban, hanem
részbeni felmentésben (dispensatióban) részesülne ; s b) arra
nézve, váljon hasonértékü-e valamely ekként rendelt pótcselekedet, a jelen esetben nem annyira azon tekintet dönt ;
váljon mennyire képes a bűnöst sanyargatni, mint inkább
az : mennyire felel meg a jubileumot kihirdető pápa jelenlegi
szándékának. (L. Ferr. Pr. Bibi. ,Jub.' II, 34—53.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, julius 20. E l t é v e d t s z e l l e m e k . Az ujabb
idők uj szelleme, valamint politikai, ugy vallási téren is

megkövetelte a maga áldozatát, a liberalismus, amint politikai, ugy theologiai téren is érvényesíteni törekedett szellemét, és a kiket sikerült a helyes ösvényről leterelnie, azokat nem is könnyen bocsátja szabadon vaskarjai közül. Legkézzelfoghatóbban tanúskodik erről az ókatholicismus néven
ismeretes haeresis. A theologiai liberalismus, mely egyideig a
szabadelvű katholicismus neve alatt ismeretes volt, nem csak
világi híveket hanem papokat is táborába csalt, kik egyik
téves lépés után a másikat követik el, mig végre mint a
hegyről lezuhanó lavina, a lejtőn már nem voltak képesek
önmagokat fentartani, hanem elszéditve zuhantak alá és
csak azon vették észre magokat, hogy formális szakadárok,
eretnekek lettek és az egyház ellen támasztott forradalom,
a pártütés táborában foglalnak helyet.
Az ókatholikus mozgalom egyidőben, igaz, hogy alig
észrevéhetőleg, nálunk is talált pártfogóra, de ma már hála
Istennek, az is el van temetve. Szülőföldje ez uj eretnekségnek Németország, és aránylag, bár nem sok, de ott mégis
legtöbb követőre talált, az eltévedt szellemek száma ott legnagyobb, s hogy megtórésökhez még ezidő szerint emberileg
nagy reményt nem táplálhatunk, ezt csak nagyonis világosan láthatjuk azon levélből, melyet német lapok után magyar liberális lapjaink is nagy mohósággal közöltek, az eltévedt szellemek elseje, mondhatjuk főmozgató erejétől, Döllingertől.
Sokkal előbb táplálható remény olyanok megtérése
iránt, kik tévhitben születtek, mint kik az igaz vallástól
elszakadtak. Igy van ez az egykor hírneves történészszel is.
Aki a katliolicismustól elszakadt, csak nehezen és ritkán tér
meg, mert a haeresis pertinax, ez az ő jellege, mely nélkül
nem haeresis és e jelleget Döllingernél is feltaláljuk. Ö tévedt, másokat is tévútra vezetett egykor nagy nevével ; most
pedig nincsen annyi lelki ereje, hogy tévedését bevallja, sőt
az isteni kegyelemnek ujabb és ujabb tetteivel útját állja,
magasba felhalmozza az akadályokat, ahelyett, hogy azokat
elmozditaná, nehogy a kegyelem hozzáférjen, ujabb érvekkel (?) erősiti magát, hogy lelkének nyugtot szerezzen és
igazolja a világ előtt, mennyire helyes az a téves álláspont,
melyet vallási téren elfoglal.
Hogy nevezett történész mennyire behatolt a tévedések tömkelegébe, mily mélyre sülyedt egykor nagy és éles
ítélő tehetsége, eléggé nyilvánvaló abból, hogy nem elégedve
avval, miszerint magát ,meggyőződésből' ókatholikusnak
vallja, még ma is — ma, midőn már a világ napirendre tért
az ókatholicismus felett, ö még e haeresis nagy küldetéséről
beszél, melyet be kell tölteni, no, már addig, mig a világ
ókatholikussá nem lesz. Es miben áll szerinte e nagy küldetés? Abban, hogy az ókatholicismus folytonos tanúságtétel
legyen a régi igazság mellett és az uj tévedés ellen ; hogy
permanens, folytán szóló tiltakozás legyen a pápa önkénye
ellen, ki uj hitczikkelyeket farag. Elfelejtkezett-e Döllinger
a jansenistákról ? nem hasonló indokból szakadtak-e el azok
az egyháztól ? nem mondták-e azok is, hogy nekik is küldetésük van ? és mivé lettek ? számuk hová apadt le ? és
különben is minő jellel tudja Döllinger igazolni az ókatholicismus küldetését ? Állit, de nem bizonyit ; küldetése mellett
mit sem tud felhozni, ha csak nem azon összeget, melyet
Bismarck az ő részére megszavaztatott, ez csakugyan signum,
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de oly signum, mely nagyonis emlékeztet arra, hogy kitől
nyer és kitől nem küldetést az ókath. secta. Ily csengő küldetés mellett azután nem lehet csodálni, ha D. azt is felemlíti, hogy az ókatholicismus hivatása oly egyházat alakítani, mely a babonától tiszta legyen, melylyel összefügg a keresztény felekezetek egyesítése. Az ókatholikusok tudvalevőleg ily uton már odáig jutottak, hogy az egyháznak több
dogmáját tagadták és lépésről lépésre közelednek a hitetlen pro testans-egy let felé, mi g végre ez által elnyeletnek és majd ez lesz az a nagyszerű egyesülése a keresztényeknek. Az ókatholikusok, amint eddig már elhagyták
kezdetben elfoglalt álláspontjukat, ugy még a mai napig
egyetlenegy más felekezetet sem sikerült megnyerniök azon
tanoknak, melyeket ők kezdetben vallottak, pedig ha bir
egyesítési küldetéssel, már ez ideig, ez irányban csak kellene
valami sikert felmutatni. Vagy miféle küldetés az, midőn a
küldöttek a helyett, hogy másokat vonzanának magukhoz,
önmagukat engedik vonzatni — lefelé.

pannonhalmi apát és bizonyára a többiek is, hol hasonló
műemlékek léteznek, mielőtt a ministeriumban még rágondoltak volna, ezreket költöttek ősi emlékeink megmentésére, a budai és pozsonyi egyházak restauratiója pedig szintén katholikus, mert a vallásalapból történik. A vallás- és
közoktatásügyi ministerium tehát nem veheti rósz néven, ha
a felszólítást elkésettnek, feleslegesnek mondjuk, és igy a
kezdeményezést e téren is nem a kormánynak, hanem egyháznagyjainknak vindicáljuk, be lévén ezúttal ismét újonnan
bizonyítva, hogy az egyházból a remekmüvek iránti érzék
nem halt ki nem csak, hanem, hogy az egyház már akkor
tesz, habár csak csendben, midőn mások még csak nem is
gondolkoznak. Hogy a restauratio azonban csak most kezdődik, hogy csak néhány éve van folyamatban, ennek okát,
a ministerialis leirat azon szavaiban véljük találni, melyek
szerint az archaeologia iránti érdeklődés általában hazánkban még csak most vesz lendületet, de ehhez is hozzá tehetjük, hogy e tekintetben is főleg egyháziak az úttörők.

Mennyi reménynyel viseltetik azonban D. az ókatholicismus küldetése iránt, kitűnik ugyanezen levelének második pontjából, hol elmondja, miszerint ő semmi reményt
nem táplál, hogy akár a közelebbi pápa, akár a legközelebbiek egyike nagyban lényegesen valamit jóvá tegyenek, t.
i. az ókatholicismus értelmében. Hogy pedig a pápák hajthatatlanságának, nota bene a közelebbi éaa legközelebbi eknek a jezsuiták az okai, természetesen akkor is, ha talán
majd nem lesznek, az D-nél önmagától értetik, mert hát a
jezsuiták a megtestesült superstitio és despotismus, kik oly
ügyesek, hogy a pápák által az egész világ felett uralkodnak. De hát ekkor miféle küldetés ez az ókatholikus küldetés, ha a jezsuiták uralmát még ott sem képes megtörni,
honnan már száműzve vannak. Már ily helyen, mint p. o.
Németországban elég szabad keze van az ókatholicismusnak, hol marad tehát küldetésének fényes eredménye ? Ezt
valószinüleg Ligouri Alfonz akadályozza, kire oly dühös
lett egyszerre D. hogy az egyház öt tudorai közé avatta.
Csak igy van, ha valaki valamely ügy sikere felett kétségbe
van esve, kétségbeesésében mindent megtámad. A vaticani
zsinat előtt semmi b a j sem volt, hogy a papneveldékben
Ligouri Alfonz szerint taníttatott az erkölcstan, most, hogy
ez a vaticani zsinat után is történik D. dühbe jön, megtámadja a nagy szentet, erkölcstanát mint hamisat mutatja
be a világnak, mert nincsen rajta az ókatholikus — piacet.
Szegény Döllinger imádkozzunk érte, hogy megtérjen.
A
Pest, julius 20. A z e g y h á z i m ü e m l é k e k . Egy
idő óta feltűnő mozgékonyságot fejt ki a vallás- és közoktatásügyi ministerium, majd egyik majd másik alkalommal sajátságos érdeklődést kezd tanúsítani egyházi ügyeink iránt,
majd egy kath.püspök életrajzának megiratására vállalkozik,
majd ismét az egyházi műemlékek conserválása iránt érdeklődik stb. és nem késik a püspököket felkérni, hogy
rajta legyenek, miszerint egyházi műemlékeink stylszerüen
restauráltassanak. E különös gondoskodás bennünket nem
csak azért lep meg, mivel az eddig egészen szokatlan volt,
hanem talán még inkább azért, mivel tudvalevőleg püspökeink eddig is tanúsítottak annyi érzéket egyházi műemlékeink iránt, hogy figyelmeztetésre épen nem szorultak.
Tudtunkkal Esztergom, Győr, Kassa, Szepes főpásztorai, a

Szükségesnek véltük a fentebbieket megjegyezni, nehogy az utókor, olvasva a ministeri leiratot igazságtalan Ítéletet mondjon főpapjaink felől, őket elitélvén, az érdemet
pedig a kormánynak tulajdonítván ; habár evvel távolról
sem akarjuk a fölött érzett örömünket elpalástolni, hogy
igy a felekezetnélküli állam mégis csak talál valami conserválásra méltót az egyházban ; hogy vissza nyúlva a
múltba, keze és figyelme nem zsidó, nem protestáns, hanem
katholikus műemléken akad meg, nyíltan hirdetve, hogy ez
az ország egykor katholikus volt, hogy katholikus szellem
vonult át az egész országon, katholikus szellem uralkodott
a kormányon.
Csaknem ugy tűnik fel nekünk, ha a ministerialis leirat objectumait a kormányon jelenleg uralkodó szellemmel
összehasonlítjuk, mintha a leirat e szellemet el akai-ná ítélni.
Elismerjük, hogy ez vakmerő gondolat, de annyi bizonyos,
hogy ama műemlékek, melyekre a leirat a kath. főpásztorok figyelmét felhívja, csakugyan elitéli a mostan uralkodó
liberális szellemet és felhiv bennünket, hogy ha a romokat
restauráljuk, hogy ha az anyagot fentartjuk, restauráljuk és
tartsuk fenn főleg a szellemet, mely ama műemlékeknek létet
adott. Mi mint említők, távolról sem szándékozunk elrejteni a feletti örömünket, hogy a kormány figyelmét az egyházi műemlékek fentartására forditja, melyeket vagy az
idő megviselt, vagy a protestáns vandalismus ékességeitől
megfosztott, ezt mi be tudjuk némi érdemül még a felekezetnélküli kormánynak is, ámbár némelyek azon malitiosus
észrevételt tették, hogy itt nem annyira az egyházi műemlékek fentartása forog szóban, mint inkább, hogy a püspökök zsebeiből bizonyos uri emberek fentartassanak e's pedig uri módon.
Mellőzve azonban az ily és hasonló állitások igaz,
vagy nem igaz voltát, annyit be kell ismerni, hogy sokkal
nagyobb érdemet szerezhetne magának a kormány, ha az
egyházi műemlékek fenntartására fordított figyelme mellett,
elhárítani igyekeznék mindazon romokat, melyeket az u j
liberális szellem már eddig is okozott, mindazon akadályokat, melyeket önmaga alkotott, nehogy azon szellem hassa
át a társadalmat, mely az egyházi műemlékeknek szülő
anyja volt. Mert mi haszna, ha a püspöki kar restaurálja is

4 7

a műemlékeket, ha a kormány azon emlékekkel ellentétes
irányt pártol minden téren ? mi haszna költ ezreket a püspöki kar építésre, ha a kormány milliókat dob ki a romboló
szellem pártolására ? Nem félő-e — hogy a jelenlegi szellemi, áramlat mellett oda jutunk, miszerint a műemlékek
csak azért restauráltatnának, hogy az uj pogány szellemnek
legyen ismét mit lerombolni ? Mi e miatt nagyon aggódunk
és kérjük a vallás és közoktatásügyi ministeriumot, miszerint
ne csak az egyházi műemlékek fentartása mellett szorgoskodjék, hanem a kezében levő hatalomnál fogva oda is hasson,
miszerint az egyház szelleme minden irányban minél nagyobb hódítást tehessen, mert csak ekkor lehet reményleni,
hogy mind az a sok fáradság, költség, mely a műemlékek
fentartására fordittatik, a jövő nemzedék által is tiszteletben
fog tartatni és hozzá ez lehet a legbecsesebb emlék is, melyet
a vallás- és közoktatásügyi ministerium magának emelhet, mi
hogy történjék szivünkből kívánjuk.
$
Páris.
Az e g y e t e m i t a n í t á s s z a b a d s á g á t
kimondó törvény végre valahára f. hó 10-én 50 szavazatnyi
többséggel elfogadtatott, miután hoszadalmas s nem ritkán
igen viharos vitákra alkalmat adott volt. A vörösök, a szabadkőművesek, s az egyház egyéb, számtalan ellenségei minden kitelhetőt követtek el, hogy vagy megbuktassák az egész
tvjavaslatot, vagy ha azt nem lehetne, legalább bizonyos
nem mindig ügyesen, de eléggé czélzatosan kigondolt pótjavaslatok által hatálytalanitsák. Egyik sem sikerült, hála a
conservativ pártnak, ez úttal meglehetős fegyelmezettséggel
tanúsított következeteségének.
A most szerencsésen befejezett vitákból csak a következő főpontokat emeljük ki.
Egyik §-hoz, a 12.-hez Brun Lucián azon javaslatot
tette, hogy semmiféle szabad egyetemnek vagyona, annak
feloszlatása vagy beszüntetése után ne szálljon az államra,
hanem a mennyiben nem lenne az eredeti adakozóknak viszszaszolgáltatható, legalább eredeti czélja s rendeltetése számára tartassék fenn ; más szóval : az .államnak' ne legyen
joga a katholikus egyetemeket kénye kedve szerint feloszlathatni s vagyonukat elkobozhatni. Természetes, hogy a szabadkőműves had ez ellen fékvesztett dühhel sikra szállt, s a
szokott ,delirium tremens'-féle kifakadások mellett napokig
peroráltak a ,holt kéz'-ről, — persze, a mi a tözsdetolvajok
kezében van, az nem holt pénz, mert arra szolgál, hogy szakadatlanul folytatott ,genialis speculatiók' által a nép egyre
jobban kizsebeltessék — s azt követelték, hogy minden feloszlatott egyetemnek vagyona az államra szálljon ; azaz, az
akkor épen kormányon ülő szabadkőművesek zsebeiben merüljön el. A többségnek józan esze s becsülete végre is Brun
javaslatát fogadta el.
A 13. s 14. §. uj vihart keltett, amennyiben valami Lepetit nevü székmester azt követelte, hogy azoknak helyébe
oly határozat tétessék, melynek értelmében csak az állami
egyetemeknek leendett joguk, akademicus fokozatokat osztogatni, mi a nem-állami egyetemeket csirájokban fojtotta volna
meg. Lepetit indítványát azon .elvnek' hangoztatásával támogatta, miszerint az állam semmiféle oly tanitást nem tűrhet,
mely a modern eszmékkel ellentétben áll ; következőleg az
egyetemi tanításnak nem szabad az államtörvények szellemével s alapelveivel ellenkezésben állania. Felette ,államveszé-

lyes' pedig szerinte, ha valamely tanár azt hirdeti, hogy a
polgári házasság nem valódi házasság; vagy hogy például
kigunyolása minden szabadságnak, ha az egyén nem tehet
tetszése szerinti végrendeletet azon vagyonáról, melyet
maga szerzett vagy szaporított. Lepetit barátunk végre
eléggé őszinte volt, nyíltan megvallani, hogy ő s barátai
legjobban szeretnék, ha az egész tvjavaslat, ugy, amint van,
elvetetnék; de még rajta is kitettek, ilyetén őszinteség dolgában Challamel-Lacour és Brisson, két főszabadkőmüves,
kik egyenesen kimondák: „Ezen törvény a katholikusoknak
kedvez, s ez elég ok ránk nézve, hogy ellene szavazzunk".
Az egész törvény végre 316 szavazattal 266 ellen fogadtatott el, mig a liberalismus több főhőse, többi közt Thiers is
nem szavaztak ; nem mervén a liberális csőcselékkel ellentétbe helyezni magokat, másrészt pedig belátván, mint
maga Thiers már 1848-ban is mondta, hogy a socialismus
veszedelmes terjedésével csak a keresztény-katholikus tan
szállhat győzelmesen szemben; de ez is csak akkor, ha hirdetése szabadon, korlátlanul s tettleg az egyház szellemében történhetik. E tvjavaslat elfogadásával a franczia nemzetgyűlés becsületet vallott, s nem egy régebben elkövetott
hibáért legalább részletes elégtételt nyújtott ; bár a népok,
melyek ez országot a roszban követték, követnék a jóban is!
Svajcz. Ma kivételképen örvendetes hírrel kezdhetem
tudósításomat. Miután ugyanis viszonyaink a kath. püspököknek hiveikkel való érintkezését sok helyütt lehetlenné
teszik; nevezetesen egyházunk egyik nagy hitvallója, a baseli püspök megyéje solothurni részeiből merőben kizárva
van s ennélfogva ottani hiveinek a bérmálás szentségét ez
évben ki nem szolgáltathatta volna; ezek hozzá mentek,
midőn a luczernkantonbeli Faffnau, Reiden s Altishofen
falvakban bérmált. E bérmálás úgyszólván katholikus tüntetéssé nőtte ki magát, melyben az összes solothurni katholikusok, politikai párttekintet nélkül résztvettek, hogy mutassák meg, miszerint előttük a fődolog az, katholikusoknak lenni.
Miután pedig a híveknek püspökeikkel való érintkezése a .szabad' Svajczban jelenleg tilos, azért a papság, ha
csak az egyházat még nagyobb zaklatásoknak nem akarta
kitenni, ebben nyiltan részt nem vehetett, s a püspök beleegyezése mellett nem is vett. Innen van, hogy a plébánosok
a bérmálási tanitásban csak azokat részesítették, kik azt
különösen kérték, s a népet a bérmálás színhelyére való
zarándoklásában el sem kisérték. Annál ünnepélyesebb módon azonban mentek azok, zászlókkal s virágokkal feldiszitett kocsikon, még protestáns területeken át is, hol pedig,
még, protestáns szokás szerint, még nem egy durva bántalmazásnak is tehették volna ki magokat; — szerencsére,
nem történt semmi baj ; csakhogy a prot. atyafiak a katholikusok jó kinézését s megtörhetlen vidámságát nem minden irigység nélkül constatálták ; mert ebből azt kellett következtetniök, hogy a pápistáknak még soká nem lesz
kedvök, a rájok erőszakolt harczban a fegyvert eldobni.
De van szomorú hirtink is. A sanctgalleni kormány,
ugylátszik, irigyelvén a berninek sajnálatra méltó babérjait,
a maga részéről is kezdi a katholikus papokat száműzni s
,felfüggeszteni, sat. sat. Elkezdte ezen dicsőséges processust
Falk, menthingeni plébánossal, kinek egyik szép reggelen
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tudtára adta, hogy az állami elismerés megvonatott tőle, s
hogy ennél fogva megszűnt plébánosnak lenni (!) A plébános s a község igen jól tartották magokat ; a plébános fegyveres kézzel vezettette ki magát a plébániaiakból ; de azért
mindjárt a szomszédházban szállásoltatta be magát, honnan
a plébániát tovább igazgatta, mig egyúttal a kőzségtanácscsal egyetemben ezen eröszakolás ellen óvást tett.
Nem oly szépen viselte magát a kantonbeli kath. főegyliázképvisolet, melyet a kantonbeli összes katholikusok választanak. A helyett, hogy a népre támaszkodva, szintén
erélyesen tiltakozott volna, ide oda sántikál; a plébános erőszakolása ellen tiltakozik ugyan ; de azért mégis csődöt hirdet a .megüresedett' helyre. Időközben a kormánynak értésére esvén, hogy Falk nem szűnt meg lelkészi teendőket
végezni, executióképen két csendőrt küldött a községbe,
Falknak a templombani misézést megtiltotta, s kijelentette,
hogy minden papi functióért, melyet végez, egy-egy csendőrrel többet küld a helységbe. Ezek után, nehogy hiveit még
tovább is zaklattassa, Falk lemondott egyelőre a plebánosi
teendők elvégzéséről, a plébánia pedig csak helyettes lelkészt fog kapni ; mert az egyház azt megüresedettnek el nem
ismerheti. A község felfolyamodott ugyan a szövetségtanácshoz, de ez, mint a berni s egyáltalán minden a katholikus jogait sértő esetben is tette, kijelenté, hogy az alkotmány meg nem sértetvén, nincs oka közbelépni.
Missiói
tudósítások.
Chinából. (Vége.) A páterek meghittak, hogy Sikaweiben látogassuk meg őket,
mely meghivás részünkről örömmel fogadtatott ; sőt legott,
még ugyanama napon végre is hajtatott. Sikawei Schanghaitól, kocsin menve, öt negyedórányira van. Az igen
jó ut beláthatlan sikságon vezet keresztül, mely oly szorgalmasan műveltetik, hogy az ember akár a legszebb angol kertben képzelheti magát. Csakhamar láttuk magunk
előtt Sikawei terjedelmes városát számtalan házaival, kertjeivel, tornyjaival ; de valamennyi háznál magasabban ott
pompázott a liitküldérállomásnak háromemeletes épülete,
melyet a társaság épitészei épitettek. Az egész oly terjedelmes, hogy már magában véve is egy kis várost tesz ki.
A legnagyobb előzékenységgel fogadtattunk, s legott a
lionlevő páterekkel a szokásos kis uzsonnaféléhez ültünk,
melynek elköltése után az állomás szives megtekintésére
kérettünk fel. Először is a tantermeken haladtunk végig,
melyekben kis chinézer-fiuk s leánykák taníttattak, s pedig
saját anyanyelvükön ; egyúttal pedig angolul s francziául
is tanulnak itt. Azután a természettani gyűjtéseket szemléltük meg, csudáltuk a templomnak szép fafaragványait, ellátogattunk a jól felszerelt csillagdában, hol a legújabb önműködő (Secchi-féle) légtünetjelző gépek vannak használatban,
minél fogva Sikawei Keletázsiának legjelentékenyebb meteorológiai állomása, hol az idevágó tudományok nem csak
igen derekasan taníttatnak, de gyakoroltatnak is. A könyvtár is igen csinos, sőt a chinai munkákat tartalmazó szakmában több igen régi chinai könyvet s kéziratot mutattak
nekünk. Felette érdekes továbbá a chinai birodalomnak egy
földabrosza, melyet 17. századbeli jezsuiták rajzoltak s
adtak ki.
Igy kellemesen, de gyorsan is eltűnt néhány óra, s
végre már távoznunk is kellett : miért nem is értünk rá a
hitküldérség humanitárius intézeteit is megszemlélni. Az
árvaház, mint hallottuk, még csecsemőket is vesz fel, melyeket szüleik vagy odahoztak, vagy egyszerűen az utczára
vetettek, fájdalom, hogy ez utóbbi szokás nagyon uralkodik Chinában".
Igy nyilatkozik a kereszténységnek egy ellensége ; de
mert tárgyilagosan mondja el, mit tapasztalt, azért tudósítása egyúttal magasztalása is a katholikus missióknak, jeléül,

bizonyítékául annak, hogy nem hiába küldjük
ket Lyonba.

fillérein-

VEGYESEK.
— Ft. Zalka János, győri püspök ő mlga legújabban
ismét 950 frtot adott közhasznú czélokra. Nevezetesen az
acsalagi iskolára 100 frtot, a kistataira 100 frtot, a viczaira
100 frtot, a babothira 200 frtot, az edvire 50 frtot. A budapesti vizkárosultak segélyezésére 100 frtot, a himódi tüzkárvallottak számára 100 frtot, végre a horvát-zsidányi
templomra 200 forintot. — Az acsalagi hívek lapunk utján
is köszönetet mondanak ő méltóságának.
— Az esztergomi főkáptalan a felhőszakadás által mult
hó 26-án szerencsétlenül járt budaiak felsegélésére 500 ftot
adományozott, ide nem értve azon tetemesb összegeket, melyeket egyes kanonok urak a kárvallottaknak külön ajándékoztak. Blümelhuber Ferencz kanonok ur ő nga pedig az
esztergomi kisdedóvodai egyletnek alapitó tagjává lön 40 ft.
aláírásával. (JE.)
— Midőn a maga idején azon nyilatkozatot közöltük,
melyet Oskár, svéd király Bismarcknak egyházi politikáról
állítólagosán tett, legott kételyünknek is adtunk kifejezést
az iránt, váljon minden protestáns orthodoxia mellett, egy
király s müveit ember mer-e ily vigyázatlanul nyilatkozni.
A következmény igazat adott nekünk ; mert a stockholmi,
diplomaticus jellegű Correspondance1 a berlini, félhivatalos
,Prov. Corr.' ebbeli tudósítását egyenesen meghazudtolja, s
azt mondja erről, hogy az inkább a czikk írójának képzelődéseit, mint a király szavának igazi értelmét hozta.
— Martin, paderborni püspöknek második, egyhónapi
várfogsága e hó 14-én véget ért. A püspök most ismét ,csak'
internálva van Wesel városában ; a hőslelkü főpapnak egészségi állapota a viszonyokhoz képest még kielégítőnek mondható. — ,Kuryer pozn.' a poroszhoni lengyelek kath. lapja
jelenti, hogy a püspökök a híveknek megengedték az egyháztanácsok s egyházi gondnokok választásában részt venni.
— Nagylelkű adakozások az 1874. junius 19-én villámsujtás következtében lengett, s Zalamegyében fekvő SzentLászló-egyháza sz. ferenczrendü zárdája és temploma építkezési költségeire.
Poór Teréz urnő Csornáról, egy 10 frankos és egy db
kétforintos. Gránát Vendelné, kismeröi gulyásué 5 frt. A
nagyatádi sz. f. r. kolostor főnöke 12 frt. Vajda Jukund sz.
f. r. áldozár Kanizsáról 2 frt. 50 kr. Schopper György, rozsnyói püspök ő méltósága 10 frt. Báró Waldstetten, huszárezredes ur 10 frt. Anker Hugó, prépost-kanonok ő nagysága
Pécsről 10 frt. Ferenczi Erzse, Devecserből 1 frt. A sümegi
sz. f. r. zárda 50 frt. Baán Justin sz. f. r. zárdafőnök Sümegről 12 frt. Gály Szörény, sz. f. r. áldozár Sümegről 10
frt. Jelinek Jordán, szerzetestestvér Sümegről 2 frt. Markó
József plébános ur Káldról 5 frt. Czuppon János Kereszturból 1 frt. Többen 4 frt. 4 kr. Retribuere dignare Domine
omnibus ! Szkóky Sükösd, zárdafőnök.
Szeretetadományok

szentséges
Atyánk,
IX. Pius
pápa
számára.
Eddigi összeg 461 frt. 28 kr., 180 frank ar., 77 darab
régi húszas, 4 db tallér, 4 db ez. ftos s 13 db cs. k. ar.
Szelmár István sz. benedeki plébános
. . .
3 frt.
Egyéb kegyeletes adakozások.
A svajczi üldözött testvérek számára : Bartl György,
bresztováczi plébános
1 frt.
Egy szegény plébános, erényben, szivjóságban s egyébben is gazdag barátjának kegyeiből a még szegényebb svajczi papok számára küld
50 frt.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,föutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
m i n d é i küldemények intézendők

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
HARMINCNEGYEDIK

7.

Pesten, julins 24.

Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 59-dik
szám alatt, hova a netaláni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.

ÉVFOLYAM.

II. Félév, 1875.

Tartalom.
A nyelv és oktatás. — A bois d'hainei élö kereszt. — Egyházi tudósitások: Pest. A tanítás emaucipatiója a
a liberalismus alól. Komárom. Ünnepélyes gyászmise V. Ferdinándért. Róma. Gyászisteni tisztelet Ferdinánd császárért;
.clericalis' választások ; confiscálások. Missiói tudósitások. — Vegyesek.
4

A nyelv és oktatás. *)
1. §. A gondolkodás viszonya a beszédhez általában
és a nyelvhez különösen. A gondolkodás a nyelvben
nyilatkozik közvetlenül; a nyelv m i n t e g y külső
kifejezése a gondolkodásnak. A gondolat a benső
szó, melyet a szellem e n m a g á n a k mond ; e benső
szónak mintegy r u h á j a a hallható hang. A gondolat mondhatni a lélek, a szó pedig a test. Lélek nélk ü l a test nem élhet: ép u g y gondolkodás nélkül
nem lehetséges a beszéd. Azért mondjuk, h o g y a
gondolkodás a beszédnek lényeges feltétele. Amely
l é n y nem tud gondolkodni, az beszélni sem tud. ')

Ebből l á t h a t j u k , hogy a gondolkodás és beszéd
közt természetes viszony van, a m e n n y i b e n a beszéd
a gondolkodásnak természetes kifejezése, természetes jele. Innen van, h o g y a gondolkodásnak és beszédnek törvényei egészben véve rokonok.
H a most a gondolkodás és egyes nyelvek és
szók közti viszonyt vizsgáljuk, azt találjuk, h o g y
a gondolkodás és egyes nyelvek és szók közti vi-

szony már nem természetes. A nyelveket u g y a n i s
az emberek önkényszerüleg alkották, igy az egyes
gondolatok kifejezőit, a szókat is ; eszerint az egyes
nyelvek m á r nem természetes jelei a gondolkodásnak, az egyes szók sem természetes jelei az egyes
gondolatoknak. A nyelv és szó tehát művészi jelek. E g y
pillantás a gondolatok nyelvi kifejezéseire meggyőz minket ez igazságról. E g y gondolatot v a g y
fogalmat u g y a n i s különböző nyelven különbözőleg fejezünk ki ; sőt u g y a n e g y nyelvben is többféleképen fejezhetünk ki egy egy gondolatot v a g y
fogalmat. Már pedig, ha a nyelv és szó természetes
jelei volnának a gondolkodásnak és az egyes gondolatoknak, a k k o r csak egy nyelv léteznék a világon és az egyes gondolatokat csak egyféleképen lehetne kifejezni.
H a a különböző nyelvekben az egyes szókat
vizsgáljuk azt találjuk u g y a n , hogy sok szó m i n t e g y
plasztikai kifejezője a nekik megfelelő gondolatokn a k : e szókban mintegy u t á n o z v a l á t j u k azon
szemléleteket, melyeket kifejeznek, például e szókban : zúg, sziszeg, piszeg, csiripel, sug, f u j , halál,
villám stb. Sőt némelyek az egyes szók hangzóinak és mássalhangzóinak különböző elhelyezésében
is bizonyos hangegyezést keresnek a szó és a n n a k
megfelelő gondolat k ö z t . 2 ) Miután azonban a h a n g egyezés ily tünetei csak szétszórtan, és kétségbev o n h a t l a n u l csakis az érzéki szemléleteknél találhatók fel az egyes nyelvekben ; azért képtelenség
volna ezekre nézve oly általános t ö r v é n y t felállítani akarni, mely a nyelvet és szókat a gondolkodás és egyes gondolatok természetes jelei g y a n á n t
m u t a t n á be.

*) Ezen értekezés mutatvány dr. StöcJcl Albert „Lehrbuch der Philosophie" czimü müvéből, melyet értekező a
szerző kinyert engedélye folytán magyarított s gymnasiumi
használatra átalakítva sajtó alá rendez.
Megkülönböztetjük a jel-, (taglejtés) szó- és írás-beszédet. A jelbeszéd magában véve tökéletlen, és csak némileg képes pótolni a szóbeszédet azoknál, akikben ez utóbbira
a képesség hiányzik. A jeZbeszéduek egyébiránt czélja sem
egyéb, mint, hogv támogassa a szóbeszédet, s annak világos
erőteljes jelleget kölcsönözzön. A tulajdonképi beszéd alatt
azonban mindig a szóbeszédet értjük. A szóbeszéden alapul
az í'rasbeszéd, mely ismét vagy képirás, vagy betűirás. A
képirás előbb volt használatban, mint a betűírás ; mert természetes, hogy ha egy tárgy képét forgatjuk lelkünkben,
mindenekelőtt a képet rajzoljuk oda. A nem érzékelhető fogalmakat azonban ily képekhez kötni alig lehet; azért állott
elő már eleve a betüirás szükséges volta, amit gyanitható2. §. A nyelv viszonya a gondolkodáshoz. A n y e l v ,
lag azonnal is alkalmaztak a képirás helyett. A legtöbb
2
népnél egészen kiszorittatott már a képirás használata, csak
) Ezek szerint a mély magánhangzókban, úgymint az
nebány népnél mint az egyptomiaknál, mexikóiaknál, d u - u-, Ü-, o- és ö-ben a mélység és zárkózottság, az a- és é ben
naiaknál tartotta fenn az magát a mai napig.
a nyiltság és világos szemlélet stb. nyilatkozik.
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mint láttuk, gondolkodás nélkül nem lehetséges. De
a gondolkodásnak viszont bizonyos tekintetben
szüksége van a nyelvre. A nyelv a gondolkodás fejlesztésének eszközeül szolgál. Gondolataink határozottabbakká, világosabbakká lesznek, ha azokat
bizonyos szókhoz kötjük, ellenkező esetben nem
tudjuk azokat körvonalozni, határozatlanok és homályosak maradnak azok. Mig tehát a gondolkodás a nyelvnek feltétele, alapja, a nyelv maga előmozdítja, támogatja a gondolkodást.
Elvitázhatlan tehát, hogy nyelv nélkül a gondolkodást tökélyre fejleszteni nem lehet. Csak az
képes a gondolkodás fejlődésének az élethivatás által megkívánt magaslatára emelkedni, aki birja a
nyelvet. Ezt igazolja maga a köztapasztalás. L á t j u k ugyanis, hogy azok, akik a nyelvet nem birj á k , soha sem j u t n a k el a gondolkodás tökélyének
azon fokára, melyet a beszélni tudók elérnek. Innen
magyarázható meg a nyelv használatáról megfosztott embereknek mintegy ösztönszerű törekvése
taglejtéssel s egyéb jelekkel pótolni némileg a szóbeszéd megtagadott szolgálatát. E jelek által tehát
határozottakká, világosakká s érthetőkké kívánj á k tenni gondolataikat. Azon körülmény, hogy a
gondolkodás magasabbfoku fejlődéséhez a nyelv
használata szükséges, magyarázza meg, mért tart
lépést a gyermek szellemi fejlődése annak nyelvbeli fejlődésével.
3. §. Az oktatás. A nyelv elsajátításának szükséges feltétele valamely egyedre nézve az, hogy
mások hozzá szóljanak. Másoktól tanulja meg az
a szókat, mint a gondolatok kifejezőit ; e szókat
megjegyezvén s mások példájára azokat a nekik
megfelelő gondolatokra alkalmazván, jut el lassankint a nyelv önálló használatára. Miután pedig a
gondolkodás tökéletes kifejlesztése a nyelv önálló
használatát megkívánja, e czélból minden ember,
aki ép érzékkel van megáldva, már természeténél
fogva oda van utalva, hogy azon kört foglalja el,
melyben mások hozzá szólhatnak ; e körön kivül
állva nem tanulhatná meg a nyelv használatát,
minélfogva gondolkodása sem érhetné el a tökély
megkivánt fokát.
E feltétel azonban még nem elégséges feltétele a nyelv megtanulásának. U g y a n i s hiába hallja
a gyermek az egyes szókat; gondolkodása magasabb fejlődésre nem jut, hacsak meg nem magyaráztatik neki a szók s a nekik megfelelő gondolatok közti összefüggés. Ez azonban az oktatás
dolga. Csak az oktatás u t j á n fejleszthető az ember

gondolkodása a tökély azon fokáig, mely reá nézve
a szellemi fejlettség betetőzése. H o g y a gyermek
gondolkodása ébresztessék, gyakoroltassék, vezettessék és mindenirányu működésbe hozassék; erre
nézve szükséges a tanitó részéről az oktatás ; aki
nem oktattatik, a n n a k gondolkodása igen alanti
fokon maradoz, a gondolkodás magasabb fokára
soha sem juthat el. Ez elvitázhatlan tény. Bátran
mondhatjuk tehát, hogy az ember a gondolkodási
erő tökéletes kifejlesztése czéljából már természetszerűleg a tanitó oktatására van utalva.
4. §. A nyelv hatásköre a gondolkodás fejlesztésében. Midőn a nyelv viszonyát a gondolkodáshoz
megjelöltük, sem nagyobb sem kisebb hatáskört nem
tulajdonítottunk a nyelvnek a gondolkodás fejlesztésében, mint amely azt valóban megilleti. Annyit
mondottunk a nyelvről, hogy az eszközül szolgál
a gondolkodás fejlődésében és a gondolkodás tökéletes kifejlesztéséhez szükségképen megkívántatik.
De ezzel még nincs az mondva, hogy a nyelvhasználatának hiányában semminemű gondolkodás sem
lehetséges. Ez annyit jelentene, mint azonosnak mondani a gondolkodást a nyelvvel ; ami pedig be nem
igazolható. Hiszen akárhányszor táplálunk magunkban égy-egy gondolatot, melynek megfelelő nyelvi
kifejezését feltalálni nem tudjuk. Gondolkodásunk
folyamata g y a k r a n oly villámgyorsasággal megy
végbe, hogy ily rövid idő alatt lehetetlen volna elsorolnunk mindazon szókat, melyek a következtetés egész lánczolatának kifejezésére szükségesek ;
sőt n a g y fáradságunkba kerül utólag is mondatokba fűzni a zárkövetkeztetés menetét. — G y a k ran világosan emlékszünk bizonyos t á r g y a k r a vagy
fogalmakra, anélkül h o g y a nekik megfelelő szóbeli kifejezést többé fel tudnók fedezni. G y a k r a n
tiszta tudatával birunk benső állapotainknak, anélkül, hogy azokat határozott szóval kifejezni képesek volnánk. Mind ezekből az következik, hogy a
nyelv eszközül szolgál u g y a n a gondolkodás fejlődésében, de nem oly feltétlenül kívántatik meg az
egyáltalán a gondolkodáshoz, hogy annak h i á n y á ban semminemű gondolkodás sem volna lehetséges.
Tehát a nyelv használata szükséges u g y a n a
gondolkodás tökéletes kifejlesztésére ; de nem szükséges egyáltalán a gondolkodás létesítésére. Semmiképen sem fogadhatjuk el tehát azon feltevést mintha
a nyelv használatában nem élő emberben csak
tehetéke, elve volna meg a gondolkodásnak, mely
működésbe nem jöhetne, más szóval : mintha a
nyelv használatának hiánya már eo ipso minden-
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féle a gondolkodás hiányát vonná maga után. A nyelv hatásköre, melyet a gondolkodással szemben elfoglal, abban áll
tehát : hogy az a gondolkodás magasabb fokú fejlődéséhez, az
értelmi megismerés körének nagyobbmérvü kiterjesztéséhez
szükségképen megkívántatik ugy, hogy nélküle ez el nem
érhető ; de nyelv nélkül is szert tehetni bizonyos, bár alanti
fokú gondolkodási működésre.
5. §. Ellenvetések és azok bírálata. A nyelv hatáskörének ezen körvonalozása ellenében azt állítják némelyek,
hogy a nyelv mellőzhetlen feltétele a gondolkodás működésének, ugy hogy nyelv nélkül semminemű gondolkodás sem
lehetséges. Állításuk igazolása czéljából hivatkoznak a siketnémákra, a kik szerintök semminemű észfogalommal
nem birnak, csak az érzéki szemlélet körében mozognak, és
— hasonlóan az oktalan állathoz — pusztán ösztönük által
vezettetnek. Hogy ez állitás való értékét megismerhessük,
szükséges oly férfiak Ítéletét hallanunk, akik a siketnémákkal huzamosb ideig érintkeztek, s igy szerzett tapasztalataik
nyomán a dologban legilletékesebb birák. Azonban ezeknek
nagy száma azon meggyőződésnek ad kifejezést, hogy a siketnémák nincsenek minden eszmei élet nélkül. 3 ) Ebből pedig az következik, hogy egy sok oldalról megtámadott és
czáfolt állításból nem lehet képezni oly bizonyítékot, mely
egy beigazolt állítást megdönteni képes volna.
Fentebbi állitásunk ellenében felemlíthetné valaki továbbá azon tapasztalati tényt, hogy oly emberek, akik már
ifjú koruktól fogva el vannak zárva minden társadalmi
érintkezéstől, és igy a nyelv és oktatás körén kivül állanak
szellemi tekintetben egészen fejletlenek maradnak s pusztán
állati életet élnek : tehát eszerint csakugyan a nyelv és általa eszközölt oktatás képezi minden szellemi élet egyedüli
feltételét. Tudnunk kell azonban, hogy az ilyenek gondolkodási működésének mintegy stagnálása, a bárgyúság egy
neme, melybe alásülyedtek, nem csupán a fentérintett körülményben birja alapját, hanem különösen a testi élet gondozásának hiányában, azon elhagyatottságban, melynek
ezek a test fejlesztése tekintetében ki vannak téve. Ez ész3

) Bebian idevonatkozólag a következőket mondja :
„Némely t a n i t ó . . . . a siketnémákat élő gépek, mozgó szobrok gyanánt mutatja be, mint a kiket semmi érzelem nem
hevít, s kikben az ész semmi szikrája sem nyilatkozik. Veszitsem-e időmet az ily szánandó tévállitás megczáfolására ?
A napi tapasztalat e tekintetben teljes igazságot szolgáltat.
Nem élünk már azon korban, midőn az ily badar állításokkal szemben még azt is kellene igazolnunk, hogy a siketnémák a miénktől nem különböző természettel birnak. Elég
csak néhány napot élnünk ezek körében, hogy meggyőződjünk arról, miszerint, ha az öröm és fájdalom megragadja
őket, mint minket, ugy ők is visszahatnak azokra mint mi.
Az igazságtalanság ép ugy fellázítja őket, mint azt, aki hall
és beszél ; mások jószívűsége megindítja őket. A nagyszerű
és szép megragadja őket ; a finom izlés megválogatásában
nem mindig járatlanok; a nevetséges dolog ritkán kerüli el
átható tekintetöket ; ők Ítélnek, következtetnek, elmélkednek". Ily szellemben nyilatkozik Vaisse, a siketnémák tanitója Párísban ezt irván: „ép ugy, mint azon gyermek, aki
a hallás tehetségével bír, habár szük korlátok közt, a született néma is, mielőtt a tanitótól egyenes oktatást nyert volna,
az ismereteknek és eszméknek figyelemre méltó sokaságát
szerzi meg magának. Guérando „A siketnémák neveléséről"
szóló fejezetében bebizonyitja, hogy a siketnémák már taníttatásuk előtt elvont, erkölcsi, sőt vallási fogalmakkal birnak.

revételünket eléggé igazolja azon, nemkülönben tapasztalati tény, hogy oly felnőttek is e sorsra jutnak az emberi
társaságból való huzamosb kizáratásuk s a testi élet gongondozásának hoszasabb megszakitása folytán, akiknek
gondolkodási ereje már ki volt fejlesztve.
Ezek nyomán csakugyan oda kell jutnunk lehúzásainkban, hogy azon feltételek, melyek az ember gondolkodási erejének tökéletes kifejlesztéséhez szükségképen megkívántatnak, vagyis a nyelv és oktatás, nem szükséges feltételei egyszersmind átalán minden gondolkodási működésnek.
Szükséges tehát az ember gondolkodó erejének tökéletes kifejlesztése czéljából, hogy az a nyelv befolyásának körében
álljon és a nyelv közvetítésével eszközölt oktatásban részesüljön; de a szükségesség nem olymérvü, hogy az ember e
feltétel hiányában semminemű gondolkodási működésre sem
volna képes. Sőt ellenkezőleg tagadnunk nem lehet azt,
hogy az e feltételek hiányában, tehát in statu solitario is,
legalább némi gondolkodási működéshez eljuthatna és bizonyos értelmi megismerést szerezhetne magának, — habár e
működése aránylag csekély fokú volna és hasonlithatlanul
nagyobb nehézséggel járna.
6. §. A traditionalismus. A fentebb megíratott előzményekből önkényt következik továbbá az úgynevezett traditionalismus tarthatlansága és feltevésének hamissága lélektani szempontból. A traditionalisticus feltevésnek tana a következőkben foglalható össze :
a) a traditionalismus azt tanitja, hogy azon valami,
amit gondolkodó erőnek nevezünk, nem tekinthető oly tehetségnek, melynek működése által önállólag lehetne az értelmi
igazságokat vizsgálni s azok megismerésére jutni. A traditionalisták ellenkezőleg, tisztán szenvedőleges tehetségnek
mondják az emberi gondolkodó erőt, mely pusztán fogékonyságot tanúsít a nyelv és oktatás által hozzájuttatott igazságok iránt. E tan szerint tehát az ember puszta gondolkodási
működése által nem juthat el semminemű értelmi megismeréshez, hanem annak értelme minden fogalmat és igazságot
egyes egyedül a nyelv s ennek közvetítésével eszközölt oktatás által szerezhet meg magának. Nyelv és oktatás nélkül
tehát az értelem fehér lap marad ; nyelv és oktatás képezik
az egyedüli forrást, melyből értelmi megismerésünk mentheti tartalmát.
b) Ez a traditional'sticus elméletnek alaptana.*) Ezzel
azonban még nincs az egész tan befejezve. Ugyanis azon
kérdés merül itt fel azonnal: honnan veszi tartalmát a nyelv
és oktatás, melyeknek közvetítésével az egyed az értelmi
igazságokhoz eljut ? Mert, ha a nyelv és oktatás csatornák,
melyeken át az igazságok az emberi lélekhez eljutnak, e
4

) E tannak első megalapítója De Bonald (+ 1840.)
Ez müvében igy nyilatkozik e kérdésben : „A nyelv az öszszes értelmi működés szükséges közege, az egész erkölcsi
élet eszköze. Valamint az anyag, a szent könyvek szerint
puszta és üres vala mindaddig, mig azt a teremtő szó az űrből
ki nem emelé; akként puszta és üres a lélek mindaddig, mig
nem hallja a szót ; vagy : valamint a testek, a mienket sem
véve ki, nem léteznek szemeink előtt, mig a fény meg nem
világítja nekünk azok alakját, szinét, helyzetét, s az azokat
környező testekhez való viszonyát stb. ; akként a lélek sem
létezik sem másokra, sem magára nézve mindaddig, mígnem
ismeri a szót, mely megmagyarázza neki az értelmi világ
létezését és megismerteti vele saját eszmeit".
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csatornáknak is bizonyos forrásból kell merniök tartalmo- érzete ragad meg engemet, hogy azt sem tudom, hova vonulkat. E forrás gyanánt a traditionalisták az általános hagyo- j a k ; én Otet oly nagynak és magamat oly kicsinynek látom,
mányt tekintik,mely hordozója, a nyelv és oktatás által tartja hogy nem is tudom, hova rejtőzzem el. — A világosság e
fenn magát az emberi nem kebelében, és melyben az embe- nagy tengerének megjelenése után ismét egy más világosrek azáltal részesülnek, hogy annak tartalma a nyelv és ság, egy fényes tér az Üdvözítő szenvedéseinek jeleneteivel
oktatás közvetítésével mintegy leikökbe szivárog. Innen szár- tűnik föl. — E világosság által, monda Luiza, Isten nekem
Jézus szenvedését mutatja meg, hogy engemet, mint gondomazik a „traditionalismus" elnevezés,
c) E hagyománynak azonban ismét bizonyos forrásból lom, arra ösztönözzön, miszerint magam és mások bűneiért
kell vennie tartalmát ; mert ami adva nem volt, azt átha- bűnbánatot tartsak, s Istent es felebarátomat jobban szeresgyományozni nem lehet. Most tehát azon kérdés áll elö : sem". — Máskor pedig P. Szarafin, a passionisták rendjéből,
honnan meriti tartalmát a hagyomány ? Erre a traditiona- kit a tournayi püspök ur Luiza látmányainak feljegyzésével
listák azt felelik : az általános hagyományt a isteni kinyi- bizott meg, azon kérdést intézte hozzá, hogy azon első vilálatkoztatásból kell leszármaztatnunk és pedig az első ember- gosság milyen természetű? Luiza feleié: „Nem oly világosnek adott ős kinyilatkoztatástól kezdve, egészen a keresztény ság az, mely a testi szemeket érinti, hanem a villám módjára
kinyilatkoztatásig. — Minthogy azonban az isteni kinyilat- érinti a lelket; oly világosság az, melynek végét látni nem
koztatás nem tartalmaz physikai, mennyiségtani tételeket, s lehet és mely nekem az Isten nagyságát és saját semmisétöbb efféléket ; kénytelenek voltak a traditionalisták az ö gemet mutatja meg". Későbben pedig igy szólt: „Az eksztar
tanukat szűkebb korlátok közé szorítni, és most már csak a zis kezdetével magamat egy másik világban találom, másmetaphysikai vallási és erkölcsi igazságokra nézve kíván- képen azt nem is nevezhetem ; azon világosság, mely engej á k a nyelvet és oktatást kizárólagos forrásokul tekinteni j met a külső tárgyaktól elválaszt, Istennel megszakadás és
mig a másnemű igazságokra nézve elismerik az értelem akadály nélkül egyesit; és ekkor lehetetlen nekem elfordulazon képességét, hogy az ezeket saját gondolkodási műkö- nom és más dolgokkal foglalkoznom". Innen fejthető meg
dése által önmaga felfedezheti. Igy keletkezett a traditionalis- azon nagy fájdalom, melyet lelkében érez, ha engedelmesmus enyhébb alakja, szemben a szigorúbb traditionalismussal. ség folytán az eksztázist elhagyni kényszerül; ha gyakran
megszólittatik fájdalma roppant módon növekedik és teste
Dr. Zafféry Károly.
is láthatólag gyengül. Az egyházi bizottság egyik tagja öt
bizonyos napon egymás után bizonynyal legalább százszor
A bois d'hainei élő kereszt.
megszólitá néhány órai eksztazisa alatt. 0 azon perczben
(Folytatás.)
engedelmeskedett, de mondhatlanul kimerült lett. — P.
Ha az eksztázis egyes mozzanatait csak egyszerűen
Szerafin egykor kérdezte tőle, váljon fél-e akkor, midőn a
figyeljük is meg, látjuk, hogy a lélek ilyenkor a legnagyobb
világosság föltűnik? „Igen, feleié Lniza, engemet bizonyos
tevékenységben van. Luiza mindarra, a mi az eksztázist
félelem, bizonyos borzadály száll meg; de ez csak e^y pillaokozó fensöbb hatalom folytán vele történik, tökéletesen
natig tart, azután mit sem érzek többé s a lélek is n y u vissza is emlékezik. Niels ur mindjárt az első eksztázis után
godt". 0 az emiitett kettős világosság között különbséget is
kérdezte őt: „Tudod-e mit láttál?" — »Ugy hiszem, tudom''
vesz észre. „Az első, mondja ö, szebb, magasztosabb; a m á feleié Luiza: „Mit láttál tehát?" Azonban Luizának anyja
sik segélyével pedig Krisztus Urunkat életében és szenveés nővérei jelen levén, ő csak azt válaszolta : — »Majd másdésében látom". Kérdeztetvén, miként látja mindezt, feleié :
kor fogom önnek megmondani". „De elmondanád-e most is,
„A jelenetek sebesebben és tisztábban vonulnak el előttem,
ha azt az engedelmesség tőled követelné?" kérdé öt a lelmintha azokat saját két szememmel látnám". Kérdeztetvén,
kész. — „Igen", feleié.... Luiza a lehető legszorgosabban töváljon az Ur Jézus beszél-e vele azelőtt azt felelte: „Nem,
rekszik elrejteni azt az emberek előtt, a mi közte s az Ur
ő nem ügyel rám, nem is szól hozzám, hanem csak mutatja
Isten közt történik; de ha az egyházi elöljárók iránti engemagát". Azonban ez már hoszabb idő óta megváltozott,
delmesség hozatik előtérbe, megszűnik minden vonakodása,
Urunk most gyakran tekint rá és beszél is vele ; e szavak
s ő egyszerű, határozott és szerény módon válaszol. Luiza
Luizára nagy hatással vannak; de tartalmok még ekkorig
az eksztázis kezdetén ugy érezi, mintha rögtön a világossága nyilvánosság elé nem bocsáttatott: a tournayi püspök az,
nak mintegy tengerébe merülne el, és azután képek, Kriszki mindennek tudomásával bir és mig az alkalmas idő eljő,
tus Urunk szenvedésének jelenetei vonulnak el szemei előtt.
mindent szent titok gyanánt megőrizni tartozik.
Látja a Megváltót, leirja személyét, ruháit, sebeit, töviskoronáját, keresztjét. Látja azután és le is irja az Ur JézusAz érzékek használata az eksztázis alatt tökéletesen
nak környezetét, a zsidókat, az apostolokat, a szent asszo- megszűnik. A szemfény kitágulva, a szemek magasra nyitva
nyokat s a. t. Ha a Megváltót térdre borulni vagy leesni vannak, s a szempillák, mig az első perczekben némi mozlátja, ő is gyakran ugyanazt teszi, lelkében vele együtt érzi gékonyságot láttatnak, csakhamar egészen merevek és mozfájdalmait, kinoztatására borzadály fogja el és halkan föl- dulatlanok lesznek. Szemeire a szokásos izgató szerek mi
sikolt ; halálszorongása pedig oly mérvben hat reá, hogy ő hatást sem gyakorolnak. Ha eléjök rögtön valami tárgy
is haldokolni látszik.
helyeztetik, vagy rájok vakitó fény csomó dobatik, sem a
Egykor a tournayi papnöveldének igazgatója, Hallez szempillákon a természetes összehúzódás, sem a szemeken
kanonok, jelent meg nála kihallgatása végett. „Miben áll valami mozgás észre nem vehető. A hali-érzék teljesen szüama világosság, kérdé tőle, mely az eksztázis kezdetén mu- netel. Gyakran történt, hogy azok, kik háta mögött álltak,
tatkozik?" — Luiza: „Ekkor az Isten jelenlétének oly nagy rögtön és váratlanul borzasztó hangon kiáltottak fülébe, és
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tökéletes nyugodtsága mi kétséget sem hagyott afölött, hogy zása előttünk egyértelmű a kath. szellemű tanitás emanciLuiza az eksztázis alatt mit sem hall. Természeti élete fel- patiójával a liberalismus alól, de egyértelmű is a franezia
függesztve és minden érzéke eltűnve lenni látszik. Dr. Le- nemzet újjászületésével; sőt ennél is több, mert nem kételfehvre tollal izgatta az orr és fülek különben legérzékenyebb kedünk, hogy a franezia nemzet példája, habár talán lassan
részeit; azután folyó állapotban levő ammoniakumot tartott is, de mégis hatni fog a többi nemzetekre is, és lassankint
orra alá ; de mindez eredménytelennek bizonyult, az érzés minden állam oda fog jutni a franezia nemzet példája után,
semmi életjelt sem adott, mintha csak hulla lett volna, Le- hogy a szabadság által meg fogja nyitni a versenyt a tanofebvre előtt. Arczába és kezeibe ismételten éles tűket szúrt, dák között, mi végeredményben csak a kath. tanokra, ezek
kezein és alkarján ránczot képezett és azt hajtűvel átfűzni által pedig a nemzetek regeneratiójára lesz kedvező.
törekedett, a mi is természetes állapotban az emberre borE példára ma nagy szükség volt, mert az európai álzasztó hatást gyakorolhat; de Luiza oly néma és merev lami főtanodák ma nem egyebek, mint a hitetlenség semimaradt, mint a kő, arczán egyetlen vonás, testén egyetlen nariumjai. A materialismus, a nihilismus, mely ma a tanszéideg sem mozdult meg. Máskor az orvos hirtelen egy késnek keken uralkodik, úgyannyira nem volt ellenére a liberalishegyével szúrt nyakába, karjába, ugy hogy vérnek okvet- musnak, és legnagyobbrészt még ma sincsen, hogy azt inlenül jönnie kellett volna; ő ismételten Luizának háta mögé kább támogatta, az oly elemeket pedig, melyekről, habár
ült és a kést rögtön nyakába merítette ; de mindezeknek csak távoli sejtelme is van, hogy azok valamiképen kereszlegkisebb eredménye sem mutatkozott, ugy mintha csak tény meggyőződésnek is adhatnának kifejezést, a tanszékekhullával lett volna dolguk. Az orvosok végre oly eszközhez től távol tartja. Itt azt műveli a liberalismus, a mit más téfolyamodtak, melynek semmi élő sem képes ellentállni. Is- ren ; a mint más téren csak annak van előhaladása, ki kemeretes a villanyfolyamnak heves és teljesen kiállhatlan resztény érzületéből kivetkezett, kiről bizton feltehető, hogy
fájdalma. Lefebvre elő vett tehát egy villanygépet és azt a felekezetnélküli állam intentiói mellett kész élet-halál harhatásának azon legmagasabb fokára emelte, melynek vil- ezot vívni, ugyanazt teszi az oktatás terén is, sőt még inlanyfolyamát a legerősebb ember sem képes 6 másodpercz- kább, minthogy, ha valahol, ugy épen a tanszékeken lehet a
nél tovább kiállani. 70 másodperczig engedték a villanyt liberalismusnak legjobb szolgálatot tenni, az iskola főleg az
Luiza kézszárának lehető legérzékenyebb alsó részére hatni, ő propagandája, honnan legkényelmesebben, de legbiztosabs e kísérletet többször ismételték ; de az érzésnek, a moz- ban is terjesztheti a lelkek mérgét. Ma, vagy épen nem létezgásnak legkisebb jele sem volt rajta észrevehető, mintha nek, vagy csak kevés számmal vannak oly fensőbb tanodák,
csak valami érzéketlen kőszobor lett volna előttük. A vil- hova a szülők, kik gyermekeiket ker. szellemben akarják
lanyfolyam azután az arcznak különféle helyeire irányozta- neveltetni, nyugodtan küldhetnék azokat. Bizonyos dolog,
tott, és itt a különféle idegeknek heves rángásait hozta elő; hogy a fensőbb tanodát végzett növendékek kilencztized
de a szempillák mindamellett messze kinyílva maradtak s része hitetlenül kerül ki az iskolából. Borzalom hallani, borazokon semmi rángás, semmi hunyorítás sem volt észlelhető, zalom tapasztalni, hogy mivé képes tenni a legjobb ifjút is
•és tekintetének mély és rendkívüli nyugalma a legcsekélyebb a liberális tanitás egy-két év alatt ; szavaik, tetteikben ezek
hanyatlást sem szenvedte, sőt arczidegeinek ezen rángása már pogányok, sőt egy nagy része roszabb a pogánynál,
alatt sem feje, sem testének egyéb tagja legkisebb mozgást mert már Istent sem hisz.
sem láttatott. Ez ideg-rángatódzást ugyan ilymódon a hulHogy ily körülmények közt valaminek történnie kell,
lákon is lehet előállítani ; de az élőknél az, akár ébren, akár hogy a dolgok ily állása mellett a fensőbb tanodai oktatásalvó állapotban legyenek, a testnek egyéb részeire is a leg- ban fordulatnak kell beállani, az magától érthető, ha csak a
érzékenyebb hatással van, az a testnek egész szervezetére küszöbön álló katastrophának nem akarjuk a társadalmat
befoly.
(Folyt, köv.)
áldozatul oda dobni. Prancziaország, mint emiitők, az első
lépést a megmenekülésre megtette, a felsőbb tanodai oktaEGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
tást felmentette a liberális állam járma alól, a franezia k a Pest, julius 22. A t a n í t á s e m a n c i p a t i ó j a a tholikusok ismeretes áldozatkészsége bizonyára nem is fog
l i b e r a l i s m u s a l ó l . A forradalmi eszmék által elszédi- késni a keresztény tudománynak oly csarnokot emelni, hova
tett emberiség egy része kezd magához térni, a múltból ha- a szülők nyugalommal küldhetik gyermekeiket, mert nem
gyományként rá szállott eszmék erőszakos hatalma alól tö- kell félniök, hogy év lefolyta után test és lélekben összeronrekszik kimenekülni, ha győzött egy századdal ezelőtt a csolva fogják őket viszont láthatni. Ez, elismerjük nagyhitetlen bölcsészet a kereszténység felett, és azt mai napig szerű vívmány, oly vívmány, minő a jelen körülmények közt
zsarnoki hatalma alatt fogva tartotta, egy század lefolyta csak kívánható ; a fensőbb tanitás emancipálva van, az egyután mintegy mámorából kijózanodva, kezdi tév edését be- ház emelhet tanodákat, a tudomány összhangban a hittel
ismerni, kezd igazságot szolgáltatni a kereszténységnek és ismét szabadon hirdettethetik, tényleg újonnan bebizonyilegalább egy téren, őt jogosan megillető szabadságával fel- tathatik, hogy a hit nem ellensége, nem akadálya a tudománynak, hanem barátja, támasza és előmozdítója. De ha
ruházni.
Francziaországról szólunk, hol a tanszabadság meg- mind e következményeket mint biztosat nem jelezhetnők
szavazásával egy uj tér nyílt az egyház részére, hogy rege- is, amint jelezhetjük, már az elég biztosítékul szolgálhat a
neráló szerepét, e magasztos missióját, a társadalomban, a vívmány nagyszerűsége mellett, hogy a liberalismus zsoldos
társadalom jóléteért jövőre ismét minden akadály nélkül sajtója önmagán kivüli állapotba esett, hogy nem sikerült
gyakorolhassa. A felsőbb tanodai tanszabadság megszava- neki megakadályozni, miszerint az igazság ép oly szabadon
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hirdettethessék, mint a tévely, ha nem lenne is egyéb, mi a
francziaországi tény nagy horderejéről meggyőzhet bennünket, ez egyetlen körülmény elegendő, hogy meggyőződjünk,
miszerint a fensőbb oktatás emancipatiója a liberalismust
érzékenyen sújtja és a katholicismus oly fegyvert nyert kezébe, melylyel ellenfelére súlyos csapást ejthet.
A vivmány minden nagyszerűsége mellett azonban,
valljuk meg, hogy ez csak a kezdet kezdete. Fel van szabadítva az egyház, hogy a fensőbb oktatást ő is kezelhesse,
menten a liberális befolyástól, de ugyanakkor a liberalismus is nyiltan hirdetheti doctrináit, az igazságnak szabad
tér van ugyan engedve, hogy érvényesítse magát a tudományosság terén ; de ugyanezen szabadság van engedve a tévely részére is ; a tévely az igazság felett ugyan nem uralkodhatik már mint eddig, de vele egy rangfokozatba van
mégis helyezve. Ez még mindig viszás, mindig jogtalan állapot, a tévelyt az igazsággal egy fokozatba helyezni annyit
tesz, mint az igazságot nem fogadni el teljes igazságnak,
annyit tesz, mint az igazságot mellőzni. Az igazság szabad
hirdetése sok jót és üdvöst eredményezhet ugyan még a tévely szabadsága mellett is, de tagadhatatlan, hogy a tévely
is sokat rombolhat. A tudomány emancipatiójával a liberalismus alól, az egyháznak nyújtott szabadsággal még minden nincsen megadva a társadalom regeneratiójához, hogy
ez eszközöltethessék, egy lépéssel tovább kell menni. Amint
a liberalismus hitetleuségével elnyomta az igazság szózatát
a fensőbb tanodák tanszékein, amint nem engedte lélekzethez jutni a keresztény eszmék hirdetőit, hanem zsarnokilag
elnyomott minden hangot, mely ő ellene emelkedett : ugy, ha
az emberiséget meg akarjuk menteni, ha gyors fordulatot
akarunk adni a szellemek irányának, kérlelhetetlenül el kell
nyomni a tanszékeken a hitetlen liberalismus minden nyilatkozatát. Talán az is zsarnokság lesz ? Nem, mert a tévelynek nincsen létezézi joga, csak a jogosság ellenében
lehet zsarnokságról beszélni, e tévelyt elnyomni kötelesség.
Nem ringatjuk mi magunkat azon reményben, hogy a
mi óhajtásunk ma, vagy holnap be fog teljesedni, a liberalismus járma alól való kibontakozásra, az egyház jogainak
teljes érvényesithetésére, az emberiség regenerálására huzamosabb idő kívántatik; de hogy jön idő, midőn óhajunk teljesedni fog arról, meg vagyunk győződve. Egyelőre megelégszünk, ha a jó példa hatni fog, az első lépést majd követni fogja a második, de az első lépést megtenni kell, mert
különben jön — a diluvium.
í
Komárom,
jul. 18-án. Ü n n e p é l y e s g y á s z m i s e V. F e r d i n á n d é r t . Városunkban is az elhunyt
„jóságos" Ferdinánd császárért f. h. 17-én be lőn mutatva
az ünnepélyes gyászmise. Szomorú, s mégis vigasztaló érzelem támadt szivünkben, midőn a gyászravatal előtt állottunk. Mi lélekben mintegy sirja előtt állottunk azon nemes
jótevőnek, ki midőn most már virágzó kath. iskolánk a lét
nehézségeivel küzdött, tetemes összeget nyújtott, s a gondolat, hogy e nemes szív megszűnt dobogni fájdalommal töltötte be keblünket ; de vigasztalt a gondolat, hogy ő elvette jócselekedeteinek jutalmát Attól, kinek nevében nyújtott alamizsnát, ki százszoros jutalmat ígért minden az ő
nevében nyújtott pohár vizért is. Ha a részvét megenyhíti a
szomorkodók fájdalmát : ugy mi nyugodt lélekkel tehetünk
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vallomást, hogy felséges uralkodónk veszteségében nem voltunk idegenek, mert mi részt vettünk, hisz bennünkét is
nagy veszteség ért 0 Felsége fájdalmaiban. Mi, hogy hálánkat kifejezzük a magas elkunyt iránt, a lehető legnagyobb
pompával akartuk megülni a gyász isteni tiszteletet, s azt
hiszem, hogy kevés helyen lőn a sz. mise nagyobb fény és
ünnepélyességgel bemutatva, mint városunkban. Sz. András
nagyszerű templomában föl volt állitva a gyertyák ragyogó
koszorújával, virágokkal s a koronával földíszített gyászravatal. Az apát plébános teljes egyházi díszben a helybeli papságtól környezve lépett az oltárhoz, s a gyászmise kezdetét vette.
Gyönyörű mélabús da Unam gyászmisének zengett, előadva
nem ugyan fizetett zenekar, hanem önkényt vállalkozók által.
A templomban a főkatonaság teljesen, a város, megye,
pósta s sóhivatol tisztjei, szép számmal voltak jelen. A
gymnasiumi ifjúság sem lehetett távol, de mégis legmeghatóbb volt látni a kath. hitfelekezeti iskola növendékeit, kik
a gyászravatal előtt föl voltak állitva. S hogy is hiányozhattak volna a gyermekek, hisz jótevőjükért kelle imádkozniok, azon jóltevőért, ki szintén közreműködött, hogy oly
iskolába járhassanak, hol megtanulják miként, lehet valaki
jó katholikus a nélkül, hogy megszűnnék jó hazafi lenni.
Hogy mennyi buzgó ima szállott föl az elhunyt lelke nyugalmáért, hogy hány gyermek kérte az Isten, hogy jutalmazza meg a nagy elhunytat, azt egyedül azt tudja, ki szívesen fogadja a hálatelt sziv könyörgéseit.
Mi e szép napon azon édes öntudatot vittük a gyász-isteni tisztelet után magunkkal, hogy szintén a hála egy szép
koszorújával ékesitettük azon sírt, mely azon szivet foglalja
magában, mely értünk is dobogott, s nem egyedül nyelvünk
mondott, hanem szivünk is érezte azt, midőn kívántuk: „Az
örök világosság fényeskedjék neki" !
Róma. G y á s z - i s t e n i t i s z t e l e t F e r d i n á n d
c s á s z á r é r t ; ,clericalis' választások; confisc á l á s o k . Julius 7-kén sz. Péter templomában a g y á s z isteni tisztelet tartatott néhai Ferdinánd császárért. Számos
bibornok s pápai praelatus, továbbá az osztrák-magyar
nagykövet a szentszéknél, Paar gróf, s az olasz kormány
melletti követségnek egész személyzete jelent meg ez ünnepélyes cselekedetre. 9-én hasonló isteni tisztelet a Campo
Santo templomában tartatott. Itt ugyanis az a kegyeletes
szokás dívik, hogy valahányszor egy kath. fejedelem meghal, nemzete templomában érte Requiem mondatik ; az Anima temploma pedig épen most javitás alatt lévén, az isteni
tisztelet a Campo santó-nak német temploma tétetett át, hol
a fentjelzett személyiségek szintén kivétel nélkül megjelentek.
A napnak főeseménye jelenleg egész Olaszországban
azon teljes győzelem, melyet a katholikusok Genuában a
városi képviselő-választásoknál kivívtak. Ezen győzelem,
legalább az emiitett városra nézve, igen szép következményeket vonhat maga után. A volt képviselőtestületnek egyik
része ugyanis minden áron a katholikus kátét ki akarta küszöbölni az elemi iskolákból. Eunek ellonébon a jobb irányúak egy általános plebiscitumhoz folyamodtak, mely által
az iskolás gyermekek apái a káté megtartása mellett nyilatkoztak. Erre a liberálisok annyi s olymodu fondorlatokhoz fordultak, hogy a kormány végre kénytelen volt, az
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egész képviselőtestületet feloszlatni s uj választásokat elrendelni. Ezeknek alkalmával a liberális urak, kiknek örökös jelszavuk ugyan mindig a .szabadság', mely alatt azonban mindig csak saját önkényöket értik, hallatlan erőszakoskodásokat követtek el ugyan, melyeknek következménye az lett, hogy — 41 katholikus s 7 liberális választatott.
Ezen fényes győzelem azt mutatja, mily hatalmas a katholikus párt Olaszországban, s ez az, mi a jobb jövő iránti reményt fentartja bennünk.
Hasonló tudósitás érkezik az úgynevezett királyságnak egy másik, előkelő városából, Turinból is ; — az ottani
fő-iskolafelügyelő, Carbone, ki voltairianus érzelmeiről hírhedt, legújabban ezen állomásáról lemondani kényszerült;
mert, mint az ,Opinion^ turini levelezője magát kifejezi : „a
városi tanács jezsuiticus befolyások alatt áll" ; — hatalmasak lehetnek ezek a befolyások, s sem az erőszak, sem a ravaszság eszközei által el nem háríthatók, ha még egy páholytestvér is hátrálni kényszerül előlük !
Ezek a mindinkább észrevehetőbbé váló .elericalis befolyások' most már a kormányközegeknek is figyelmét
kezdik magokra vonni, mint a velenczei praefectusnak legujabbi körlevele bizonyítja ; ezen ur ugyanis a küszöbön
álló municipalis választások alkalmából arra figyelmezteti a
választókat, mily kívánatos, hogy a ,reactionarius clericalis
pártnak' jelöltjei megbukjanak ; mert e pártnak, a tavali congressuson kihirdetett (a ,Religio'-ban is közölt) programmja szerint az a terve, hogy lassan-lassan az egyes
közigazgatási hatóságokba befurakodjék, hol aztán közvetve vagy közvetlenül mindazt ellenezné s megakadályozná, mi az ország haladását vagy a felvilágosodást mozdíthatná elő ; mig végre a politikai választásoknál is többségre vergődhetne ; . . . . akkor aztán az unità Italia veszve
volna, mely szerencsétlenség ellen a bölcs praefectus nézete
szerint a hazát minden áron biztositani kell!
Itt, az örök városban a forradalom épen e napokban
ismét több fényes ,diadalt' ült ; — az utolsó még hátralevő
zárdákat elkobozta ; a passionisták, az ágostonrendü apáczák,
a kapuczinusoknak nagy, központi zárdája a Piazza Barberinin áldozatul estek a .közhaszon'-nak
Nagyszerű,
mennyire mozdittatott elö ezen .közhaszon' Olaszországban,
miután az állam már közel 1500 millió egyházi vagyont
rabolt el; — csak 150 millió lirányi deficit évenkint, mely
mellett a polgár s a földmivelő osztálynak jólléte annyira
.emelkedett', hogy jó nagy része csupán csak koldulás-, lopás-, s rablásból él, s beláthatlan azoknak száma, kik csak
azért követnek el különféle bűntetteket, hogy 3—5 hónapra
bezárassanak, leginkább télen; mert a ,boldog' honban a
.szabad' ember éhen hal ; csak a volt s jelenlegi liberális
kormányoknak tagjai avançiroznak — eléggé csudásan (?)
sokszoros milliomosokká....
Ezen zárdák elnyomása természetesen az azokhoz t a r tozó összes ingó javaknak elconfiscálását is vonja maga
után, melyeknek annectálásában a Giunta liquidatrice felette ,lelkismeretes', mint a következő eset mutatja. Az elnyomott zárdák közt az u. n. Tor di Specchi is volt, mely
nem annyira zárda, mint inkább társház, melyben csak nemes asszonyok laknak együtt, kötelező fogadalmak nélkül,
csak közös házi rend mellett, amiért is azt hittük, hogy e

ház meg leend kiméivé ; azonban, mint látni, tévedtünk.
Elég az hozzá, hogy a tényleges feloszlatást megelőző napon Massimo herczegnő, Chambord grófnak, de még a savoyi királyi háznak is rokona, a társházat utoljára látogatván, melynek lakói holnap a szélrózsa minden irányában
— az olasz .közhaszon' érdekében — szétoszlandók voltak ;
midőn hazatérve kocsijába lépett, egyszerre egy ismeretlen
egyén által, nem épen udvarias hangon felszólittatott : szálljon ki, mi megtörténvén, az ismeretlen a kocsit megmotozta,
anélkül, hogy a herczegnőnek azon kérdésére, hogy kihez legyen szerencséje ? csak egy szónyi választ is adott volna,
csak miután munkáját a G-iuntáéhoz hasonló »lelkismeretességgel' elvégezte volna, megmondá, hogy ő rendőr, ki a herczegnő kocsiját azért motozta meg, h,>gy lássa, váljon nem
értékes holmit visz-e el magával, ezen már most „az állani
tulajdonát képző" házból ! . . .
Természetes, hogy egy főrangú hölgynek ilyetén durva
bántalmazása általános ingerültséget okozott a városban ;
oly annyira, hogy még az ,Opinione' is felhivatva érezte magát a rendőrséget félhivatalosan rendre utasitani. Ez pedig viszont azzal mentegeti magát, hogy néhány nappal előbb csakugyan egyes asszonyok kehelyeket, ciboriumokat s egyéb
értékes tárgyakat vittek el ugyané házból, melyek sziutén
elkoboztattak tőlök ; — de azt elfeledi hozzátenni a neme3
rendőrség, hogy e tárgyakat huszonnégy órával későbben az
illetőknek vissza kellett szolgáltatni ; mert magántulajdonnak
bizonyultak ! De hát mikor a Guinta liquidatrice oly féltékenyen őrködik a felett, nehogy egyházfosztogatási működésében valaki neki concurrentiát csináljon !
J.
Missiói tudósítások.
A Bonifacius-egylet érdekében. Nem is hinné katholikus testvéreink közül egyik másik, kit a véletlen egyszer egy német protestáns városba hoz,
nem is hinné, mondom, hogy Európában van, ha az ottani
katholikusoknak viszonyait behatóbb megfigyelésre méltatná. Ázsiában vagy Afrikában, a hinduk vagy muhamedanok, vagy bálványimádók ; vagy az ösi, császári, pogány
Rómában képzelné magát, vagy Erzsébetnek protestáns birodalmában, hol a katholikusok csak rejtegetve s folytonos
halálfélelmek közt imádhatták istenöket....
Ennyire ugyan még nem vagyunk; de a ma divatozó
módon még odáig is eljuthatunk, hogy a katholika vallás
követése halálos bün lehet, a modern állam protestáns államférfiúi előtt. A mit Anglia tehetett a legújabb időkig ; a mi
Svédhon- s Norvégiában még ma is fenáll,miért ne tehetné ezt
a protestáns császárság is, hogy a katholikusokat legalább
polgárilag halottaknak nyilvánítsa ; a gyakorlatban úgyis
ezt tartja szem előtt.
Hogy ily körülmények közt a protestáns vidékeken
elszórva élő katholikus hittestvéreinknek sorsa nagyon szomorú, az bővebb fejtegetésre sem szorul. Könyekre fakad
az érző sziv, ha kisebb nagyobb körút alkalmával azon helyeket is szemléli, melyek egyes vidékeken a szegény katholikusoknak imaházul vagy iskolául szolgálnak ; s azt hiszem,
aki egyszer látott ilyesmit, az jövőben szivesen adandja filléreit a Bonifacius-egylet czéljaira, melynek feladata épen az,
hogy a diasporában élő hittestvéreknek szellemi nyomorát
tehetségéhez képest enyhítse.
Nem is merjük elmondani, hogy minők azok a helyek,
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IV. „Haec dicimus quae didicimus".
melyeken a katholikusok gyakran kénytelenek hittitkaikat
ünnepelni. Merseburg városában egy volt magtárban, AlsS. Hippolytus cont. Noët, n. 1.
leben városában egy használaton kívüli csűrben, ZappenV. „Itt az idő, hogy a hit isteni bölcsészete az emberi
dorfben egy régi istálló ; a weissenfelsi iskola, mely egyúttal bölcseségben helyezett hittől megszabadítsa az elméket és
imahelyül is szolgál, ezelőtt ácsmühely volt; a Saale mel- sziveket".
Dr. Martinet A.
letti Halle városában az imahely valamely háznak első emeA szabályszerűen kiküldött b í r á l ó k n a k összletén van, alatta pedig — istálló . . . !
De ezek még szerencsés hitküldéri helyek, melyekre a hangzó véleménye alapján a m. k. pesti, egyet, hitszomszédok szent irigységgel tekintenek ; mert még sokkal tani k a r f. hó 21-én tartott, ezévi VII. rendes ülésétöbb helyet tudnék előszámlálni Németországban, hol sem ben a IV. és V. számú müveket külön-külön 500 f t .
imahely, sem iskola, sem pap, sem tanító nincsen. De a hol jutalomdijjal kitüntetendó'knek Ítélte, melyeknek
még van is, ott egy félreeső szük utczácskában, egy semmit jeligés levelkéi felbontatván, kitűnt, hogy a m a n n a k
sem mutató házban két kis szóba van berendezve e czélokra,
s két másik szegényes lakásul a pap s a tanító számára ; — szerzője dr. Bita Dezső, m. kir. egyetemi tanár, az
szegénység, ügyefogyottság, nyomor itt az uralkodó sig- utóbbié pedig dr. Karsch Lollion, t a n á r s tanúim, felnatura.
ügyelő' a n a g y v á r a d i papneveldében.
Nem kisebb a nyomor a tanügy terén is. Egy hitkülAz elejtett p á l y a m ü v e k szerzői kéziratukat,
dértől hallottam, hogy nyolczvanhét községből álló plébániáazonosságuk
igazolása mellett visszavehetik.
jában csak egyetlen egy iskolája van, melyet 34 gyermek
látogat, s ezen egy iskolát is csak a Bonifacius-egylet tartja
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fenn. így aztán nem csuda, ha a katholikus gyermekek probáró Hornig Károly,
testáns iskolákat látogatnak ; mert a 87 helység igen távol
fekszik egymástól, s lehetetlen, hogy valamennyi katholia hitt. kar e, i. dékánja.
kus gyermek ezt az egy iskolát látogassa. Innen aztán könynyen megmagyarázható, hogy mig egész Németországban
— Nmlgu Haynald Lajos kalocsai érsek ur ő exja 800
alig 1000 protestáns gyermek látogat katholikus iskolát,
fttal
járult
a budai vizkárosultak felsegélyezésére ; a ftdő pécsi
addig több mint 25,000 katholikus gyermek kénytelen prokáptalan
ugyané
czélra 100 ftot tett át az egyesült főváros
testáns iskolákban hitét naponkinti veszélynek kitenni.
főpolgármesteréhoz ; nmgu Kovács Zsigmond pécsi püspök
A mint a gyermekek az iskolával, ugy vannak a felur ő exja 1000 ftot adakozott az egyházmegyei kath. népnőttek a templomlátogatással. Tessék elképzelni, hogy vatanítók nyugdíjalapjához.
lamennyi 87 község számára, melyben összesen vagy 1000
— A bajor országyülési képviselőválasztások az edkath. lélek lakik, egyetlenegy templom, illetőleg imahely lédigi
számitások
szerint oly eredményre vezettek, hogy 79
tezik, melyhez sokaknak 3—10 mértföldnyi utat kell tenni.
katholikus
honfipárti
77 poroszpártival álland szemben anCsuda-e akkor, hogy számosan vannak, kik éveken át, még
húsvétét sem véve ki, sem egyházat, sem papot nem látnak ? nak daczára, hogy a kormány s annak közegei borzasztó
Mig gyakran ismét az a baj adja elő magát, hogy katholi- terrorismust gyakoroltak, előzetesen a választókerületi bekus szülök 13—15 éves gyermekeket hoznak magokkal, kik osztáson hallatlan vakmerőséggel a legerőszakosabb, legteraddig csak protestáns iskolába jártak, s kiknek következő- mészetellenesb változtatásokat tette volt, melyek mind csak
leg fogalmuk sincs vallásukról, s mégis azt kérik a szülök, a liberális pártnak kedveztek. Remélhető, hogy a honfipárt
bogy e gyermekek húsvéti gyónás- s áldozásra bocsáttassa- a kormánynak eme minősithetlen eljárását a választási igazolások alkalmával arra használandja fel, hogy még egy
nak, s neheztelnek, ha ez nem lehetséges.
pár helyet szerezzen magának.
Átlagos s felületes számítás szerint a kath. egyház
— A münsteri püspök ellen a .letevésére' irányuló
mindezen okoknál fogva a folyó században több mint félbirói
eljárás már megindittatott. A z első idézésre a püsmillió lelket vesztett; — hogy ez igy né folytatódjék, azért
pök
nem
jelent meg. — Falk minister bizonyos tekintetben
— támogassuk a Bonifacius-egyletet !
(Folytatjuk.)
hátrálni szeretne ; de a porosz törvényszékek nem engedik
meg, Megemlítettük már régebben, hogy rendeleti uton közhírré tette, hogy azon ,kihágás', mely miatt eddig is már
VEGYESEK.
egypár száz katholikus pap bezáratott, ha t. i. egy (államiAz ezidei H o r v á t h - a l a p i t v á n y i dijra 1874. april lag) fel nem függesztett pap, felfüggesztett társának plébániájában papi ténykedést végez ; ezentúl nem .bűntény' ; —
20-án kitűzött ezen pályakérdésre :
de a tvszékek nem törődnek e rendelettel, sőt a poseni épen
„Készíttessék oly mű, melyben korunk minden termé- e napokben hasonló esetben kijelentette, hogy e rendelet
szetfölöttit tagadó tévelyeivel szemben tudományosan, de nem áll a törvény felett, s azért is elitélte az illetőt. Jól
egyszersmind a müveit világi olvasó közönség vallási igé- tette; kár lenne ha Bismarck a maga ,Canossa'-ját oly csennyeihez alkalmazottan bebizonyíttatván az úgynevezett ter- desen végezhetné el ; az egész törvénynek kell buknia ; renmészeti vallás elégtelensége az ember végczéljának elerésére, deletek nem érnek ily körülmények közt semmit.
vitattassék be a természetfölöttinek szükségessége s ennek
kapcsán a ker. vallás isteni eredete s szükséges volta az em- Szeretetadományok
szentséges
Atyánk,
IX. Pius
beri nem üdvére"
pápa
számára.
a kitűzött határnapig, f. évi april 30-áig öt páEddigi összeg 464 frt. 28 kr., 180 frank ar., 77 darab
régi húszas, 4 db tallér, 4 db ez. ftos s 13 db cs. k. ar.
l y a m u n k a érkezett be, ily jeligék alatt :
Sp. Gy
5 frt.
I. „Eritis sicut dii".
Genes. III. 5.
Szerkesztői üzenetek.
II. „.,... Azok, kik pályát futnak, mindnyájan futnak
ugyan ; de egy nyeri el a jutalmat". Sz. Pál Kor. I, 9.23.
A ,Prot. Egyli. s Isk. Lap'-bői a folyó II. félévben még egyetlen
III. „Ubi est fides vestra" ?
I. Cor. Luc. 8, 25.
egy számot sem kaptunk ; — kérjük.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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A nyelv és oktatás.
(Folyt.)

Amit ezen elméletből lélektani szempontból czáf o l n u n k kell, az azon állitás, h o g y az érzelmi megismerés u g y á l t a l á b a n mint különösen, csakis a
n y e l v és oktatás által lehetséges, és h o g y a gondolkodó erő p u s z t á n szenvedőleges természetű. Azon
elvek szerint, melyeket a nyelv s oktatás és gondolkodásunk közti viszonyt illetőleg föntebb kifejtettünk és bebizonyítottunk, teljesen t a r t h a t l a n és
elvetendő ez állitás. U g y a n i s :
a) A nyelv és oktatás, mint föntebb beigazoltatott, szükséges u g y a n a gondolkodási erő tökéletes
kifejlesztésére ; a z o n b a n nem szükséges általában
minden gondolkodásra. — H a pedig a nyelv nem
szükséges á l t a l á b a n minden gondolkodásra, a k k o r
az ember nyelv és oktatás nélkül is gondolhat valamit, tehát eljuthat bizonyos értelmi megismeréshez. H a pedig az ember nyelv és oktatás nélkül is
eljuthat bizonyos értelmi megismeréshez, akkor természetesen hamis azon állitás, h o g y az ember az ő
ismereteit csupán a nyelv- és oktatásból merítheti
és csupán azok u t j á n őrizheti meg.
b) De tovább m e g y ü n k és azt mondjuk, h o g y
semmiféle fogalmak és igazságok nem létesülhetnek
csupán a nyelv és o k t a t á s által. T u d j u k u g y a n i s ,
h o g y a szó nem természetes, hanem csak művészi
jele a neki megfelelő fogalomnak. H a pedig a szó
nem természetes jele a fogalomnak, a k k o r az emberek önkényéről f ü g g egy fogalmat ilyen v a g y olyan
szóval fejezni ki és azok — ha nekik tetszenék,
közös megállapodás u t j á n más szót is választhatn á n a k e fogalom kifejezésére. H a pedig igy áll a
dolog, a k k o r a fentebbi elméletet megczáfolandók
következőképen okoskodhatunk :
«) A szó, melyet másoktól hallunk, m a g á b a n

véve csupán bizonyos hangképzetet kelt b e n n ü n k .
>Ia ez érzéki képzet bizonyos fogalmat is keltene benn ü n k , a k k o r már a fogalom és szó közt természetes
viszony volna, a k k o r a szó természetes jele volna a
fogalomnak. Azonban ily viszony a fogalom és szó
közt nincs : következésképen a szó m a g á b a n véye
semminemű fogalmat nem létesíthet az érzelemben.
ß) T o v á b b á , h o g y megérthessük azt, amit a
nyelv által velünk közölnek, szükséges az illető
szók jelentményét t u d n u n k ; mert ha a szók jelentm é n y é t nem t u d j u k , a k k o r azt sem é r t j ü k meg, amit
n e k ü n k mondanak. A szók jelentményét pedig
akkor tudjuk, ha tudjuk, h o g y az csak e gondolatot
fejezi ki és semmi mást előbb, különben nem ismerhetnők fel a jel és a jelzett dolog közti összefüggést,
íme tehát nemcsak semmi megfelelő fogalmat nem létesit b e n n ü n k m a g á b a n véve a szó, sőt előbb kell m á r
birnom a fogalmat, h o g y e szót megérthessem.
Y) Mellettünk szól továbbá azon mód h a s z n á lata is, melynek segélyével a gyermekekkel a szókat és f o g a l m a k a t megismertetjük. A gyermeket
nem azon czélból t a n i t j u k a szóra, h o g y az benne
a megfelelő gondolatot felkeltse, mert ez haszontalan m u n k a lenne. H a n e m azért t a n i t j u k őt erre,
h o g y e szóval meg tudjon jelölni bizonyos fogalmat,
melylyel még nem bir ; tehát előbb fogalmat szerez
m a g á n a k a. gyermek. A fogalmat pedig u g y szerzi meg,
ha a n n a k t á r g y á t m u t a t j u k meg előbb neki. E s miu t á n az illető fogalom felkeltetett benne, csak azu t á n m o n d j u k ki előtte a szót, mely e fogalmat
nyelvileg megjelöli. T e h á t az első a fogalom, azu t á n következik a szó.
c) Amit a nyelv m a g á b a n véve eredményezni
nem képes, a r r a a n n á l kevésbbé képes a szűkebb
érteményben vett oktatás ; nem képes tehát a fogalm a k a t és Ítéleteket b e n n ü n k létesíteni. U g y a n i s :
8
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a) Az oktatás csak a nyelv közvetítésével eszközöltető. Azonban tudjuk azt, hogy a szó magában véve semmiféle gondolatot sem kelthet benn ü n k s annál kevésbbé volna képes az oktatás egy
minden gondolattól üres értelmet gondolatokkal
megtölteni.
ß) Feltéve továbbá, hogy csakugyan üres volna
az értelem, mely csupán az oktatástól megnyerhetné tartalmát ; az oktatás ekkor is csak mondatok, de nem igazságok ismeretéhez j u t t a t n á az értelmet. — Mert h o g y a mondatokban kifejezett igazságokat megismerhessük, már tudnia kell értelmünknek önállólag összehasonlitást tenni az illető
mondatok a l a n y á n a k és állitmányának fogalma
közt s ha e fogalmak közvetlen összehasonlitása által
nem sikerül az illető mondatok igazságát felismernünk, a következtetés ú t j á r a kell térnünk, ahol a
mondatok igazságát más mondatok igazságából
közvetve lehozhatjuk. A gyermek a tanitó által
kiejtett mondatokat mint egy tekintély nyilatkozatát, igazságok g y a n á n t fogadhatja el, de azokat
még nem érti, és ha csak pusztán az oktatásból kellene megértenie, soha sem értené meg azokat.
y) Tovább megyünk lehoz ásunkban s azt
mondjuk, hogy azt oktatás nem is volna lehetséges, ha az oktatandó egyedben nem volna már a
tanitás előtt legalább némi fogalom és itélet, továbbá ha az önálló gondolkodásra képes nem volna.
Mert az oktatásnak nem csupán az a czélja, hogy
az oktatandóval az ismeretanyag közöltessék; hanem az oktatás csak akkor képez befejezett egészet, ha az oktatandó egyed ez ismeretanyagot már
át is értette. Már pedig ez csak azon esetben lehetséges, ha a növendék legalább némi fogalmakkal és
Ítéletekkel bír, melyekhez az ismeretanyagot átértőleg önmaga fűzheti. Továbbá az is a feladata az
oktatásnak, hogy a gondolkodás tökélyesitése czéljából önálló gondolkodásra is szoktassa az egyedet — mert a dolog megértése s a további következtetések csak e feltét alatt lehetségesek ; ezt azonban el nem érhetné az oktatás, ha az oktatandó
gondolkodó ereje az igazság megismerésében bizonyos öntevékenységgel nem bírna.
A traditionalismus tana tehát lélektani szempontból tarthatlan. A nyelv és oktatás ennélfogva
nem képezheti az igazságok megismerésének egyedüli forrását. Az emberi gondolkodó erő tehát nem
pusztán szenvedőleges a nyelv- és oktatással szemben, hanem bizonyos öntevékenységet tanúsít.
á.z ember lelke tehát nem üres lap, mely csak azt

tartalmazza, amit a nyelv és oktatás reá jegyeznek ;
hanem önálló tevékenységet tanúsít a megismerés
működésében. Nyelv és oktatás csak külső segédeszközei a gondolkodási erő fejlesztésének és csak
akkor válnak azok szükséges segédeszközökké, ha a
gondolkodó erő tökéletes kifejlesztése czéloztatik
De mindig csak segédeszközök maradnak azok, melyek az igazságok megismerésének forrásai g y a n á n t
sohasem tekinthetők.
(Folyt, köv.)
A bois d'hainei élő kereszt.
(Folytatás.)

Az eksztázis elején Luiza testén csak kevés változás
mutatkozik; bőre üde, természetes szinii, légzése rendes, de
oly csendes és nyugodt, hogy csak nagy figyelem folytán
észlelhető ; a vérkeringés egészen szabályszerű, az ütér verése rendes, de lágy. A szívdobogás koronkint majd erősebb
majd gyengébb; az arcz rögtön kipirul, majd meg elhalványul, s e változást, miként arczán olvasni lehet, lelkének
indulatai hozzák létre. Miután azonban Luiza a földre esik,
rajta némi változások vehetők észre. Érzékeinek használata
ugyan ekkor is teljesen felfüggesztve van, és általában egész
állapota ugyanaz marad ; de litere oly csendesen ver, hogy
azt csak a legügyesebb kéz észlelheti, és egy perczben 120
—130-szor üt. Légzése oly csekély mérvben történik, hogy
azt csak a legfeszültebb megfigyeléssel lehet észrevenni. A
természeti törvény szerint az ép testszerkezetben az ütés s a
légzés párhuzamosan halad, vagyis minél többször ver az
ütér, annál sebesebben történik a légzés ; de Luizánál, habár testszervei teljesen épek, ez megfordítva van : mig
ugyanis az ütér egy perez alatt 90—130-ra emelkedik, légzéseinek száma 18—10-re száll alá. Ekkor a bőr lassankint
kihűl és rajta hideg veríték üti fel magát, mely fentebb leirt
állapot jó 10 perczig tart. Az eksztázis végén az ütér megint 70 — 75-ször ver, a légzés 22-re emelkedik, a bőr újra
üde lesz, szárazság és veríték nélkül, az egész test a legtermészetesebb állapotot mutatja, nem jelentkezik semmi merevség, semmi fejfájás, vagy egyéb kellemetlenség: minden
a legjobb rendben van, az arcz vidám, a tekintet tiszta és
nyugodt, a lélek élénk.
Mig semmi zaj, semmi izgató szer, milyenekben pedig
az orvosi tudomány olyannyira bővelkedik, sem képes az
eksztatikus szüzet a természetes életbe visszahívni, addig az
egyházi tekintélynek egyetlen csendes szava is elég arra,
hogy az eksztázis megszakittassék. Az egész világnak minden hatalma sem képes őt e földre visszahozni, ő néma és
érzéketlen marad, mint a hulla; de ha az egyház szól, e
hullába az élet ismét visszatér. Az orvosok e tekintetben
mit sem hagytak kisérletlenül ; de minden fáradságuk haszontalan volt. Es ime ! a tournayi püspök egyházi hatalmát Lefebvre orvosra átruházza, az orvos csupán ezen egy
szó mondja : Luiza ! — és az eksztázis azonnal megszakad.
Máskor megvonja tőle e hatalmat és Lefebvre hiába hivja
a szüzet. Megkell emlitenünk még azon körülményt, hogy
némely egyházi és világi egyéniségek a mechelni érsektől,
vagy a tournayi püspöktől magában a székvárosban, vagy
más helyen — csaknem Bois d'Haineben — és oly napokon,
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midőn Luiza eksztázisban nem volt, nyerték szóbelileg a
kellő felhatalmazást ; voltak ezek közt idegen papok, egészen
világi szabású és színű ruhákban, ugy hogy papi jellegöket
ki sem gyaníthatta; mindezen világiak és átöltözetü papok
eljöttek aztán pénteken az eksztatikus szűzhez, ki is mindnyájok iránt a legpontosabb engedelmességet tanúsította.
Ellenben gyakran jelentek meg nála magas állású egyházi
férfiak, alsórendi papok és világiak, anélkül, hogy a megyés püspöktől, vagy a mechelni érsektől a szükséges felhatalmazással ellátva lettek volna ; hívták az eksztatikus
szüzet, de az nem engedelmeskedett; sőt azok is, kiknek
felhatalmazási ideje már letelt, öt szintén eredménytelenül
hitták. Ily kísérletek és észleletek egyébkint több éven át
hetenkint és oly gyakran történtek, hogy azoknak csak
megközelítőleg sem lehet számát adni. Mindezek kétségen
kívül helyezik, hogy az eksztatikus Luiza csakis az egyház szavára hallgat, másnak hivására pedig soha ; a mi is
tagadhatlan bizonyítéka annak, hogy az eksztázist természetes módon magyarázni lehetetlen. Megjegyezzük még,
hogy a felhatalmazott személyek Luiza engedelmességével
akkor is találkoznak, ha a püspök vagy a plébános nincsen
is jelen ; minden felhatalmazott világi egyén eredménynyel
hivja az eksztatikus szüzet, ha az egész eksztázis alatt kezdettől fogva végig egyedül van is jelen.
Luiza ezenfelül még az egyház ál.al megszentelt tárgyak iránt is a legteljesebb figyelmet tanúsítja ; ő az eksztázis alatt a megszentelt tárgyat a meg nem szentelttől tökéletesen megkülönbözteti. Kedves mosoly játszik ajkain, ha
felszentelt papnak keze közeledik feléje ; de semmi változás
sem vehető rajta észre, ha azt világi ember teszi. Ugyanaz
történik a szentelt tárgyakkal is. Az idegen vendégek e tekintetben számtalan kísérletet tettek, és azokat egész a túlzásig vittek, mi által maga a tény annál ragyogóbb világosságba van helyezve. Igy például, meg nem szentelt érmet
hoztak vele érintkezésbe és arczának egyetlen vonása sem
mozdult meg; az illető azután visszavonult, az érmet egészen titokban megszentelte, ismét Luizához érintette és a r czán azonnal vidám mosoly jelent meg. Rohling egy megszentelt keresztet boldog Canisius Péter koporsójának egy
kis részecskéjével adott kezeibe, ő azonnal megragadta és
erősen tartotta azt, majd meg szeretetteljesen szivéhez szorította, mialatt egész arczával mosolygott ; elvették azután
tőle a keresztet és kezei újra visszaestek ölébe, egy busz
frankos aranyot tettek végre kezébe ; de ez a földre hullt ;
ugyanazon pénzdarabbal arcza is megérintetett, de rajta
egy vonás sem változott meg.
Alig képzelhetni valami meghatóbbat azon csudás hatásnál, melyre Luizára az ima szavai gyakorolnak, és mely
átszellemült arczán oly ékesenszólólag tükröződik. Luiza
C3ak a franczia nyelvet érti. Rohling az eksztázis alatt
szíriai, zsidó és német nyelven imádkozott és a szűz azonnal feléje terjesztette kezeit, s az imát mosolygó arczkifejezéssel kisérte ; Rohling azután IX. Pius római pápáért imádkozott és e névnél Luiza mosolygása feltűnő módon fokozódott. Midőn francziául e szavakat mondá : „Légy irgalmas,
Uram! Európa minden országának", arczára szemeiből nehéz cseppek csordultak. Jelen volt akkor 14 tanú, német, angol és franczia ; mély csend és néma bámulat vett mind-

annyin erőt és nem egy szem könyezett. Azután világi dolgokat mondott el előtte majd német, majd meg latin nyelven és Luiza a legcsokélyebb részvétet sem mutatta. Ha a
jelenlevő egyházi személyek a breviáriumot imádkozzák,
arczán különös meghatottság uralg, mely a Gloria Patri,
misericordia, misericors szavaknál, az Ur Jézus, szűz Mária
legszentebb neveinél, sat. élénken fokozódik és arczára
mintegy a megdicsőültek boldog látásának túlvilági örömét
varázsolja. Imádkoznak előtte spanyolul, angolul, magyarul,
olaszul, különféle afrikai nyelven, majd megint ind, szanszkrit sat. nyelveken, és a csudálatos hatás soha sem marad el.
Ki nem látja itt az Istennek ujját, a túlvilágnak oly
varázshatásu visszfényét és a katholikus egyháznak természetfölötti szent hatalmát ? !
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest3 julius 25. I b i s, r e d i b i s . A végén vagyunk
ugyan már, de azért még nincsenek egészen befejezve a választások és a velők múlhatatlanul összekötött programmbeszédek; fájdalom, de ugy van, hogy e kelyhet egész a
fenékig kell kiüríteni, pedig mily keserű, mennyire az alja !
No de vigasztalódjunk, a vége felé járunk már a programmbeszédeknek és azután ? de mit kérdjük ozt, mi lesz azután,
beszéljünk most a jelenről, van erre kelleténél több anyag is.
Hogy ne volna ! ott, a hol programmbeszéd van, ott lehetetlen, hogy nekünk is beszélnivalónk ne legyen, hogy
lehetne különben képviselőjelöltet, már ugy a fontosabbak
közöl gondolni is anélkül, hogy a mi szakmánkban ne kontárkodnék? annál inkább megvárható pedig ez akkor, ha a
képviselőjelölt lapszerkesztő is egyszersmind. Tiszteljük tehát a ,Pester Lloyd' szerkesztőjét, Falk Miksa urat, mert ő
beszédjében mindazon kellékeknek eleget tett, melyek mai
napság liberális képviselőjelölttől megváratnak. Elmondta,
hogy mikép jött létre a fuzio, beszélt valamit a kereskedésről, szólott a vámkérdésről, megemlékezett a bank és valuta
kérdéséről, felemiitette a vasutakat, melyekhez, mint mondják, jól ért, végül pedig egy kis egyházi politikát is reskirozott olyformán, de még olyformán sem, mint lapszerkesztő
barátja és társa Jókai.
Nekünk legalább, mikor Falk ur beszédjét elolvastuk,
az ibis redibis-féle oraculum jutott eszünkbe, bocsássa meg
e bűnünket a jóslatairól annyi ismeretes szerkesztő ur. J ó kai, Falk és nem tudom még, ki mindennek programmbeszédje után, mi is ott vagyunk a vallási kérdésekre vonatkozó liberális intentiókat illetőleg, a hol eddig voltunk ; a
homályos, kétértelmű nyilatkozatokból csak azt vagyunk
kénytelenek kiolvasni ma is, hogy a szabadelvű pártnak
meg van ugyan programmja a vallási kérdésekre nézve, de
avval ma még nem lehet napvilágra jönni, hogy azonban
mégis kielégitessék a sokoldalú várakozás, .valami' mégis
csak mondatik, de ugy, hogy azt ide s oda is lehet magyarázni. Falk is azt mondja, hogy ő a „vallást annyira az egyén
belső szívbeli életéhez tartozó dolognak tekinti, hogy nem
szereti, ha az állam sokat avatkozik bele", mi erre azt kérdezhetnők, hogy Falk ur talán a vallás külső nyilatkozatairól semmit sem tud,? vagy azt már szereti, ha ebbe az állam
sokat avatkozik ? F. ur sokat látszik mondani, de nekünk
ugy látszik, hogy mint liberális politikushoz illik, sokat el
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tető lelko nem a falu, vagy városháza, hanem a templom,
mert vallás-erkölcsileg itt nevekedik a nép nagyja, kicsinye.
Nem vonjuk kétségbe, sőt magunk is állitjuk, hogy az iskolák, amint az alapot letehetik a vallás-erkölcsös életre nézve,
ugy ez alapon tovább működve az iskolák is fontos tényezői bármely község vallás-erkölcsös életének, csakhogy, ha
az iskola utján e tekintetben valamely eredményhez akarunk jutni, az iskolának magának mindenekelőtt nem szabad felekezetlen, illetőleg hitetlen állásponton állania, hanem a keresztény elvek talaján kell mozognia.
A vallás-erkölcsös életnek bármelyik tényezőjét vegyük is figyelembe a fővárosban, meg kell vallani, hogy
mindkét tekintetben csak a legfájdalmasabb tapasztalatnak
adhatunk kifejezést; fájdalmasnak önmagára a fővárosra, fájdalmasnak,ennek következtében, közvetve az országi-a nézve.
Ismerünk kis városokat, melyekben a templomok száma
csaknem felülmúlja a főváros baloldalán létező kath. templomok számát, hol az iskolák egy jó része még felekezeti,
illetőleg pedig katholikus. De ha a fővárosban széttekintünk,
nagyon szomorú tapasztalatoknak adhatunk kifejezést. A
katholikusok nagymérvű számához képest, mily elenyészőleg csekély a templomok száma! A Duna balpartján lévő fővárosi részben összesen csak tiz kath. templom van ; ezek
Nem tagadja ugyan F. lehetőségét annak, hogy .nézet- közül is kettő még épülőfélben, holott mint például a VI-ik
eltérések' is merülhetnek fel, de ő azért összeütközéstől kerületben, azaz a Terézvárosban magában, hogy sokat ne
nem fél, hiszen azok a kath. papok oly jó hazafiak, és mivel mondjunk, legalább is öt katholikus templomra lenne szüka liberalismus nem ellensége a vallásnak sat. Falk ur ugyan ség e majdnem 50 ezer kath. hívőt számláló városrészben.
érezte, hogy ez utóbbi vakmerő állítás, de expedienst mégis Mily állapot fejlődhetik ki, ily körülmények közt a fővárostalált, nincsenek-e, úgymond liberális papjaink, kik a sza- ban ? mily kihatása lehet a főváros vallás-erkölcsös állapobadelvű párthoz tartoznak? ide tartoznának-e ezek, ha a tának magára az országra nézve is ? Nem állunk jobban, de
liberalismus ellensége lenne a vallásnak? Falk ur nem is még ugy sem, mint a templomokkal, ha figyelmünket az
veszi észre, hogy egyik állitással a másikat akarja bizonyí- iskolákra fordítjuk. A leánynöveldék még csak meg vantani. Fájdalom abban igaza van, hogy vannak liberális pa- nak valahogy, a különféle színezetű, de jóformán egyaránt
pok, ezt mi kénytelenek vagyunk elismerni ; de azt szeret- szabadkőműves irányú nőegyletek iskolái mellett birunk
nők tényekkel bebizonyítva olvasni, hogy a liberális pap több kath. nőnöveldével ; de jó Isten, hogy állunk az elemi
oly módon vallásos-e mint kellene lennie ? oly módon-e hü és reál-fineveldékkel? Pest városában tudtunkkal egyetlen
egyházához, mint lennie kellene? van-e tiszta fogalma arról, egy fi-elemi, vagy reáliskola nincsen katholikus kézben. Van
mi a liberalismus? mi az egyház? minő kötelmek káromol- iskola szám nélkül, de az egytől egyig mind felekezetnélnak rá mint kath. papra, mind kettővel szemben ? higyje küli, honnan a vallás-erkölcsös életre nézve támogást remeg azt nekünk Falk ur, és mi talán e tekintetben compe- ményleni, igen nagyfokú jóhiszeműségre van szükség.
tensebb birák vagyunk, mint ő, hogy felhozott példájával
Templomaink tehát kevesek, iskoláink, legalább elesemmit sem bizonyított a liberalismus vallásossága mellett, mi-iskoláink egyáltalában nincsenek is, vagyis egy szómert hát lehetnek és vannak e világon papok olyanok, kik val a főváros vallás-erkölcsös életének tényezői, ide száliberálisoknak mondatnak, kik, hogy többet ne mondjunk, mitva még a papok létszámát is, megdöbbentőleg csekély,
sokat nem tudnak, amit tudniok nemcsak nem ártana, de olyannyira, hogy csak Isten különösen kedvező Gondviselékellene is. Mi ugyan Falk urnák sem liberális papjai, sem sének kell köszönnünk, hogy még ugy vagyunk, ahogy vavallásos liberalismusa előtt meg nem hajlunk, sem ibis re- gyunk ; mert a különféle bűnre csábitó, itt nem nevezdis szólamainak hitelt nem adunk. Tényeket követelünk, ez hető helyek túlnyomó száma és a vallás-erkölcsös élet tée téren az egyetlen argumentum, melynek hiszünk, de a sza- nyezőinek elenyésző volta mellett, még sokkal roszabbul
vaknak, még ha Falk ur mondja is, és még hozzá, ha igy is lehetnénk. Fontolóra véve az emiitett körülményeket,
mondja, hitelt, legjobb akaratunk melle'tt sem adhatunk. S csak a legnagyobb lelki örömmel értesültünk a hivatalos
Pest, julius 24. A f ő v á r o s v a l l á s - e r k ö l c s i lapból, hogy a fővárosi hatóság elhatározta egy uj katholit é n y e z ő i . Ha nem mindig szükségszerűen következik is, kus templom építtetését a Vl-ik kerületben, melyhez a főhogy ott, hol sok a templom, már azonnal nagy is a vallá- magasságu bibornok és esztergomi érsek a telket azonnal
sosság, de annyi nagyon világos és czáfolhatatlan tényekkel meg is ajánlotta, nem különben, hogy a IX-ik kerület épülő
bizonyított valóság, hogy ott ugyancsak nem virágzik a hit- félben levő kath. temploma részére a nm. vallás- és közokélet, hol vagy nagyon kevés a templom, vagy épen nem lé- tatásügyi minister ur a vallásalapból ő Felségénél 20 ezer
tezik. Minden községnek, falunak, városnak központja, él- forintot kieszközölni méltóztatott.

is hallgat. F. urnák az ellen sincsen kifogása, hogy „a hol
ugyanazon hitet valló egyének felekezetekké egyesülnek, ott
a felekezet önállóan és minden ilyen beavatkozás nélkül
rendezhesse a maga ügyeit" ; de itt sem felejti el hozzá tenni:
„mindaddig, mig azzal a törvénybe nem ütközik", vagyis a
felekezet szabadon is rendelkezhetik saját ügyeiben, nem is,
ez épen olyan szabadság, mintha F . urnák valaki azt mondaná, a ,Pester Lloyd'-ban szabadon írhatsz, amit akarsz,
hanem majd én határozom meg, mit szabad irnod. A ,Lloyd'
szerkesztője oly liberális, hogy a tulajdonjogot e téren is
ugy kívánja tiszteletbe tartatni, mint egyébütt, de — viszont igénybe veszi az állam részére is azon jogot : „hogy azon
intézkedéseket, a melyeket összes polgárai érdekében szükségesnek tart, megtehesse a nélkül, hogy ebben felekezeti
tekintetek általa gátoltatnék", magyarul ez annyit tesz, hogy
én a felekezetek, értsd a katholikusnak, tulajdonjogát tiszteletben tartatni kivánom mindaddig, mig csak a szabadelvű
párt oda nem vitte az ország pénzügyeit, hogy többé semmiféle zsidó sem fog neki kölcsönezni, ekkor azonban, mivel a liberalismus csak elvesz, de nem ad, előáll az ország
,összes polgárainak', illetőleg a még éhes liberálisok és zsidók érdeke és megszűnik a tulajdonjog tisztelete, el lehet adni
a kath. vagyont.
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Emelni, igen emelni kell a fővárosban mindazon tényezőket, és első sorban a templomokat, melyek leginkább vannak hivatva a hitélet fejlesztésére és magára a fővárosra is
a keresztény jelleget nyomják. Az örvendetes kezdet e tekintetben már megvan és mi reményijük, hogy folytatása
következni fog, és pedig nem csak a templomokat, hanem az
iskolákat illetőleg is. A főváros önmagának és az egész országnak tartozik avval, hogy a hitélet keblében virágozzék,
hogy ennek alapja iskoláiban összhangzatosan letétessék és
tápláltassék, mert különben, ha valaki, ugy első sorban épen
a főváros lakossága fogja a felekezetnélküli iskola keserű
gyümölcseit élvezni. Epitsen a város minél több templomot,
adja vissza az iskolát az egyháznak és e két tényezővel
többet tesz, mintha rendőreit ezreivel állítja fel utczáin és
téréin. Addig is azonban, mig ez megtörténik, fogadja elismerésünket a főváros azon áldozatért, melyet az uj katholikus templom építése érdekében hozott, de — a folytatást
elvárjuk.
A
Berlin. K u l t u r h a r c z i c s a l ó d á s o k . Sok egyéb
jó mellett a ,kulturharcz'-nak az a jó eredménye is van,
hogy az ellentábor nem egy keserves csalódás által bizonyos rögeszméiből kigyógyittatik. Igy azt gondolta az
egész liberális had : nincs az a kath. pap, a ki a mi csábitgatásainak ellent tudna állani, főleg ha a választás bizonyos
,pengő érvek' s a ,temporaliák felfüggesztése' közt forog . . .
a pénz, igy gondolták, a német katholikus papokra is csak
oly ellenállhatlan nyomást gyakorland, mint minőt, köztapasztalat szerint a liberálisokra gyakorolni szokott, — s
alighanem ekként érvelve mondá Döllinger a maga idején :
„Ezren s ezren a papságból indulnak majd utánam" . . . .
Pedig nem igy lett, s naponta u j meg uj példát tudnék
felhozni arra, hogy azok, kik a német kath. papokat oly kevéssé becsülték — csalódtak ; de épen e csalódások azok,
melyeket, mint fentebb mondók, ha valami, a kulturharczosok kijózanitására szolgálhatnak. Igy beszéli a ,Schles. Rbl.',
hogy e napokban valamelyik sziléziai zárdának apáczái a
kerületi főnök elé idéztettek s megkérdeztettek, váljon a
zárda feloszlatása után egymástól elválva, kiki a hol neki
tetszik, akarják-e a nekik egyenkint kivetendő nyugdijt élvezni, vagy együttmaradva, együtt akarnak-e — száműzetni ? . . . S mindnyájan, egyenkint s együttesen kijelentették, hogy inkább számkivetésbe mennek, semhogy szerzetük szabályait megszegnék !
Epoly tanulságos ama másik tapasztalás is, melyet a
porosz kormány a polgári házasság s az ezzel összefüggő
egyéb intézmények körül tesz. Azt hitte ugyanis, félrevezetve a protestáns prédikátorok jajveszeklései által, hogy a
polgári házasságnak behozatala, s a keresztelési kényszer eltörlése .borzasztó pusztításokat' teend a katholikus táborban, s ezért is nem minden gunyoros diadalérzet nélkül már
régebben felszólitást intézett a kath. plébánosokhoz: mutassák ki, mennyit vesztenek ezen uj törvények által stolaris
jövedelmeikből ; mert e veszteségeknek pótlására az állami
költségvetésben 300000 mark van k i v e t v e . . . .
No de érkeztek erre válaszok ! a sok közöl csak egyet
emelek ki: „Miutánaz
i kath. plébániában állami keresztelési kényszer eddig sem gyakoroltatott, továbbá pedig
az állami, bejelentési hivatalnak szervezése után is minden,

katholikus szülőktől született gyermek a keresztvizre hozatott, hasonlólag a házasulandók mind egyházilag eskettettek s a megholtak, mint eddig, egyházilag temettetek el, —
ennél fogva alulírott nincs azon helyzetben, hogy a kilátásba helyzett állami pótlékot elfogadja".
„De lia október l - e óta annyira kirivó szinekben mutatkozott volna is az addig talán lappangott hithidegség,
hogy híveim sem az egyházi keresztelést, sem az egyházi
esketést, vagy temetést nem kívánnák többé, s én, különben
is szegényes viszonyaim mellett, ennél fogva tetemes kárt
volnék is kénytelen szenvedni, mégis szégyenből sem fogadnék el ezért az államtól valami kárpótlást, hanem inkább
azon lennék, hogy a tanitásbani kettőztetett buzgalom
által mindezek szükségességéről győzném meg őket, ugy
hogy lelkipásztorkodási tevékenységem szellemi deficitjével
együtt bevételeim anyagi deficitjét is megszüntetném . . .
Ezek után nagyon is elhihetjük, mit a ,Germania'
mond, hogy az uj törvények a katholikus papoknak katholikus vidékeken eddig még semmi, még a legkisebb kárt
sem okozták, nom csak falun a műveletlenebb osztályok közt,
hanem a városokban, mi több : a gyárvárosokban is ; —
csak ott kevesbodtek némileg a keresztelések s a házasságok,
hol a lakosság vegyes, jeléül azon demoralizáló hefolyásnak,
melyet a protestantismus mindenütt a katholicismusra gyakorol. Ez sem lephetett meg senkit ; mert ez nem uj dolog ;
de tény, hogy a fogyatkozásnak aránya a katholikusok
közt messziről sem akkora, mint a protestánsok közt, mert
vannak vidékek, hol ez utóbbiak közül épen senki sem j e lentkezik többé a papnál, valami egyházi ténykedés, áldás,
esketés sat. ügyében : — itt tehát kész a pogány állapot s
azon protestáns papoknak, kik ezt megjósolták, nagyon is
igázok volt.
Azon hírre vonatkozólag, melyet a ,Kur. Pozn.' nem
régen hozott, hogy t. i. a katholikus püspökök engedélyt
kaptak a pápától arra, hogy az egyházi vagyon kezelése körüli ujabb törvények keresztülvitelére segédkezet nyújtsanak
,Frankf. Ztg.' egyik megbízható levelezője magyarázó, illetőleg helyreigazító tudósítást hoz, mely szerint — mint a
,Religio' már régebben jelenté, a kath. püspökök, számos
katholikus polgárnak kérelmére megengedték ugyan, hogy
azok az egyházi gondnokok választásában részt vegyenek,
hogy igy az egyházi vagyonnak állami biztosok általi kezelése elhárittassék ; magok a püspökök pedig kijelentették, hogy ők az idevonatkozó törvényeknek keresztülvitelére nem fognak segédkezet nyújtani ; sőt ezen püspöki engedély arra való, hogy az egész törvény az egyházra nézve
kedvezőleg enyhittessék, amennyiben általa a tvjavaslatnak
eredeti 12. §-a, ha kerülő uton is, de mégis felélesztetik.
Ezen 12. §-ban a kormány ugyanis azt javasolta, hogy a
plébános az egyházvagyoni községi gondnokságnak született
elnöke legyen, mely §-t a bizottság s utána a ház elejtett ;
most pedig, midőn a püspöki engedély folytán az ultramontán polgárság tömegesen részt fog venni a választásokban,
előreláthatólag a legtöbb esetben a plebáno3 fog elnökké
megválasztatni; a liberálisoknak nem kis elkeseritésére. A
többiben Falk minister már a szükséges közigazgatási rendeleteket is kiadta, hogy az egész törvény okt. 1-én hatályba léphessen.
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Róma.
M a l a r i a ; Oroszország; még egys z e r a c l e r i c a l i s v á l a s z t á s o k . Itt már most a kiállhatatlanul meleg időszak kezdődött, s a kinek kedve van
szökni, s a ki teheti, az szökik. Sem a király, sem Umberto,
a koronaherczeg, sem az alsó-, sem a felsőház, sem a ministerium nincs itt többé. Mozdulatlanul csak IX. Pius marad
meg helyén, egy lépéssel sem hagyva el a Vaticánt. Pedig
a Vaticán Rómának egyik legegészségtelenebb részében
fekszik, s a pápák azért épiték a Quirinált s szerzék CastelGandolfót, hogy legyen, hova a római nyár omberölő melege
elöl menekülniök. A Quirinal most zárva áll, mert aki annectálta, nincs itt ; Castel-Gandolfóba pedig nem mehet a pápa,
mert ezer meg ezer ok akadályozza. Megmarad tehát, mint a
jó katona, helyén, s egészsége fentartását az isteni Gondviselésre bizza. Jó lesz, ha mi, hivei s fiai, e hősi példányt
nem csak nézzük, de utánozzuk is, midőn e nyolczvan éves
aggastyán, mig az egyház jogai- s szabadságáért küzd,
egészségét, de még életét is semmiben sem veszi, mindkettőt
a legnagyobb veszélyeknek teszi ki, s azt fogja tenni mindaddig, mig csak meg -íem változik ama szomorú helyzet,
melyet a Porta Pia rablói teremtettek Rómában.
Sokat irtak a lapok legújabban az Oroszország s a
szentszék közti alkudozások-, s ez utóbbinak amaz iránt
állitólagosan tanúsított engedékenységéről ; — halljuk csak,
mit mond erre nézve a , Voce délia Verità' : „Hiven régi
taktikájokhoz, mely abban áll, hogy mindig a zavarosban
halászszanak, a forradalmi lapok most is mindenféléket Írnak Oroszországra vonatkozólag. Majd azt írják, hogy e
hatalom kibékült a szentszékkel, majd hogy uj concordatumot
kötött a pápával, ki nem sokára külön követet küldend
Szentpétervárra, s hogy valamennyi száműzött püspököt
visszabocsátja illető megyéjökbe ; — s alig, hogy a kath.
lapok e híreket, bármily fentartások mellett közlik, kigúnyolják, s épen ellenkezőjét bizonyítgatják annak, amit még
néhány nappal előbb magok híreszteltek. Igy tesznek a porosz szolgálatban álló lapok Bécsben s másutt is".
„Ennél fogva majdnem felesleges, a tisztességes közönségnek mind ezen hírekkel alkalmatlankodni, melyek
hamisság dolgában csakúgy vetélkednek egymással. Az
Oroszország iránti viszonyban nagyjában mi sem változott ;
igaz csak ennyi : miután az orosz kormány ugy találta,
hogy jó lesz a szentpétervári zsinatot bizonyos gyűlöletes
attribútumokból kivetkőztetni, a szentszék erre azzal felelt,
hogy azon egyházi censurákat vonta vissza, melyekkel ezen
intézményt eddig sújtotta volt. Ezenkívül a szentszék egy
száműzött püspöknek, mgr. Popielnek visszatérhetését eszközölte ki, ki a kalisi megyébe tétetett át, másoknak visszahivatását azonban, mint hasonlólag kívánta volna, nem sikerült kieszközölnie. Ezért is épen semmit sem jelentő a
,Times'-nek abbeli berlini sürgönye, mely azt hirdette, miszerint a szentszég s Oroszország közti viszonyrok annyix-a
megjavultak, hogy Kapnist ur nem sokára ,visszatérend'
Rómába; mert Kapnist ur, ha jól vagyunk értesülve, Rómát
a mult ősz óta csak egyszer hagyta el, midőn a császárné
tiszteletére San-Remóba^ment".
Utóbbi levelemben azon győzelmeket is említettem,
melyeket a katholikusok több városban a municipalis választások alkalmával arattak. Említettem a velenczei prae-

fectusnak felhívását is, s ma örvendetes tényül azt jelezhetem, hogy épen Velenczében 15 uj községi tanácsos közt 11
katholikus-érzelmü választatott meg. A zsidó-, az az a liberális lapok magokon kívül vannak; élőkön az ,Ojoinionel segítségért kiáltanak, mert „jaj Olaszországnak (azaz a zsidók által csakúgy mint Poroszország vagy Ausztria, orránál fogva vezetett s kizsákmányolt Olaszországnak) ha
majd a községi s tartományi képviseletekben a katholikusoké a döntő szó ! Igaz ugyan, hogy egy conservativ ellenzéknek létezése felette szükséges; de vannak bizonyos határok, melyeken túllépnie ennek is, s pedig kiválólag tilos,
s a mely napon a fentemiitett testületek a püspökök kezeibe
kerülnek, s a humanitárius intézmények ismét a püspökök joghatósága alá, — e napon Italia keservesen megbánná azon
vigyázatlanságot, hogy ily fontos kérdést nem oldá meg, mig
ideje leendett... !"
Azonban azt is kénytelen a zsidólap beismerni, miszerint a nép már nagyon is megunta a liberális tanácsnokoknak garázdálkodását, s most inkább megint katholikusokat
választ, kik alatt ilyesmik sohasem történtek.
Emiitettem mult levelemben a velenczei praefectusnak
körlevelét is, s épen ma hallom, hogy a velenczei kath. kör
az ellen, illetőleg a benne tartalmazott ráfogások s sérelmek
ellen erélyes tiltakozást intézett a ministeriumhoz. A legjobb tiltakozás természetesen az volt, hogy 15 tanácsnok
közt 11 becsületes katholikust sikerült megválasztaniok ; —
éljenek a velenczei derék, katholikus választók.
Svajcz.
E r e d e t i l e v é l . A svajczi katholikusok
igen jó módját találták fel a külföldi kath. sajtót ügyeik s
bajaik iránt mindig hiteles tudósításokkal látni el ; azt teszik
ugyanis, hogy majd német, majd franczia nyelven írott levelezéseket küldenek felszólittatlanxil is az egyes lapokhoz,
melyek többnyire viszatekintő szemle alakjában tárgyalva a
folyó ügyeket, nem egy érdekes adatot, nem egy becses felvilágosítást hoznak; vagy legalább azt, mit már más lapokból merítettünk, hitelesen megerősítik.
Legújabban is hasonló levelet vévén, kihagyva azt, mit
már régebben, egyéb kutforrások után hoztunk ; az érdekesebbeket közöljük.
Hazánk, mondja legujabbi tudósitásunk, jelenleg két
kiváló egyéniséget gyászol, melyeknèk egyike az egyházi,
másika a katonai pályán kitüntette volt magát.
Julius 15-én meghalt, élte 83. évében de Preux Péter József, sioni püspök, ki e széknek 31 éven át disze volt. Benne
a svajczi püspököknek seniora mult ki. Mint minden svajczi
püspöknek, ugy a boldogultnak is elég kijutott a megpróbáltatás s zaklattatásból ; kivált 1847-ben, midőn az akkori
forradalmi rázkodtatások az ő széke körül is észrevehetőkké
tették magokat ; sőt mondhatni, hogy püspöki működésének
ez volt legnehezebb korszaka. Későbben élte vége felé az Ég
békésebb időket bocsátott rá, hála a vallási kormány bölcs
tapintatának, mely mint a freiburgi, katholikus lévén, józan
s békés elveket követ.
Egy nappal ezen kitűnő főpapnak halála előtt egy másik személyiség mult ki az életből, szintén magas korban:
Dufoure tábornok, életének 87. évében, ki a maga idején
Svajcz történelmében elsőrangú szerepet játszott. 1847-ben
ő volt az, ki az úgynevezett ,Sonderbunds-Krieg'-ben a
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többségnek, azaz a Protestantismus hadait vezénylette a kisebbségnek, azaz a hét katholikus kantonnak, az igazság s a
jogért küzdő harczosai ellen. Ha ez esetben a jogtiprás
szolgálatában állott is, ugy legalább barátai azt hozzák fel
mentségére, hogy egyrészt mint katona nem törődött .politikai' nézetekkel, mig másrészt főleg az ő érdeme, hogy ezen,
különben talán borzasztó arányokat felveendett polgárháború
a lehető legcsekélyebb vérontással s röviden befejeztetett.
Átmenve a berni viszonyokra, a levél mi olyant sem
tartalmaz, miről a ,Religio' olvasóit már régebben ne értesítettük volna, kivévén azon egy mozzanatot, hogy a berni
kormány legújabban már annyira viszi vakmerőségét, hogy
csendőreit most már franczia területre is átküldi, avégből,
hogy az oda menekült svajczi katholikusokat még ott is az
isteni tisztelet megtartásában akadályozzák. Egy ilyen csendőr nem régen, talán nagyon is otthonnak érezvén magát a
franczia területen, ott a hiveket mise közben zavarni s bántalmazni kezdé; sőt annyira ment, hogy a helybeli polgármestert ütlegekkel illette. Addig a nép, nem kevésbbé mint
az elöljáróság türelmesen nézte a betolakodottnak garázdálkodását; végre pedig mégis megunván a dolgot, a polgármester befogatta, s csak egy szintén száműzött svajczi papnak közbenjárására sikerült a kihágót az érdemlett büntetéstől megmenteni.
Átmenve a szentgalleni viszonyokra, tudósításunk Falk
plébános esetét emliti (,Rel.' 6. sz.) s elmondja, hogy e derék
papnak már társa akadt Steinmann flumsi plébános személyében, kit a kormány, mert állami piacet nélkül gyontatott (!)
a törvényszék elé idézett. Sőt mi több, mi a Svajczban hallatlan eset : egy lap, mely ezen eljárást nem épen dicsérendőnek találta, ezért szintén a kormány által perbe fogatott,
mire az országban eddig példa nincs; mert eddig nem volt
párt, nem volt pártvezér a szabad Svajczban, mely a sajtónak legfeltétlenebb, legkorlátlanabb szabadságát nem minden kételyen fölül állónak tartotta volna.
íme a lelkismeret, a vallás, az egyesülés, a szó s sajtónak szabadsága, ezek voltak ama kincsek, melyekkel a
katholikus democratia áldotta meg hazánkat, s kik mind ezt
elrontják, kik mindezt a .polgárisodás' nevében megsemmisítik, azok a mai .liberálisok'....
Belgium.
N a g y e m b e r h a l á l á t siratja ez ország; mert oly államférfit, parlamentaris szónokot s feddhetlen jellemű hazafit vesztett, minőt silány korunk csak igen
keveset terem. Dechamps Adolf.\ több ízben volt országgyűlési képviselő, államminister s Luxemburg tartományának
több éven át helytartója, meghalt f. hó 19-kén scailmonti
kastélyában, élte 69. évében, hoszu s fájdalmas, igazi keresztény türelemmel elviselt betegség s a végszentségek ajtatos vétele után, siratva nem csak számos rokonai s személyes barátai, hanem az egész ország katholikusai, sőt minden becsületes, bármily irányú ember által.
A boldogult családja Gent melletti, Melle nevű jószágán született 1807. jun. 18-án. Öcscse, a mechelni érsek s
Belgium prímása, három évvel fiatalabb. Adolf a liarminczas
években csakúgy nem tudott az akkori áramlatnak ellentállani, mint Lacordaire s Montalembert sem, — a ,Journ. des
Flandres' s a bruxellesi Emancipation1-ban Lamennais eszméit védelmezte, anélkül azonban, hogy e szerencsétlen el-

mét bukásában is követte volna. Mint a másik két fentnevezett ő is menté meg lelkét.
Dechamps Adolf tudós iró volt, elragadó szónok, tiszta,
megnyerő jellem, s oly válogatott finom modorú, hogy társalgása a képzelhető legkellemesebb volt, s szavai varázsának ritka ember ellentállani tudott. Kedélye szeretetre méltó
voltát nem közönséges költői ér is fokozta ; neve e téren is
tekintélyes helyen áll Belgium történelmében, illetőleg irodalmában.
Mint ministerrel először 1843-ban találkozunk vele,
mely évben Nothomb ministeriumában a munka s közlekedésügyi tárczát vállalta, s azt Nothomb visszalépése után is
még két ministeriumban megtartotta. Midőn 1847-ben az u.
n. liberális párt kerekedett felül, az ellenzékhez csatlakozott,
mignem 1855-ben a conservativek ismét kormányra jutottak. 1859-ben az alsóházba választatta magát s 1864-ben
fényes diadalokat ült az akkor Mechelnben megtartott kath.
congressuson.
Sit iIli terra levis ! Magas érdemeit s kitűnő tehetségeit nem egy külföldi fejedelem is méltánylá ; a boldogult
az osztrák Lipót-rend, a franczia becsület-, az olasz MóriczLázár, a porosz vörös sas, a német-alföldi s a hesseni, hasonnevű, oroszlán-, végre a bajor Mihályrend nagy keresztjét birta. Temetése f. hó 22-én a Bois d'Hainetől egy negyed
órányira fekvő Manage nevű falunak plébánia templomában lesz.
r
Oroszország.
A l l a m e g y h á z i állapotok.
Minő sorsban részesítenék az egyházat azok, kik azt megkötözve az államnak kiszolgáltatni akarják ; arra nézve
egy rövid pillantás az orosz államegyházi viszonyokra elég
felvilágosítást adhat. A ,& K. BIS e tekintetben egy lengyel lap után, Koszelew orosz szakadárhitü s érzelmű iró
tollából a következő, jellemző rajzot hozza:
„Egyházi viszonyaink, mondja az emiitett, nem csak
ki nem elégitök, hanem egyenesen olyanok, melyeket méltán s szivünk mélyéből sirathatnánk. Hivatalnoki kasztszellem, hivatalnoki uralomvágy s kapzsiság, rátartás s hiu
ambitio, ezek azok, mig magasabb rangú papságunkat jellemzik, összes működését vezérlik s irányozzák ; az alsóbb
papság ellenben olyaténképen teljesiti kötelességeit, mint
például a szabó ruháit, vagy a varga csizmáit csinálja, csakhogy, ha nem is kényelmesen, de legalább az éhhalál ellen
biztosítva vergődjék keresztül az életen.
Magasabb rangú főpapjaink annak daczára, hogy
szerzetesek, mégis nagyon szeretik a rendjeleket és kitüntetéseket, oly annyira, hogy erre nézve leghiubb világi urfiainkkal bátran vetélkedhetnek. Továbbá egytől egyig kész
zsarnokok, kik az alájok rendelt papsággal még ma is ugy
bánnak, mint földesuraink régebben parasztjaikkal szoktak.
Azután az anyagi előnyöket épen nem vetik meg; templomok beszontelése, temetések s más papi ténykedésekért legszívesebben tetemes pénzösszegeket fogadnak el, s annál
szivesebben, mennél többet.
Bureaucraticus sokat-firkálás s formalitás-hajhászat
dolgában polgári hatóságainkat még felülmúlják, azzal pedig, váljon a szerzetes és világi papság a néptanitással, vagy
egyáltalán bármi hasznos dologgal foglalkozik, nem törődnek.
Innen van, hogy zárdáink legnagyobb része épen nem
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csak jó példát Dem ad a népnek, hanem egyenesen rászedi,
megcsalja, elrontja: mert azokban nem jámborság s felebaráti szeretet, hanem önzés s botrány honol. A mi ellenben a
világi papságot illeti, igaz ugyan, hogy miséz, bizonyos imákat recitál, bizonyos külső cselekedeteket végez, de aztán
rajta is van, hogy ezért mennél nagyobb stólát erőszakoljanak ki hiveiből, a többiben aztán nem törődik velők. De
aztán nincs is becsülete senkinél s egyik igen elterjedt orosz
közmondás azt tartja : „Atyuska (a pópa) nem csak az eleveneket nyúzza, hanem a holtakat is".
A legnagyobb baj s botrány pedig az, hogy papságunk közt legújabban a nihilistáknak, semmitsem hívőknek
száma roppant arányokban terjed. Ha az ember látja, mint
végzik ezek a papi functiókat, miképen beszélnek, néha a
legledérebb társaságban s gyakran a pálinka mellett, arról
mit igaznak, szentnek kellene tartamok ; ha botrányos
életmódjukat szemléli, akkor csakhamar arról győződik meg,
hogy mind ennek vége csak minden hit s vallásos érzületnek
vége lehet.
Igy ir egy orosz, világi iró az ottani egyházi viszonyokról, s igy nyilatkozik minden elfogulatlan, igazságszerető elme, nem csak az orosz, hanem mind azon egyházakról, melyekbe az állam kényekedve szerint belekormányoz ;
tüzetesen a német protestantismusról is, mely sok tekintetben a szakadárságnak méltó concurrense. Ha a kath. egyház más alakban mutatja magát a szemlélőnek, akkor ezt a
római sziklának köszönheti, s annak, ki mint Péter utódja
azon kétévezred óta őrt áll, s az Ur szeplőtelen jegyesét inkább a vértanúság ösvényein vezérli, semhogy az állam jogtalan szolgálójává lealacsonyulnia engedné.

VEGYESEK.
— Virchow és társai, hallomás szerint a jövő poroszországgyülési idény alatt indítványt fognak tenni hitfelekezetlen köztemetők behozatala iránt. Ezzel együtt terjed a
hullaégetési mozgalom is. — Reichensperger Ágoston, a
porosz centrumpártnak ezen kiváló tagja, a jeles tudós s iró,
nyugdíjaztatott. Ülnök volt tudvalevőleg a kölni főtörvényszéknél. Nyugdíjaztatása kétségenkivül azon magatartással
függ össze, melyet mint becsületes katholikus az egyházpolitikai téren követni kénytelenült. — A porosz állami hivatalokban eddig szokás volt, a katholikus hivatalnokokat
egyházi ünnepeiken végképen, minden szolgálattól felmenteni ; legújabban pedig csak 2—3 órára bocsáttatnak el, isteni tiszteletre ; a zsidó s egyéb ,vallású' hivatalnokokra nézve
pedig a régi kedvezmény ezentúl is fentartatik.
— Jeles conclusiót tesz a protestáns ,Schles. Ztg.' egy
,Das Bibellesen in der Schule' czimü czikkben, melynek végén ezeket mondja : „Tehát ki kell venni a bibliát a gyermek
kezéből. Elte 20-dik éve előtt senkinek sem kellene a bibliát
kezébe adni ; legfelebb csak jegyzetekkel ellátott kivonat
alakjában" . . . . Ha nem tudnók, hogy a protestantismus a
felvilágosodottság, a katholicismus pedig a szellemi sötétség
vallása ; ha nem tudnók, hogy Luthernek egyik főérdeme,
hogy a bibliát „a pad alól hozta elő" ; ha már oly régóta ne
bámulnók a biblia-társulatok működésének nagyszerű eredményeit, akkor azt gondolnók, hogy e protestáns lap saját
esze után egyszer valami okosat is mondott, igy pedig egyszerűen constatálni kell, hogy e legújabb protestáns bölcseség is csak plagium a katholikus egyház régi, üdvös szokása
nyomán.
— Herczeg Schwarzenberg Frigyes bibornok, prágai
érsek ő főmagassága folyó hó aug. 15-kén üli ez utóbbi minőségében 25-éves jubileumát, született 1809. april 6-kán,
1833. jul. 25-kén szenteltetett pappá és 1836. május l - j é n

salzburgi érsekké. Bibornokká 1842. jan. 21-én neveztetett,
XVI. Gergely pápa által, ugy hogy mint ilyen az osztrákmagyarországi bibornokok seniora.
— A berni kormány az ottani ókatholikus- ,hittani'
karhoz világit nevezett az egyháztörténelem tanárává, dr.
Wockert, ki eddig Döllingernek magántitkára volt.
— Párisban jul. 11-én Littré, az ismeretes természettudós, Chavée és Ferry vétettek fel a Clémente-Amitié
czimü páholyba, mi nem annyira azon vastagon materialisticus beszéd miatt figyelemre méltó, melyet Littré feleletül a ,rituálé' ezen kérdésére felolvasott: „Mivel tartozik
ön Istennek" ; mint inkább azért ; mert e háromnak felvétele bevallottan azon .érdemek' miatt történt, melyeket
az atheismus körül szereztek, mint beköszöntő beszédeikben ezt Ferry s Chavée is hangsúlyozták. „A vallások
— mondá Ferry — mindig s mindenütt a democratia ellenségeinek mutatkoztak, tehát az újkor szelleme által irgalom nélkül nyomandók el". Szép tőle, hogy a páholy
mégis végre valahára e téren is leveti az álczát. Érdekes mozzanatul még azt említhetjük, hogy Littré, midőn
lioszadalmas beszédének egyik helyén Darwin hívének vallotta magát s a majmot az ember legközelebbi rokonának
mondta, egy hang által e szavakkal szakittatott félbe :
„Vén majom, hallgass már egyszer!" . . . . mi a mester csendet rendelő kalapácsát nem kis ingerültségbe hozta. A komédia után nagyszerű díszebéd volt, melyen 300 szabadkőműves ,nővér' is vett részt.
— A budapest-krisztina-városi B. Asszony Icegylcépe.*)
Midőn 1630-ben Budát és környékét a dögvész pusztította,
Franczin Péter budai választott polgár és kéményseprő-mester azon fogadást tette, hogy ha az Ur őt és övéit a dögvésztől megmentendi, akkor a szülőföldén, Milánóhoz közel,
a vigezzói völgyben fekvő Dire helységben levő kegyhelyre
fog zarándokolni, mely del sangue — vérkép — nevet visel,
mivel egy gonosz kővel sértette e képet, melynek következtében máig is vércseppek látszanak a B. Szüzet ábrázoló
kép homlokán. Franczin beváltotta fogadását, és az ottani
kép másolatát magával hozta Budára, hol szántóföldjén, azon
a helyen, mely fölött 1495-i decz. 8-án, mint Bonfin Antal
irja, a budai lakosok a Boldogságos Szüzet a felhőkben látták, egy kápolnát építtetett. A képet innen először a budai
prépostságba, azután a jezsuiták templomába vitték. De a
nép nem hagyta el, mi miatt Eszterházy Imre herczegprimás a képet a kápolnába visszaviteté.
Midőn 1739-ben a dögvész újra pusztított a lakosok
közt, a budaiak julius 13-án nagyszerű körmenetet rendeztek e kápolnához, melynek harangjai megszólaltak, daczára,
hogy katonák őrizték, ugy hogy senki sem közeledhetett
hozzá. A körmenet után a dögvész megszűnt.
A kápolnában eleinte budai karmeliták, később a sz.
ferencziek végezték az isteni szolgálatot, végre pedig plébánost kapott.
1795-ben sept. 13-án, Mária névnapján, Kondé Miklós belgrádi felszentelt püspök és esztergomi vicarius
Batthyán József bibornok és herczegprimás jelenlétében a
mostani templom alapkövét tevé le. 1797-ben pedig a Nagyboldogasszony ünnepét követő vasárnapon, a most nevezett
püspök a templomot fölszentelte, és a kegyképet a főoltár
fölé helyezte, mely máig a B. Szűz tisztelői által ott tiszteltetik.
Kegyeletes adakozások.
Az üldözött svajczi katholikus papoknak : Blümelhuber
Ferencz, esztergomi kanonok
10 frt.
*) ,Havi Füzetek1 4.-éből ; szerk. Winter Á. pestbelvárosi káplán,
évenkint 12 füzet ; 1 ft.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Lelkipásztorkodási tárgyalások.
(Folyt.)

Utolsó czikkemben (I. 52.) a thema választásáról s a predikáczió t a r t a m á r ó l Ígértem egyetm á s t ; ma beváltom szavamat.
Óvakodjék a szónok, n a g y o n sok t á r g y a t venni
fel egyszerrè, e g y s u g y a n a z o n predikáczióba ; ink á b b kevesebbet, de aztán mennél jobban, alaposabban. E z t több okból sürgősen a j á n l h a t o m . Először
m á r csak azért is, mert ilyetén bölcs oekonomia az
a n y a g lelkismeretes feldolgozását s a hallgatók részéről beható átértését n a g y o n megkönnyiti. H a az
ember sok különféle, t a r t a l m i l a g egymástól messze
fekvő t á r g y a t vesz fel u g y a n e g y szónoklatba, a k k o r
minden egyesnek megértését nagyonis megnehezíti, s nem sokára a nehézkes, untató szónok hírébe j u t ; ezzel pedig működésének vége ; szónoklat á n a k hatása többé nem lesz.
E g y másik ok,amiért jó,inkább kevesebbet venni
fel a predikáczióba, mintsem többet, az, h o g y ha a
pap a n n y i t vesz fel egyszerre, s következőleg a
fel vetteket csak m i n t e g y currendo t á r g y a l j a , egyn e h á n y év alatt kimeríti magát, s majd nem tudja,
h o n n a n vegyen a n y a g o t s themát a folytonosan
szükséges, u j predikácziókra ; — „kipredikálja mag á t " ha szabad-e germanismussal élnem. Teszem
a z t : valaki az ellenség szeretetéről, v a g y például
azon kötelességről beszélne, h o g y bocsássunk meg
ellenségünknek is, s a k k o r ezen pontokat venné
fel: kinek, miért s miképen kell megbocsátani —
a k k o r egyszerre merítette ki az egész t á r g y a t , s ha
későbben még egyszer u g y a n é kérdésre kerülne a
sor, mit fog mondani ? Azért e g y a k o r l a t i intést
főleg oly t h e m á k n á l kell szém előtt tartani, melyek
előreláthatólag többször fordulhatnak elő, s i n k á b b

u g y intézni el a dolgot, h o g y az ember minden
egyes pontról külön k ü l ö n predikácziót t a r t s o n ;
n e h o g y aztán, ha előbb nem is, de minden bizonyn y a l a következő évben, midőn u g y a n a m a z evangélium ismét olvastatik, f e n a k a d j o n .
V a n aztán egy másik rosz szokása igen sok hitszónoknak,mely által felette sokat á r t a n a k magoknak»
s ez az ; h o g y szörnyen hoszadalmasan prédikálnak.
Nézetem szerint közönséges vasárnapi predikácziónak nem lenne szabad tovább tartania fél-,
legfelebb h á r o m n e g y e d óránál. H a a hitszónoklat,
mint az sok helyt divik, a mise alatt tartatik, a k k o r
ezt épenséggel szigorúan "követelni lehet, sőt kell is.
Délutáni hitszónoklat, teszem azt : testvérületi á j t a tosság alkalmával, még rövidebb lehet, ép azért,
mert az egész ajtatosság amugyis több időt vesz
igénybe. H a ilyenkor a predikáczió túlságosan
hoszu, a k k o r a n n a k befejezése u t á n sokan, kiket
részint házi viszonyaik, részint testi gyengeségök.
részint más okok kényszerítenek rá, e l h a g y a n d j á k
a templomot, k i k ekként az ajtatosság hátralevő
részét, s ezáltal talán testvérületi kötelmöket mulasztják el; pedig ennek teljesítése r á j o k nézve legalább is oly fontos, ha nem fontosabb, mint a hitszónoklatnak meghallgatása. Némileg másképen
áll a dolog bizonyos alkalmi szónoklatok , például
böjti predikácziónál, — ezek valamivel t o v á b b
t a r t h a t n a k , de egy óránál hoszabbak ezek se legyenek , különben a hallgatók k i f á r a d n a k , sőt
vajmi k ö n n y e n elkedvetlenednek is; ezzel pedig
vége a predikáczió h a t á s á n a k .
Salesi sz. Ferencz n a g y o n ajánlotta a rövid
predikácziókat, s az ő korabeli h i t s z ó n o k o k n a k á l t a lános, kiváló h i b á j o k u l a hoszadalmasságot rótta
fel ; s midőn egyszer valaki ezt az ellenvetést tevé
neki : „Miként nevezheti az előnyt hibának, s a
9
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gazdagságot h i á n y n a k " — akkor ekként felelt:
„Mennél több venyige van a szőlőtőkén, annál kevesebb a szőlő. A szószaporítás soha sem leszen
nagyhatású. Olvassa csak a szentatyák homiliáit s
hitszónoklatait, s lássa, mily rövidek azok ; — pedig velősebbek valának s hatásosabbak, mint a
mieink ! Higyje el nekem, tapasztalás, s pedig hoszu
tapasztalás nyomán beszélek : mennél többet mond
ön, annál kevesebbet jegyeznek meg magoknak
hallgatói — ellenben : mennél rövidebb lesz, annál
többet használand azoknak. A ki hallgatóinak emlékező tehetségét tulhalmozza, megsemmisiti azt,
csakúgy, mint a lámpát is eloltjuk, ha túlságos
sok olajt öntünk bele, vagy megöljük a növényt,
ha túlságosan öntözzük".
„Ha a beszéd nagyon hoszu, akkor a közepén
már elfeledtük kezdetét, végén pedig közepét is.
Még középszerű hitszónokok is tűrhetők, ha röviden szólnak, de a legjobbak is terhünkre válnak s
untatnak, ha végnélkül beszélnek. Nem ismerek kiállhatatlanabb embert, mint oly hitszónokot, a ki
nem képes, beszédét jókor befejezni".
Assisii sz. Ferencz szerzetesrendi szabályaiban
különösen inti fiait, hogy hitszónoklataikból az ildomos rövidséget ne száműzzék.
Menjünk már át n é h á n y más hibára is, melyek
nem a n n y i r a az ékesszólástan, mint inkább a prudentia pastoralis szabályaiba, sőt néha a lelkészi
hivatal még magasabb kötelmeibe is ütköznek.
Ilyen az, ha a hitszónok oly hangon beszél a
bűnökről, mintha azokat nem sokra venné. Nem
szabad azt a csekélyekről sem tenni ; nehogy hallgatóinkat még ezekre nézve is közönyösekké teg y ü k . De a másik véglet sem jó, mint egyáltalán
semmiféle véglet; azért ne dobálódzék a szónok
folytonosan halálos bűnökkel a szószéken s ne
mondjon olyanokat is halálos bűnöknek, mik nem
azok ; mert quotidiana vilescunt, a hallgatók eltompulnak, a szónoknak túlzásait mindannyi szóvirágoknak kezdik nézni, s végre már nem is hallgatnak rá ; szavai elvesztik hatásukat. Ismertem
egy igen derék, becsületes s jámbor plébánost, kinek az a szokása volt, mindent csak halálos bűnnek declarálni, minek vége az lőn, hogy hivei őt
egyszerre csak „az öreg halálos-bünös"-nek elnevezték ; . . . . pedig csakugyan feddhetlen életű öreg
vala ; — ezért azt mondom : ne quid nimis !
Ne hozzon a hitszónok olyanokat a szószékre,
miket a gyónásban hallott vagy tapasztalt. Ez legalább egy részét a hallgatóknak mindenesetre meg-

hökkenti, ha mindjárt a legáltalánosabb kifejezésekben történik is. Egyáltalában azt tanácsolnám,
hogy ne beszéljünk a szószéken sokat arról, h o g y
mit teszünk mint gyóntatok. E két dolog oly különböző, hogy nem igen lehet a legnyilvánosabb
helyen a papi működés eme legtitokteljesebb részéről értekezni. Jól megjegyezve: nem azt mondom,
hogy ne beszéljen a pap a gyónásról; hanem csak
azt tanácslom, hogy magáról, mint gyóntatóról, a
gyónószékben követett rendszeréről sat. ne beszéljen ; mert könnyen félreértésre adhat alkalmat, s
önkénytelenül is azon veszélynek teheti ki a papot,
hogy a sigillumot, bárcsak indirecte is megsértse.
Itt per associationem idearum egy adoma jut
eszembe, melyet elmondok ; mert olyan papról szól,
ki magáról mint gyontatóatyáról prédikált. Azt
akarta ugyanis mondani, hogy minden nap, a szentmisében valamennyi gyóntatógyermekéről megemlékezik, s ezt i g y f e j e z é k i : „Mindennap valamennyi
gyóntatógyermekemet a patenára teszem" — mire
csak igen roszul elnyomott ,derültség' a hivők részéről lőn jutalma ; mert — a nagyszerűt a nevetségestől csak egyetlenegy lépés választja el !
Egyszer mégis majd összevesztem öreg plébánosommal. A bevezetés-, exordiumról vitáztunk. O
azt állitotta hogy az exordiumnak nyugodtnak s egyszerűnek kell lennie, olyannak, hogy abban szerfelett
sok különböző, s kiválólag, h o g y u. n.,gyújtó' gondolat ne legyen. Ezt két okból állitá: először a hallgatóság miatt; mert ha azt mindjárt eleinte ama
bizonyos gyújtó szólamok által felsarkantyuzzuk,
akkor, nem lévén képes emez emelkedett kedélyhangulatot az egész predikáczión át végig megtartani, ellankad, mi a szónoklatnak hatását tetemesen
csökkenti. Másodszor pedig avval okadatolá nézetét,
miszerint jó és hasznos, ha a hivőknek lelkesedése
a predikáczio alatt fokonkint nő, ez pedig nem lehetséges, ha mindjárt kezdetben, mint mondja:
„nekiugrasztjuk" —
É n az ellenkezőt állítottam ; mert n e k ü n k a
papnöveldében azt mondták, hogy az exordium ann á l jobb, mennél érdekfeszítőbb. Miután sokat s
hoszasan össze vissza vitáztunk volna, öregem végre
azzal fejezte be az eszme- s szócserét, hogy mondá :
„ E n nem ugy értettem azt, hogy minden exordium
lehetőleg unalmas legyen, hogy mindegyik e szavakkal kezdődjék:,Olvassuk a mai szent evangéliumban' — hanem csak azt akarom ezzel mondani,
hogy a bevezetés nem beleugrás in médias res :
azonban próbálja meg, öcscsém uram, majd meg-
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látja, hogy más az elmélet s más a gyakorlat; — meglehet, hogy tévedek", tevé hozzá, vele született szerénységében. En pedig csakugyan sok éven át figyeltem meg a dolgot, saját magam és másoknak is predikáczióiban, s ugy tapasztaltam, hogy amit az öregem mondott, az az aranyszabály, a másik pedig legfelebb mint kivétel jöhet tekintetbe,
mint exceptio, mely a regulát megerősíti. —tv.— (Folytatjuk.)

A bois d'liainei élő kereszt.
Luiza természetfölötti élete.
Luizának a stigmák megjelenése után lehetetlen volt
pénteken valamit ennie. A többi napokon evett ő ugyan v a lamit, de azt is csak némi nehézséggel. Étvágya azonban
napról napra mindinkább fogyni kezdett, mig végre teljesen
megszűnt. Tápláléka azelőtt is mindig egyszerű és mérsékelt volt. Egy kevés kávé vagy tej, szegényes leves, egy
szelet vajas kenyér, egy alma, csekély főzelék volt mindennapi eledele; kávén és tejen kivül tiszta viz volt az ő egyedüli itala. Igy élt ő egész a stigmatizatio beálltáig. Ekkor
fokonkinti változás köszöntött be és Luiza 1871. márczius
30-kán, a liétfájdalmu bold. Szűz ünnepének előestéjén,
utoljára volt képes nagyobb nehézség nélkül enni valamit.
E naptól fogva egész u. a. évi april 9-ig semmit sem volt
képes magához venni és csak néha-néha kevés vizet nyelhetett le. April 9-én (húsvétvasárnap) csak a legnagyobb
eröködéssel volt képes egy darabka kenyeret és másnap egy
almának felét megenni; kedden és szerdán (apr. 11. és 12.)
ismételten akart kevés levest enni, de siker nélkül ; csütörtökön megtett minden lehetőt, hogy a hétfőről maradt almának második felét valahogy megehesse; de gyomra nem
tűrte meg és csakhamar az egészet kiadta, s a jó Luiza csak
nehezen birta a délelőtt ivott kevés vizet is gyomrában
tartani.
Az evés és ivás e lehetetlensége Luiza anyját és nővéreit a legnagyobb aggodalomba ejtette; rajta is v o l t a k ő k
minden erejökkel, hogy Luiza velők együtt egyék valamit.
Luiza a sürgetésnek sokszor engedett ; de bármily keveset
vett is magához, a gyomor azt rögtön visszaadta. Niels ur
felszólittatott, hogy Luizánál az egyházi engedelmességet is
érvényesítse. Az engedelmes Luiza a parancsot a legkészségesebben teljesítette, habár engedelmessége nagy fájdalmakkal volt összekötve. Luiza a plébános s az anya parancsára mindent megtett ; de gyomra semmit sem volt képes
magában tartani. Az 1871. májushó elején naponkint kellett
valami keveset ennie ; de a szokásos gyomorémelygés és hányás azonnal jelentkezett, s ő csupán 2—3 korty vizet volt
képes nagy eröködéssel gyomrában visszatartani. Igy volt
ez május közepén is ; ekkor, hogy a parancsolt vízmennyiséget gyomra könnyebben megtarthassa, abba a lourdesi
vagy la salettei vizből is adott koronkint néhány cseppet.
Május végén, parancsolat folytán, majd egy salátalevelet,
majd darabka burgonyát, majd egy kanálnyi levest evett
meg; de e csekélység is, alig hogy gyomrába ért, nagy f á j dalmak között azonnal kijött. Igy folyt le junius hava is. E
kinzások néhány hónapon át folytattattak és Luizának minden lépésére a legnagyobb figyelem fordíttatott. Miután
végre az illetők meggyőződtek, hogy itt változtatást tenni
többé nem lehet, a szegény jó Luizát nyugton hagyták.

Maga az aggódó anya is látván, hogy gyermeke a legjobb
egészségnek örvend és a többivel együtt mitsem csökkenő
kitartással dolgozik ; látván, hogy előbbi vidámsága és szine
mi változást sem szenved, megnyugodott. Luiza ma is oly
mértékben birja teljes erejét, hogy a fárasztó napi munka
után, ha a faluban beteg találkozik, éjjel az egész gondozást magára vállalja és másnap reggel mégis oly vidoran
lát újra munkájához, mintha jól étkezett és egész éjjel
aludt volna.
Csudálatos dolog : Luiza naponkint áldozik és az imádandó oltáriszentség neki a legkisebb kellemetlenséget sem
okozza. Igen ; mert az oltáriszentség nem többé kenyér, hanem Krisztus Urunknak teste a kenyérszin alatt; a kenyér
állaga, lényege, vagyis az, a mi a kenyeret kenyérré teszi,
Krisztus Urunk szavainak isteni ereje által a szent misében
elenyészik, és csak a szinek (az iz, a szin, a szag stb.) m a radnak meg. Ezen bámulandó tünemény több kisérietre
szolgáltatott okot. Ily kisérlet Luizán 1871. aug. 12-kén
egy meg nem szentelt ostyával tétetett. Niels ur ugyanis e
napon több tanúnak s ezek közt a passionista Szerafin atyának jelenlétében Luizát a sz. mise után a plebánia-házba
hivatta el, és meghagyta neki, hogy a szentmisében használni szokott ostyákkal egyenlő nagyságú, de meg nem
szentelt ostyát egyék meg. O engedelmeskedett, de az ostyát
csak nehezen nyelhette le és néhány perez múlva arczán
nagy fájdalomnak kinyomata tűnt fel. Elővette tehát azonnal zsebkendőjét és gyomra nyálkás folyadékot adott ki.
Niels ur kérdezte őt : honnan származik eme folyadék ? s ő
feleli, hogy 48 óra óta semmit sem ivott. Későbben pedig
igy szólt : „Ugy érzem, mintha gyomromban valami piszok
volna, mely kifelé tör". A hányás ingere még azután egy
ideig tartott, de mit sem volt képes kiadni. Niels e kísérletet többször ismételte, de mindig ugyanazon eredménynyel.
„Ha eszem, mondá egy izben Luiza, gyomorfájást érzek ; és
ha már mindent kiadtam, a fájdalom azonnal megszűnik" ;
mig előbb, hahogy roszul lett, teste még a hányás után is
beteg maradt. 1871. szept. 2 - k á n Ponceau, tournayi általános helynök, Niels és P. Szerafin jelenlétében vele egy k i sérlet tétetett. Luizának az emiitett urakkal kellett reggeliznie, Ponceau ur egy csésze kávét és '/s lat kenyeret tett
eléje. A szegény jó lélek szót fogadott, de a fájdalom csakhamar borzasztóan kezdte marczangolni öt, és neki sietve
kellett a tűzhely legközelebbi széntartóját igénybe vennie.
De a püspöki helynök meghagyta neki, tegyen meg mindent,
hogy ne hányjon. Az erőszakosan visszatartott hányás tehát rövid időközökben tört ki ; de a szegény leánynak e természetellenes küzdelem folytán kimondhatlanul sokat kellett
szenvednie. Ponceau ur végre mintegy 3/4 órai próba után
visszavonta parancsát ; a hányás ingerének erőszakos leküzdése ugyanis veszélylyel j á r és könnyen vérhányást idézhet elő.
Lateau Luiza tehát 1871. márczius 30-tól kezdve földi
étel és ital nélkül él. Koronkint ő még kísérleteknek vettetik ugyan alá, váljon gyomra fájdalom nélkül bevesz-e
mégis valamit; de az 1871. év végétől fogva a kísérletek
hoszu sora folytán mindenkiben azon meggyőződés érlelődött meg, hogy életének fe< tartására semmi táp sem szükséges, sőt hogy gyomra semmiféle tápszert többé nem is
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fogad el. Ez oly elvitázhatlan történeti tény, melynek valódiságáról százan és százan az egyházi és világi rendből, kivált az orvosi karból győződtek meg, és melyet természeti
okokból megfejteni teljes lehetetlen. Be kell vallani, hogy
itt az Isten ujja van ; itt egy földönfeletti hatalom működik ;
itt a sirontuli világ egy bámulatos és kimondhatlanul vigasztaló jelenete szövődik le a vallási kétségektől marczangolt emberiség előtt !
Ehhez járul még azon nem kevésbbé csudálatos tény,
hogy Luiza már 4 év óta nem is alszik. Miután a töviskoronának jelvénye fején megjelent (1868. szept. 25.) álma
mindinkább fogyni kezdett. Már régen azelőtt is csak nagynehezen birt az ágyban maradni, s az éjnek legnagyobb részét a széken csendesen ülve, olvasóját kezében tartva és
lelkét Istenhez emelve töltötte el ; végre azonban álma teljesen elmaradt. A plébános többször parancsolt rá, hogy az
ágyba menjen ; ő ugyan engedelmeskedik, de 4 év óta aludni
épen nem bir. Es Luiza él és a legjelesebb orvosok véleménye szerint a legvirágzóbb egészségnek örvend, és nem eszik
és nem alszik már — 4 esztendő óta : ez oly tünemény, melyet csakis a mindenható Isten közbelépése által lehet megérteni, — oly tünemény, mely előtt az oktalan hitetlenségnek szégyenkezve kell félrevonulnia, — oly tünemény, melynek természetfölötti jellegét oly kevéssé kell bizonyitgatni,
mint nem kell annak sem, hahogy szemeink előtt valaki a
sirból támadna fel, vagy ha egy szikla a légbe emelkednék

érthetőbben hirdesse ennek a föld sarához olyannyira tapadott világnak, miszerint az embernek végrendeltetése nem
enni, inni, aludni, nem a test rendetlen hajlamait követni,
hanem a jó Istent, a Luiza által hozzánk oly végtelen szeretettel szóló kegyes Ur Istent megismerni, Öt szeretni, Neki
szolgálni s egykor üdvözülni. Luiza a jó Isten által közöttünk emelt „élő kereszt", melyre Ot Maga a szeretet vérpiros betűivel irta fel e legnagyobb jelentőségű szavakat :
„Ugy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát
adta, hogy minden, aki O benne hisz, el ne veszszen, hanem
örök élete legyen. Aki Őbenne hiszen, meg nem Ítéltetik ;
aki pedig nem hiszen, már elitéltetett, (az ilyen önmagát
elitélte és elkárhoztatta) mert nem hisz az Isten egyszülött
Fia nevében". 2) Az esztergomi basilika homlokzatának
arany betűi azt hirdetik velünk, hogy „az ott fenn valókat
keressük ;" 3) a jó Isten bölcs hatalma által csudálatosan
emelt ez ,élő templom'is hathatósan int arra mindnyájunkat,
hogy „az ott fennvalókról elmélkedjünk, nem a földiekről". 4 )
Mert örök igazságot tartalmaznak Krisztus Urunknak ama
szavai : „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja ? vagy mi váltságot ad
az ember lelkéért !" 6)
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Pest, julius 25. M i t t e r v e z n e k D e b r e c z e n b e n . Mióta a fensöbb oktatás ügyébon a vallás és közoktaés támasz nélkül ott függve maradna!
Azon mindenható tásügyi minister ur beadta törvényjavaslatát; már jó idő elerő, mely a feltámadottaknak testeit földi étel és álom nél- múlt. Nincsen e felett okunk miért sajnálkozni, mert mint ez
kül tartja fenn, fentartja Luiza erejét is, hogy bennünk a időben kimutattuk, a törvényjavaslat egyenesen ugy volt
feltámadásnak, a túlvilági létnek a bün által elhomályosi- készítve, ho gy a katholikusok azáltal kiszorittattak volna
tott hitét a napfénynél is ragyogóbb világosságba helyezze ; egyetlen egyetemükből, mig másrészt a protestánsoknak
azon mindenható bölcseség, mely a kath. egyházat alapí- annyira meg lett volna könnyitve feladatuk az egyetem alatotta, mely azt 18. század bősz küzdelmei között — a világ- pításában, hogy alig számba vehető áldozat mellett, semmi
tól, a világ hatalmasaitól teljesen elhagyatva — virágzó mást nem kellett volna tenniök, mint jogakadémiáik nevét
állapotban megőrizi, Lateau Luiza — ezen, hogy ugy mond- ,egyetem'-re változtatni és készen lettek volna azonnal a
jam élő csuda — által is tesz már éveken át arról kézzel protestáns egyetemek. A ministeri beterjesztés óta ez az ügy
fogható bizonyságot, hogy a kath. egyház az ő müve, az ő az országgyűlésen pihent, de annál nagyobb buzgalommal
országa, melyet a rosz világ épen azért üldöz, mert az nem tárgyaltatott, nem ugyan a katholikusok, hanem a protese hamis, képmutató világé; de melyet a jó Isten megdicsöit, tánsok közt, mint kik megvallva őszintén, résen vannak
mert az egyház az ő tulajdona. A világ, mely sz. János sze- mindenütt, hol saját érdekük szóban forog. Különösen Debrint *) gonoszban fetreng, az üdvözitő egyház szellemi ha- reczenben elhatároztatott egy protestáns egyetem létesitése
talmát tagadja, s az Isten e szellemi hatalmat előtérbe tolja, és mint látszik elhalasztást eddig csak is azért szenvedett,
azt nem csak észszel, természetesen: józan, becsületes ész- mert a superintendentia kellő anyagi alappal, bár mint
szel, hanem kézzel is foghatóvá teszi. Tagadja bár a ker. mondják, az nem nagy, eddig nem rendelkezett, sem kellő
világnak egy része Krisztus Urunknak az oltáriszentségben módozat nem találtatott az alap előállítására.
való jelenlétét, s a hoszutürő, irgalmas, szeretetteljes Isten a
Az eszme azonban mai napig él, sőt a debreczeni
kath. egyház hitének eme fenséges, az örök szeretet Istené- ,Evangéliumi Prot. Lap.' 28-ik száma egy czikket is közöl,
hez teljesen méltó és kimondhatlanul vigasztaló titkát L a - mely nem csak a debreczeni tervezet mellett melegen felteau Luizában a legszebb, legtisztább fénynyel övezi körül. szóllal, hanem módozatot is közöl, mely szerint tagadhatatAz, ki az ószövetségben választott népét a pusztában az ég- lanul a legkényelmesebben lehetne és pedig nem csak Debből hullatott mannával táplálta ; Az, ki az uj szövetség vá- reczenben, hanem bárhol is protestáns egyetemet alapitani.
lasztott gyermekeit a földi élet komor pusztájában, a földi A terv a czikk szerint nagyon egyszerű. Debreczen czikvándorlás e szomorú pályáján egy uj mennyei étellel, t. i, kező hallomása szerint elhatározta kölcsönt felvenni, ugyansaját sz. testével akarta táplálni az örök életre : Az a maga ezeu gyűlésben az is kimondatott, hogy ha Debreczen felmindenható Igéje által megszentelt eme kenyeret Lateau épiti a gazdasági tanintézetet, felállitja a reál- és kereskeLuizában is akarja megdicsőíteni.... Luizát a jó Isten kö- delmi iskolát, a nagy vendéglőt, a város főutczáit kiburkolja
zénk helyezte, hogy ő némán bár, de minden emberi szónál stb. minden alapja meglesz vetve Debreczen nagyságának.
i) I lev. 5 , 1 9 .
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) J á n . 3, 16—18. — 3) Kol. 3, 1. -
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) Kol. 3, 2. — s) Máté, 16, 26.
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Czikkező ellenben azt állítja, bogy Debreozen nagyságának,
fénykorának legfőbb alapját az egyetem fogja képezni. Nem
felekezeti intézetet állítani Debreczenben a kormány feladata. Ha a kormány, úgymond, Nagy-Váradon jogakadémiát, Aradon államgymnasiumot stb. épített, építsen a magyarság fővárosában is. De a protestáns egyetemet felállítani, az főleg Debreozen feladata. íme mostan Tisza Kálmán, a mi emberünk, a belügyér, a helyzet ura, a magyar
kormányban Mindenható s Debreczennek igazi jóakarója.
Általa sokat kieszközölhetünk az említett tekintetben. Ha
Debreozen kész az egyetemre 40—50,000 frtot áldozni, az
egyetem készen van. Pestvárosa tanügyi rendes budgetje
évenkint félmillió.... ehhez képest Debreczentől 50,000 frt.
még nem is túlságosan sok volna, stb. Vagyis x-öviden : a debreezeni protestáns egyetem megalapításához semmi más
nem kell, mint hogy Debreczen adjon évenkint 50,000 frtot
és Tisza Kálmánt mint belügyér is tegye meg a magáét.
Sokat idéztünk e czikkből, tottiik pedig azt szándékosan azért, hogy t. olvasóink eléggé tájékozhassák magokat
mind magára az ügyre, mind pedig reflexióinkra nézve, de
mivel az ügy különben is nagy fontosságú Legkevésbbé
sincsen nekünk szándékunkban mondani, hogy Debreczenben ne legyen protestáns egyetem, de van, igenis van kifogásunk a módozat ellen, melylyel azt czikkező létesíttetni
akarja és pedig van kifogásunk az ellen, hogy Debreczen
mint város és Tisza Kálmán mint belügyér nyújtsanak segédkezet a protestáns egyetem felállításához.
Nem azt mondjuk, hogy jól van, de tény, hogy felekezetnélküli államban élünk, tény, hogy törvényben ki van
mondva, hogy ha valamely község, valamely felekezeti
iskolát segélyez, hogy ugyanezt tartozik tenni más felekezetekkel is. Debreczen városáról nem ismeretlen dolog, hogy
ott a protestáns iskolák nagyszerű városi segélyezésben részesülnek, legújabban is hirdettetett, hogy a város az újonnan szervezendő prot. jogakadémiánál, ha jól emlékezünk
két tanárnak, de egynek bizonyosan magára vállalta fizetését. Kérdés : váljon Debreczen városa aránylag eleget tett-e
eddig más felekezetnek a törvény értelmében ? kérdés : lehet-e, szabad-e, a törvénynyel megegyeztethető-e, hogy Debreczen városa ujabb enormis áldozatot hozzon a protestáns
ügynek akkor, midőn más felekezetek irányában a törvény
által előszabta kötelességének még meg nem felelt ? Protestáns atyánkfiai gyakran hivatkoznak a törvény tiszteletére,
gyakran megtámadnak bennünket mint olyanokat, kik a
törvényt tiszteletben nem tartjuk, kérjük őket, vigyázzanak
önmagokra, nehogy hasonlóval és pedig méltán vádoltattassanak, Debreczent mint várost ne erőszakolják a törvénysértés terére, hanem ha akarnak birni egyetemmel, állítsák
fel azt önmagok. Debreczent Pest városával e téren párhuzamba tenni nem lehet, illetőleg nem lehet arra hivatkozni,
hogy mivel Pest városa egy félmilliót áldoz évenkint a tanügyre, áldozzon Debreczen 50,000 frtot. Pest, a mit áldoz,
azt felekezetnélküli iskolákra áldozza, Debreczentől pedig az
követeltetik, hogy egy felekezet, azaz a protestánsok érdekében hozzon áldozatot és pedig akkor, midőn még más felekezetek irányában kötelességei vannak. Ezért mondtuk,
hogy kifogásunk van a módozat ellen, amennyiben ez Debreczen városára vonatkozik.

Hasonló kifogásunk van az ellen, hogy Tisza Kálmán
mint belügyér bevonatik a protestáns egyetem létesithetési
keretébe és pedig mint olyan, ,aki a magyar kormányban
mindenható'. Nem akarjuk czikkezőnek ez utóbbi szavait
commentálni, mert könnyen oly következményekre jutnánk,
melyek nem kellemes eseményt vonhatnának ránk, de anynyit még sem hallgathatunk el, hogy Tisza Kálmán nem a
protestánsok belügyére, hanem az országé; ő mint magános, mint protestáns ember sajátjából tehet felekezete érdekében, amennyit akar, de hogy akár ministeri tekintélyével ráparancsoljon Debreczenre, akár pedig országos segélyben részesittessen prot. felekezeti tanodát, ez a mai \ iszonyok közt a legnagyobb igazságtalanság valamint különben
igazságtalanság az is, hogy a protestáns egyház segélyezésére évenkint százezrek szavaztatnak meg az országgyűlésen. Váljon ez igazságtalanságot ujabb igazságtalansággal akarja tetéztetni czikkező ? vagy ott szóba sem jön az
igazságtalanság, kivált, ha az a protestánsok érdekében követtetik el ? Vagy az ország pénze semmi másra nem való,
minthogy azt a mindenható (?) belügyér protestáns érdekek
előmozdítására utalványozza?
Egyelőre legyen elég ennyi, az ügyet azonban megjegyezzük magunknak, folytonosan figyelemmel fogjuk kisérni, hogy meglássuk, mire nem képesek prot. atyánkfiai,
mikor hatalomra jutnak. Még csak azon tévedését igazítjuk
helyre czikkezőnek, mintha a kormány Nagyváradon jogakadémiát, Aradon pedig államgymnasiumot állított volna.
A nváradi jogakadémia nem mai keletíi, nem is a kormány
alapította, hanem igenis fentartatik a kath. vallásalapból,
Aradra pedig igaz ugyan, hogy a kormány emelt nagyszerű
tanodát, de ott sem az állam pénzéből, hanem mint az nyílt
titok, ott is a kath. Bibics-alapitvány esett áldozatul —
Eötvös feleljen érte.
S
Pest, julius 26. A v a t i c a n i s m u s A n g l i á b a n és
G r l a d s t o n e . A kik ideges természetűek úgyannyira, hogy
eddig vagy nem vagy csak ritkán hallott szavakra is összerázkódnak, azok szegények a 19-ik században nagyon rosz
időben születtek, mert az újonnan és újonnan faragott jelszavak nem engedik idegeiket pihenéshez jutni ; ha elkopik az
egyik jelszó hatása ugy, hogy a.kívánt eredményt, kedvezőt
a liberalismusra nézve nem hozza többé létre, azonnal gomba
módra terem utána a másik, melynek ugyan épen oly kevéssé van reális értelme mint az elkoptatottnak, de, mert uj,
mivel szokatlan mégis elébb lehet tőle eredményt várni.
Hogy ujabb jelszó kovácsoltatott a szabadkőműves
szótár részére, azt onnan véljük magyarázhatni, mivel az
előbbi már-már kopó-félében van ; azok is, kik még eddig
hitték, hogy a régi jelszó valóban magában foglalja mindazon rémületes dolgokat, melyeket avval az egyház ellenségei összekötöttek, kezdenek kiábrándulni, kezdik észre
venni, hogy megcsalattak. Ultramontanismus volt eddig a
szabadkőművesség jelszava, melylyel az embereket ijesztette,
mellyyel gyűlöletét az egyház iránt az emberekbe átszivárogtatta ; ma pedig már ,vaticanismus' névvel jár körül quaerens quem decipiat.
Külföldről hozták-e be hozzánk ez ujabb jelszót ? nem
tudjuk, de nem is keressük, elég az hozzá, hogy nálunk is
használják. S ha még csak azt értenék alatta, amit körül-
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belül ki lehet belőle betűzni ! ha csak azt akarnák vele
mondani, a mit a vaticáni zsinat elhatározott, senkinek sem
lenne valami különös kifogása ellene; de hogy ne szólalnánk fel ellene, midőn a ,vaticanismus' jelszóval a pápa tévmentességéhez kötött badar eszmék mind összefiizetnok,
midőn magyar lapok sajátjokká teszik mindazon esztelenségeket, melyeket a gyűlölet a zsinat, nevezetesen pedig a
pápa tévmentessége ellen feltalált és melyeknek egy részét
Gladstone Angolországban ismét felmelegítette.
A zsinat már néhány éve, hogy befejeztetett, az egyház főpásztorai, a papok és hivek együttesen hivő lélekkel
meghajoltak a zsinat döntvénye előtt, a tapasztalat bebizonyította, hogy mindaz, ami a zsinat határozata ellen felhozatott, hogy mondjuk, mindaz hazugság; bebizonyította a
tapasztalat, hogy a pápa tévmentessége sem fejedelmekre,
sem az államra nem veszélyes, ma is ugyanazon jogokat
gyakorolják minden pápai beavatkozás nélkül a fejedelmek
akadálytalanul, mint gyakorolták a vatikáni zsinat előtt, a
parlamentek ma is régi kerekvágásukban mozognak és daczára mind e tapasztalatnak Gladstone felemliti, hogy a
pápa tévmentessége veszélyes az államra,- mások ezt megtoldják, vagy inkább magyarázzák avval, hogy a pápa a
fejedelmeket leteheti, mind-e százszor megczáfolt rágalmat
a magyar sajtó sajátjává teszi és az egész rágalom összegét
,vaticanismus'-nak elnevezi.
A sajtó feladata az olvasó közönséget a napi kérdések
felől tájékoztatni, netalán felmerülő tévnézeteit helyreigazítani, az igazságot, bármily oldalról jöjjön is, védelmezni.
Az egyház határozott, határozata ellen a tévnézetek eddig
ismeretlen mérvben terjesztettek, az egyház a pápa és a
püspökök többszörös nyilatkozata által a tévnézeteket megczáfolta, és a sajtó, mintha mi sem történt volna, mindezt
ignorálja, tévnézete mellett makacsul megmarad, Gladstone
nevére esküszik, azt, mit ez a ,vaticanismus'-ról Angliára
nézve mond, sajátjává teszi, egész mohósággal hirdeti. Honnan e nagy buzgalom a tévnézet mellett ? miből magyarázzuk meg ezt ? Nem kell-e önkénytelenül is azon gondolatra
jönnünk, hogy a magyar sajtó szégyenli magát liberális
külföldi collégái előtt, hogy mind ez ideig nem sikerült neki
egy kis ,heczczet' előidézni ? nem azt kell-e hinnünk, hogy
az ilyféle czikkezések előjátékul akarnak szolgálni oly drámához, minőnek jelenleg Németországban tanúi vagyunk?
De kérdjük becsületes, menthető eljárás-e ez ? vagy talán a
liberális sajtó meg akarja magát bőszülni a kath. papságon,
mivel annak egy része nem engedte magát át a szerencsétlen fuzionalis állapot szédelgő mámorának ? vagy a ,no popery'-féle aljas kihágások annyira tetszenek a liberális sajtó
szájizének, hogy annak előidézésével hiszi az állam üres
cassáját megtölthetni ? Valóban itt volna az ideje, hogy a
sajtó ne törekednék a szegény magyar nép józan eszét, a
külföldről importált jelszavak által rendes kerékvágásából
kiemelni, itt volna az ideje, hogy ha már nem az igazság,
legalább a tisztesség, ha nem a mi kedvünkért is, legalább a
hazáért, melynek javát állítólag annyira szivén hordja, felhagyna a katholicismus elleni izgatással és ne törekednék a
küldföldnek izgatásait hazánk népe előtt, habár csak indirecte is ajánlani ; vagy ha már annyira kedves a sajtó előtt,
az a mi külföldön történik, ajánlja azt, ami jó, ami után-

zásra méltó, a roszból már úgyis annyival birunk, hogy
abból magunk is adhatunk másnak, nem hogy azt még magunk hazánkba átültessük.
A
Osztrák-T^enyyelorsztig.
Z s i d ó e x c o m m u n ic a t i o. Nagy feltűnést okoz jelenleg a következő eset, mely,
minthogy Izrael szennyes fiait illeti, s őket, az igazsághoz
híven, mint a keresztény társadalom esküdt ellenségeit, mint
annak bár cséndes és lassú; de következetes aláásására szövetkezett, összeesküdt ellenségeit feltünteti, liberális lapjaink által természetesen agyonhallgattatik ; — hiszen e
lapokat ők magok csinálják ; hogy irnák azokban az igazat
,a magok embereiről' ? . . .
A tényállás röviden a következő : Weinberger, ujszandeci zsidó kereskedő, egy, a vaspályán érkezett, Ameisen,
szintén zsidó kereskedőnek szóló áruesomót tulajdonított el
a maga számára, s azt Ameisennek ismételt sürgetései daczára is visszatartotta. Az ekként tulajdonjogaiban megsértett Ameisen erre, általános zsidó szokás szerint, a rabbihoz
fordult, Halberstam Áronhoz, hogy ítéljen közte s Weinberger közt ; de a bölcs rabbi a tolvajnak adott igazat. Erre
Ameisen az állami törvényszékhez fordult, s ezen gonosztettért' a rabbi által kiközösittetett, mint a ki zsidó létére a
rabbi rendelete s ítélete ellen fellázadni merészelt. (!) Ameisen tehát, mint látjuk, semmi egyebet sem tett, mint a mire
minden állampolgárnak joga van ; jogorvoslatot keresett az
illetékestörvényszéknél; ez zsidó.szempontból ,a vallás ellen
elkövetett bűn' lehet, tettleg azonban nem az ; s a rabbinak,
ha becsületes ember, inkább örülnie kellene annak, hogy
,hive' ekként tőn, s nem ezért kiközösítenie öt.
A kiközösítésnek következménye az volt, hogy a többi
zsidó minden érintkezést s közlekedést szüntetett meg Ameisennel. Midőn e következmény érezhetővé válni kezdett, az
u. n. ,Bcs-dyní (zsidó község-tanácsnak) egy küldöttje j e lent meg /meisennel, azon ajánlattal, hogy 500 frtért feloldatik. Ameisen az ajánlatot nem csak határozottan visszautasította, hanem az egész frequentiát még egyszer, s pedig
a személyes szabadság megháboritásáért a szandeci kerületi
törvényszéknél bevádolta, mely a rabbit s Bergmann tanácstagot hat-hat, Kleingut tanácstagot négy heti egyszerű
bezárásra ítélte.
Ezen büntetésnek nevetséges csekély volta talán még
nagyobb feltűnést okozott, mint maga a bűneset, tekintve,
hogy a kiközösitési formulában minden zsidó felszólittatik,
hogy „Jehova s Izrael nevében boszut álljon Ameisen J ó zsef nevii gonosztevőn, hogy a karddal irtsa ki öt, hogy vele
semmiféle üzletbe ne bocsátkozzék, hogy őt s egész családját kerülje" sat. sat. Hozzá járul, hogy ez nem az első eset,
melyben Halberstam rabbi valakit kiközösít, vagy — ez
esetben jobban mondva : kiátkozott, sőt ez az ember annyira
ment szemtelenségében, hogy 1865 óta nyolez keresztényt is
átkozott ki, mig ugyanennyi idő alatt csak négy zsidó esett
áldozatul neki, mi azt bizonyítja, hogy ez a zsidó kiközösítés nem kizárás az egyházközségből, nem egyházi fenyíték,
hanem egyenes kiátkozás, megboszulása oly tetteknek, melyek a zsidóságnak talán nem tetszenek, de azért a büntető
törvény által nincsen megtiltva ; — ez tehát az az excommunicato, a mely ellen a zsidósajtó annyit lármáz, mintha
a katholikus egyházban divnék, holott ellenkezőleg épen
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náluk, e piszkos faj közt van használatban, azon faj közt,
melynek nyakas fanatismusa soha sem riad vissza semmi
gazságtól, hahogy arról van szó, hogy a maga érdekeit megóvja vagy előmozditsa.
A fentebbi itélet, bármily gyengéd lett legyen is, mégis
a szandeci zsidóságot hihetetlen módon elkeserítette, mely
érzületnek az legott is magához méltó módon kifejezést
adott. Felolvastatását több izben vad lárma által félbeszakították, s a törvényszéki tárgyalásnak befejezése után
Ameisent csendörök által kellett haza kisértetni, különben
fajrokonai darabokra tépték volna. Azonban alig, hogy a
szerencsétlen haza érkezett, már is az egész szandeci zsidóság háza előtt összegyűlt, s azt formális ostrom alá vette,
oly annyira, hogy csak a gyorsan requirált katonaságnak
sikerült a dühöngő hadat szétkergetni ; de mivel az ostrom
éjjel is több izben ismételtetett, mely alkalommal egy rendőr
revolverlövés által veszélyesen meg is sebesittetett, azért
Ameisent más nap reggel azon városrészbe vitték, melyben
a keresztények laknak ; azonban itt sincs nyugta, sőt a keresztények csakúgy elárasztatnak anonym levelekkel, molyekben az egész keresztény városrésznek felgyujtatása helyeztetik biztos kilátásba, hahogy Ameisen rövid idő alatt
ki nem szolgáltattatik.
Ez a tényállás, melyet oly részletesen azért ecseteltünk, mert hozzá érdekes elmélkedést fűzhetni a zsidóemancipatiót, s azon állást illetőleg, melyet ezen faj a keresztény
társadalmon belül elfoglal.
A zsidók tudvalevőleg azon feltevés mellett emancipáltattak s tétettek a keresztényekkel egyenjoguakká, hogy
ők, mint ugyanazon társadalom polgárai, ugyanazon jogokban, de ugyanazon kötelességekben is fognak velünk, becsületesen osztozkodni. De a keresztény elem ez egyszer ismét,
s pedig nagyszerűen rászedetett. A zsidók — mint többi
közt a fenforgó tényből is kiderül — államot képeznek az
államban, s nem csak ugynevett ,vallási' szokásaik, üzelmeik s visszaéléseik számára követelnek kivételes tiszteletet
sőt törvényes védelmet is a keresztény társadalomtól, hanem
mint látjuk, tisztán polgári, magánjogi kérdésekben is külön állási foglalnak el ; — azon államnak törvényeit s törvényszékeit, melyben élnek, csak akkor ismerik el, mikor
nekik tetszik, félig, ha azoknak segítségével a gojt zaklathatni, tönkre tehetni; de jaj annak, a ki ugyanezen törvényekhez folyamodik, midőn zsidó követ el rajta igazságtalanságot ; nem az első felbevülésben, hanem terv szerint, nyakas
következetességgel üldözik, s gyilkosságra s gyujtogatásra
vetemednek, ha ebbeli aljas üzelmei kben a ker. polgárisodás
alkotta jótékony, törvényes akadályokkal találkoznak.
Ily körülmények közt józan ember nem védheti az
emancipatio korszerű- vagy szükséges voltát; mert ily
állam az államban, a dolog természeténél fogva, még ha
tagjai számszerinti kisebbségben lennének is, épen összeesküvés-szerű összetartásuk által, mindig uralkodik a
többségen. A legoktalanabb eljárás, a törvény minden jótéteményeiben részesiteni egy köztünk lakó idegen, — nem
csak idegen, de halálos gyűlölettel eltelt népet, mely ellen
épen e törvényeket folytonosan védelmezni kell; — pedig
ezt tettük az emancipatio által, melynek gyümölcsei máris
uton útfélen mutatkoznak.

S mily nyomorult szerepet játszanak azok a .keresztények', kik nagy mohón olvassák a zsidók tollak jajveszékeléseit azon .zsarnokság' felett, melyet a kath. egyház excommunicatiója által üz, kik a zsidót majmolva .felszabadulásért' jajgatnak ,a szellemi iga a papi uralom alól', a zsidó elátkozás előtt pedig majdnem tisztelettel meghajolnak ; holott
mindaz, mit a zsidó irósereg szennyes tollai a keresztény
excommunicatióról hazudnak, voltaképen s csakis a zsidó
átokról áll; ez fenyegeti, megsemmisíti, mint láttuk, az embernek tulajdonát, társadalmi állását, sőt életét is ; s azért
mindazon büntetések, melleket a zsidó sajtó a keresztény
excommunicato ellen követel, voltaképen a zsidó átokra s
annak kimondóira szabandók ; — kíváncsiak vagyunk, mit
fog a liberális kormány ezen esetben tenni.
Missiói tudósítások.
, Támogassuk a Bonifaciusegyletet' — igy végzők múltkori tudósításunkat, mely exclamatiónak okadatolására legyen szabad még néhány szót
mondanunk.
Az eddig felsorolt, a német egyházi s iskolai viszonyokban rejlő nehézségek nem az egyedüliek, melyekkel az egyletnek, illetőleg a diasporában élő katholikusoknák megküzdeniük kell. Itt vannak például a vegyes házasságok, melyek a viszonyok természeténél fogva igen gyakoriak, s melyek a katholikus vallás — nem csak terjedésének, de gyakran egyenesen még fenállásának is igen veszedelmes akadályát képezik. Igaz, hogy vannak örvendetes esetek, melyekben a protestáns fél az egyház kebelébe visszatér ; de még
sokkal gyakrabban történik, hogy nem csak megmarad
protestánsnak, hanem még valamennyi gyermekét is a protestáns vallásban nevelteti s confirmáltatja. Ezt épen a katholikus templomok s iskolák múltkor jelzett ritkasága
fájdalmasan megkönnyíti, s utóvegre, emberileg véve a dolgot, nem is csuda, ha a katholikus fél, ki egész életét protestánsok közt tölti, csak protestáns életet s szokásokat
szemlél-, protestáns elfogultságot tapasztalni kénytelen ; ki
hozzá még ifjúkorában talán igen felületesen taníttatott s
meglett korában igen ritkán lát kath. templomot és papot s
ennélfogva époly ritkán járul a szentségekhez — ha ennek
hite is utóvégre meghidegül, s engedi a dolgokat mennif
amint épen mennek ; szerencse ha maga nem lesz protestánssá !
Egy másik, igen hatalmas ellensége, molylyel a k a tholicÍ8musnak e vidékeken folytonosan megküzdenie kell,
mint mindenütt a világon, azon hihetetlen, óriási tudatlanság,
mely katholikus dolgokat illetőleg a protestánsok közt uralkodik. Fogalmuk sincs azoknak a kath. tanról, kath. szokások- s intézményekről, vagyis, amit tudni vélnek, a mire
gyermekkoruktól kezdve prédikátoraik, tanitóik s iróik által taníttatnak, az mindennek legbárgyubb, legvakmerőbb
rágalmazása s elferdítése. Igy rászedetve azoktól, kiknek
kötelességök lenne, őket tanítani, nem csuda, ha néha képtelenek előitéletöket s elfogultságukat legyőzni. De amit legkevésbbé értenek, s a mi iránt épenséggel nincs fogékony ságuk, az a katholicismusnak belső hitélete; igy például a
szeplőtelen fogantatás dogmája szerintök semmi egyéb, mint
a bold. Szűznek istenitése; az infallibilitas semmi egyéb,
mint a pápának istenitése sat. sat., miközben nem szabad
szem elől tévesztenünk, hogy maga a'Protestantismus is
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is mindinkább jobban elveszti a keresztény vallás jellegét,
midőn papjainak legnagyobb része már nyilvánosan újkori
pogányságot bix-det. Hogy pedig számos, egész életét hasonló
tudatlanságban töltő egyén még a katholikusok közt is találkozik, az elég nagy, de nem megmagyarázkatlan baj.
Protestáns iskolába mentek, s kath. templomot talán soha
nem is láttak; ellenben pedig azt hiszik, hogy nekik szabad
a protestáns imaházat látogatni ha csak „szivökben katholikusok maradnak" . . . . sőt vannak esetek, hogy egyesek a
protestáns Urvacsorához járulnak, s még mindig azt hiszik,
hogy — katholikusok.
Nagy baj az is, hogy a hitkiildér soha sem érvényesítheti magát tökéletesen. Az egyes helyeknek, múltkor jelzett, egymástóli távolságánál fogva legtöbb hivével csak
igen ritkán érintkezhetik ; mert nincs pénze egész esztendőn
át annyit összevissza utazgatni, amennyi szükséges lenne,
hogy szétszórt nyáját gondosan látogassa ; s azt a keveset
is a mije van, gyakran még szegényebb hivekkel megosztani kénytelen.
Még sokat mondhatnék, de ugy hiszem, ezek által is
eléggé bizonyítottam, mennyire szükséges a Bonifácziusegylet, s mily áldásos működése, mely ez égető bajokat legalább némileg enyhíti, s ép ezért nagyonis megérdemli, hogy
a jobbhelyzetü hittestvérek, czéljait anyagi támogatás által tehetségökhez képest előmozdítsák.
(Folytatjuk.)
H i v a t a l o s .
Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztése folytán a váczi székeskáptalanban Ellenbacher István
éneklő kanonoknak a nagyprépostságra, dr. Soós József őrkanonoknak az éneklőkauonokságra, Neszveda István székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, Poroszkálj Péter pesti főesperesnek a székesegyházi főesperességre és dr.
Kovách Pál alapítványi kanonoknak a pesti főesperességre
való fokozatos előléptetését jóváhagyván az ez által megürült utolsó kanonokságra Markovics Lázár püspöki irodaigazgatót nevezem ki.
Kelt Ischlben, 1875, jnlius hó 17-kén.
FERENCZ .TÓZSEF, s. k.
Trefort

Ágoston,

s. k.

VEGYESEK.
— A kir. magyar egyetem hittani kara juliushó 23-án
tartott rk. ülésében dr. Stanczel Ferencz urat, az ágazatos
hittan ny. r. tanárát választotta az 1875/6 tanévre dékánná.
Egyetemi rectorrá ugyané tanévre dr. Than Károly választott, a bölcsészeti karból, ugy hogy jövőre rector magnificust a hittani kar adand.
— Samassa József egri érsek ur ő excja egy fönkelt
szellemű levélben válaszolva a cultus-ministernek, a gróf
Eszterházy Károly néhai egri püspök életrajzának czélba
vett megiratására vonatkozólag, száz arany írói dijat ajánlott fel azon kikötéssel, hogy a munka, melynek a jutalom
oda fog ítéltetni, előbb vele is közöltessék. O excja egyszersmind megígérte, valamint Eszterházy Pál gróf is, hogy az
életrajz megirásához szükséges és levéltáraikban találtató
anyag összegyűjtése iránt intézkedni fognak.
(H.)
— Nmlgu Bonnaz Sándor, csanádi püspök ur ő excja
a móriczföldi tüzkárosultaknak 500 frtot adományozott, a
budapesti árvíz-károsultaknak pedig 300 forintot.
— Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök ur ő mltga
minden alkalommal megmutatja, mennyire lelkesül a közjólét iránt. Legújabban a házi ipar terjesztése czéljából saját püspöki-lakában két termet bocsátott Dvihally Emil főgymnasiumi tanár rendelkezésére, ki ott ö a fa-ipar több ágá-

ban ad oktatást a szegény napszámosok és földmivelők gyermokeinek. Alig kezdte meg a tanitást, tömegesen jelentkeztek felnőttek és gyermekek, annyira, bogy már 46 tanulója
van ez iskolának, hol hetenkint kétszer összegyűlvén, a
rajzban, mintázásban és faragásban nyernek oktatást. A
felvidéken, hol oly sokáig tart a tél, elég ideje van a gazdának más foglalkozásra is, de a keresetétől megfosztott napszámosra nézve valóságos jótétemény ez ipar felkarolása és
terjesztése; miért is óhajtandó, hogy e nemes példa minél
több követőre találjon. (,T. II:)
— Győrből azt. irják nekünk, hogy aug. hó 14-kére
püspök ő mlga ő szentsége bécsi nuntiusát várja, ki is 15-én
a székesegyházban nagy misét tartand. Győrből ő Exja sz.
Mártonba fog rándulni. Az ugyanottani akadémiának érdemes tanári karát e napokban kellemetlen meglepetés érte.
Van ugyanis ott az akadémián bölcsészeti tanszék is,
melyet mint ideiglenes tanár egy benczésrendü áldozár
látott el. Hallgatója annyi akadt, hogy 4—5-ször kellett re
infecta haza mennie, midőn a második félév elején előadásait elkezdeni akarta — nem lévén annyi, hogy kikerült
volna collegium, pedig très faciunt collegium. Ennek megfelelőleg egész éven át csak kevés előadás tartatott. S most
akadt Budapesten heverő bölcsész, kinek odafenn ugylátszik,
kenyeret akartak adni ; tehát kinevezték őt rendes tanárnak a szabályszerű illetményekkel, anélkül, hogy az előbbi
ideiglenesnek csak azt mondta volna valaki, hogyhát mehetsz in pace !
A kormány állit ott nőpraeparandiát is. Hiszen jó volna,
hanem természetes, hitfelekezetnélküli lesz és minő költséggel ! Vesznek egy rozzant házat kerttel együtt 20,000 frton,
amint hallani, s átalakitják, ami talán szintén annyiban,
vagy még többé fog kerülni ! Wir habens ja !
Néhai V. Ferdinánd királyért Ó miga 5-ös beszenteléssel requiemet tartott oly gyászpompával, amilyent Győrött még nem láttak. A gyászravatal külön e czélra ujon
készült. Előtte való nap a város minden templomának 1 / t
óráig meghúzták minden harangját. O mlga, a püspök, mindent megtett, hogy a jóságos királyért méltó legyen a gyászistenitisztelet.
— A porosz lapok már több példát hoztak arra, mekkora áldozatkészséget kelt épen a ,papéheztető' törvény a
kath. hivek sziveiben. íme ismét néhány, melyeket egy kölni
lap után hozunk. Egy ottani úrhoz, ki a kifosztogatott papokért gyűjt, benyit e napokban valamely becsületes csizmadia e szavakkal: „Pénzemnincs, de kész vagyok hat pár
czipőt varrni, ugyanannyi pap számára, csak a mértéket
kérem" Egy házi szolga 28 tallért hoz, melyet kizárólagosan szolgaszemélyzet közt gyűjtött. Minden ember, még a
legszegényebb is önkényt adóztatja meg magát. Egy szegény özvegy busz markot hoz, melyet „temetésére takarított össze" ; de most odaadja ; egy szegény napszámos arra
vállalkozik, hogy hónaponkint 5 ezüstgarast adand; mert
többre nem k é p e s . . . . igy kelti Bismarck a katholicismus
ősi szellemét — éljen !
— Midőn Manning érsek ő Szentsége által bibornokká
neveztetett ki, az angolhoni magasabb körök nagy érdekeltséggel vitáztak azon kérdés felett: minő rangot fog az uj
bibornok a társaságban elfoglalni? E kérdést most maga a
királyné oldotta meg. A walesi herczeg ugyanis nem régen
egyik falusi jószágán kerti ünnepélyt rendezvén, melyen a
királyné is jelen volt, a bibornok is hivatott meg, s midőn
megjelent, a herczeg eléje ment, szívélyesen kezet szorított
vele s aztán a királynénak mutatta be őt, ki is hoszasban
társalgott vele. Estére pedig királyi Cercle-re hivatott meg
a bibornok. mi oly kitüntetés, melyre angol szokás szerint
csak a legmagasabb rangú személyiségek tarthatnak igényt.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Havi szemle.
A közelmúlt hónapokban az ágostai ,Állg} egy
izben a következő tudósítást h o z t a : „Azon véres
tildözés, melynek a protestánsok Uvea szigetén a katholikusok részéről s a franczia hatóságok szemel á t t á r a áldozatul estek, Anglia protestáns köreit
méltán s n a g y o n felizgatta. K ü l ö n küldöttség j á rult D e r b y lord, k ü l ü g y m i n i s t e r elé, h o g y a pápista gyilkosok szigorú megfenyitését követelje tőle.
A minister a panaszos felszólalást tökéletesen igazoltnak találta, s megigéré a küldöttségnek, misze
rint az ügyet nem sokára a parlament elé hozandja ;
s tervben van, a német sajtónak a k a t h o l i k u s o k n a k
emez undok tette feletti kiváló n y i l a t k o z v á n y a i t öszszegyüjteni, s azokat szintén e magas testület elé
terjeszteni. Mint halljuk, a német birodalmi k o r m á n y
is megfontolja az ügyet, miként lehetne a protestáns
keresztények, k a t h o l i k u s hitrokonaik általi, g y a l á zatos e l n y o m a t á s á t e szigeten ezentúl megakadályozni. Reméljük, h o g y ezen kérdésben Anglia és
Németország együttesen e l f o g n a k j á r n i " .

ütlegelése az összes sajtót képes mozgásba hozni,
mig a katholikusok millióinak, sokkal közelebb
fekvő vidékeken* lefolyó üldöztetése az ott a m a g a
módja szerint uralkodó protestantismus által, figyelemre sem méltattatik, v a g y épen — helyeseltetik
s a liberális sajtónak bőségesen felhasznált alkalmat szolgáltat, az ily esetben neki sajátos k á r ö r ö m nek g y a k o r l á s á r a
L a p j a i n k telvék azon kegyetlenségek ecsetelésével, melyeket az oroszok a lengyelhoni egyesült
görögök ellen elkövetnek ; é r t j ü k a katholikus lapokat ; mert az összes liberális sajtó egy szót sem
talált ezen embertelenségek k á r h o z t a t á s á r a ; — hiszen csak katholikusok azok, kik üldöztetnek s lemészároltatnak.
A török hodoltság alatt álló keleten a k o r m á n y
védelmét s különös pártolását élvező szakadárok
űzik ki a Rómához hu örményeket jogos b i r t o k u k ból, egyházaik-, iskoláik- s temetőikből, még a mag á n birtokot sem kiméivé, hihetetlen erőszakoskodás, esküszegés, árulás s megvesztegetés azon fegyverek, melyek az egyesült örmények ellen használatban v a n n a k ; — pedig a liberális sajtó egy szóval sem fejezi ki visszatetszését mindezek felett; —
hiszen csak katholikusok üldöztetnek s zaklattatnak !

Nem t u d j u k , mi történhetett ezen szigeten ;
nem is t u d j u k tehát, alapos-e s mennyiben a protestáns t o l l a k n a k e feletti felháborodása; — ámbár, g y a k o r i b b tapasztalat n y o m á n hajlandók
Svajczban több mint esztendeje már, h o g y a
v a g y u n k e felháborodásnak nem szerfelett n a g y
s ú l y t tulajdonítani. H a pedig c s a k u g y a n valami erő- kath. e g y h á z n a k n y í l t üldözése dühöng. Az ottani
szakos tett követtetett el ottan, a k k o r távol legyen k o r m á n y o k sokkal h a t a l m a s a b b a k a t majmolva, püstőlünk, h o g y azt szépítsük v a g y épenséggel he- pököket ,tesznek le', űznek el székhelyeikről s több
lyeseljük ; sőt teljes szívből k í v á n j u k , h o g y a tet- mint ezer lelkészt száműztek, sőt azokat még külteseket a megérdemlett büntetés minél előbb érje, s földön is üldözik. A templomok, melyeket a kathoh o g y a máshitüek vallásszabadsága is egész törvé- likusok saját p é n z ü k ö n v a g y külföldi hittestvéreik
n y e s terjedelmében tiszteletben tartassák. Csak az t á m o g a t á s a mellett épitettek, n é h á n y a r c z á t l a n u l
a különös az egészben, h o g y n é h á n y protestánsnak betolakodottnak bocsáttatnak b i r t o k u k - s h a s z n á egy a távoli oczeánban fekvő szigeten való meg- latba, kik mi j o b b a t sem t u d n a k velők kezdeni,

10

74
m i n t h o g y azokat — potom áron a protestánsoknak
adják el. A szent edények s ruházatok, melyeket a
többnyire szegény katholikus községek g y a k r a n
csak a legnagyobb áldozatok mellett beszerezni
tudtak, eretnek papok szentségtörő cselekedetei által fertőztetnek meg ; számtalan község pap nélkül,
a hivek immár több mint egy év óta kénytelenek
a vallás vigaszait nélkülözni ; nincs isteni tisztelet,
nincs a ki a házasságokra az egyház áldását adná,
nincs, ki a beteg ágya mellett állva, Krisztus felbátorító tanait hangoztatná a talán végképen elcsüggedő lélek előtt, nincs a ki a haldoklót az egyház malasztkincseiben részesítené, nincs a ki a kiszenvedettet örök nyugalomra k i s é r n é . . . . mert a
pap, a kinek mind ez kötelessége, szives kötelessége
lenne, mint száműzött, folytonosan iizve, kergetve,
bujdosik határról határra ; legfelebb, hogy itt ott
egyszer, éjnek idején, félreeső helyen, istállóban
vagy föld alatti barlangban a szintén titokban odalopódzott hivek előtt bemuthatja az Újszövetség
vérnélküli áldozatát; s j a j neki, ha az üldözők kémei rajta kapják, vagy .tetten érik', midőn egyegy haldoklót a végszentségekkel lát el ; a legdurvább bántalmazás s börtön biztos osztályrésze.
Hiába a katholikusoknak hivatkozása a törvényre,
a jogra vagy legalább a méltányosságra, üldözőik
emberi érzületére; — mind hiába, protestáns többség igy n y o m j a el a kath. kisebbséget; a liberális
sajtó pedig hallgat; egy szóval sem jelenti ki részvétét a szerencsétlen svajczi katholikusok iránt, egy
szóval sem jelenti ki botránykozását a legszentebb
jogoknak ilyetén megsértése felett — hallgat: azaz,
nem hallgat, hanem tuláradoz a svajczi hatóságok
dicsőitésében, ugy hogy az elfogulatlan olvasó
néha önkénytelenül is azt kérdi magától, váljon
ezeknek is valami titkos sajtó-alap áll-e rendelkezésökre, mely rabolt pénzekből tartatik fenn, m i n t . . .
Avagy itt van Poroszország, Baden, Hessen, s
részben már Bajorország is; — mily nehéz harczot
harczolnak épen napjainkban német hittestvéreink,
mindnyájan tudjuk ; s ki az az oktalan, a ki még
ma is hitelt adna az ott működő tényezők eme hazug szavának, miszerint itt nem az egyháznak,
mint ilyennek üldözéséről, hanem csak az u. n. hierarchikus tulkapásoknak visszautasításáról van
szó ? . . . Hiszen a tények e szót minden lépten nyomon megczáfolják; mert ha valamely k o r m á n y
oly törvényeket alkot, melyek az egyház legbelsőbb hitéletébe n y ú l n a k bele, s annak vele született jogait a legfájdalmasabb módon sértegetik, s lia

ennek daczára ugyanezen törvények számára feltétlen engedelmességet követel, a püspököket s
papokat ; mert ilyent nem ígérhetnek, elsőben
minden mértéket felülhaladó pénzbírságok által
koldusokká teszi, aztán bebörtönözi, végre pedig szintén ,leteszi'; ha a szerzeteseket s apáczákat, kik semmit sem vétettek, zárdáikból kiűzi
s az országból száműzi, ha az egyházi testületeket s egyáltalában a papokat minden tanítástól
eltiltja ; ha magának tulajdonitj cl} 3/ZäZ bitorolja
a jogot, elhatározni, minő vallástankönyvet szabad a katholikusoknak használniok, minőt nem ;
szóval, ha nem csak elhanyagolja, hanem készakarva
s erőszakosan lábbal tapodja mind azon kötelezettségeket, melyeket az egyház irányában részint a
dolog természeténél, részint önkényt kötött kétoldalú szerződéseknél fogva teljesítenie kellene —
akkor ez talán csak több a ,hierarchicus túlkapások' puszta visszaszorításánál ; — még ha bizonyos
okmányok nem léteznének, bizonyos lapok, irók s
parlamenti szónokok több mérsékletet tanúsítanának is, mégis, a ki csak némi itélőtehetséggel bir,
már régen tudhatja, hogy a mely manap egyfelül
annyi elkeseredettséggel, s a brutális erő minden
eszközeinek alkalmazásával, másfelül az Istenbe
vetett, legerősebb bizalommal vivatik, ez a harcz az
egész kath. egyház ellen vivatik; a ki mást mond,
tudva vagy nem, de: valótlant mond.
Minő leszen e harcznak végkimenetele, erről
most nem szólunk; szóltunk már e helyen, s fejtegettük s bebizonyítottuk, hogy nincs okunk aggódni ; az egyháznak legújabb ellenségei sem fognak nagyobb diadalt aratni, mint a régebbiek; de
a mi feltiinő, a mi jellemző az ellentáborra nézve, s
a mi méltán fájhat a katholikusoknak, az az, hogy
mig e g y n e h á n y protestánsnak állitólagos bántalmazása, valahol egy félig ismeretlen tájon, képes
Európa összes liberális sajtóját s diplomatiáját lázas ingerültségbe hozni, mig ezért Németország s
Anglia protestánsai egyhangú jajveszékelésre fakadnak ; addig ugyanezek a katholikus polgártársak millióinak elnyomatását nem talán csak közönyösen nézik, hanem nyiltan helyeslik s előmozdítj á k — kevés tiszteletreméltó kivétellel ; — sőt valahol
izgatás foly a katholicismus, valahol törvényjavaslat kovácsoltatik az egyház, valahol a legirányzatosb sajtótermékek által az u. n. közvélemény felizgattatik mindkettő ellen, mindenütt protestáns
férfiak neveivel találkozunk. Emberek, kiknek fogalmuk sincs egyházunk-, annak tanai-, szokásai-
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s jogairól, Ítélnek, határoznak, döntenek rólunk, nélkülünk,
ellenünk, de jaj lenne azon katholikusnak, ki valaha, ennek
csak század részét is merné a Protestantismus ellen.
Buzogjanak a protestánsok a maguk jogai mellett ; de
legyenek méltányosak mi irántunk is ; — azonban, igaz,
ebben lehetetlent kívánunk tőlök ; mert a mi negatio által
létesült, az csak folytonos negatio által tartható fenn; nem
is remélünk e téren, sem a protestantismustól, sem annak
édes szülöttje, a mai liberalismustól semmit; csak jelezni
kivántuk a kort, mely egyre hangoztatva a jogegyenlőséget, a méltányosságot, a műveltséget, az igazi humanismust,
s még, ki tudja, hány szebbnél szebb dolgot, minderről megfeledkezik, mihelyt a katholicismus forog szóban; jeléül,
hogy e szavak mitsem jelentenek ajkain ; hanem hogy egész
lényege igazságtalanság s hazugság.
(Vége köv.)

A bois d'hainei élő kereszt.
(Folytatás.)

Luiza mindennap magához veszi az Urnák sz. testét
és azon napokon, melyeken nem áldozik, mert a sz. áldozás
tőle kisérletképen megtagadtatik, szemlátomást gyengébb. A
plébános egykor több hiteles tanú jelenlétében megparancsolta neki, hogy a sz. áldozástól két napon át tartózkodjék. De a szegény leány már az első nap vége felé oly
gyenge és erőtlen lett, hogy Niels ur e súlyos tilalmat másnap részvétből visszavonta.
Luiza 1861-ben járult először a sz. áldozáshoz ; azóta
egész a cholera idejéig (1866) minden 14 napban áldozott,
ezután hetenkint és 1868. pünkösdtől kezdve mindennap áldozik ; ez évben végezte be sz. Ferencz harmadrendjének
ujoncz-idejét, és april 24-én, stigmatizatiójának napján, tette
le az egyszerű fogadalmakat, nem is tudva, hogy ő most
annak lett lelkileánya, ki maga is Urunk sebhelyeit viselte
volt. Az oltáriszentség neki mindene ; e körül forog egész
élete, feléje fordul az eksztázis alatt, és ha ez angyali kenyér szobájába hozatik, midőn eksztázisban van, azonnal
térdeire hull és egy angyalnak szent áhítatával imádja abban
Urát Istenét, s azt túlvilági fényben ragyogó arczczal veszi magához.
Álljon itt erre vonatkozó egy pár jelenet !
Az 1869. év aug. 13-án d'Herbomez püspök, Mortier
abbé, a bavayi papnövelde kormányzója, Dechamps államrninister, azonfelül mégLateau asszony és gyermekei : Adelina és Rozina voltak jelen Luiza szobájában az eksztázis
alatt. A püspök és Mortier abbé épen különféle ereklyékkel
és egyéb megszentelt tárgyakkal tettek Luizán kísérleteket,
ki székén ülve, a szokásos örömnek jeleit láttatá. Niels ur
reggeli 10 órakor egy haldokló nőtől tért vissza, kit is a
végszentségekkel látott el. Midőn Luizának lakása mellett
inent, azon ötlete támadt, váljon azon selyem erszénynyel
való érintés, melyben a pap az oltáriszentséget a betegekhez
viszi, Luizán változást idézend-e elő. Az erszényben már
ekkor csak a sz. olaj volt, melylyel az utolsó kenet szentsége feladatni szokott. Niels ur alig, hogy a szobába lépett
és Luiza székétől még mintegy 1 ölnyi távolban volt, az
eksztatikus szűz rendkívüli módon remegni kezd, hirtelen
felszökik, vonásain a legélénkebb öröm tükrözésével térdeire hull, kezeit a selyem erszény felé terjeszti ki, és egy

szeráfnak megdicsőült arczával a legszentebb imádásba mélyed. A plébános egy lépéssel hátrál, Luiza térdein követi
őt; amaz megfordul és a szobát körben járva be, meg-megáll,
Luiza felemelkedik és félig térdelve, félig felemelkedve öszszekulcsolt kezokkel követi őt, és a mint Niels megáll ö
imázva mindkét térdére hull. Midőn végre a plébános a szobából kiment, Luiza székén megint helyet foglalt és az eksztázis jelenetei tovább fűződtek. A püspök azon megjegyzést tette, hogy a szent ostyából valószínűleg egy részecske
levált és Luiza imádása ez okból származik. Elmentek tehát
a templomba, felnyitották a selyem erszényben levő szent
edényt és benne csakugyan egy ilv elvált részecskét tiláltak. A kath. egyház tanitása szerint Krisztus Jézus, valamint az egész szent ostyában, épugy annak minden részében
egészen van jelen. Kiürítették tohát teljesen a szelencze
alakú edényt, belé tettek egy meg nem szentelt ostyát, az
edényt azután ismét az erszénybe helyezték és újra Luizának a templomtól néhány percznyi távolban fekvő lakására
siettek. Niels megint eléje tartja a selyem erszényt ; de Luiza
mit sem érez, ő az örömnek semmi jelét, az imádásnak semmi nyomát sem láttatja, rajta semmi mozgás, semmi változás sem észlelhető.
A másik jelenet, melyet felhozni akarok, 1872. m á r czius havában adta magát elő.
A passionista Szerafin atya ugyanis a püspök által
arra hatalmaztatott fel, hogy Luizához az eksztázis alatt az
oltáriszentséget hozza el és vele e rendkívüli módon tegyen
kísérletet. E próba kétszer tétetett inog. Luiza egyszer sem
értesíttetett arról, hogy az eksztázis alait áldozni fog. Megemlítjük továbbá azt is, hogy Szerafin atya semmi csengctyüt sem engedett hozni, nehogy hangja által az Ur Jézus
közeledése jeleztessék. Egész csendben jött ő tehát Luizának
házába és ott a szokásos egyházi imádságokat az oltáriszentség előtt oly csendesen mondotta el, hogy Niels ur, ki
közvetlenül mellette állt, belőlük — mint állitá — mit sem
hallott. Niels előbb a szomszédszobában egy asztalt ugy rendezett be, mint azt az oltáriszentség elfogadására elkészíteni
szokás és arra egy meg nem szentelt ostyát helyezett. A
mint P. Szerafin az imádandó oltáriszentséggel a ház k ü szöbét átlépte, Luiza azon pillanatban az örömtől mintegy
megrázkódott és egy eléje helyzett zsámolyra térdelt. P.
Szerafin az Ur testét az asztalra tette, a meg nem szentelt
ostyát kezébe vette és ezzel Luiza szobájába ment ; de az
eksztatikus szűz, midőn Szerafin atya neki ezen ostyát áldozásképen nyújtani akarja, meg sem mozdul. Visszament
tehát az áldozár, letette az ostyát és csendesen imádkozva
hozta Luiza szobájába az oltáriszentséget. Alig lép át a
szoba küszöbén, midőn Luiza leirhatlan öröm kifejezésével
összerázkódik, a megdicsőültek ragyogó arczával mosolyog,
és mintha az Urat önmaga akarná az áldozártól átvenni,
véres kezeit és karjait szeretetteljesen feléje terjeszti.
Mig az áldozár egész csendben végzi imádságait, Luizának azon örömteljes megrázkodása fokozódik, és midőn e
szavakat mondja : „A mi Urunk Jézus Krisztusnak teste
őrizze meg lelkedet az örök életre !" Luiza száját szerényen
nyitja fel, a szent ostyát magához veszi és hálaimáját végezendő, még egy ideig térdelve marad.
Váljon ki ismerteti meg vele az oltáriszentséget, ugy
10*
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hogy azt a közönséges ostyától, melyhez külsőleg teljesen
hasonlit, megkülönböztethesse? . . . Ezt neki ugyanazon J é zus Krisztus nyilatkoztatja ki, kinek sz. sebeit viseli, kit az
eksztázisban lát és ki isteni hatalmának és szeretetének örök
zálogául megígérte : „A kenyér, melyet én adandó vagyok,
az én testem a világ életéért". (Sz. János, 6, 5, 2.)
A bois d'hainei rendkívüli tünemény a tudósok ítélőszéke előtt.
Hogy Lateau Luiza Belgiumban, a Manage vaspályaállomástól mintegy 15 percznyire levő Bús d'Haineben lakik, és hála a jó Istennek! még mai nap is él; hogy ő
1868-tól fogva testén Krisztus Urunk sebhelyeit, vagyis a
stigmákat viseli, melyekből azóta m nden pénteken (kettőt
kivéve) és csakis pénteken mintegy félfontnyi vér folyik ki,
hogy e stigmatizált leány ugyanazon nap >kon eksztazisba
esik, melyből őt semmiféle földi hatalom, hanem egyedül a
kath. egyház szellemi hatalma képes e földi életre ismét
visszahívni ; hogy ő már négy év óta nem eszik, nem iszik,
nem aluszik és kizárólag az oltáriszentséggel táplálkozik;
mind ezek olyan tények, melyekről ezeren és ezeren tanúskodnak, és melyeket egyszerűen tagadni akarni szégyenletes éretlenségre mutat. Váljon, melyik részen vagyon az
okosság: azok részén-e, kik, ha nem is látták Luizát, hisznek mégis azon számtalan tanúnak, kik őtet saját szemeikkel látták, és kiknek nvnd tudimánya, mind becsületessége
a lehető legnagyobb emberi hitelt érdemli meg; vagy azoknak részén, kik, mivel Lateau Luizát önmaguk nem látták,
félredobják a számtalan tanút és az egész eseményfonalat
elejtik, legfölebb azt mormogva képzelt bölcseségökben :
„Ez nem lehet" ? — Igen, de hát mi nem lehet? .. . Annak,
ki a fent leirt eseményeket tagadni akarná, az emberiséget,
az emberiség nemesebb részét kellene a legdurvább szemtelenséggel arczul csapnia, szemébemondván: „Ti ezeren és
ezeren, világiak és papok, orvosok és jogászok, miniszterek
és földmivesek, berezegek és grófok, állítólag láttátok Luizát, láttátok stigmáit, eksztázisát, tanul voltatok C3udás
életének; de én, — én, a tudós, a bölcs, éu nektek nem hiszek, ti mindszelid bolondok, vagy kába csalók vagytok . . .*
De váljon kicsoda beszélhetne igy ? Ilyenek alig képzelhetők; és ha mégis vannak, csak azt ajánlhatjuk nekik, hogy
ne sajnáljanak vagy 200 ftot (hitünk, lelkünk ennyit talán
csak ér!), és győződjenek meg saját szemeikkel arról, a mit
okos ember nem képes tagadni ; és ha meggyőződtek, tiszta
szivböl kívánjuk nekik, hogy nyíljanak föl egyszersmind
lelki szemeik és sz. Tamás apostollal Azt, kinek sebhelyeit
Luiza viseli, Uroknak Istenöknek ismerjék el. (Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, július 31. A t a n f e l ü g y e l ő k r e n d e z é s e .
Alkotmányos korszakunk óta alig van valami, ami a vallásos keblekben nagyobb resensust idézett volna elő, mint a
felekczetnélküli iskoláknak meghonosítása és az ezekkel
karöltve járó állami tanfelügyelök behozatala. Hét év folyt
már le, sőt több, hogy e kettős szerencsétlen experimentum
súlya alatt nyög még szerencsétlenebb hazánk. Felekezeti
iskoláink már eddig is nagy számmal elközösittettek, az ifjú
nemzedék és vele együtt hazánk is rohan a végmegsemmisülés felé, szózatok emelkedtek mind az országházban,

mind azon kívül, ugy azon pazarláí ellen, mely a tanfelügyelői intézménynyel össze van kötve, mint azon szellem
ellen, mely a közös iskolákban napról napra, mind inkább
nvilvánvalóvá lesz, de — mind hiába.
Hogy csakugyan mind hiába, az kitűnik a lapok azon
közleményeiből, melyek szerint a vallás e3 közoktatásügyi
ministeri um a tanfelügyelőket rendezni fogja. Az intézmény
tehát fentartatik — az ország ezreket költhet a drága
apparatussal szervezett tanfelügyelőségekre, a nélkül, hogy
e költségből a tanügyre valamely haszon háronnlnék, mert
mint azt az eddigiekből kivehetjük, az egész rendezés abból
fog állani, hogy a tanfelügyelők az eddigiek helyett, má3
székhelyekre tétetnek át.
Mi álláspontunknál fogva nem vagyunk barátai a tanfelügyelői intézménynek, de egy pillanatra készek vagyunk
attól eltekinteni, — eltekinteni mondjuk, de nem lemondani,
és veszszük a kérdést ugy a mint az van, azaz hogy rendezni
akarják a tanfelügyelőséget. Mi ennek első kelléke? Nem
ismerjük félre, hogy sokszor a hely is nagy fontosságú,
honnan a tanfelügyelő kerületét kormányozza és igy a tanfelügyelő székhelyét sem tekintjük közönyös dolognak; de
mindenki el fogja ismerni, hogy a székhely még nem minden ;
arra való ember nem alkalmas helyről is ügyesebben tudja
kormányozni kerületét, mint nem arra való a megye székhelyéről; hozzá értő ember lendületet képes adni a tanügynek,
lakjék a migye bármely elrejtett zugiba, a kontár a megye főhelyéről is inkább árt, mint használ. Nem mondjuk
tehát, mint emiitők, hogy a kormáuy ne válaszsza ki a legkellemesebb helyeket székhelyül a tanfelügyelők részére, tegye
ezt, ezt megköveteli azon roppant áldizat, melyet a nemzet
a tanügynek hoz; da még inkább megköveteli e roppant áldozat, hogy a kormány oly férfiakat nevezzen ki tanfelügyelökké, kik képességgel is, akarattal is birnak. Első és fő
itt a személyzet ; mert mit lehet akkor várni a tanítóktól,
ha a tanfelügyelök a tanügyhöz vagy semmit nem értenek,
vagy csak keveset? hogy lehet várni, hogy oly tanfelügyelőnek tekintélye legyen a tanitók előtt, ki kevesebbet ért a
tanügyhöz mint alattas tanitói ? pedig, hogy ez eddig jó
részt igy volt, az nyilt titok. Ha tehát a minÍ3terium rendezni kivánja a tanfelügyelőséget, mindenekelőtt a tanfalügyelöket kell tapintatosan megválasztani, mert különben
ott leszünk, a hol eddig voltunk.
Van még e mellett egy fő momentum, melyet már
különösen saját szempontunkból emelünk ki és ez azon
szellem, melyben a tanfelügyelöket működni óhajtjuk. A tanfelügyelök eddig már maga az eszménél fogva, melynek
létezésüket köszönhetik, oda voltak utalva, hogy elközösitsék a felekezeti iskolákat, vagyis, hogy oly szellemben működjenek, melyet senki, ki az emberiség jólétét szivén hordja
nem helyeselheti ; mert mondjanak is bármit a közös iskola
pártolói, tagadják bármiként is, mintha a közŐ3 iskolák hitetlenek lennének, a tapasztalat azoknak ad igazat, kik a
közös iskolák hitetlen voltát hirdetik. Az az ellenvetés, hogy
a hittan minden közös iskolában tanittatik, tehát nem hitetlen, a criticát ki nem állja; a gyermeknek öszhangzatosan
kell neveltetnie, hogy azzá legyen a mivé lenni kell, annak
amit a hittanból hall, a többi tantárgyak által is támigattatnia kell, nem leromboltatnia, a mi pedig a közös iskolák-
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ban, a tanfelügyelők felügyelete, védelme alatt megtörténhetik és hogy megtörténjék, a közösiskola eszméje hozza önmagával. Itt tagadhatatlanul nagy és pedig gyökeres reformra van szükség, e szellemet reformálni kell, reformálni
gyorsan és haladéktalanul, mely esetben talán kevésbbé lehetne fájlalni azon százezreket, mikbe a tanfelügyelői intézmény kerül. Nagy baj lenne, ha a tanfelügyelőség rendezése
alkalmával a szellem reformja érintetlenül hagyatnék, holott tanügyünk épen o pontban hanyatlott rendkívüli mérvben alkotmányos életünk alatt. Rendezni a nélkül, hogy a
mostanig uralkodott szellem reform áltatnék, a rendezés
nevét nem érdemli meg, ez nem rendezés lenne, hanem az
eddig szervezett rendetlenség folytatása és fokozása.
Nem tudjuk, felfogják-e vagy van-e jókarat hozzá,
hogy felfogják az intéző körökben intentiónkat, melyet fennebb! sorainkban kifejeztünk, de annyi bizonyos, hogy ha
most nem, ugy el fog jönni az idő, midőn, fájdalom talán
már késő lesz, de biztosak vagyunk a felől, hogy el fog jönni
az idő, midőn mi igazolva leszünk, midőn a tanügy és a tanfelügy elök reformálását az intéző körök is azon módon fogják
egyedül lehetségesnek képzelni, mint azt mi mondottuk;
óhajtjuk, hogy ez ne a tizenegyedik órában történjék, de félünk, hogy csak akkor fog történni, pedig?
Legyen szabad ez alkalommal és a mondott kérdéssel
összefüggőleg egy eszmét megpendíteni. Midőn az állami
tanfelügyelők eszméje megvalósítandó volt, sokat hallottunk akkor beszélni az egyházi tanfelügyelők kinevezésének szükségességéről, kiknek kötelességük lenne a felekezeti iskolák ügyeit gondozni. Amint tudjuk, nem csak egy
egyházmegye létezik, hol az egyházi tanfelügyelő kineveztetett és tényleg működ k is. Ez egyházi tanfelügyelőknek
sokat köszönhetünk; mert, hogy többet ne is emlitsünk,
ezeknek köszönhetjük, hogy valamint az állami tanítók közt
egyes felolvasó körök jöttek létre, ugyanez történt a felekezeti tanítók közt, ami félreismerhetlenül solidaritást hozott létre ugy a tanitók, mint a tanítók és az egyház közt,
mely körök gyupontját képezték az egész egyházmegyében a
tanitók közt szétterjedt, megerősödött kath. szellemnek és
igy az engedelmességnek az egyház iránt. Nem jó, nem üdvös lenne-e az egyházra és igy a hazára nézve is, ha minden
egyházmegye birna tanfelügyelővel ? Az állam most szervezi újonnan a tanfelügyelőket és bizonyára nem a mi előnyünkre; nem jó, nem üdvös lenne-e, ha az államiak ellen,
mi ellenaknát készítenénk ? Iskoláink az egyház előcsarnokai, nem jó, nem üdvös lenno-e, ha az egyházat ily módon
. s védelmeznők az iskolában, ha mi is rendezkednénk ? Mi
'ugy véljük, hogy ez intézkedés nagy gátot lenne képes
vetni ama rombolásnak, mely a felekezeti iskoláknak, különösen az állami tanfelügyelők általi elközösitésében nyilvánul. Azt véljük, hogy e régi kérdésnek újra felmelegítése
megérdemli a
figyelmet.
|~)
Xnyováralja.
Alegméltóbb háladatosság.
A lelki irgalmasságok egyike igy hangzik: „A megbaltakért imádkozni". Ezen irgalmassági cselekedet nem egyéb,
mint a valódi és tiszta szeretetnek legédesebb gyümölcse, a
melyet még maga a halál sem képes megsemmisíteni, sőt a
mely ez által még inkább gyarapittatik. A szeretet erősebb a halálnál; minden elmúlik, csak a szeretet nem. É r -

tem azonban a valódi, tiszta és szent szeretetet, azon szeretetet, a melynek kezdete és vége maga az Ur Isten.
A kath. egyházban az a szép szokás van, hogy majdnem mindenütt az estéli angyali üdvözletre való harangozás
után, még egy kisebb haranggal, vagy csengetyüvel adatik
jel, mely által loyolai sz. Ignácz szerint az emberek figyelmeztetnek a megholtakért imádkozni, hogy igy a tisztító
helyen szenvedő lelkeken segítve legyen, azon lelkeken,
amelyek már önmagokért nem képesek imádkozni, hogy az
Istentől rájok kimért büntetés megrövidíttessék. Addig dolgozzatok, mig nap van ! A földi élet az érdemgyüjtésnek
ideje; halál után már többé senki sem dolgozhat, mert a halál
utáni idő már a jutalom vagy büntetés ideje. Hogy azonban
azon lelkek, amelyek már jobblétre szenderültek el, vigasz
nélkül ne maradjanak, a katholika egyház isteni Jegyesétől
nyert hatalmánál fogva, nem feledkezik meg rólok, hívén a
szenteknek egyességét, mely abban áll, hogy az élő emberek mind a mennyei szentekkel, mind ped g a tisztító helyen
szenvedő lelkekkel kapcsolatban állanak ; hanem nyilvánosan tanít bennünket, hogy mink segíthetünk a tisztitó helyen
szenvedő lelkeknek ima, alamizsna, jó cselekedetek, kiváltképen pedig szent mise által. Ezért rendelte el az egyház,
hogy a papok, különösen a káptalanbeliek, minden hóban legalább egyszer végezzék el az officium defunctorum-ot ; megengedi azt, hogy imák által nyert bucsuk a tisztitó helyen
szenvedő lelkeknek is használhassanak; megkívánja azt,
hogy minden évben, november 2-kán — ha nem esik vasárnapra — az összes katholikus papság szentmisét a megholtakért mondjon; az^nkivül nemcsak, hogy megengedi,
de melegen ajánlja azt is, hogyha valaki meghal, annak temetése alkalmával, vagy temetésének évforduló napján
érette mutattassék be a szentmise-áldozat az ég Urának.
Ez a szép szokás oly régi, mint maga a kath. egyház,
sőt a megholtakért imádkozni oly régi szokás, mint maga
az emberi nem. Ennek bebizonyítására szolgáljon mind az ó,
mind az uj szövetségi szentírás, mind pedig a szóbeli hagyomány. Már Adám és Éva imádkoztak a megölt Abel gyermekök felett. Hogy az első keresztények imádkoztak a
megholtakért, tanúskodnak az első századokban élő egyházi atyák.
Ezen szép szokás ellen nem kelhet ki senki sem, a kinek van józanesze, aki hiszi azt, hogy van halhatatlan lelke,
mely örökké fog élni ; aki tudja azt, hogy van mennyország,
melybe csak tiszta lelkek mehetnek be; aki elfogadja a
józan észnek azon követelését, hogy kell lenni egy helynek,
ahol az egészen meg nem tisztult lelkek ideiglenes büntetéseknek vannak alávetve mindaddig, mig egészen meg nem
tisztulnak.
A mostani felvilágosult (?) században akadnak ugyan
már sokan, akik ezen szép szokást feleslegesnek tartják. De,
kik azok? Nem mások, mint Istentagadók, a kik nem
akarnak tartozni a halhatatlan lélekkel bíró emberek közé, a
kik avval dicsekednek, hogy az ember nem egyéb, mint a
majmoknak egyik neme, a kik azt állítják, hogy az ember
állat módjára hal meg s holta után mi sem marad belőle,
nem tudva azt, hogyha ez igaz volna, akkor az ember nem
volna a teremtés koronája, hanem a teremtett lények legnyomorultabbika. Persze az ilyféle emberek szeretnék
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azt, ha az ember az állatok módjára halna meg és pedig azért,
mert állatok módjára élnek, megrögözve gonoszságaikban, a
melyeket elhagyni nem akarnak. Hogy a lelkismeret szavát
elnyomhassák, mely inti őket, hogy lesz itélet, lesz pokol,
elhitetik magokkal azt, hogy nincs lelkük, és igy nincs, mitől félni. Minden józaneszü ember azonban hiszi azt, hogy
van halhatatlan lelke, melyet megmenteni minden lehető
módon igyekszik mig él, sőt, ha van miből, gondoskodik
arról is, hogy holta után is segítsenek rajta, az ő utódai sz.
mise áldozatok s más jó cselekedetek által.
Ennek bebizonyítására szolgál ama számos fundatio,
melyeket nem oktalan emberek, hanem maguk a királyok s
más előkelő tudós emberek tettek le csakis azért, hogy magukat az örökkévalóságban biztosítsák.
Nincs nagyobb jó, melyet többre becsülnének a tisztító helyen szenvedő lelkek, mint a szentmise áldozat ; miért
is nem tehetünk jobbat a megholtakkal, mint mikor azokért
szentmisét mondatunk, mi által a legnagyobb háladatosságunkat fejezzük ki irányukba.
Ily hálának kifejezésére van most Magyarországnak
legszebb alkalma, midőn a Mindenható apostoli királyunkat,
V-ik Ferdinándot magához hivta meg ; miért is Ipolyi Arnold
püspök ő méltósága, beszterczebányai püspök, megyebeli
papságához e következő körlevelet intézni méltóztatott :
„Piacúit Divinae Providentiae Augustissimum Imperatorem Austriae et Regem Hungáriáé Apostolicum, Ferdinandum V-um plenum dierum 29-a Junii anni cur. ad aeternitatem beatam evocare. Qualiter Princeps hie, cuius symbolum fuerat „Recta tueri" multiplicibus virtutibus a Deo ornatus, ardentissimo erga subiectos sceptro suo populos flagraverit amore, quam pie ac sancte legum observamini non
intenderit solum, verum ipsémét praeclaro praeiverit exemplo: id omnibus in patria inprimis nostra optime notissimum,
insigne „Clementissimi ac Benefici" ei adhuc in vivis procuravit. Post tredecim annorum mitissimum regimen dimisso sponte imperii ac regni nostri gubernio curis utriusque
solutus totum se religionis, pietatis ac beneficentiae operibus
dédit, eiusque largitatem et nostra Dioecesis repetitim experta fuit. Nostrum iam certe est, ut memóriám optimi Principis recolamus, animamque eius Deo commendemus.
Et ideo dispono, ut solemnes Exequiae pro defuncto
hoc Augustissimo Rege olim nostro Apostolico 30-a Julii
anni curr. in omnibus Dioecesis Ecclesiis, Cathedrali quippe,
Parochialibus ac Religiosorum cum maximo, quo fieri potuerit decore et ornatu celebrentur, in metropoli Dioecesis tales ipsémét asservaturus, utque eatenus concernentes Magistratus et Jurisdictiones quidem distinctim scripto, populus
fidelis vero exambone tempestive edoceatur, ut denique pridie
exequiarum campanae loci ternis vicibus, mane quippe, in
meridie et vesperi una hora, prout et sub Absolutione ad
.Libera me' pulsentur". In S. Cruce 6-a Julii 1875.
Amoldus, m. p. Episcopus.
Znyováralján püspök ő mltsága által elrendelt napon
és módon reggeli 10 órakor tartatott meg az ünnepélyes
isteni tisztelet, amelyet nagyságos Szartorisz Lajos, helybeli esperes plébános s czimzetes kanonok ur, a jelenlévő papok segédkezése mellett, majdnem az összes nép s helybeli
elöljárók jelenlétében mutatta be a Mindenhatónak, hogy

igy a néhai jó királyunk irányába a legméltóbb háladatoságunkat fejezzük ki s benne hathatós közbenjárót nyerjünk
Cr. N.
az Ur Istennél !
Berlin. B i r o d a l m i Z á r d a t ö r v é n y van kilátásban ; a mennyiben a porosz kormány, vagy ha tetszik
Bismarck, mint ,német kanczellár' elhatározta a legközelebbi ülésszak alatt oly törvényjavaslatot terjeszteni a birodalmi tanács elé, mely által a porosz zárda törvény az
egész birodalomra terjesztetnék ki. Erre indokul, berlini lapok szerint a következő eset szolgált: a fuldai franciscanusok, kik a legújabb! porosz zárdatörvénynél fogva kénytelenek eddigi lakhelyöket oda hagyni, kérdést intéztek a meiningeni kormányhoz, váljon megengedtetnék-e nekik, az ő
területén letelepedni? Erre a meiningeni kormány azt válaszolta, hogy a letelepedés azon feltétel alatt engedhető meg,
ha az atyák minden papi functiótól tartózkodnak. A porosznémet kormány ezen kilátásban levő tvjavaslat hozatalánál a
szokottnál ravaszabbul szándékozik eljárni, amennyiben azt
nem maga fogja beterjeszteni, hanem valamely birodalmi
képviselő által inditványoztatni, hogy ekként a közvélemény'-re s a birodalmi tanács többségére hivatkozhassék.
De a zárdatörvény nem az egyedüli pont, mely körül
a birodalmi, egyházügyi törvénykezést .kibővíteni' szándékoznak. A legutóbbi bajor képviselő-választások itt igen
kellemetlen benyomást okoztak, s azon meggyőződést érlelték meg, hogy ott a papoknak még túlságosan sok befolyásuk van a választásokra, melyet minden áron megtörni kell,
hahogy nem akarjuk, hogy a ,kulturkampf maholnap épen
Bajorországban hajótörést szenvedjen ; — de miként megtörni azt? . . . Az u. n. ,Lutz-§' mely a törvény-,ellénes' izgatást tiltja, nem elégséges, hanem kellene oly §, mely a
papnak egyáltalán megtiltja politikai ügyekben, különösen
a választásokban résztvenni. Ezen § létesithetése kedveért a
birodalmi tanács, mihelyt összeül, ,revideálni' fogja a büntető törvénykönyvet, mely ,revideálás' alkalmával nem lesz
nagy mesterség, ilyféle §-t becsúsztatni, melyet, mint birodalmi törvényt Bajorország is kénytelen elfogadni, melynek
képviselőtestülete a mostani körülmények közt a maga jószántából soha sem hozna olyant, sőt addig, mig Bajorországnak ilyetén képviselőtestülete lesz, nincs remény, hogy a
culturharcz ott megindittatnék, ha csak birodalmilag nem
eröszakoltatik rá.
Még tovább is terjednek liberálisaink reményei. Ezen
uj §, a bajor képviselőháznak feloszlatása, s még valamivel
arczátlanabb választási terrorismus segítségével, nem lehetne-e a bajor alsóháznak többségét liberálissá tenni ? .. . .
Ezzel pediga,kulturkampf'Bajorországban is meglenne honosítva, s ezzel ismét egy hatalmas lépés megtéve a ,protestáns
birodalom' s végre a nagy német, protestáns — köztársaság felé; — Vilmos a sasnak, vagy legalább fiának, ha nem
is nagy örömére, de mindenesetre nagy bámulatára. Vederemo, — s akkor majd illető helyen ismét elmondhatják :
, Welche Wendung'... !
Maincz. K e t t e i e r p ü s p ö k n e k 25 é v e s j u b i l e u m a a legjobb rendben folyt le, s most, a háromnapi
ünnepélyeségek végén legyen szabad röviden leirnunk azokat,
mint a melyekben a katholikus hitéletnek oly fényes nyilvánulatát volt szerencsénk szemlélni, minők épen manap
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kettős fontossággal birnak s ellenségeinket inthetnék s figyelmeztethetnék, hogy b zony van még életképesség s öszszetartás a katholikusok közt.
Már szombaton, jul. 23-án, a jubileum előestején számos katholikus egylet s küldöttség tisztelgett a jubiláris főpapnál. Vasárnapon 6 órakor az eichstädti püspök mondta
a szentmisét, s számos ajtatoskodót az oltáriszentségben ré8zesitett ; hasonlót tőn ugyanakkor a freiburgi érseki helynök is, s nagyszerű megható látvány volt, látni az ajtatóskodók ezreit, kik ez általános áldozásban részt vettek. Öregek s ifjak, férfiak s nők, főnemesek s szegény munkások
sorban járultak az Ur asztalához, tanúbizonyságot teendők
katholikus hitökröl, s feláldozván ebbeli jó cselekedetüket
az egyházért s szeretett főpásztorukért. 9 óra felé nagyszerű
menet indult az ünnepiesen feldíszített székesegyházi piaczról, mely menetet a különféle ajtatos testvérületek, társulatok s egyéb egyletek képeztek, mig más felül a papság voj ult testületileg a püspöki lak felé. hogy az ott már összegyűlt, kivülről érkezett vendégek s küldöttségekkel egyesülve, szerencsekivánataikat fejezzék ki a jubiláns előtt, ki
azokat káptalana által környezve fogadta.
Ezeknek tisztelkedése után megindult az ünnepi menet a főtemplomba, hogy a jubilánst oda vezesse. Elöl a rendezők mentek, azután a fentemiitett társulatok következtek,
diszzászlóikkal, azután az alpapságnak beláthatlanul hoszu
sora, a mainczi káptalan, a külkáptalanoknak képviselői,
köztük Molitor Speyerböl ; ezekután dr. G ese münsteri, dr.
Klein limburgi s Hahne fuldai helynökök, Kübel leucai in p.
pp. s freiburgi kápt. helynök, Haneberg speyeri s báró Leonrod eichstädti püspök, végre a jubiláns, utána pedig hoszu
sora a főnemes uraknak, legtöbben magas rendjelekkel diszitve, a némethoni katholikus nemességnek disze s virága,
köztök több rokona a püspöknek, kik a nap fényét nem
kevéssé emelték.
Az utczákat s téreket, melyeken a menet végig vonult,
beláthatlan tömeg lepte el, a székesegyház zsúfolásig meg
volt töltve, ugy hogy a nagymise előtti, itt szokásos körmenet sem tartathatott meg. Az ez alkalomból alapított Máriaoltár felett, fényesen kivilágitva, nagyszerű kereszt lebegett, mi megható látványt képzett. A püspök urak az oltár
balján foglalván helyet, a jubiláns megkezdte a nagymisét,
mely alatt két unokaöcscse, mgre gróf Galen Miksa, s gr.
Galen Bernát kanonok segédkeztek neki. A székesegyházi
zenekar maga magát multa felül.
Mise után a püspök 11—l-ig ismét az üdvözlő tisztelgéseket fogadta. Sorban csak a kiválóbbakat nevezzük meg:
a báró Ketteler, gróf Galen és gróf Spee családok, mint a
püspöknek legközelebbi rokonai, a rajnavidéki, westphaliai,
sziléziai s délnémetországi kath. nemességnek küldöttei ; a
helybeli hatóságok fejei, a városi képviselőség küldöttsége,
Loë báró s Isenburg herczeg a német katholikusok egyletének nevében, négy svajczi pap a baseli s churi megyéből,
mint a mainczi papneveldének volt svajczi növendékeinek
képviselői ; a münsteri, bonni, berlini, fuldai, dortmundi,
aacheni, kölni, eltvillei s stolbergi kath. községeknek küldöttei, a frankfurti kath. férfiak egylete, a Concordia- s
Bonifacius-egylet ugyanonnan ; a Tauber-vidék s a badeni
Odenwald küldöttei, hol a jubiláns régebben, még Vicari ér-

sek életében, többször helyetesitésképen bérmált ; a heidelbergi s bonni kath. egyet, tanulók ; hogy az itteni templomok
szolgaszemélyzetét se feledjük ki. Megható benyomást tett
egy 12 úrból álló, gyászjelvényeket hordó küldöttség Castel
(Mainzzal szemben fekvő) városából, melynek derék plébánosa épen az ünnepnap előestéjén ragadtatott ki az élők soriból ; ezeknek eltávozása egy nem kevésbbé megható, de
nem oly szomorú jelenet játszódott, m dőn Hopsten községnek képviselői, hol a püspök hajdanta plébános volt, jelentek meg a főpásztor előtt, hogy küldőik nevében értékes
mellkeresztet nyújtsanak át neki; végre számos főnemes
asszonyság, Némethon majdnem minden részéből.
Délelőtt 11 órakor Windthorst is érkezett Emsből. A
casteli pályafőn a rendező bizottság által tiszteletteljesen fogadtatva, ő is sietett régi bajtársát s hajdani tanuló társát
üdvözölni. Megérkezése közfigyelmet keltett a városban,
mely a centrumpártnak jelenlegi vezérében joggal Némethon egyik legnagyobb emberét tiszteli.
(Vége köv.)
Scajcz. A b e r n i ó k a t h o l i k u s - , h i t t a n i ' k a r
közfigyelem tárgya Bern városában. Miért? kitűnik a következő tudósitásból. A kar áll jelenleg öt tanár s tiz hallgatóból, ez utóbbiak közt azonban alig van, a ki gymnasiumot végzett volna. S e szegény kart épen most ,nagy'
veszteség érte: Friedrich tanár visszatér Münchenbe s helyette valami dr. Woker, eddig Döllingernek magántitkára
lesz az egyházi történelem tanára.
De Friedrich nem az egyedüli berni ókatholikus- ,hittani' tanár, ki az ottani dicsőséget megunta; kivüle még dr.
Gareis is megy, az egyházi jog tanára, ki Giessenbe hivatott
meg. Friedrichnek, a halva született facultásnak teremtője
és szervezője, ujabban keserű napokat élt Bernben, a többi
kar nyilt megvetéssel viseltetik teremtménye iránt, tüzetesen
a jogi kar máris tiltakozott az egyházjogi tanszéknek ú j bóli betöltése ellen ; sőt találkozott keblében férfi, ki mint
igazi jogtudós nyiltan kárhoztatni merte a berni kormánynak a jurai katholikusokkal szemben követett eljárását,
mig Vogt tanár azoknak viszkereseti pereit viszi a tvszékek
előtt, jeléül, hogy ezen, különben épen nem katholikus érzelmű férfiak meg vannak győződve arról, hogy a jurai
katholikusok igazságtalanul zaklattatnak.
Midőn a ,hittani' kar nagy, beigtatási ebédjét pénteken
adta, akkor meg akadt egy pár ,collegája' az orvosok s a
protestáns, nihilisticus, hittani karból, azóta pedig már ezek
is meglehetős megvetéssel tekintenek a ,misézők gyárá'-ra
mint e facultást gunyorosan elnevezték.
Hallgatóival is nem nagy szerencséje volt szegény
Friedrichnek. Történt nem régen, hogy egy ilyen .keresztény katholikus hittanulót' a rendőrség éjjelnek idején oly
részegen találta az ut.czán, hogy észre sem vette, midőn egy
a rendőrség előtt ott járt, nem épen samaritanus érzelmű
lélek kabátját, nadrágját, czizmáját s kalapját húzta le
róla. A ,hittanuló' ily állapotban, taliga segítségével, az őrszobába odábboztatott ! Tagja lévén a ,Helvetia' nevű tanulói
körnek, mely köztudomás szerint a legmüveletlenebb s legkihágóbb elemekből áll, ezek mégis megsokalták tagtársuk
ilyetén magaviseletét s őt egy hónapra felfüggeszték ; mig
egy másikat, még erkölcstelenebb magaviselet miatt végképen kizárt.
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A legnagyobb baj az, bogy az ultramontán sajtó elég minden tehetségemet arra forditom, hogy igazi anyjuk
kíméletlen volt, az egészet az illetők megnevezésével a kö- lehessek".
Ei'ős férfiak mi ! tanuljunk a gyenge nőktől. (F> lyt. k.)
zönség elé hozni, anélkül, hogy szegény ,keresztény-katholikusok' a ,római hazug lelkek' ellen perorálhattak volna;
VEGYESEK.
sőt midőn egy izben egyik ókatholikus tanár igen-igen .személyes' ügyben pert indított valamely ultramontán lap ellen,
— Ékes ajándék. Főmagasságu bibornok-herczegprijónak látta a panaszt visszavonni, s szépen elhallgatni ; — más Simor János ő eminentiája, mint a ,Magyar Állam'-ban
mégis esak jó a berni szép fizetés, a becsülettel pedig minek olvassuk, a székesfehérvári hoszutemetői kápolnának e hó
törődnék az ókathol kus ember !
27-én egy igen értékes gyász-szentmise ruhát ajándékozott.
Missiói tudósi!ások.
Kalászok a missiók mezején. Az első szentmise e ruhában boldogult szüleiért fog ugyanKévéket szeretnék én kötni, azaz : minél többet a missiók- ott mondatni, kiknek béke és áldás poraikra.
— Magas vendég Esztergomban. E napokban érkezik
ról Írni, hogy minél több szivet megnyerjek ezen szent ügynek, de nem tehetem s meg kell elégednem, ha csak kalá- bibornok-hgprimásunk látogatására Esztei-gomba a bécsi
szokat szedhetek is, mint egykor Ruth Bócz földjén. De vál- apóst, nuntius, Jacobini Lajos érsek ur ő exciája. Mint örömjon a kalász nem ugyanazon szemet rejti-e magában, mely mel értesülünk, ő nmlga pár hétig lesz ezúttal ő emja és
a kévékben van? Kétségkivül, ha valaki jó indulattal fogja Magyarország vendége. Egyúttal egyházi hivatalos eljárás
olvasni ezen aprócseprö híreket, tudósításokat, melyeket is lesz összekötve a nuntius ő nmlga lejövetelével. Az eszamúgy futtában is közölni szándékom, lesz elég oka fellelke- tergomi nagyterjedelmü főmegye részére t. i. ő emja még
sülni a missiók ügye iránt, s nem fogja sajnálni a filléreket, egy felszentelt püspököt óhajtván, ily méltóságra nagyszommelyeket kérek Jézusért és az ő egyházaért. Nem pénzün- bati érdemdús vicariusát, ft. Boltizár József ő méltóságát
ket, hanem vérünket is megérdemli Jézus. Nem aranyat és szemelte ki, kivel e szabályszerű ügyletárgyalást a nuntius
ezüstöt adott Ő érettünk ; az O drága szent vérét csakis ő exciája Esztergomban méltóztatik elvégezni. (,M.. X')
vérünkkel fizethetjük vissza méltóképen. De ha vérünket
— A spanyol törvényhozó testület, mint az az efnem adhatjuk, mert nem is kívánja, adjunk neki legalább féle testületeknek szokása, ismét egyszer uj alkotmányt
pénzt, hogy m'nél több lelket vezethessünk egyházába.
csinál. Ennek 11. §-a az eddigi fogalmazás szerint igy
Mire fordittatik eme pénz? melyek a gyümölcsök, me- hangzik: „A nemzet kötelezi magát, a kath. vallás, mint az
lyek a lyoni hitterjesztő társulat édenkertjében napról napra államvallás cultusának s szolgáinak fentartásáról gondosteremnek? Ezen kérdésekre szolgálandnak válaszul a kalá- kodni. Spanyol területen senki sem fog vallási nézetei vagy
szok, melyeket időről időre a missiók mezején gyűjteni azoknak megfelelő cultus gyakorlata miatt háborgattatni ;
fentartva miudig a keresztény erkölcstannak tartozó tiszteszándékozunk.
1. Kuang-tonban (China) Ma-tsay községben egy 1874. letet. Nyilvános helyeken azonban más szertartások s egyéb
nov. 15-kén kelt levél szerint a kath. hittérítő laka és sz. nyilvánulások, mint a melyek az államvallásból származJózsef kápolnája a pogányok által kiraboltatott és feldula- nak, nem engedtetnek meg.
— Remete Mária kegykép. *) A budapestieknek kedves
tott, a keresztények pedig bántalmaztattak. Profanáltatott
a kehely, a ciborium ; az egyházi ruhák széttépettek ; sz. búcsújáró helye „Remete Mária", mely közel Budához a
József szobra egy pagodába vitetett bálvány képül ; a hitté- hegyek közt fekszik. Ide szoktak a nyári hónapokon át kedrítő is kifosztatott mindenéből. A lerombolt kápolnát stb. den, csütörtökön, de különösen szombaton tömegesen jönni,
hogyan lehet ismét helyreállítani, hacsak mi nem nyitjuk mely napokon a hidegkúti plébános a szent misét 10 órakor
szokta a Mindenhatónak bemutatni.
meg erszényünket ?
Helvetiában a zürichi és vierwaldstätti tó között fek2. Delavay térítő 1874. szept. 23. Hui-czin szigetétől
(Kuang-ton tartomány) tudósít, hogy egy község keresz- szik a híres Mária-Einsiedeln-i zárda, melynek nagyszerű,
ténynyé lőn. Kisasszony napján 17-et keresztelt meg; a 208 lábnyi hosszú és 116 széles templomában egy fekete
többiek — úgymond — mindszent napján veendik fel a ke- márvány kápolna áll, e kápolna oltára fellett pedig arany
felhőkön és sugarak közt a Bold. Szűz sötétbarna kegyképe,
resztséget.
3. Cocoritban (Trinidad) bélpoklosok számára alapí- melyet évenkint 300,000 zarándok látogat meg.
A mult században történt, hogy Tolvizer Katalin Heltottak a hittéritők egy intézetet. Egy f. é. január 7-kén kelt
levél szerint 115 ily nyomorult volt ekkor e kórházban. vetiából Budára jött és a nevezett Mária-Einsiedelni szoA dömés nénikék egyike szent lelkesedéssel beszéli el, mint bornak festett mását magával hozta, később Linzenpolz
érzi ő magát e szánandó betegek körében : „Oly boldognak György hidegkúti lakóshoz férjhez menvén, a Bold. Szűz
érzem magam, midőn a mi kedves poklosaink körül szol- képét a falutól félórányira egy fára függesztette. Katalin pélgálhatok, hogy a rám bízott termet, melyben husz beteget dájára a falubeliek e képet meglátogatták, s az előtt ájtatosápolok, a világ legszebb országáért sem adnám. Ezen terem ságukat elvégezték.
Miután Forstmár budai polgár neje az emiitett kép
maga egy kis világ: vannak itt chinaiak, creolok, hinduk,
coolik, négerek, afrikaiak, portugallok, amerikaiak, angolok, előtt szeme világát visszakapta, az ajtatos látogatók száma
kik részint a természet fukarsága, részint a betegség miatt mindinkább növekedett, és Trsztyánszky Ignácz földesúr
többé kevésbbé mind nem épen kellemes benyomást gya- azon a helyen egy fakápolnát emeltetett ; e század elején
korolnak a nézőre. Vannak, kiknek sem kezök, sem lábuk ; pedig ugyan ő a most Í3 álló kápolnát kezdé épittetni, memásoknak, ha van kezük, nincs lábuk és viszont ; ennek lyet özvegye be is végeztetett.
szája van eltorzítva, amannak szeme nincs helyén. Kettő féA kápolna falait egészen befedő fogadási ajándékok
lig tébolyodott ; a harmadik teljesen ész nélkül van ; kettő eléggé tanúskodnak Sz. German e szavai mellett: „Ki gonolyan, mint a kis gyermek, egyikök folyton sir, a másik doskodik oh Boldogságos Szűz, Szent Fiad után oly annyira
mindig énekel. Két zenészünk is van, kik olcsó hangszereik- az emberek üdvéről mint T e ? Ki védelmez annyira bajainkkel nagyszerű hangversenyeket rendeznek: az egyik lanton ban, ki küzd oly annyira imáiban miérettünk, szegény bűjátszik, a másik poharát és tányérját csörteti. Ifjúk és öre- nösökért ?"
gek, majd mindnyájan kis mamájuknak neveznek ; e névre
*),Havi Füzetek' 5--éböl ; szerk. Winter Á. pestbelvárosi káplán,
én büszke vagyok, s meg is akarom azt érdemelni, mert évenkint 12 füzet, 1 ft.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
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félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova
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Havi szemle.
(Vége.)

E g y i k e a legfigyelemre méltóbb m u n k á k n a k ,
melyek u j a b b a n napvilágot láttak, Newman, a hires
angol oratorianusnak „Államveszélyes-e a kath. egyház?" czimü müve, melyet a tudós szerző' Grladstonnek, l a p u n k b a n is kellőleg méltányolt röpiratai ellen irt, s melyben ezen, legújabban a n n y i r a
iránytvesztett államférfit érvei súlya által nem csak
czáfolja, de m o n d h a t j u k : végképen megsemmisíti,
az egyházpolitikai discussio terén a többé számba
nem vehető elmék közé sorolja, a holtak közé dobja.
Az ok, miért, s az alkalom, amelyből e k ö n y v
íratott, m a g á v a l hozzák, h o g y számos, felette érdekes s épen most igen korszerű, tisztán egyházi, de
j o b b a d á n egyház-politikai kérdés is t á r g y a l t a t i k
benne, s talán nem cselekszünk lapunk rendeltetése
ellen, ha azt egyes p o n t o k b a n a n a g y n e v ű iró eszméinek közvetítőjévé teszszük. Ilyen az a fejezet,
melyben a pápaság jogai- s kötelességeiről értekezik, nem szorosan hittudományi, mint i n k á b b történelmi szempontból, m i n t h o g y Gladstone t á m a dásai is abból indultak ki. „Ahelyett, h o g y m i n t
hittudós értekezzem e kérdés felett — mondja —
i n k á b b világi, v a g y ha u g y tetszik ; nem-katholikus szemekkel is tekintem ama hatalom egész terjedelmét, melyre a pápa az utóbbi évezredben igényt
képzett ; tekintem pedig a n n y i b a n , a m e n n y i b e n a
történelmi t é n y e k beltermészetében rejlik, v a g y
azoknak külső alakjaiban n y i l v á n u l " .
A pápa szerinte mind azon j o g o k n a k , kiválts á g o k n a k s kedvezményeknek, de kötelességeknek,
is birtokosa s hordnoka, melyek m á r az ősi időkben
az összegyházat illették, s az ősi, például harmadv a g y negyedszázadbeli h i e r a r c h i á n a k egyes k i t ű n ő

t a g j a i b a n fényes kifejezést nyertek. Ez ősegyházi jog o k a t s kötelességeket g y a k o r o l j a a pápa még ma
is, s r a j t a kivül nem g y a k o r o l h a t j a senki. A v a g y
képzelhető-e a moskvai v a g y konstantinápolyi pat r i a r c h a mint egy sz. Ambrus v a g y sz. Márton történelmi jogigényeinek örököse ? . . . V a g y mi hasonlatosság van egy mai a n g l i k á n püspök s e g y s z .
Vazul közt ?
De h á t hova lett a m a nagyszerű,
hatalmi fénykör, melyben a negyedszázadbeli egyh á z a t r a g y o g n i látjuk'? Végképen eltűnt-e? v a g y ha
nem t ű n t el, hol van, hol található ? Vajmi jó lenne,
ha a protestáns világnézet erre nézve valahára tisztába jönne, s a katholikus álláspont átértésére vergődnék ; mert ez a főkülönbség k ö z t ü n k s köztük,
h o g y ők nem hiszik, h o g y K r i s z t u s látható e g y h á zat alapított, mi pedig hiszszük s valljuk azt. T u d j u k , h o g y létezik K r i s z t u s n a k földi országa, — de
hol v a n ? . . . H a csak a n n y i m a r a d t volna fenn belőle, a m e n n y i t K o n s t a n t i n á p o l y b a n , v a g y Canterb u r y b e n találunk, akkor azt állítom: eltűnt a föld
színéről; — de ha viszont R ó m á r a tekintünk, ott
találjuk mindazt, mi a Krisztus alapította birodalom lényegéhez tartozik, s innen van, h o g y az e g y ház isteni eredetét hinni, a n n y i t tesz, mint a p á p á t
o l y a n n a k elismerni, mint a minőnek mi k a t h o l i k u sok tettleg elismerjük s tiszteljük őt. I t t nem lehet
v á l o g a t n i : ,aut — aut'. S innen van, h o g y épen a
pápaság, melyben a protestantismus e történelem
szörnyszülöttjét látja, előttünk, katholikusok előtt,
h i t v a l l á s u n k n a k egyik kiegészitő része — sőt e
kettő szerintünk a n n y i r a azonos, a mily azonos a
kereszténység a katholicismussal ; — nem vallhatnók az egy, közönséges, római, apostoli s látható
e g y h á z a t , ha nem vallanók e g y ú t t a l a p á p á t is.
E k k é n t teljesedett e szó Máténál : „Te Péter
vagy, s e kőszálon fogom építeni anyaszentegyliá11
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zamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt r a j t a ;
És neked adom a mennyek országa kulcsait. É s a
mit megkötendesz a földön, meg leszen kötve
mennyekben is; és a mit föloldandasz a földön, fel
leszen oldozva mennyekben is"
Ennélfogva az
egyház mind e jogigényeket nem azért emeli, mert
azok valaha a világi hatalom által ruháztattak rá,
hanem mivel azokat közvetlenül isteni Mestere s
Alapitójától nyerte ; s az Ur, ki jól tudta, mit akar,
s aki mint az emberi társadalomnak legfőbb törvényhozója azt is tudja, hogy semmiféle n a g y társaság fő nélkül nem csak nem erősödhetik meg kellőképen, de huzamosb ideig fenn sem állhat ; mindjárt, midőn anyaszentegyházát alapitá, ismétléama
szót, melyet hajdanta Judához intézett: „Juda te
honorabunt fratres tui; az egyház fejévé, valamennyi
hivőnek, ideértve a püspököket is, legfőbb pásztorává rendelvén a pápát.

I. Gergely tői I I I Inczéig hat századon j á r a t h a t j u k végig szemeinket, a világtörténelem egyik legszebb részén, melynek lefolyása alatt a pápák egy
perczig sem szűntek meg egész Európával jót tenni.
Pedig e közben g y a k r a n oly eszközöket is valának
kénytelenek alkalmazni, melyeket Gladstone ,rozsdás szerszám'-nak nevez, értvén alatta az egyházi
joghatóságnak rendreutasitó,fennyitő eszközeit,azon
jogot, e föld hatalmasait inteni s megbüntetni, királyokat is kiközösíteni, az igazságot nyiltan s bátran hirdetni az emberek előtt, erkölcstelen tanokat
olyanoknak bélyegezni, a hitetlenség mezébe öltözött forradalmat földre teriteni — szóval mindazt,
mint fentebb mondók : miáltal Európa polgárisodásának alapjai tétettek le, s a serdülő szerencsésen
tovább fejlesztetett.
Miért volnának ez eszközök, Gladstone szerint,
mindannyi ,rozsdás szerszám' ? — talán mert nem
A legfőbb joghatóságnak a pápában való eme minden nap vétetnek használatba ? Tehát ,rozsdás
központositása még polgárositási s politikai te- szerszám' a közönséges zsinat is; mert háromszáz
kintetekben is felette előnyösnek bizonyult. I. sz. esztendő óta nem tartatott, sőt egyáltalában tizenkiGergely idejéről mondja egy angol iró, hogy akkor lencz század alatt, csak tizenkilencz volt. Szintoly
a pápaság volt azon egyedüli hatalom, mely a vad ritkán történt, hogy valamely pápa egyegy császár
kor csapásai alatt össze nem görnyedt ; az egye- vagy király ellenében e fegyverekhez nyúlt volna;
düli hatalom, melyben annyi veleszületett, benrejlő de ezért e fegyver soha sem volt rozsdás, azaz haéleterő volt, hogy fejedelmi fénye nem halaványult tálytalan. Avagy rozsdás volt ATI. Gergelynek
el soha, egy perczig sem. Ily hatalomra volt a világ- kardja IV. Henrikkel szemben, rozsdás e VII.
nak szüksége, s pedig feltétlenül,hahogy a szétpor- Piusnak fegyvere, melylyel I. Napoleont. megsemladozó római civilisatiónak maradványaiból azt, a misítette? ,Undok múmiák' voltak-e ezen eszközök,
mi abban jó s életrevaló volt, fen tartani kellett. A mint Gladstone más helyen mondja — ? . . . H a igen,
kereszténységnek szüksége volt önálló, független akkor legutoljára e század eleje látta ama csudát,
s hatalmas központra, különben még az oly tökéle- hogy egy ,undok múmia' halottaiból feltámadt,
tesen szervezett hierarchia is darabokra szakadt, s a hatalmas I. Napoleont — Canossäba űzte.
örökös javadalmakon tengődő papi czéhvé fajult
„Váljon mit gondol ez a, pápa" — kérdé Navolna el, (képtelenné valaha népe műveltségi ma- poleon 1807. julius havában Beauharnais Jenőtől
gaslata fölé emelkedni, s igy képtelenné, annak ta- — „midőn kiközösitéssel fenyeget? Azt hiszi-e,
nítója s vezetője lenni.) A kereszténységnek élete s hogy a világ ezer esztendővel h á t r á l t ? hogy katohalála — emberileg szólva — attól függött, hogy náim kezéből kihulland a fegyver az ő kiközösiegy conservativ, ellenőrző hatalom keletkezzék, tése miatt?"
Két évvel későbben c s a k u g y a n kimint az akkori politikai hatalomnak ellensúlyo- közösittetett a pápa által s nem egészen négy év
zója s a czivakodók békéltetője. Egész Európa azzá múlva a fegyver tettleg s a szónak teljes értelmévált, s az maradt volna is, mi Angolország volt, mi- ben kihullott katonái kezéből s a látszólagosan lédőn területén nyolcz ,királyság' osztozkodott ; az g y őzhetlen hadsereget a téli szél f ú j t a szét. „A kaember legalább képtelen felgondolni, miként lehe- tonák fegyverei" — mondja Ségur az oroszhoni
tett volna a középkor politikai s társadalmi zűrza- háború leirásában — „elviselhetlen sulyuaknak
varát valaha rendbehozni, következőképen : miként látszottak, ugy hogy a katonák megdermedt kara keresztény civilisatiónak alapjait lerakni s a meg- jai azokat el nem birták. Folytonosan lebukva, ellevőt tovább fejleszteni, a középkori pápaság s an- ejtették fegyvereiket, s nem birván elég erővel,
nak legfőbb ellenőrzői, oktató, vezető s szükség hogy azokat ismét felvegyék, ott h a g y á k a hóesetén büntető hatalma nélkül !
ban"
„A katona képtelen volt, fegyverét to-
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vább vinni — mondja Salagues, — még a legbátrabb s legerősebb elejté, azaz bogy magától kiesett a megfagyott
kézből"
Alison, angol iró pedig mindezekre nézve igy nyilatkozik : „Csudás összetalálkozása ez az eseményeknek ; több
mint a hadi szerencsének egyszerű megfordulása ; oly mozzanat ez, melyre protestáns iró is kénytelen a jövő nemzedék figyelmét felhívni. A világ épen nem hátrált ezer esztendővel ; de azon lény létezett még, a ki előtt ezer év mint
egy nap
"
Igy szól az elfogulatlan angol iró ; mi pedig ebből a
bátorító következtetést vonjuk: A mint Isten 1077-ben
volt VII. Gergelylyel s 1812-ben VII. Piussal, ugy lesz IX.
Piussal is — nolite timere qui Ego vici mundum.

A bois d'hainei élő kereszt.
(Folytatás.)

De mégis vannak sokan, igen sokan, kik, habár e történeti tényeket, miután azokat okosan tagadni teljes lehetetlen, elfogadják, sőt azokat saját ép szemeikkel látták,
mégis felkiáltnak : „Nem, az nem lehet !" Es mi nem lehet?
Nem lehet, hogy az Isten, kinek szavára mi sem az egyházban, sem a kültermészetben, sem bensőnk titkos szentélyében nem hallgatunk, hozzánk ily rendkívüli módon
szóljon; nem lehet, hogy irántunki örök szeretetét ily szeretetteljesen bizonyítsa ; nem lehet, mert mi azt meg nem
engedhetjük, hogy 1800 év előtt érettünk aGolgothán meghalt és tőlünk el nem ismert, vagy rég elfeledett Fiát egy
élő keresztben bámuló szemeink elé állitsa. Nem, az nem
lehet, annak nem szabad megtörténnie, hogy Isten bennünket, kik csak enni, inni, mulatni akarunk, kik magunkat e
földön is elég jól érezzük, minmagunk megtagadására, szenvedélyeink megzabolázására, az erény követésére, szóval : a
sirontuli boldogság megérdemlésére még ily rendkívüli, ily
csudálatos módon is hívjon. Mit ezt nem akarjuk ; nem akarjuk, hogy ez, hogy Krisztus rajtunk uralkodjék ; (Luk. 19,
14.) és a mit mi nem akarunk, azt az Istennek nem lehet,
nem szabad megtennie
Ugyan, de lehetséges-e az ilyen
beszéd; lehetséges-e egy keresztény szájában ily őrjöngő
káromkodás ? ! . . .
Hogy az ilyen és hasonló beszédnek, vagy legalább
gondolatnak oktalansága és fertelmes volta egész mezitlenségében álljon minden higgadtan gondolkozó és az igazságot becsületes nyíltsággal kereső előtt, arról a kath. egyház,
arról a világi tudomány is a legszentebb ügyet megillető
bölcseséggel és lelkismeretességgel gondoskodott.
A kath. egyház magasztos hivatása, az igazságot pártfogása alá venni, azt minél tisztább világosságba helyezni,
az ellene támasztható kételyeket a tudományok segédkezése
mellett eloszlatni és a netán felfedezett csalást, ámitást, hazugságot, az igazság örök forrásának, az Ur Istennek tekintélyére támaszkodva, megbélyegezni. Miért is a tournayi
püspök S mlgának, Luiza főpásztoi-ának, nem csak joga, hanem szent kötelessége is volt a boÍ3 d'hainei feltűnő események felderítése végett a hivatalos vizsgálatot elrendelni,
mely is négy hittudós- és több orvos által másféléven át tartatott, sőt tartatik maiglan is. E férfiak, kikhez mások is
Cdatlakoztak, minden lehetőt megtettek azon czélból, hogy

a netaláni csalásnak nyomára jöjjenek, és a bois d'hainei eseményekről maguknak tiszta fogalmat alkossanak. 1870-ben
már a százat haladta meg azon orvosoknak száma, kik a
szegény Luizán sajátkezüleg végezték a legkülönfélébb műtéteket, hogy e mindenesetre bámulatot gerjesztő eseményeket az orvosi tudomány segélyével kellő világosságba helyezhessék.
Lássuk csak tudományos kutatásaik egy-két példáját !
Az 1868. nov. 27-kén Lefebvre, Lecrinier és Severin
orvostudorok, Luizán kisérletképen több, a stigmákhoz h a sonló sebet nyitottak. A stigmák e napon nagyon vérzettek. Lefebvre Luiza balkezének felületén két centimeternyi
átmérőjű helyre ammoniakumot öntött; 12 perez múlva ott
szép gömbölyű hólyag támadott, mely is átlátszó folyadékkal volt megtelve. E hólyag azonban, mely a stigma közelében ugyan, de azzal érintkezésben még sem volt, nem pattant fel magától, miként a stigmatikus hólyag felpattanni
szokott. Lefebvre tehát a külső bőrt felszakította és azt teljesen eltávolította, ugy hogy az első bőr két centimeternyi
átmérőjű téren egészen szabadon állott. Egymásmellett
tehát két seb volt és pedig mindakettő egyenlő nagyságú,
egyenlő sajátságu. Mégis mily különbség mutatkozott köztük ! A stigmatikus seb folytonosan vérzett, rajta két órával később, midőn már Lefebvre a vaspályára indulandó
volt, a szünetelésnek legkisebb nyoma sem volt észlelhető ;
a mesterséges seb ellenben egy cseppnyi vért sem adott, 27»
órán át vigyáztak az orvosok ráfeszült figyelemmel, belőle
azonban % órán át csupán viz ázalgott minden legkisebb
vér nélkül. Továbbá a mesterséges hólyag gyuladásos udvartól volt környezve; de a stigmák körül ilyesmi sohasem
képződik, ezek a péntek-szombati éjjelen bezáródnak és
csak a felső bőrön néha száraz vércseppek maradnak vissza,
melyek csakhamar lehallanak.
Midőn Májunké Pál, a Berlinben megjelenő,Germania 1
lapnak főszerkesztője, a mult évben Luizát meglátogatta,
Lefebvre orvostudor arról akarván őt és a többi jelenvoltat,
kik között egy herczeg, egy gróf, egy grófné, egy belga ministernek neje és fivére és néhány püspök is volt, meggyőzni, miszerint Luiza az eksztázis állapotában a természet törvényeinek nincsen alávetve, a földre borult és kezeit
kereszt-alakban kiterjesztett Luizának egyik karjára mintegy 2 lábnyi magasságból élesre köszörült és igen hegyes
kést ejtett le és pedig ismételten. Ha Luiza jelen állapotában a legkisebb érző tehetséggel bír, akkor kezének, bármily
csekély mérvben, okvetlenül kellendett megmozdulnia ; de
az nem mozdult meg, a jelenvoltak közül senki a legcsekélyebb mozgást sem vette rajta észre. Ott, hol a kés kezébe
vésődött, egy kis vágás mutatkozott ; de egyetlen csepp vér
sem volt látható.
Hiába, a stigmák nem természetes sebek, azok egy
fensőbb, természetfölötti hatalomnak parancsszavára jöttek
létre, s a világ' ak tudósai is bámulva és tehetetlenül állar
nak előttük. Altalok a jó Isten örök szeretete és mindenható
ereje nyilatkozik.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, augusztus 6. U l t r a m o n t á n és l i b e r á l i s
k o r t e s k e d é s . Az a nemzetközi szövetség, mely a föld—
11*
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mentumokat felhasználták volna is, melyoket a ,Napló 1 előhoz, van-e azokban csak egyetlen egy is, mely az igazsággal
ellenkeznék ?
A ,Napló' vallásos (?) érzelmét mindenekelőtt sérti az,
hogy a választásra vonatkozó főpásztori ievelek a szószékről olvastattak fel s a nép vallásos érzelmeit politikai czélokra zsákmányolták ki ? Ugyan kérdjük, nem valóságos
gúnynak tünik-e fel az, midőn a ,N.' igy beszél? midőn oly
részről halljuk hangsulyoztatni a nép vallásos érzületét, midőn azok tiltakoznak a nép vallásos érzületének felhasználása ellen politikai czélokra, kik maguk kétszinüleg követválasztások alkalmával a nép vallásos érzületét kizsákmányolják? A bajor püspökök, mint maguk is vallásos férfiak
bátran hivatkozhattak a nép vallásos érzületére, ők nem
kétszinüsködtek ; de mikép jellemezhetők azok a képviselőjelöltek, kiknek semmi hitök sincsen és követválasztás alkalmával a buzgó hivő nép előtt,alegajtatosabb hivőt játszák?
és a ,Napló' nem emlékeznék, hogy a forradalmi liberalismus minő proclamatiók kihirdetését parancsolta meg egy
időben a templomban ? mit gondol, azok odavalók voltak ?
mit gondol, nem méltóbb volt például a müncheni érsek val1
Kormánylapjaink egyike, a ,Napló , melynek az a kor- lásos hazafisággal telt főpásztori levele a felolvasásra amaszerű tulajdonsága van, hogy mindig épen ugy gondolkozik, zoknál? nem a vallás, nem a haza szeretete vonult-e át a
mint az esetleges kormánytöbbség; e lap vállalkozott arra, püspökök körlevelein ? és mióta szűnt meg a szószék alkalhogy elmondja tudatlan közönségének, amit mindent tettek mas hely lenni, hogy onnan a honpolgárai a vallás és haza
aa ultramontánok, hogy ,csekély' győzelmüket kivivják Ba- iránti szeretetre buzdittassanak? Nem szerencsésebb a ,N.'
jorországban. Nem lephet meg bennünket, hogy a ,Napló' többi vádjaival sem, még azon esetben sem, ha, mint azt
ezt ugy teszi, amint a liberalismus érdekében csak legkívá- mondók, azok csakugyan igazak lennének. A többi vádaknatosabbnak tűnhetik fel, hiszen, ha a liberális lapok nap- nál ugyanis a kérdés csak az lehet : igaz-e, vagy hazug, a
számban nem hazudnának, mivé 'lenne a liberalismus? „Az mivel állítólag a püspökök, vagy általában az ultramontáország főpapjai, úgymond a ,Napló 1 , maguk álltak csapa- nok korteskedtek? Igaz-e, hogy a liberalismus, miután a
taik élére, kortesleveleik a szószékről olvastattak fel és a nép forradalmi szellemet mindenütt elhintette, és igy a békét
vallásos érzelmeit politikai czélokra zsákmányolták ki. A fentartani nem képes, igaz-e, vagy hazugság, hogy az áltaférfiakat az általános védkötelezettség, a nőket a polgári lános védkötelezettséget behozni a k a r j a ? igaz-e, vagy h a házasság rémével terrorizálták. Felhasználták az ország zugság, hogy a liberalismus a társadalom minél gyorsabb
kath. és protestáns lakossága közötti ősrégi ellentétet ; elő- szétszakitása tekintetéből a polgári házasságot, a polgárok
térbe tolták a még nagyobb ellentétet, mely Németország ellenkezése daczára rájok erőszakolni a k a r j a ? igaz-s, vagy
északi és déli lakosságának természeti és művelődési iránya sem, amit a ,Napló' ama nagy ellentétről mond, mely Németország északi és déli lakosságának, természeti és műveközt fennforog".
lődési iránya közt fenforog ? stb. Ha a ,Napló' mind e kérA mondottakban tehát a ,Napló' előadta az ultramondésekre becsületes őszinteséggel akar válaszolni, be kell valtán korteskedési módot, de az igazság kedveért tegyük
lania, hogy azok az ultramontánok a legbecsületesebb emhozzá, hogy azt ugy adta elő, amint az a czikkező agyában
berek, még leggazabb ellenségeikkel szemben is, hogy azok
létezett, de nem ugy, mint az a valóságban megtörtént. A
az ultramontánok még akkor is csak igazsággal küzdenek,
,Napló' mindenekelőtt szemükre veti a püspököknek, hogy
midőn ellenfeleik majd a legképtelenebb, majd ismét a legkorteskedtek, teszi pedig ezt akkor, midőn másik liberális
szemtelenebb rágalmakat terjesztik, csakhogy ügyünknek
collegája a magyar püspöki kartól elvárta volna, hogy fődiadalt szerezzenek.
pásztori körlevelekkel a kath. papságot az egyesült liberáEbben különbözik az ultramontán korteskedés a libelis párt táborába hajtsa, minő következetesség ez? Vagy a
püspöki, hogy már e szóval éljünk: korteskedés hazafiúi beralis korteskedéstől. Ha, mint azt fentebb láttuk, az ultraerény akkor, ha az a liberalismus érdekében, ellenben bűn, montánok ügyük biztosítására oly okokat hoztak elő a v á ha a liberalismus ellen történik ? vagy a liberalismus csak- lasztó népnek, melyeknek valóságát a liberálisok nem képeugyan oly elvtelen, hogy ma egyet, holnap ennek ellentétét sek megdönteni : az utóbbiak a rágalom fegyveréhez nyúlképes hirdetni, anélkül, hogy képviselői elpirulnának? A tak, oly eszközökkel éltek, melyeknek aljasságáról szükpüspöki, vagy ultramontán korteskedés ellen akkor lehetne ségképen meg kell győződve lenniök. Vagy nem hirdetik-e
kifogása a ,Napló'-nak, ha az nemtelen eszközökkel, ha ha- a liberális kortesek, hogy a bajor katholikus párt győzelme
zugsággal történt volna, mint az a liberalismus részéről szo- az országot végveszélynek teszi ki ? nem hirdették-e, hogy
kott történni. De feltéve és meg nem engedve, hogy a püs- a kath. párt győzelme az országot a jezsuiták uralma alá
pökök és velük együtt az ultramontánok mindazon argu- hajtja? nem hirdették-e, hogy Róma vezeti a választáso-

kerekségén létező liberálisok közt fennáll, nagyon felfoghatóvá teszi ama nagymérvű érdeklődést, melylyel egyik
ország szabadelvűi a másik iránt viseltetnek a választások
alatt, különösen ott, hol a katholikusok szervezettsége veszélyezteti a liberalismus győzelmét. E szövetség magyarázza
meg előttünk ama figyelmet, melyet a mi liberális lapjaink
is a csak nem rég lefolyt bajor választások iránt tanúsítottak. A választások előtt első és fődolog volt ,megdolgozni'
az úgynevezett közvéleményt, felkelteni az indignatiót az
ultramontanismus ellen, hogy az még létezni is bátorkodik,
sőt ami még több, hogy az nyiltan ki merészli tűzni zászlóját
a liberalismus ellen és magát győzelemmel kecsegteti ; ez
előleges ledorougolásnak czélja nem volt más, mint a magyar közönséget előkészíteni befogadására ama hallatlan
erőszaknak, melyet az ultramontánok a választások alatt
elkövettek, ha mégis sikerülne többségre jutniok, mely hallatlan erőszak megmagyarázása, természetesen a választások után, egy másik, nem kevésbbé nemes feladatát képezendi liberális lapjainknak. S meg kell vallani, hogy a h a zugság e feladatainak liberális lapjaink a gyakorlottság
könnyüdedségével eleget tettek.
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kat ? nem akartak-e pressiót gyakorolni a választókra a fejedelem nevével? nem azért tervezték-e az összejövetelt
Vilmos porosz király és a bajor király közt, hogy bebizonyítsák a népnek, mennyire nem rokonszenvez a bajor az
ultramontánokkal ? nem szórták-e rágalmaikat az egyházra,
annak minden intézményeire, csakhogy a választókat elidegenitsék a kath. szellemű képviselőjelöltektől ? stb. Mit vél
a ,Napló', meglehet-e az ilyen korteskedést a becsületességgel, a jellemességgel egyeztetni ? vagy a hazugság, a rágalom erénynyé változik ott, hol az a liberalismus érdekében
felhasználtatik? Bizony, bizony, jobban tenné a ,Napló', ha
a szabadelvű kormányzás által máris demoralizált szegény
népünknek más elveket hirdetne és az eddigi tapasztalatokon okulva, valahára megtérne, igazságnak hirdetné azt,
ami igazság, hazugságnak bélyegezné, ami hazugság : jobban
tenné, ha valahára letenné már gyűlöletét a katholicismus
iránt és nem takarná el szemeit ama pusztitás előtt, melyet
a liberalismus egész Európában okozott. Ennek az időnek
el is kell egyszer jönni, mert az lehetetlen, hogy valaki teljes meggyőződéssel hihetné, miszerint a liberalismus az ő
elveivel (?) hivatva lenne nemzeteket boldogítani; csalódásban élhet az ember egy ideig, megengedjük ; de azt is tudjuk, hogy a kijózanodás pillanata is szokott beállani — csak
majd késő ne legyen.
A
Róma.
E v é s k ö z b e n j ö n az é t v á g y , e g y
o l a s z 0 ' C o n n e 11. Mennyire igáz a czimünkben idézett
közmondás, mutatja kormányunk pénzügyi politikája. J u lius havában ismét 2 millió s 234000 liráért egyházi birtok
adatott el, eddig 1867 óta 492 millióért, s mégis az állambukás oly bizonyos, mint kétszer kettő négy !
Miután ezen Jövedelmi', jobban mondva, lopási forrás
nem sokára kiapadni fog, államférfiaink ideje korán azon törik fejőket, miként lehetne azt ujabbak által helyettesíteni ; s
hogy máris valamit találtak, azt több liberális lapnak, mintegy Ö8szhangzólag irt czikkeiböl alighanem joggal gyanítjuk.
Innen tudjuk, hogy a kormány legújabban ,a laicus
testvérületeknek kérdését tanulmányozza'.... Ezeknek elnyomása által kettős czél éretnék el : 1-ör tetemes fekvő
birtok jutna ismét zsidó kézre — mert itt a zsidó csakúgy
igazgatja a pénzügyi politikát, mint akár Bleichröder, Lasker, Bamberger zsidók Berlinben — s másodszor e testvérületeknek feloszlatása által azoknak tagjai kivonatnak
egyházi elöljáróiknak befolyása alól, mi a választások alkalmával igen előnyös lehetne a liberálisokra nézve.
Figyelemre méltó, mit e tekintetben a természetesen
szintén zsidók által szerkesztett ,Liberia'-nak egyik természetesen szintén zsidó levelezője ír Palermóból, midőn a sz.
Rozalia napkor tartatni szokott körmenetet leirja, melyben
neki leginkább az abban résztvett testvérületek tetszettek
•issza: „Mind ezen különféle korú testvérek — mondja, kik
itt hoszu sorokban elvonulnak, komoly arczczal, gyertyát
tartva kezökbe, énekeket s litániákat zengedezve, mindezek
az emberek egyúttal választók is, mint ilyenek káplánaik, s
ezek által közvetve az érsek vezetése alatt állván. Nagy politikai s közigazgatási tévedés, mindezen testvérületeket
életben hagyni, minek következménye, hogy tetemes fekvő birtok
holtan fekszik. Ez azon tömeg, mely ellen a liberális pártnak
a választások alkalmával küzdenie kell, hahogy a haladás

s a cultura (értsd : a zsidópolitika) zászlaját elejteni nem
akarja. Azon (szabadkőműves) egylet, melyről fentebb szóltam, feliratot tervez ez ügyben, melyben a kormányt felkérni szándékozik, hogy e tekintetben törvényes eszközökről gondoskodjék".
Ismerjük ezeket a , tör vényes eszközöket' s csak arra
vagyunk kiváncsiak, mikor fognak majd a ,törvényes' eszközök következni a nemesség s a most oly annyira .szabadelvű' középosztály birtoka s vagyona ellen ; mert hogy ez
sem lesz örökre kiméivé, az bizonyos.
De igaza van a zsidónak, midőn a katholikus szellemnek megerősödésétől fél; mert mekkora erő rejlik abban, azt
legújabban is a nagyobb városokban mindenütt a katholikus-conservativ párt győzelmét eredményező municipalis
választások mutatják. Utoljára Nápolyban győztek a katholikusok, kétharmadnyi többséggel, Pisában is a többség
biztosítva számukra, s mi lesz majd a vidéki választásokból,
ha akkora városok, mint Velencze, GPenua, Florencz, Nápoly ,clericalisokat' választanak?
A ,clericalisok', ugylátszik, egyszerre csak a földből
támadnak egész Olaszországban s a , Voce délia Verità' alighanem helyes sejtelmeknek adott kifejezést, midőn ekként
szólt : „Tegyük fel, hogy maholnap valamely olasz O'Connel, — siciliainak vagy nápolyinak kellene lennie, s lesz is
— az alsóházban e szavakkal mutatná be magát az elnöknek : ,Elnök ur, nem tehetem le azt az esküt, melyet tőlem
mint képviselőtől követel', Biancheri akkor, a baloldal ordítása közt ,ki a teremből' dörögne feléje, — s az az ember
visszatér választókerületébe, s választói ismét megválasztják, s ö visszatérne ismét a parlamentbe, hova nem sokára
tizen, majd százan követnék, hasonló érzelműek, kik mind
azt mondanák: ,Nem tehetjük le ezt az esküt, s választóink
mégis ide küldtek, ámbár tudták, hogy nem fogjuk letenni'
— mit gondolnak önök, minő nap lesz e z ? . . .
A , Foce'-nak ezen mondata oly államveszélyesnek látszott a római rendörségnek, hogy az illető lapot confiscálta ;
de azért e jelesül szerkesztett kath. közlönynek igaza van :
ha támadna egy olasz O'Connell, rögtön 200 képviselőt lehetne egész Olaszországból kiállítani, kik a parlamentben
hatalmas katholikus pártot képezhetnének. Ezt liberális lapjaink is érzik, s ezért e tünemények jelentőségét azáltal szeretnék csökkenteni, hogy azt mondják ; az újonnan megválasztott .clericalis' városi kepviselők mind a mérsékelt párthoz tartoznak. Igaz, hogy ,mérsékeltek', azaz nem olyan
katholikusok, minők csak a zsidó lapok hazugsági készletében léteznek, kik minden perezben készek az Inquisitio
állítólagos máglyáit meggyújtani ; hanem conservativ érzelmű férfiak, kik mint katholikusok élni és halni akarnak,
kik egyházuk jogait tisztelik, s azokat érvényesiteni is
akarják, s ebben állaua a legfőbb áldás, melyet e párt
Olaszországra hozhatna. Nápolyban a katholikus jelölteknek névsora az érsekkel is közöltetett, ki azt tökéletesen
helyeselte. Hogy ily pártnak felülkerekedése mellett a liberális, zsidószabadkőmüves rendszernek napjai megszámlálva lennének, az kétséget sem szenved ; s ha ez uraknak
tetszik, eme kilátás rémületes voltát az által csökkenteni,
hogy e pártot .mérsékelt'-nek elnevezik, ám tegyék meg.
Szomorú örökség az, melyet az ekként megválasztott
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kath. municipalis testületek liberális elődeiktől átvesznek.
Igy ezek az urak Genuában az utóbbi 15 év alatt 40 millió
lira adósságot csináltak, anélkül, hogy e roppant összeg még
csak felének is hovaforditását kimutatni tudnák. Az uj képviselő testületekre ennélfogva a nehéz feladat vár, egyrészt
a régi adósságokat törleszteni, másrészt pedig az egyes városoknak, a liberálisok által szokás szerint merőben elhanyagolt közügyeit rendbe hozni. Ez az, mit a nép tőlökvár,
adjon nekik Isten erőt hozzá és kitartást.
Berlin.
O k n é l k ü l i d i c s é n e k e k e t zengedeznek a berlini félhivatalos s egyéb fizetett tollak afelett, hogy
a porosz püspökök az egyházi vagyon kezelésére vonatkozó
törvényekkel szemben, mint látszik, az eddigitől különböző
állást foglalnak el. Tudjuk, mennyire kapnak e tollak minden szalmaszálhoz, a legkisebb reménysugárhoz is, hogy a
katholikusok végre is engedni fognak ; mert ők maguk máijobban ijednek meg azon arányoktól, melyeket e harcz eddig vett, mint akár a katholikusok magok, kik jól tudják,
hogy annak végén biztos győzelem leszen osztályrészök,
mig a liberálisok époly jól tudják, hogy mennél tovább tart
a harcz, annál bizonyosb vereségök. Innen könnyen megmagyarázható azon lázas törekvés, ahol csak lehet ,meghunyászkodási jeleket' fedezniök fel ; mely törekvéssel máitöbb izben találkoztunk, de épannyiszor azt is tapasztaltuk,
hogy az egész semmi egyéb, mint a zsidó phantasiának tulcsapongása, melyre kár figyelni.
Igy lesz az most is, s józanabb elmék még a katholikus táboron kívül is belátják, hogy a culturharczosoknak
legujabbi örömujjongásai merő csalódásból fakadnak. Igy
mondja a ,Südd. Reichsp.', bevallottan protestáns irányú, de
azért jobbadán józan felfogású lap : „Megvalljuk, hogy az
eddig négy éven át kérlelhetlenül követett ,Non-possumus'tóli ezen eltérés ugy néz ki az első pillanatban, mintha az
első rés lenne a Curia eddigien oly erőseknek bebizonyult
sánczaiban. De csak is az első pillanatban látszik igy. A
következetesség szép erény, de a fő benne az, hogy az ember a dologban következetes legyen s nem az alakban.
Ennélfogva a katholikus püspököknek, — hogy egy perezre
álláspontjukra helyezkedjünk — következeteseknek kell
lenniök mind azon kérdésekben, melyek az egyház beléletét
vagy tettleg érintik, vagy a tömeg felfogása szerint érinteni
látszanak. S e kérdésekben tényleg következetesek voltak is.
Az, a mi ma szőnyegen forog, tagadhatlanul világi ügy,
s senkinek sem fog eszébe jutni, bármily ultramontán legyen is, s másrészt bármily fontos legyen is a vagyon kérdése az egyházra nézve — senkinek sem fog eszébe jutni
azt állitani, hogy a pénznek mikénti kezelése a katholicismusnak hittanához tartozik. Ez oly világos, hogy a papság,
ha ellenkezőjét állitaná, azon veszélynek tenné ki magát,
hogy hiveivel nyilt ellentétbe kerül, mitől még csak tekintélye érdekében is óvakodnia kell. E tekintetben tehát engedhet a papság az államnak, anélkül, hogy engedése a nép
előtt oly színben tűnnék fel, mintha a hitet árulná el ; s ha
ezen engedékenysége által egyúttal viszonyát az állami hatalommal szemben kedvezőbbé teheti, másrészt pedig befolyását az egyházi vagyon kezelésére is megóvhatja, miért
nem tenné? . . . Ily körülmények közt csupán csak a külszin miatt következetesnek lenni, annyi volna, mint fejjel

menni a falnak, ily bornirt doctrinarismus pedig soha sem
volt a kath. egyháznak dolga ; melynek ereje ellenkezőleg
abban rejlik, hogy mindig nagy ildommal meg tudja különböztetni, hol szabad s lehet az ügy érdekében engednie s
hol nem".
Ezt opportunitási politikának nevezheti valaki, s talán az is, csakhogy sokkal nagyobb szabású, mint a minőt a
mi liberálisaink űzni szoktak, kik néhány év óta .államférfiúi tett'-nek tekintik, ha az ember alkudozik. Csak az a
baj, hogy ezek az urak nem tudják, ebben a nagy végeladásban mit adjanak el, mit ne, s azért mindent eladnak, a
mijök van, csak jó árt fizessenek érte. A következmények
nem sokára érezhetőkké lesznek. Az áru-készlet elfogyott,
az érte bevett pénzek Isten tudja, hova kerültek, hátra még
csak a bukás van, és a esőd".
Igy szól a protestáns lap ; nekünk nincs mit hozzá tennünk; annyi pedig igaz, hogy a liberalismusnak jelenlegi
tetetett öröme, amily alaptalan, époly nevetséges is.
Maincz. A p ü s p ö k n e k j u b i l e u m a , W i n d th o r s t n a k k é t t o a s t j a . (Folyt.) A díszebéd 1 órakor
kezdődött az ünnepiesen felcliszitett .Frankfurter Hof' czimü
szállodában ; különösen kedves feltűnést okozott a főteremnek diszitése, molyuek ajtaja felett a püspöknek jelmondata ragyogott, arany betűkben: „JJt omnes iinum síntMennyezet alatt a szentatya mellszobra állott.
A vendégek száma a 400-at felülhaladta; a jubilansra
elsőben is Biegeleben államtanácsos emelte poharát ; ki egy
kis idő múlva körülbelül következőleg válaszolt :
„A szeretet, tisztelet s elismerésnek ama számtalan
tanújele, melyekkel e napokban találkozom, mélyen meghatnak. A mi e napokban Mainczban történik, az én személyes működésemmel mi arányban sein áll. Jól tudom, hogy
csak magas, Istentől nyert hivatalomnak, hithű papságomnak, megyebeli híveimnek, s egész Németországból összesereglett annyi kitűnő férfiúnak köszönhetem, hogy jubileumomat annyi fénynyel megülhetem. Kiválólag pedig korunk nagy eseményeivel hozom mindezt összeköttetésbe ; ezen
nagy eseményekkel, midőn a hazugság kiizd az igazság ellen ; — ennek köszönöm azon kedves kitüntetést, melyben
ma részesülök, s melyért ezennel köszönetet mondok
önöknek".
4 óra felé a püspök urak eltávoztak. Akkor Werner,
bonni volt polgármester toastot mondott a centrumpártra,
különösen Windthorstra, ki következőleg felelt :
„Igen tisztelt Uraim! Miután önök személyemben a
centrumpártról voltak szivesek megemlékezni, nem tehetem,
hogy felköszöntésökre ne válaszoljak, s ezért mindenek
előtt ugyancsak a párt nevében köszönetet mondok. Azon
kitüntetés, melyben önök részesítenek, arról biztosit, hogy
a centrumpárt törekvéseit helyeslik, de ha e párt talán több
elismeréssel találkozik is, mint a mennyit érdemel, ugy ennek oka abban keresendő, hogy a hit- s az igazságért küzd,
s hogy eme küzdelmében szorosan a ftdő püspöki karhoz
csatlakozik".
„A kereszténység Mainczból terjedt ki egész Németországra. A német történelemben mindenütt ugy találjuk,
hogy a particularismus mindig kisebb nagyobb szerepet játszott; csak a mainczi püspöki szék közös disze s közös tu-
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lajdona egész Némethonnak, s azért kettős figyelemre méltó lyekre az igazság védelmében támaszkodunk, abban állaazon körülmény, hogy a férfiú, kit ma ünnepelünk, épen nak, hogy a történelem tanúbizonysága szerint mindig és
ezen a széken ül. Mi mindnyájan büszkék vagyunk Német- mindenütt utoljára is az igazság győzött és a jog. (Élénk,
ország özszes püspöki karára, de különösen büszkék va- ismételt helyeslés.) Csak bátran lobogtassuk az igazság zászgyunk a mainczi püspökre, ki xar' e&,o/>]v harczias püspö- laját, s meg lehetünk győződve, hogy a majdani győzelem
künk a szónok legjobb s legnemesebb értelmében. Fiatal mégis a miénk leszen !"
korában már a becsületért harczolt ; későbben, mint plébá„Ha majd a körülmények egyszer olyanokká alakulnos küzdött s harczolt községében, a hopsteni urak tanúbi- nak, hogy az igazságnak hirdetői, a püspökök többé nem
zonyságot tehetnek róla. Erélyesen küzdött akkor is, midőn hangoztathatják azt, akkor a világiak fogják hangoztatni ;
a forradalom hullámai magasan összecsaptak mindnyájunk akár tessék az bizonyos uraknak, akár nem ! (Bravo !) Háláfejei felett, s Frankfurtban, Lichnowsky sírjánál bátor s ból azon baráti fogadtatásért, melyet itt találtam, megígékomoly szót mondott a forradalom szemébe. Épen ugy har- rem önöknek, hogy, mig erőm engedi, mindig s mindenütt
czol mais, harczol pedig még ma is a forradalom ellen. Nem hangoztatandom az igazságot s ugy, hogy az egész vicsak as utczán késsül a forradalom ! Tudunk eseteket a tör- lág meghallja !"
ténelemben, hogy a forradalom máshonnan is indult, s ez
Mily jelenet következett a világhírű férfiúnak eme
aztán annál veszélyesebb". (Zajos helyeslés.)
gyújtó szavaira, toll képtelen leírni. A lelkesedés, a szónak
-Ezért azt hiszem, hogy a t. társaság érzületeinek jobb teljes értelmében : szűnni nem akaró üdvkiáltásokban zajos
s megfelelőbb kifejezést nem adhatok, mint ha azt mondom : kifejezést talált.
Maincz harczias püspöke éljen !"
A püspökök 9 óra után hagyták oda a casinót ; az
Hogy e felköszöntés mily roppant lelkesedést keltett,
estély pedig számos felköszöntések, zene, ének s szavalati
szükségtelen felemlitenünk ; s azért csak tovább folyatjuk
előadások közt vigan tovább folyt, késő éjjelig. (Vége köy.)
az ünnepélyességek leírását. A délutáni isteni tisztelet után
Missiói
tudósil ások. Kalászok a missiók mezején.
Haneberg püspök szentbeszédet mondott a zsúfolásig megtelt székesegyházban ; este 8 órakor pedig barátságos estély (Folyt.) 4. 1874. szept. 16 és 17-ike közti éjjel ismét egy uj
volt, melynek fénypontját ismét Windthorstnak felszólalása vértanúval szaporodott azon dicsők száma, kik mint a ker.
képezte, ki miután a jelenlevők viharos éljenekkel fogadták civilisatio elöharczosai életüket áldozták s legszentebb ügyért, Jézus sz. hiteért. Baptifaud János-József-Mária 1845.
volna, a következő rövid beszédet intézte a társasághoz :
junius
l - j é n született Nébuzat-ban a clermonti egyházme„Szeretve tisztelt Uraim ! Megszégyenít valóban azon
gyében,
s pappá szenteltetvén, mint hittérítő 1873. april 10.
kitűnő fogadtatás, melyben önök részesítenek, s melyet csak
annak vélek köszönhetni, hogy mindenütt, a hol csak tehet- Yün-nanba érkezett, itt azonban csak rövid ideig működhetem, az egyház jogaiért szálltam sikra. (Nagy helyeslés.') tett, mert a fentjelzett éjjel Pien-kiav községbeu a mohaEgy baráti kör alakult, melynek tagjai egész Németország- medán forradalmárok által megöletett. Egyike volt ő ama
ból gyülekeztek össze. E kör feladatául tűzte ki magának, 2000 hittéritőnek, kiket Francziaország a sötétség fejeszemben a hazugsággal s a materialismussal mindenütt az delme ellen küldött a csatatérre: adja az ég, hogy holta
•igazságért küzdeni. Ez a centrumfractiónak szándéka, ez után többet használhasson az egyháznak vére által, mint
életében használhatott fáradságos verítéke által.
tettleges működése is". (Éljen !)
5. Midőn 1873-ban Séquer hittéritő az aguéi (Afrika)
„Ne ringassuk csalódásokban magunkat ; az idők fekisded
köztársaság elnökét meglátogatá, ily kérdéssel fordult
lette komolyak ; a hitetlenségnek egész gyűlölete s egész gohozzá
az
elnök: „Aguéba is el fog-e ön jönni? Én szívesen,
noszsága most tör ki. Alig tudok példát a világtörténelemfogadom.
Itt gyakorolhatja a gyógyászatot, melyet taníthat
ben, midőn annyira kötelességévé tétetett a laicusnak a vallás igazságaiért sikra szállani, mint ma. Ily nagyot művelni is, és vallását is hirdetheti". — A missioállomás azóta renegyházi téren a világi hivők magokban véve nem hivat- dezve van Ágúéban s most két pap hirdeti ott Isten igéjét.
vák ; de ha Isten különösen hivja őket, akkor kötelessé6. A Németországból kiűzött jézustársasági atyák kögök, küldetésöket lehetőleg teljesíteni. Ezért tekintsük ama zöl 1874-ben jul. 15. Volter Lőrincz és Lavels Mátyás
fényes példát, melyet egyházi elöljáróink adnak nekünk". atyák Paraguayba ; jul. 27. Gronings Jakab és Wachner
„Vannak sokan, a kik azt kérdik tőlünk ; váljon hon- Henrik atyák, valamint Meier János és Bernet József f r á nan veszszük a küldetést ilyetén fellépésre ? Erre, nézetem terek az egyesült amerikai államokba; aug. 11. Müller Pészerint ezt kell felelni: Minden világi hivőnek kötelessége, ter, Lussig Ignácz, Neubrand Ferencz és Richard Herman
valahányszor alkalom kínálkozik, s valahányszor kérdezik atyák szintén oda; szept. 9. Eultgen András és Schupp
tőle, katechismusát felmondani, — kiki, ahogy tudja. Igy Ambrus atyák, valamint Meisenberg Ödön és Hoffmanns
teszünk mi is, s midőn az igazságot védelmezzük, voltaké- János fráterek Brasiliába; végre okt. 15. Harzheim Gáspár,
pen csak katechismusunkat mondjuk fel,melyet elleneink nem Deckmann Frigyes, Schumacher Frigyes, Preis Pál és
ismernek. (Élénk helyeslés) S ha valamiben tévednénk, püs- Fischer Rudolf atyák valamint Heutsch Antal és Schults
pökeink dolga minket helyre igazítani". (Helyes /)
. Ágost fráterek Bombayba küldettek hittéritökül. Ezt érde„Bizonyára a Gondviselés legbölcsebb szándékai sze- mes lesz valaha Bismarck emlékkövére vésetni.
7. Motsi-Wa-Ma-Jesu (Jézus anyjának faluja) neve a
rint történik, hogy egyszer Berlinben is hangoztattassék az
igazság, szemben azon tanárokkal, kik az hiszik, hogy ők kafferek tartományában az első keresztény községnek, mely
kizárólagos bérlői minden bölcseségnek. Sánczaink, me- körülbelül 3000 uj hivöböl áll, kik 1874. oktober 18-kán
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— Bécsben mult hó 13-án tétetett le alapköve a kath.
egylet házának, (1. ,B(l.' I, 24. sz.) melynek építése, a
terv szerint jövő évi augusztus hó 18-áig, ő Felsége születési napjáig befejezve leend. A kétemeletes ház 400,000 ftba
VEGYESEK.
kerülend, egy nagy, gyűlési termen, s czélszerü vendéglőn
= E napokban érkezett Esztergomba az u. n. apostoli kivül, számos lakszobát is fog magában foglalni, átutazó
kereszt, melyet ünnepélyes alkalmakkor a magyar király egyleti tagok s kath. papok számára, ugy mint bármelyik
előtt vinni szoktak, s melyet ő Emja a bibornok-herczeg- szállodában.
primás szokott bőkezűségével helyreállíttatott. Az ebbeli
— Mint halljuk, ft. Zádory János tanár ur az , U.M S.'
munkálatok, melyeket a bécsi Anders-czég végzett, igen siszerkesztője e napokban Lourdesba indul. Boldog ember egy
kerültek, mondhatni fényesek.
— Ftdő Markus Gyula, esztergomi kanonok s iroda- havi füzetnek szerkesztője !
— Julius 14-én az angol katholikusoknak ezévi nagyigazgató ur ő nga a beszterczebányai kir. főgymnasiumon
gyűlése tartatott meg Londonban, Norfolk herczegnek elévi 60 frtnyi ösztöndijt alapitott.
nöklete alatt. A megjelent tagoknak száma, a tavalival össze— Több lap azon hírt hozza, hogy Dupanloup püspök hasonlítva majdnem még egyszer annyi ; a katholikus nelegközelebb bibornokká fogna kineveztetni. — Az ősi bo- messég kivétel nélkül tündöklött a gyűlésen. A buzgalom
lognai egyetem veszélyben forog. Bonghi, olasz közoktatás- eme növekedését Norfolk herczeg megnyitó beszédében
ügyi minister tönkre akarja tenni, hogy igy a római egye- Gladstone támadásainak tulajdonitá. —
temet emelje. Karonkint elnyomja s egyelőre a különféle
— A poseni hatóságok legújabban bizonyos Enn Lászbölcsészetkari diplomáktól vonta meg az érvényességet. Az lót, volt meseritsi káplánt keresnek nyomozó levéilel, mint
egyetemi testületek természetesen tiltakoztak ; de a város- akit erős gyanút terhel, hogy ő volt az, ki Kick, kähmei
ban is nagy az ingerültség. — A liberális lapok ujabban ,plébános' ellen az excommunicato kihirdette.
sokat meséltek az oportói püspöknek egy állítólagos körle— Cullen bibornok ő szentsége engedelmével az irhoni
veléről, melyben a főpap az Immaculata, az infallibilitás sat.
püspököket
zsinatra hivja össze: melyaug. 17-én Maynoothellen nyilatkozott volna; — most kisül, hogy mindebben
ban
fog
megtartatni.
A főpapok felszólittatnak, hogy theoloegy szó igaz sincs; a püspök egy sort sem irt. — Braziliában a szabadkőműves ministerium, mely a katholikusokat gusaik kieéretében jelenjenek meg; a tárgyalások főképen a
annyira zaklatta, megbukott. A ministerelnök, egyúttal a kath. felekezeti tanitás emelése körül fognak forogni.
F. hó 6 Dublinban 0 Connel, a hires kath. népszónok
braziliai szabadkőművesek nagymestere, Rio-Branco, piszs
vezérférfiu
születésének századik évfordulója ületett meg,
kos nyerészkedési üzletek által compromittálta magát. —
oly
fényes
módon,
hogy azt joggal katholikus-conservativ
Biel, svajczi városában egy .testvér' a takarék-pénztárt
tüntetésnek
elnevezhetni.
200,000 frankig meglopta. Akkortájban a lapok azt jelen— A porosz zsoldban álló lapok minden áron el szeték, hogy tettének felfedezése után először nejét s aztán maretnék
hitetni a közönséggel, hogy a porosz püspököknek
gát agyonlőtte. Most ennek közelebbi módozataira nézve
kisül, hogy a fráter már be volt zárva, hanem a páholy ellenállása a májusi törvények ellen végre is megtört. Hogy
pisztolyt szolgáltatott neki, hogy lőjje magát agyon, nehogy ez hazugság vagy legalább ferdítések nélkül nem megy,
természetes. így legújabban ismét azt híresztelik, hogy a
a ,testvért' mint tolvajt elitélni kelljen.
boroszlói hgpüspök -az uj papneveidei kormányzónak ki ne= A német katholikusoknak ezidei nagygyűlése Sep- vezését, megnevezve egyúttal a személyt, „az illető legfeltember 1—4-ig fog badeni Freiburg városában megtartatni; sőbb rendelet (Cabinetsordre) értelmében" a tartományi
miután azt elhárithatlan akadályok miatt Münchenbea meg- helytartóval tudatta.... Csakhogy az itt szóban forgó .Catartani nem lehet. — Przemysl Ottokár, cseh király leányá- binetsordre' épen nem tartozik a májusi törvények közé,
nak, Ágnesnek boldoggá avattatása közel kilátásban van. hanem sokkal régibb keltű, melyet a püspökök mindig szem
A S. Congregatio Rituum a hozzá felterjesztett officiumot előtt tartottak. így szedetik rá a .tisztelt publicum', mely limár helyben hagyta, s ezt a prágai bibornok-érseknek már berális lapokat olvas ; — ha a boroszlói hg.-püspök most
tudtára is adta.
egyszerre alávetni akarná magát ezen u. n. májusi törvé— Egy ,liberális' kanonoknak története tartja izga- nyeknek, minek menekült akkor osztrák területre ? — Bizo* tottságban a liberális tollakat, lapokat és kedélyeket. Hohn nyos idő óta azon hir is kering a lapokban, hogy a boroszlói
würzburgi kanonok az utolsó választások alkalmával két- hg.-püspök közvetítői szerepre vállalkozott ő szentsége s a
szer s pedig tüntetéssel szavazott a liberálisokkal, tehát azon porosz kormány közt.
irány ellen, melyet püspöke, az összes papság s minden igazi
— Az ujsandeci rabbi csak folytatja excommunicatióit ;
bajor hazafi követ. Az Ordinariatus részéről ezen feltűnő legújabban azt a keresztény korcsmárost excommunicálta,
magaviselete iránt megkérdeztetvén, azt felelte, hogy igenis a kinél Ameisent, élete biztositása végett elhelyezték. Az
a liberálisokkal szavazott, de hogy ebbeli eljárása okaira erre utazó zsidók nem szállnak le többé nála. így agitál ez
nézve nincs szándéka bárkinek is felvilágosítást vagy szá- a nép a törvény s a fenálló rend ellen, — büntetlenül ; mert
mot adni, minthogy világi ügyekben csak saját lelkismere- hát a zsidó az ur !
tének tartozik beszámolni. Megjegyzendő, hogy Hohn ez- Szeretetadományok
szentséges
Atyánk,
íX.
Pius
előtt három évvel Lutz ministernek különös protectiója folypápa
számára.
tán neveztetett ki kanonokká. Ezen felelete után a püspök
Eddigi összeg 469 frt. 28 kr., 180 frank ar., 77 darab
arról értesítette, miszerint ezentúl lemond minden szolgálatáról a megyei ügyek vezetésében ; természetes, hogy papi régi húszas, 4 db tallér, 4 db ez. ftos s 13 db cs. k. ar.
A déáki plébániai hivektől
8 frt.
functiói eddig érintetlenül maradtak. Mindazonáltal a libeEgyéb
kegyeletes
adakozások.
rális lapok rettentő lármát csapnak ,papi terrorismus' sat.ről, mintha a püspöknek nem állana szabadságában tanácsUgyanazoktól, Sz.-László-Társulatnak
. . 4 frt.
adóit s segédeit tetszése s legjobb belátása szerint választani.
J. D. B.-től a svajczi üldözött testvérek számára 5 frt.
Hohn, mint mondják recursust ,ab abusu' szándékozik a kiugyanattól a chinai gyermekek kiváltására . 5 frt.
rályhoz benyújtani.
ugyanattól a Bouifaczius-egyletnek . . . .
5 frt.
egy szerény összeg kíséretében feliratot is intéztek a sz.
atyához.
(Folyt, köv.)

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
! félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
' Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
HAHMINCZNEGYEDIK

Pesten, augusztus 11.

12.

Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni, nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.
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II. Félév, 1875.

Tartalom.
A nyelv és eredete. — A bois d'hainei élő kereszt. — A .szabadelvű' journalismus s napszámosai. — Egyházi
tudósítások : Pest. Döllinger legújabb levele. Maines. A püspöknek jubileuma. Irancziaorsság. IX. Pius pápa ö szentségének levele az orleánsi püspökhöz. Missiói tudósítások. — Vegyesek.

A nyelv és eredete.
(Folyt.) *)

É p oly érdekes m i n t f o n t o s azon kérdés: honn a n eredt az emberi n y e l v ? E kérdés teljes megoldása tekintetéből szükségesnek véljük először megismertetni és megbirálni a nyelv eredetére vonatkozó különböző véleményeket.
1. §. A traditionalisták véleménye s annak bírálata.
A traditionalisták azt állítják, h o g y a nyelvet nem
t a l á l h a t t á k fel az emberek. Mert minden feltalálásnál m á r eleve m e g k í v á n t a t i k egy kifejlesztett gondolkodás, mely valaminek feltalálására egyedül
képes ; az ember pedig semminemű gondolkodásra
sem képes, mig beszélni nem t u d ; következésképen
m á r bírnia kellett volna az embernek a nyelvet,
h o g y azt feltalálhassa, ami pedig képtelenség. Az
ember tehát nem fejlesztette ki önmagától a nyelvet,
hanem v a l a h o n n a n , m á s h o n n a n kellett azt n y e r n i e ;
és valamint most is tényleg mástól tanulja a gyermek azt ismerni és használni, u g y az első ember is
szükségképen mástól, az Istentől oktattatott arra.

minek feltalálására egyedül képes; az ember pedig
mielőtt beszélni tudna, bizonyos mértékig kifejlesztett gondolkodásra képes ; következéskép nem volt
szükséges az embernek birnia a nyelvet, h o g y azt
feltalálhassa. Az ember tehát önmagától kifejleszthette a nyelvet.
b) A traditionalisták az ő állitásuk beigazolására, hacsak ellenmondásba jönni nem a k a r n a k ,
kénytelenek azt is állitani, h o g y az első ember a
gondolkodási erő teljesen fejletlen állapotában teremtetett és csak u g y juthatott bizonyos szellemi
fejlődéshez, h o g y isten őt beszélni tanította. E z állítást megezáfolja a szentírás, mely szerint az első
ember szellemi képességeinek teljes fejlettségében
teremtetett. A szentírásban sehol sem t a l á l j u k legkisebb n y o m á t sem a n n a k , m i n t h a Isten az első embert beszélni tanította volna. Ellenkezőleg m á r teremtése u t á n azonnal beszél és megérti mindazt,
amit Isten neki mond.

E vélemény helytelenségét a következő okokkal m u t a t j u k ki :
a) Már az alap, melyre a traditionalisták helyezkednek nélkülözi a valóságot. A traditionalisták
u g y a n i s azon felfogásból indulnak ki, hogy az ember a nyelv használata nélkül semminemű gondolkodási működésre sem képes. Már pedig ez, a m i n t
föntebb láttuk, helytelen felfogás. Megdőlvén az
alap, a következtetés is helytelen. E szerint tehát
megfordítjuk a traditionalisták okoskodását és azt
m o n d j u k : h o g y a nyelvet feltalálhatták az emberek ; mert minden feltalálásnál már eleve megkív á n t a t i k egy kifejlesztett gondolkodás, mely vala-

c) A traditionalisták végül hivatkoznak még
a nyelv n a g y s z e r ű m u a l k a t á r a , melyet csak e g y
tökéletesen kifejlesztett gondolkodó erő létesíthetett, ily gondolkodó erőhöz azonban csak o k t a t á s
u t j á n jöhet az ember. T e h á t az ember nem találhatta fel a nyelvet, hanem v a l a h o n n a n kívülről j ö t t
az az ő tudatába. A traditionalisták itt két körülm é n y t felednek. Először azt, h o g y az első emberek
nyelve nem volt oly remekmű, mint a jelenleg élő
kulturnépeké, mert életviszonyaik ily kifejlesztett
nyelvet nem igényeltek ; másodszor feledik a szentírásnak fentebb emiitett abbeli tanúságát, h o g y az
ember szellemi fejlettségének bizonyos teljességében teremtetett, minélfogva azon nyelvet, melyre
életviszonyaihoz képest szüksége volt, mindenesetre
feltalálhatta.

*) Mutatvány dr. Stöekl Albert „Lehrb. d. Philosophie"
c zimü, értekező által ford, munkájából.

2. §. A materialisták véleménye s annak bírálata.
A materialisták, tagadván azt, h o g y lényeges k ü -
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lönbség van az ember és állat közt, tagadják egyszersmind a nyelvképességet, mely minden állat
kizárásával csupán az embert illeti meg természeténél fogva és mely embert és állatot lényegében elkülönit; ellenkezőleg azt állítják, hogy az emberi n y e l y alapjában nem más, mint az „állati
nyelv" és e kétféle nyelv közt csak fokozatbeli
különbség van, amennyiben az „állati nyelv"
az emberben a fejlődés nagyobb fokára jutott. E
szerint azt állitják, hogy az ember eredetileg vagy
a kívülről hozzá eljutott hangokat utánozta (utánzási elmélet), vagy saját természeti hangjait, melyekkel érzelmeit, indulatait kifejezte (indulatszók)
az ő szükségleteinek követelményei szerint módositá
és átalakitá. A nyelv eredetére vonatkozó ezen nézet egészen semmis. Mert:

ber természeti hangjainak a szükséglethez; képest
megkivánt sokszerü átalakítása által keletkezett,
akkor azt mondjuk, hogy ez átalakitás vagy bizonyos törvény szerint történt, vagy nem. H a ez átalakitás bizonyos törvény szerint történt, akkor
nem érteni, hogyan származhattak különböző nyelvek, miután e törvény minden emberben csak egy
és ugyanaz lehetett, annál is inkább, mert a material ismus mindent az általános természettörvények
feltétlen szükségessége alá helyez. H a pedig ez átalakulásban bizonyos törvényszerűség nem működött, akkor ismét nem érteni, hogy juthatott az emberek egy-egy n a g y sokasága ugyanazon nyelvhez,
hiszen ez esetben minden egyes emberben sajátszerű módon alakultak át a természeti hangok. —
H o g y a materialistáknak a nyelv eredetére vonatkozó nézete elfogadható legyen, be kellene igazolni
azt, hogy a gyökszók minden egyes nyelvben az
indulatszókra vezethetők vissza. Ez azonban be nem
igazolható; ellenkezőleg az egyes nyelvek indulatszói képzékenység tekintetében teljesen meddők. De
feltéve azt is, hogy a nyelv csakugyan az indulatszókból való képzés által alakult, egy n a g y kérdés
áll elő ekkor : mi módon fejlődhetett tehát a tagolatlan természeti h a n g tagolt nyelvvé bizonyos
alakitó képesség nélkül, melyet a materialismus
az emberben t a g a d ? ! Hiszen e feltevés n y o m á n
az állatban is legalább némi elemeit kellene találnunk ez átváltoztatásnak, annál is inkább, mert a
materialismus az embert közvetlenül az állattól
származtatja, aminélfogva ugyanazon hangképzésnek is kell átszármaznia. Az állatban azonban a
tagolt beszédnek nyomát sem találjuk.

a) először is az alap, melyre ez elmélet támaszkodik, nem észszerű. U g y a n i s az emberi nyelv és
„állati nyelv" közt nem pusztán fokozatbeli, sőt ink á b b lényeges különbség van. E különbség nyiltan
kitűnik e kétféle nyelvnek ugy alakjából, mint tartalmából. Amit ugyanis bizonyos hasonló jeleatményben „állati nyelv"-nek nevezhetni, az először
is tagolatlan természeti hangokból áll, másodszor
pusztán érzést vagy bizonyos törekvést, ösztönt fejez ki. Ellenben az emberi nyelv egyrészt lényegileg tagolt nyelv, mely a magánhangzóknak és
mássalhangzóknak helyes rendszerében mozog,
másrészt lényegében a gondolat hordozója; mert
szót, mely valamely gondolatot nem tartalmaz, egy
nyelvben sem találhatni. íme tehát be van nyiltan
igazolva az emberi nyelv és „állati nyelv" közti
lényeges különbség. H a meggondoljuk továbbá azt,
mily n a g y mértékben tökélyesithető az emberi
c) É p a fentebbi okok czáfolják meg azon nényelv, amit a fejlettség és képzettség csodálatra zetet is, mely szerint az emberi nyelv az emberhez
méltó fokára jutott culturnyelvek igazolnak, mig az kivülről jutott természeti hangok utánzásából szárúgynevezett állati nyelv mozdulatanul áll alanti mazott volna. U g y a n i s a külső természeti hangok
rétegében s tökélyesülésének legkisebb jelét sem minden emberhez egyformán j u t n a k el. H o n n a n
a d j a ; ha figyelembe veszszük végül a nyelv törvé- van tehát az utánzásnak, és ez utánzásból szárnyeinek csodálatos és a legkisebb részletekig ter- mazott nyelveknek különfélesége ? Vannak u g y a n
jedő lánczolatát, melyet az emberi nyelvekben fel- h a n g u t á n z a t o k az egyes nyelvekben ; de azok csak
találunk, de melynek az úgynevezett állati nyelv- szétszórtan fordulnak elő; és éppen a hangutánzaben nyoma sincs : akkor épen képtelenségnek és tot kifejező szók az indulatszókkal egyetemben a
nevetségesnek fog feltűnni azon állitás, mintha az legterméketlenebbek, tehát gyökszókat nem képezemberi nyelv s az állati ,nyelv' azonosak volnának hetnek. Pedig e feltevés szerint éppen a gyökszókés csak fokozatra nézve különböznének egymástól. nak kellene a hangutánzatot felmutatni. És miért
Helytelen lévén már az alap, annál inkább helyte- nem jut el az állat a hangutánzás által bár a leglen lesz az ez alapra fektetett magyarázata is a kezdetlegesebb tagolt nyelvhez? L á t j u k tehát azt is,
nyelvek eredetének.
hogy az ész és a tudomány ellene szól ez elméletnek,
b) Vegyük fel ugyanis, hogy a nyelv az em- azért az teljesen elvetendő. A materialismus nem
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tudja magyarázatát adni a nyelvek eredetének ; mert ahol
szellem nincs, ott nyelv sincs. A nyelv létezése oly botránykő lesz és marad a materialismus szemében, melyet eltávolitni soha sem lesz képes.
3. §. A helyes álláspont. A nyelv eredetére vonatkozó
kérdést helyesen megoldandók, a materialismussal szemben
egy külön nyelvképességet kell az emberben feltételeznünk,
melylyel már természeténél fogva bir s mely csupán öt illeti
meg, minden állat kizárásával. Az állatnak tulajdonképen
nincs is nyelve, banem csak természeti hangjai ; azért egészen
fonákul jár el a materialismus, midőn a természeti hangokat a tulajdonképi „nyelv"-vel zavarja össze. A tulajdonképi
nyelv a tagolt nyelv ; és ily nyelvvel egy állat sem bir, mert
annak lényeges feltétele, a gondolkodás hiányzik nála. — A
nyelvre nézve tehát külön képességet kell az emberben feltételeznünk, melylyel az állat nem bir. E képesség nélkül,
mely az ember szellemi természetén alapul, szó sem lehet a
nyelv keletkezéséről.
Ezek után most már megoldhatjuk a nyelv eredetére
vonatkozó kérdést, és pedig két uton : történelmileg és elméletileg.
a) Ami azon kérdést illeti, miként eredt tényleg a
nyelv, arra nézve a szentírásból ugyanis kiviláglik az, hogy
Isjen az embert a nyelv tényleges használatával együtt teremtette ; tehát őt már teremtetése pillanatában az észszel együtt
nyelvvel is ajándékozta meg. Ugyanis az ember a szentirás tanúskodása szerint, teremtetése után azonnal beszél s
ennélfogva nem kell a uvelvet előbb megtanulnia. Az első ember nyelve aztán hagyomány utján utódaira is átszármazott
és később a nyelvzavar következtében különböző nyelvekre
oszlott. Ugyanezt bizonyítja az összehasonlitó nyelvészet is,
mely minél tovább halad kutatásaiban, annál közelebb jut
azon eredményhez, hogy az összes nyelvek egy közös gyökkel birnak, melyből azok mint egyes tájnyelvek származtak.
b) Ami azonban a nyelv eredetének elméleti lehetőségét
illeti, bátran állithatjuk, hogy az emberek a bennök feltételezett nyelvképességnél fogva a nyelvet önmaguk is feltalálhatták, vagyis annak első elemeit önmaguk is előállíthatták volna. Azt mondottuk ugyanis, hogy a gondolkodási
működéshez nem kívántatik meg feltétlenül a nyelv. E szerint az első emberek együtt élvén, kölcsönös megértés utján
megállapodhattak abban, hogy bizonyos tárgyakat meghatározott tagolt hangokkal jelöljenek meg és igy bizonyos
tagolt hangokból álló szókhoz bizonyos meghatározott jelentményt csatoljanak. A nyelvalkotásnak ez esetben az érzékileg felfogható tárgyak szóbeli megjelölésével kelle kezdődnie s csak ezután lehetne az érzékfölötti tárgyak megjelölésére is a megfelelő szókat alkotni. A kezdet igy meglevén, ez alapon már fejlődhetett'a nyelv a tökély azon fokáig, melyet a népek szellemi fejlődése és művelődése megkivánt. — Sőt némely szentatya, mint például nissai szt.
Gergely és Vazul azon nézetet vallják, hogy az első emberek tényleg ez uton jutottak nyelvhez ; ami azonban a szentirással alig egyeztethető össze.
Ur. Zafféry Károly.

A bois d'hainei élő kereszt.
(Folytatás.)

Igaz, a természetben is fordulnak elő az úgynevezett
spontán vérzések, vagyis olyanok, melyek önmaguktól (te-

hát. nem külső behatás, péld. vágás, szúrás sat. folytán) származnak. De az ilyen vérzések az emberi testben csak akkor
jöhetnek létre, ha azokra mind a vér, mind a véredények
beteges alkatoknál fogva utalva vannak ; Luizá nak azonban vére és véredényei a vizsgáló orvosok egyhangú tanúskodása szerint a legjobb egészség tüneteivel birnak. A spontán vérzések továbbá csupán a test azon részein mutatkoznak, melyeken a kettős bőr s az izmok a vérnek előtodulását a legkevesebbé gátolják. Miért is a spontán vérzések
épen nem ritkák a gyomorban, a légcső-, tüdőben, a száj- és
orrban ; de nem lehetségesek azok a természet és a munka
által megedzett tenyereken, nem lehetségesek a lábak megkeményedett talpain. A spontán vérzések azonfelül mind
feltünésök, mind lefolyásuk idejére nézve szabálytalanok ;
Luizánál ellenben a stigmatikus vérzés rendesen minden
pénteken és csakis pénteken — édes Megváltónk szenvedésének és halálának eme napján — jelentkezik és gyakran
teljes 24 óráig tart, mig a spontán vérzés mindig csak rövid
tartammal bir. Megjegyezzük még, hogy a vérző edények a
spontán vérzések előtt és után mindig beteges jellegűek ; de
Luizánál az ilyen kórtüneteknek legkisebb nyoma sincs.
Luiza stigmáinak természetfölötti jellegét kiválólag
azon körülmény bizonyítja, hogy vére — ugy szólván —
zárt ajtókon át ömlik ki. Az egészséges vérnek ugyanis az
emberi testnek sértetlen alsó bőrén át lehetetlen keresztül
hatolnia; mert a vér a folyékony plazmán kivül nagyszámú
vörös és fehér szilárd golyócskákat tartalmaz, s ezeknek az
alsó bőrnek erőszakos átszakitása nélkül époly lehetetlen a
bőr felületére jönniök, mint a mily lehetetlen nekünk zárt
ajtón át a szobába jutnunk. Miért is a spontán vérzéseknél
csak jobbára a vöröses plazma látható ; igazi vér pedig csupán akkor, ha a véredények fala s nz alsó bőr keresztül
van törve. Luizánál azonban a véredények teljesen sértetlenek, s az alsó bőr a stigmák helyein is egészen oly épséggel bir, mint a testnek többi részein ; a stigmákból kiömlő
vér is teljesen egészséges : meg vannak benne a plazmán
kivül a vörös és fehér golyócskák is.
Hogy végre Luiza stigmáinak természetfölötti, túlvilági oka van, vagyis, hogy azok által a természeti és természetfölötti rendnek mindenható Ura a legérthetőbben szól
hozzánk — teremtményeihez, azt a stigmatikus vérvesztésnek mennyisége is kétségen kivül helyezi. Lehetetlen, teljes
lehetetlen a természeti rend szerint, hogy valaki betenkint annyi vért veszítsen és mégis éveken át éljen, főleg,
ha az 4 év óta, mint Luizánál láttuk, nem eszik, nem iszik,
nem aluszik. Luiza mindamellett jól érzi magát; képeső
már szombaton is dolgozni és pedig dolgozni nem csak varrógépén, hanem kiinn a kertben, künn a földeken is, s e
munkája közben még azon körülmény is felkelti bámulatunkat, hogy valamint a legcsipősebb hideget sem érzik f ű tetlen szobácskájában kezei, melyekkel, habár gyakran jéghidegek, a tűt csak ugy forgatja, mint egyébkor szokta ;
ugy az augusztusi napnak forró sugarai sem bántják őtet és
pedig a legkevésbbé sem, midőn künn dolgozik.
Az orvosi tudomány nem képes tehát a stigmákat természetileg magyarázni ; miért is azoknak oka csak természetfölötti, csak az Isten lehet.
Az orvostan hasonlóképen Luiza ekstazisát sem tudja
12*
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természetes okokból megfejteni. Léteznek ugyan olyan be- mely majd megváltoztatandja a föld szinét. S igaz is ; a hátegségek, melyek az idegrendszer megzavarodása folytán rom véres háború: a dánországi, ausztriai s francziaországi
származván, az ekstazissal némi hasonlatosságot tüntetnek után, Bismarck, a birodalomnak éltető lelke, egy negyedik,
fel ; ilyenek a dermenet és a méhkórnak sokféle tünetei. Az eddig vérnélkülit indított meg, melyet a tudós németek a
neveznek, s melynek
előbbeniben, hova az ugynevözett nehéz nyavalyát is lehet magok nyelvén ,Kultur-Kampf-nak
számitani, az érzékek működése, valamint a lelki tevékeny- főczélja megsemmisíteni az ultramontanismust, mint az uj
ség a roham tartama alatt tökéletesen megszűnik olyany- jognak, az uj tudománynak s azon legújabb erénynek legnyira, hogy a betegség lefolyta után a szenvedő egészen el- nagyobb ellenségét, melyre az emberi nemet nevelni, ez uj
gyengülve ébred fel és kórállapotára vissza nem emlékszik. birodalom különleges küldetésének, feladatának képzeli vagy
Nem ugy Luiza ; — ő az eksztázis alatt a legnagy- legalább állítja ; egyúttal pedig e culturharcznak folyama
szerűbb lelki tevékenységet fejti ki, és mig a nehézkó- alatt naponta száz meg száz hang, fülrepesztő lármával hozros görcsösen összeszoritott kezekkel és borzasztó arczkife- zánk, beavatatlanokhoz, kik mit sem értünk ezen újkori ,culjezéssel fekszik, addig Luizának arczán majd az örömnek turá'-hoz,ekként kiált át : Nézzetek ránk s tanuljatok tőlünk ;
túlvilági kedves mosolya játszik, majd benső, fájdalomszülte vegyetek példát azon becsületességről, szabadságról s igaznehéz könycseppek peregnek arról alá, majd még az iszony, ságról, mely tőlünk kisugárzik, s legyetek müveitek m a a rémület megható kifejezése ül azon. A dermenet végre s a gatok is !
nehéz nyavalya, habár időszakonkint, de nem rendesen jeMás szóval : mig a porosz politika, nyiltan és titokban,
lennek meg; az ekstazis pedig minden pénteken bizonyos a legkülönbféle, törvényes látszatu igazságtalanság s a legórában köszönt be.
válogatottabb diplomatiai fogások segítségével, a keresztéA méhkór oly betegség, mely vagy szomorú örökség- nyek szabadságát nem csak Némethonban, hanem Európa
képen száll át a gyermekekre, vagy eltévesztett, puha ne- majdnem minden államában üldözi; addig lapjai arra szóvelés folytán a rá hajlammal biró egyénben támad. A méh- litják fel a világot, hogy tapsoljon a porosz modornak,
kór sok alakú tüneteinek általános oka a felbomlott ideg- ismerje el a lehető legbölcsebb s legromlatlanabb politikárendszer, s a lelki erőknek azzal karöltve járó megzavaro- nak, s boldogoknak érzik magokat, ha ezen politikának hirdása. A méhkórnak rendes előjelei : roppant izgatottság és detői s magasztaléi lehetnek. Eközben irályuk, hangjuk, kiájulási hajlam, sorvadó, hullatag test, alacsony fokon álló fejezéseik, melyekkel ezen politikát s annak legcivilizáltabb'
szellemi működés, tulfesziilt érzékenység. Ha az előjelekhez következményeit védelmezik, oly pökhendiséget árulnak el,
azután méhkóros rohamok is járulnak, azok általában bor- melyhez képest a franezia lapoknak rátartása, midőn ez orzasztó rángásokban nyilatkoznak, melyek alatt a beteg esz- szág hatalma fénypolczán állott s legyőzhetlennek képzelte
méletét vesztve fekszik és fuladozáshoz hasonló állapotban magát, még mérsékeltnek, sőt szerénységnek mondható. De
szenved; teste szánandóan húzódik össze, arcza duzzadt, nem csak, hogy a császárságot imádják, minden üldözési s
zaklatási kormányeszközeivel együtt, hanem annyira eltelve
fogai vaczognak, idegei kifeszülvék is felette kemények.
Felesleges behatóbban vitatni, hogy Luiza nem méh- önönmagokkal, annyira megvetői mindennek, a mi nem az ő
kóros. Szülei egészséges és erős munkásemberek voltak ; táborukban áll, másrészt pedig annyira fitogtatják szigorú
rajtok és gyermekeiken az idegbántalmaknak legkisebb jele erkölcsösségöket s megvesztegethetlenségöket, hogy az ember
sem volt soha észlelhető. Luiza neveltetése szigorú és nem azt hinné, miszerint egyenes ágon a szentirási pharisaeusok
csak nem elpuhult, hanem inkább jelentékeny áldozatokkal s írástudóktól származnak.
összekötve volt. Luiza, erkölcsi tehetségeit illetőleg, ment
Azonban a Bismarck-féle polgárosodásnak ezen aposminden érzelgés- és szeszélytől, ő női testben férfiúi lélek ; tolai — a kanczellár maga, ismeretes modora szerint, csak
ö nyugodt és magával mindenkor egyenlő; ő legnagyobb .kutyáinak' nevezi őket — annyiszor rajtakapattak már a
nyugalommal tűr fáradságot, munkát, bántalmakat és f á j - megfizetett hazugságon, 8 a legnemtelenebb servilismusnak
dalmakat. A méhkóros rohamokból pedig az ekstazisban egyéb cselekedetein, hogy már Németországon kivül is eleépen semmi sem található. Csak egy pillantást kell vetni get vesztettek tekintélyből s becsületből. De hogy végkérá és a szaktudós azonnal meggyőzödhetik, hogy az eksztá- pen lerántassék róluk azon oroszlánbőr, melylyel takaródzzis nem méhkóros tünet.
(Folyt, köv.)
nak, s hogy kímélet nélkül a megérdemlett közmegvetésnek
dobassanak oda, arra német ember kellett, s pedig olyan, a
ki az ujságirászat minden titkos fogásait, melyek az embert
A .szabadelvű' Journalismus s napszámosai.
Tudjuk mindnyájan, mennyire kérkedik az uj-német tökéletes liberális journalistává teszik, öntapasztalatból isbirodalom az ő .küldetésével', mely szerinte abban áll, hogy meri, s ki hozzá ugy saját nevének súlya, mint a kezei közt
levő bizonyító okmányok által elég nagy tekintélylyel bír.
; magas műveltsége' által Európát regenerálja, mely műveltség olyan, minőt Európa még soha sem látott, a legnemesebb Ilyen ember támadt Wuttke Henrik, lipcsei tanár személyéés a legtisztább, csupa tudomány, csupa erény, csupa igaz- ben, ki nem régen mindezekről igen érdekes könyvet adott
ság; — szóval a műveltségnek non plus ultrája, eszmény- ki — „Die deutschen Zeitschriften, und die Entstehung der
képe, csudája. Ezt mondják néhány év óta mindazok, ma- öffentlichen Meinung, ein Beitrag zur Geschichte des Zeigában Németországban s azon kivül is, kiknek gyengéjök, tungswesens, von Heinrich Wuttke. Zweite, bis auf die Gevagy — kenyérkeresetük abban áll, az uj császárságot ma- genwart fortgeführte Auflage; Leipzig, 1875; — mely
gasztalni. Krupp ágyúi s egy millió szurony ezek szerint munka megérdemli, hogy egész Európa olvassa és tanulcsak előkészítő tényezői voltak ezen ,erkölcsi diadalnak', mányozza.
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Már régebben vázlatát bocsátotta volt ki eme munkának, mely által most mindazoknak átkát vonta magára, kik
benne sujtvák, s már akkor is, 1866-ben nagy feltűnést okozott az olvasó világban. De ez csekélység volt jelenlegi
munkájához, mely a tetetés fátyolát kíméletlen kézzel tépi
le a liberális journalismusról, s ép ezáltal mindenütt, a hol
érintve érzék magokat, — elég sok helyen — dühös ingerültséget okoz. Mindezeknek megfelel szerző müvének előszavában, hol többi közt ezeket mondja : „Hadd sziszegjenek a kigyók, de hazudtoljatok meg, ha bátorságtok van
hozzá, czáfoljatok míg, semmisítsetek meg !"
Nézzünk tehát mi is végig ez érdekes könyven, hogy
kis fogalmat szerezzünk arról : mi ez a ,liberális' jouvnalismus, s kik annak napszámosai.
(Folyt, k.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, augusztus 11. D ö l l i n g e r l e g ú j a b b l e v e l e . Alig egy pár hete, hogy néhány sort szenteltünk e
helyen az ókatholicismus megalapító eltévedt szellemének,
azon alkalomból, hogy szakadár-eretnek társait kitartó küzdelemre szólitotta fel Róma ellen. Ma ujabb alkalmunk van,
hogy Döllingerrel, e nyugtalan szellemmel ismét foglalkozzunk. Vagy azért, mivel az ókatholicismus hajója zátonyra
került, vagy azért, mert az egykor nagynevű történetírót a
világ már-már elkezdi felejteni, alig, hogy itt-ott emlités
tétetik felőle, vagy talán mindkét ok következtében, elég az
hozzá, hogy Döllinger ismét mozogni kezd, nagy eszme,
vagy terv foglalkoztatja elméjét ; nem kevesebb, mint a keresztény egyházak uniója. O, ki az egyházzal szakított,
most az egyházakat akarja egyesíteni; ő, ki az egyház tekintélyét megvetette, most saját tekintélyét akarja latba
vetni ; ő, ki egyházát megtagadta, most azt akarja, hogy az
egyházak őt vallják, szóval most ő akar lenni az egyházaknak az, ami neki, ami a kereszténységnek Róma volt,
ő központ, ő vonzerő akar lenni, mely körül az összes egyházak mozogjanak.
Bonnban augusztus 12-ére van tervezve ama gyűlési
hol és mikor Döllinger az egyházak unióját létrehozni
akarja ; de mily módon ? minő lesz, illetőleg lenne azon unió,
melyet létesíteni akar? Legjobban megfejti ezt azon levél,
melyet ez eltévedt szellem mindazokhoz intézett, kik vele az
egyházak uniójára nézve egyetértenek. „Az értekezlet czélja,
úgymond Döllinger, létrehozni egy ujabb közös hitvallást
mindazon keresztény főtanokból, melyek az eredeti, osztatlan egyház symbolumában a megállapított vallástételeknek
ősszegét képezék, és melyek most is a nagy, a korábbi kereszténységgel folytonosságban álló vallási felekezetek t a nítói szabályzatát képezik". Mennyi szó fér csak ez egyetlen
ponthoz ! Van-e szükség arra mindenekelőtt is, hogy ama
,főtanok'-ból hitvallás alkottassék? nincsenek-e már ama
,főtanok' összegezve a IV. Pius által kiadott hitvallásban? s
honnan vette a kath. egyház e ,főtanokat', ha nem az eredeti egyház hitéből, ha nem azon symbolumokból, melyek az
ősegyházban dívtak ? Vagy Döllinger talán az ő történelmi
critikájával ama symbolumokat hamisaknak fogja bizonyíthatni ?
De hogy is merészel ama ,főtanokra' hivatkozni ? — nem ugyanazon egyház állapitotta-e meg azon
tanokat, mint kinyilatkoztatott igazságokat, mely a pápa

tévmente3ségét a vaticáni zsinatban kimondta ? S ha mégis
ama tanokat, mint kinyilatkoztatott igazságokat Döllinger
elfogadja, honnan van, hogy a pápa tévmentességét elveti ?
Váljon az egyháznak határozataiban a tévmentesség csakis
azon igazságok megállapítására adatott, melyek ama symbolumokban foglaltatnak, honnan Döllinger ama ,közös hitvallást' megállapítani akarja? Es, nem tudná azt Döllinger,
hogy minden létező, alig tegnap keletkezett felekezet, mint
p. o. az ókatholicismus azt tartja magáról, hogy az eredeti,
keresztény tanok csak ő nála találhatók fel ? hogy elkezdve
a keleti szakadároktól, kik a kath. egyházhoz legközelebb
állanak, le egészen az unitáriusokig, mind maguknak vindicálják az őskereszténységet ? már most, ha egy közösen elfogadandó ,hitvallást' akar szerkeszteni, nem tudjuk magunknak sehogy sem elképzelni, hogy mi fog bennfoglaltatni
ama hitvallásban, mi nem, mert közösen az összes ker. felekezetek csak abban találkoznak, hogy ,van egy Isten', de
már ezt a pontot sem szabad tovább fejtegetni, mert a közös hitvallás azonnal elesik, hátha még a többi pontokat tekintetbe veszszük? — s igy végre is nem maradna egyéb
hátra, mint az összes keresztényekkel az unitáriusok symbolumát elfogadtatni, de az mindig nagy kérdés marad, váljon sikerülne-e ez, és igy sikerülni fog-e Döllinger terve !
Könnyen lehetne soraink ellen azon ellenvetést tenni,
hogy Döllinger levelének végén a következőket mondja:
„Az értekezletnek nem az a czélja, hogy sokértelmű phrazisok által, melyeket mindenki tetszése szerint értelmezhetne, látszólagos megegyezést hozzon létre ; sőt inkább mindenoldalú tárgyalás és megvitatás által oly tételeket akar
megállapítani, melyek a bibliai tan és a szentatyák hagyományának lényegét egyszerűen és szabatosan kifejezzék, és
épen azért a czélba vett közösség kapcsául és zálogául szolgáljanak", tehát nem oly tágas az egyezségi tér mint mi
állítók. De akkor mikép érhető el, kérdezzük, a tervbe vett
unió? Mi egyáltalában tagadjuk lehetőségét ily uniónak,
tagadjuk épen azon különféleségnél fogva, mely a felekezetek közt létezik, tagadjuk azon körülménynél fogva, mivel
a tervező csakis saját, és pedig nagyon enyésző félben lévő
tekintélyére hivatkozhatik, tagadjuk azért, mivel p. o. a hagyományra a felekezetek közül számosan mit sem adnak.
Vagy ez az egyházi unió, melyet Döllinger tervez, csak
azoknak való lenne, kik ugy a sz. írás, mint a hagyományban hisznek? De akkor, minő égyházi unió akar ez lenni !
Szegény Döllinger erőszakkal akar valamit tenni, erőszakkal be akarja bizonyítani, hogy az az ókatholicismus mégis
csak ér ,valamit', erőszakkal be akarja bizonyítani, hogy
mily nagy eszme az ókatholicismus, pedig, ha tervei megvizsgáltatnak, valóságos silánysággá törpülnek össze és minden kísérletei azt bizonyítgatják, hogy egységes eszme helyett valóságos chaos uralkodik elméjében, melynek kifolyása és következménye is nem egységre, hanem confusióra vezet.
Ezt bizonyítja Döllinger önmaga említett levelében,
midőn a közös hitvallás alapján ,egy intercommuniót és egyházi confoederatiót' akar létesíteni, azaz kölcsönös elismerést, mely „anélkül, hogy összeolvadásig menne,
más
felekezetek tagjainak ugy mint a magáéinak megengedje
az isteni szolgálatban és szentségekben való részvételt". Te-
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hát előbb unió, moat pedig confoederatio, előbb ,közös hitvallás', most pedig a tanitást érinteni nem szabad, de azért
a szentségekben a részvétet meg kell engedni, — van-e, képzelhető-e ennél szánandóbb confusio ! Végeredményében nem
azt jelenti-e Döllinger tervezete, hogy a vallási közönyösségnek szabad tért kell nyitni, hiszen ugy is minden vallás
egyenlő (?), azaz egyik sem ér semmit sem! Össze ugyan
nem olvadnak a felekezetek, de annyiban mégis egyetértenek,
hogy a szentségek ugy sem érnek semmit sem ; higyje valaki, hogy a szentségek megszentelő malasztot közölnek az
emberrel, vagy higyje az ellenkezőt, az egyre megy, a confoederatio kedveért e .csekély' nézetkülönbséget el lehet
nézni. Lesz tehát, ha lesz, unió, egység nélkül, lesz unió
összeolvadás nélkül, lesz közös hitvallás, közös hit nélkül,
lesz confoederatio a szivek egysége nélkül és mégis lesz bizonyos egység, s ez a gyűlölet egysége lesz Róma ellen ; de
azért Róma lesz, Róma élni fog, Róma felé fog a hivek szive
összhangzólag tekinteni, — az ókatholicismus pedig szerzőjével, egyházi uniójával együtt megsemmisül.
A
Mainoz.
A p ü s p ö k i j u b i l e u m voltaképen csak
jul. 27-én fejeztetett be az uj Mária-oltárnak consecratiója
által, melyet dr. Kübel, freiburgi káptalani helynök hajtott
végre. Ugyanakkor 7 órakor reggel, mig az oltárnak consecratiója még tartott, a jubiláris főpap, a speyeri püspök s
számos alpapság kiséretében az ünnepiesen feldiszitett székesegyházi piaczra vonult, hol dúsan aranyozva azon kereszt volt felállítva, mely a dóm keleti tornya számára készült. A püspök a keresztet a római Rituale szerint szentelte, mire Schneider kai-káplán az okmányt olvasta fel,
mely sz. Ottilia ereklyéivel együtt a kereszt lábába letétetett. Ennek befejezése után a püspök a székesegyházba vonult s ott az újonnan szentelt oltáron az első szent miseáldozatot mutatta be.
Az e napi nagymisét báró Leonrod, eichstädti püspök
tartotta, mig a többi főpap, köztök a tegnap este érkezett
strassburgi püspök az epistola oldalán foglalt helyet. A katholikus cultusnak fénye az alkalommal talán még inkább
tündöklött, mint az előtte való napon, s nem egy a jelenvoltak közül ismételten megvallá, hogy ezen órának emléke
kitörülhetlenül be marad vésve szivében.
Nagymise után az egyes megyebeli esperességek küldöttei gyülekeztek a nagy piaczon, s szép sorban a püspöki
palota felé vonultak. Minden esperességnek neve magasan
vitt táblán tüntettetett fel, magok az egyes esperességek
ABO-rendbeu sorakoztak. E fényes, összmegyei küldöttség
több ezer férfiúból állott ; legszámosabban voltak a bingeni,
benslieimi, niederolmi s wormsi esperességek képviselve.
Ezen s még egyéb küldöttségeknek fogadása után a
püspök urak ismét a ,Iranhf. Hof1-ba hajtattak, hol ugy
mint a mult napon több mint 400 vendég gyűlt össze fényes
diszebédre. Ez alkalommal Isenburg-Birstein herczeg emelte
poharát a jubiláris főpapra, rendithetlen hűségre szólítva fel
a jelenlevőket püspökük iránt, oly hűségre, mely nem csökken, nem ingadoz, bárhonnan keletkezzenek is az idők
viharai.
E felköszöntésre a püspök ur következőleg felelt:
„Uraim ! ha én a mai napon egyetlen egy felköszöntésben köszönetemet akarnám kifejezni mindazoknak, kiktől e napok-

ban az elismerés- s szeretetnek annyi becses tanujeleit vettem, ugy igen koszura válnék felköszöntésem, s aligha végezhetném el egyhamar, annyi ily kedves jellel találkoztam.
Azért a felköszöntés oly nemét s modorát választom, melyben mindent, mint egy gyupontban összegyüjthetek, mi a
mai ünnepélyt jellemzi s emlékezetessé teszi. A püspök egyik
tagja a kath. egyház Istenrendelte szervezetének. Ezen szervezetnek alapja, mint az apostol mondja, Krisztus Urunk
maga, kitől az isteni építmény minden egyes részeinek ereje
származik, s innen van, hogy e napokban azon egy gondolat lebegett folytonosan lelki szemeim előtt, mely önökot is
lelkesíti, miszerint t. i. mindaz, mit a püspöki hivatal áldásdusat, emberbarátit s jótékonyt magában foglal, ezen gyökérnek köszönhető, ezen láthatlan alapnak, magának a
Megváltónak, a ki e szervezetet isteni jótéteményeiben s
malasztkincseiben részesíti".
„De uraim ! ezen szervezetnek élére állíttatott, kifelé
is láthatólag, azon hivatal, melyet Péter viselt, s melyet»
annyi dicső utód után ma Pius visel s oly dicsőségesen kezel. Ha tehát a malasztkincsek mind Krisztustól áradnak is
szét, ugy mégis azokban, a püspök nem kevésbbé mint hívei,
csak annyiban részesülünk, a mennnyiben egyházunk látható fejével, IX. Pius, hőn szeretett szentatyánkkal összeköttetésben állunk s maradunk. Mennyivel szorosabban ragaszkodunk hozzá, annál nagyobb részünk leszen azon malasztkincsekben, melyeket Krisztus az ő anyaszentegyházában
még folyvást rendelkezésünkre bocsát. Innen van, hogy a
szentatya egyfelől, a katholikusok részéről a legnagyobb
szeretet s tiszteletnek, másfelől pedig, ellenségeink részéről
ép akkora gyűlöletnek tárgya. Ezért Rómára fordítjuk tekintetünket, s míg a világ azt kiáltja: vEl Rómától!", mi
annál melegebben s bensőbben hangoztatjuk: „Rómával
egyesülten !" (Elénk, hoszantartó éljenzés.) S mennyivel inkább foszladozik s törik darabokra a világ, annál inkább
örvendünk azon öntudatnak, hogy a primatusban közös,
egyesitő központtal birunk. Azért azt hiszem, Uraim, mi
jobbat sem tehetek, mint ha ez alkalommal arra kérjem fel
önöket, hogy poharukat emelve, velem hangoztassák, fenszóval, férfias mellből : IX. Pius pápa, Krisztus Jézusnak
látható helytartója éljen ! !"
Viharos éljenzés s leirhatlan lelkesedés követto e sikerült felköszöntést.
A püspöki jubileumnak egyházi zárünnepélye ugyané
napon, délután 4 órakor tartatott, a székesegyházi plébános,
dr. Holzwarth igen sikerült szónoklata által, mely után a
fentemiitett keresztnek feltűzése következett. Reggel óta,
midőn a püspök azt beszentelte volt, egész estvéig, a fel tűzés idejéig a nagy székesegyházi piacz mindig telve volt
emberekkel, kik majd a keresztet, majd, midőn azt későbben a toronyba felhúzni kezdek, e nehéz, de ritka ügyességgel véghez vitt munkát csudálták. Hogy a végleges feltüzésnél jelen legyen, a püspök főpapi vendégeivel a vecsernye után kijött a térre, s ott, állványon állva, alkalomszerű
rövid beszédet intézett a sok ezernyi tömeghez, melynek befejezése következőleg hangzott :
„Azon kereszt, melyet most székesegyházunkra feltűzünk, a keresztre feszitett Krisztusnak s szent tanának jelvénye, melyet szent Crescenz, első püspökötek, még az aposto-
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lok idejében hozott ide. Azóta elődeitek századokon át békésen éltek e kereszt alatt, védelmében nyugodalmat találva és
üdvét. S még most is csak a keresztben van az üdv, s szeretett német hazánk is csak abban találandja azt. Vajba
örökké hivek maradnánk a kereszthez, mi s késő utódaink,
hivek a kereszthez a szent kath. egyházban /"
Igy fejezé be beszédét a püspök. S ismét mindnyájunknak szeme a torony magaslatára szökött, hol szédelgő
magasságban az építőmester állott, ünnepiesen öltözött munkásaival, mindnyájan büszkék a szépen befejezett műre.
Innen e magas helyről a mester, erős hangon a következő
áldomást mondá :
„Magason álljon e város környéke felett a megváltásnak áldásdus jelvénye, a kereszt, melyből, ugy mint apáink,
vigaszt s üdvét remélünk".
,,Messze távolba ragyogó fénye hirdesse a Rajna s
Majna vidékének, hogy a hit élő fája, mely az apostolok
idejében ültettetett ide, még mindig erős gyökereken áll, s
gyümölcsdusan virágzik, Bonifacius és Willigis méltó utódjának, mélyen tisztelt főpásztorunk, Vilmos Emanuel atyai
gondviselése alatt".
„Istené a dicsőség".
„Krisztusban összes reményünk !"
„A püspöknek, hü főpásztorunknak, ragaszkodásunk,
tiszteletünk, szeretetünk, s ez érzelmeink kifejezéseül h á romszoros dörgő Éljen ! !"
Ezer hang a mélyből viszhangozá, mit a mester a torony magaslatán mondott, mert a piaczon összegyűlt ezernyi tömeg perczekig tartó lelkesedésben iparkodott szeretett főpásztoráhozi ragaszkodásának kifejezést adni.
„Föl a kereszttel" — szólalt meg a mester hangja
midőn a csend ismét helyreállt — ,fel a kereszttel' ismétlék a munkások s 20 erős kar ragadva meg a köteleket,
lassan emelkedett az üdv jelvénye, mig alant ezer meg ezer
ajtatos a Te Deum-ot hangoztatá. Végre fentvolt, a torony
csúcsán ; a püspök papságával visszatért a székesegyházba,
a nép pedig ott maradt a piaczon, kíváncsian szemlélve a
kereszt körüli végső munkálatokat. Egyszerre csak egy
munkás előtűnt a kereszt legmagasabb csúcsán, megtevé az
utolsó ütéseket, leoldá a köteleket, kitűzte az ünnepi zászlót
s kalapja lengetése által jelt adott ezerhangu ,Eljen'-re,
mely a mü szerencsés befejezését üdvözlé, s melynek hatását az e perczben megszólaló harangok ünnepélyes hangja
még csak fokozá. Igy fejeztettek be a püspöki jubileumnak
ünnepélyességei, melyeknek maradandó emlékét a diszes
Máriakápolna képezi a székesegyházban ; de a jelenvoltak
sziveiben is kitörülhetlen az átélt napok ünnepélyei emléke;
bárha a Mindenható Isten nagynevű püspökünket még számos évekig tartaná meg megyéje, a haza s az anyaszentegyház diszére és javára.
Francziaország.
IX. P i u s p á p a ő s z e n t s é g é n e k l e v e l e a z o r l e á n s i p ü s p ö k h ö z következőleg hangzik : Tisztelendő Testvér : Üdv s apostoli áldás !
Ellenkezik ugyan az igazság örök törvényeivel, de
magával a józan észszel is ellenkezik, hogy az igazság s tévely egyenlő becsületben s ugyanazon jogokban részesüljön ; miután azonban az idők igaztalansága a jogot, mely
természeténél fogva csak az igazság tulajdonát képezheti,

a tévelyre ruházta át és a „szabadság" semmiképen sem
megillető neve alatt, hatalmat is adott neki, tetszés szerint
indítványozni, terjeszteni s tanitani hazug elveit: elismerjük, hogy részedről, Tistelendő Testvér, igen bölcs s időszerű
eljárás vala azon igyekezni, hogy a polgári társadalomnak
beadott méreg ellenszerré változtassék át. Valóban, ha a törvény megengedi, hogy bárki is álmodozásait nyilvánosságra
hozhassa, a tudomány alapelveinek állithassa és mint olyanokat védhesse s taníthassa : nincs ok, miért ne legyen szabad ezt tenni az igazságnak is s nem is találkozhatik v a laha annyira hű követője a hazugságnak s gyűlölője az
igazságnak, ha csak nem örült, a ki ily jogot tagadni merjen.
Ezen érv megczáfolhatlan voltát még megerősítették ugy
saját észrevételeid az iránt, hogy sok kitűnő tehetségnek, a
tudomány nagy kárára lehetetlen előadnia eszméit, és ugyanezt megerősíti azon tapasztalat is, hogy a felsőbb tudományok alásülyedtek az igazság elé gördített akadályok miatt,
s növekedett egyúttal azon arczátlanság is, melylyel még
a tanszékekről is a legfelforgatóbb elveket hirdettetnek, nem
csak a vallást, hanem az emberi társadalmat illetőleg is.
Ha pedig a hamis tanok e szabadossága, midőn a népeket tévedésbe ejtik,már magában véve is oly rosz, egyenesen
halálossá válik, midőn a nevelés által az ifjúságba szivárog
át : mert ez által a társadalomnak még csirája is megromlik, mely csak mérges gyümölcsöket hozhat ugy, hogy e
szerencsétlen, annyira beteg, anynyira alásülyedt társadalom elkerülhetlenül végfeloszlása felé rohan.
Üdvözlünk Téged, hogy mindezeket ép oly alaposan,
mint ékesszólón előadtad ; s pedig annyi nyugodtsággal s
állhatatossággal, hogy sem a guny, sem a számos udvariatlan félbeszakítás, melylyel elleneid megzavarni igyekeztek,
nem voltak képesek szavaid rendét, sem érvelésed erejét gyengiteni.
Amint a legbölcsebb s legkitűnőbb emberek hangos elismerése, melylyel beszédeit kisérték, csak az igazság és
jognak tett köteles, fényes hódolat vala, ugy másrészt reméljük, hogy az Neked hatalmas segély leszen arra, miszerint
a nagy ügyet, melynek védelmét elvállalád, végleges győzelemre segítsed.
Addig is Tisztelendő Testvér, az isteni kegyelem s kiváló jóakaratunk zálogául vedd apostoli áldásunkat, melyet
a leggyöngédebb szeretettel küldünk Neked és egész egyházmegyédnek.
Kelt Rómában, Sz. Péter sirja mellől, 1875. évi julius
19-én, pápaságunk XXX. évében.
IX. PIUS pápa.
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 8. Poirier roseaui püspök a dán antiiiákon érdekes
adatokat közöl megyéjének egyik szigetéről, mely a szent
kereszt nevét viseli, s a többi közt irja, hogy 1866-ban Sz.
Kereszten 615-öt bérmált meg, kik közt 91 megtért protestáns találtatott. — 1871-ben a friderikstedi plébániában
309-et bérmált meg. Ezeken kiviil 103 felnőttet először részesített az oltáriszentségben, kik közt 60 megtért protestáns volt. Ugyanily örvendetes eredménynyel találkozott a
christianstedi plébánia hivei közt. Szent-Tamásra, megyéjének egy más szigetére vonatkozólag, melyen Labat atya
1707-ben egyetlen egy katholikust talált, azt irja, hogy ott
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most 10,000 katholikus találtatik, s hogy a katholicismus
virágzó állapota a redemptorista atyák buzgóságának tulajdonítandó. — Sz.-Kereszt szigetén 26—30,000 lakó közt
15,000 lélek vallja a róm.-kath. hitet.
9. Formosa (Fo-kien) szigetén, hol a dömés atyák 15
évnek előtte újra megkezdék a rég megszakasztott hittéritést, eddigien csak 700 keresztény találtatik, kik azonban
példás erkölcsi viseletükért méltán megérdemlik a dicséretet. A sziget fővárosa Tai-uan-fu, hol nem rég egy egészen
uj missio-állomás alapittatott. Most egy uj templomot építenek, mely a már felépült katechista collegiummal hivatva
lesz a bensziilött pogányok megtérítésére hathatósan közreműködni.
10. 1874-ik évi decz. 30-ét és 31-ik közti éjjel Yokohamában (Japan) a püspöki residenczia lángok martalékává
lön. Oda veszett a nyomda, könyvtár, stb. Az összes veszteség 100,000 frtot meghalad.
11. Chan-si ap. helyettnöke Moccagata Lajos 1874-ik
évi szept. 16-án írja Tai-yuen-fuból :
„Ten-csu-fuban és környékén két évnek előtte egy
keresztény sem találtatott. Vu Pál buzgó és képzett neophytus azonban annyi pogányt megtérített, hogy a legközelebbi
augusztus közepén százan vették fel a keresztséget. Most
újra sok catechumenus jelentkezett. Egy hittérítő is a tavaszszal rövid idő alatt 30-at megkeresztelt és 30-at kezdett keresztségre előkészíteni. A pim-bin-cséui kerületben
is Pécsély mellett némely pogányok katechistákért folyamodtak, kik máris 20 családot készitnek elő a szent keresztségre.
12. Riehl, gaboni hittérítő atya irja, 1874. okt. 6-án,
hogy a legközelebbi sz. Péter és Pál apostolok ünnepén a
sz.-józsefi missio-állomáson egy uj templomot benedicált;
Szentháromság-vasárnapján pedig Diuf Lipót néger pap,
zsenge miséjét mutatta be mindnyájuk örömére az Urnák.
Említésre méltó, hogy a négerek közt kiházasitások által
leghathatósabban lehet terjeszteni a keresztény vallást. A
vőlegénynek t i. csak 100 frankkal kell rendelkeznie és
megveheti a menyasszonyt a szülőktől, kik nagyon ritkán
szokták a leányt megkérdezni : akarsz-e, vagy kihez akarsz
férjhez menni. A hittéritők a kereszténynyé lett ifjakat a
menyasszony vételárának lefizetése által szokták ki házasítani.
(Folyt, köv.)

VEGYESEK.
— Több izben felmerült már nálunk is a kérdés, váljon az orthodox s reformált zsidók közt van-e lényeges különbség. Voltak esetek, utoljára a zsidó congressus alkalmával, midőn ezt tudnia, a kormánynak hivatalos érdekében
•állott ; de mivel az ad hoc megkérdezett zsidó .tudósok' azt
mondák, hogy nincs, a kormány ezt azon mély tisztelettel
a judaismus iránt, mely a liberalismust jellemzi, fideliter el
is hitte. Legújabban a müncheni zsidók .valamivel több világosságot' hoznak ebbe az ügybe. Ugyanis már régebben
uj zsinagógát akarván építeni, mindeddig nem tudták a dolgot nyélbe sütni, mert az orthodoxok veszekedvén a liberálisokkal s viszont, nem tudtak határozott megállapodásra
jutni arra nézve, melyik irányé legyen az uj zsinagóga. Legújabban pedig elhatározták, hogy kétfelé válnak s ennélfogva az újonnan építendő zsinagógában kettős .isteni tiszteletet' tartandanak is. A reformált zsidók számára az u. n.
berlini imakönyv fog behozatni, melyek odavaló ,hittudósok'
készitettek, s melyből minden oly ima száműzve van, mely
a zsidó birodalom visszaállítására, a zsidónépnek majdani
vissszatérésére Jeruzsálembe, a Messias eljövetelére vagy a
véres áldozatokra vonatkozik ; — ellenben az orthodoxoknak is megengedtetik, hogy mind azon ujitásokat ismét el-

vethetik, melyek az idők folytán netán ritusukhoz tapadtak;
ezek tehát in theoria még mindig a Jeruzsálembe való visszatérést emlegethetik, in praxi úgyis egyik .ritus' sem megy
el többé oda, hol nincs megnyúzni s tönkre tenni való goj.
— Olasz lapok ő szentségének egy brevéjét hozzák
a nápolyi érsekhez, melyben Domenico Panelli ellen a nagyobb kiközösítés mondatik ki, mivel az, mint állítólagos
érsek Nápolyban ,olasz nemzeti egyházat' alapítani, s annak élére állni iparkodik. Ez a Panelli amaz ismeretes apostata, kiről lapunk is a maga idején a svajczi ügyek közt
említést tett, ki mint kicsapott papnevendék post varia fata
Kisázsiában jött s ott simoniace, ebéd közben néhány schismaticus pópa által .érsekké' szenteltetett. Későbben Rómába
jött, hol színlett megtérés által azt akarta kieszközölni, hogy
felszenteltetése az egyházi hatóság által ismertessék el, mi
azonban lehetetlen volt, mert az illető, az ügyállás kideritével megbízott congregatio constatálta, hogy felszenteltetése
meg schismaticus ritus szerint is semmis. Ezután az ideiglenesen felvett álarczot ismét eldobván, Svajczban, majd Olaszországban alkalmazást keresett, mint ,államkatholikus püspök', s csakugyan sikerült is neki Garibaldi által ,az olasz
katholikusok fejévé' proclamáltatni. Egyike azon haszontalan eszközöknek, minők minden országban vannak, melyekkel a liberális kormányok experimentumokat szoktak csinálni az egyház ellen, s melyeket magok is megvetéssel
dobnak el, mihelyt hasznokvehetlensége bebizonyul.
— Bécsben az ókath. felekezetnek közlönyét, ,Der
freie Staat', különben haszontalan zuglap, az ínfallibilitás kigunyolása miatt e napokban elkobozták. Érdekes a lefoglalás tvszéki okadatolásából a következő mondat : „a perbe
vont czikk alkalmasnak tűnik fel arra, miszerint a pápai
csalatkozhatlanság dogmáját, tehát a kath. egyház egyik tanát, s a pápaságot, a kath. egyház intézményét guny t á r gyává tegye". —
— A ,culturharcz'-nak legérdekesb újsága jelenleg az,
hogy dr. Martin Konrád, paderborni püspök ur, f. hó 5-én
Wesel várát, hol minden ok nélkül internálva volt, odahagyta s eddig ismeretlen helyre utazott. A mindeni kormányelnökhez intézett levelében a püspök eltávozásának
okául azon lehetlenséget adja, püspöki kötelességeit, melyek
minden Bismarck-féle .letevés' daczára sem szűntek meg,
teljesiteni ; másodszor azon embertelen eljárást, melyet a porosz kormány irányában követett, midőn ismételt, a törvényszéki orvos által is támogatott folyamodványára, hogy engedtessék meg neki oly helyre menni, mely egészségi állapotának megfelelőbb, hónapok óta még válasz sem érkezett ; holott maga a törvényszéki orvos kijelentette, miszerint Weselbőli eltávozása a szónak teljes értelmében életkérdés rá nézve.
Megjegyzendő, miszerint nem igaz, mit a zsidóirodalom híresztelt, mintha a püspök becsületszóval kötelezte
volna magát, a várost el nem hagyni, — még ha kérik vala
sem adott volna ily ígéretet a püspök, ki a porosz kormánynak azon ismételt ajánlatára, hogy elbocsáttatik a városból,
ha megígéri, hogy megyéje bármely helyét, csak Paderbornt
ne, választandja lakhelyül, mindig határozott nem-mel válaszolt, látszatát is kerülni akarván annak, mintha ,letevését'
elismerné.
— Mily áldozatkészek a német katholikusok mutatja
paderbornmegyei Bochum városának példája. Három kiutasított papjának fizetését biztositotta, mindaddig, mig uj alkalmazást találnak; továbbá évenkint 5000 tallért adakozik az ottani rendemptorista-zárda fentartására, s körülbelül
1000 ftot a ,culturharcz' egyéb áldozataiért, mi mindenhez
még vagy 10,000 tallér egyéb egyházi adó járul — ! Ott
ugyan roszul éreznék magokat a mi honi, papotfejő .katholikus férfiak'.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Tartalom.
De ortu progressuque capellae Bakáesianae e o m m e n t a r i o l u m . — A bois d'hainei élő kereszt. — A .szabadelvű' J o u r n a l i s m u s s napszámosai.
Egyházi tudósítások: Test. Az .általános elvek'. Svajcz. A helyzet. Missiói tudósítások. — Vegyesek.
translatione ; De his, quae Em. Cardinalis Joannen Si nun
super Capellae restauratione egit ; s végre : De antiqua et
eommentariolum.
nova huius s. Aedis gloria.
Hiven az ekként jelzett felosztáshoz szerző, mielőtt
E czim alatt igen csinosau kiállított, 23 lapnyi, negyedrétü füzetke fekszik előttünk, melynek főczimlap gya- tüzetesen a Bakács-kápolna történetét tárgyalná, néhány
érdekes szót mond nekünk azon oltárok- s kápolnákról, menánt is szolgálható felajánlása ekként hangzik:
lyek az ősi esztergomi székesegyházban a Bold. Szűznek
E M I N E N T I S S I M O AC
REVERENDISSIMO
szentelve voltak. Magának a székesegyháznak keletkezését
S. R. E. CARDINA LI
998-ra teszi, mely évben azt sz. István épiteni kezdé s pedig
mint egy 1397-ből származó érseki látogatás mondja : „Ipsa
Ecclesia Strigoniensis fundata fuit per Beatum Stephanum
PRINCIPl
PRIMATI R. H. ARCHIEPISCOPO
STR1GONIENSI
Regem Ungariae, et fundavit sub Vocabuli Beatae Mariae
DOMINO PATRONO ET MAECENATI MUNIFICENTISSIMO
Virginis et Sancti Adalberti". Mily ájtatos s buzgó tiszteQUI. CAPELLAM SALUTATAE AB ANGELO DEI GENITRICIS
lője
volt első sz. királyunk a Bold. Szűznek, erről már HartT H O M A E C A R D I N A L I S BAKÁCS,
vik — Vita s. Stephani, Erdy kiadása szerint, Pesten 1854,
SUIS SUMPTIBUS DITIUS ET FORMOSIUS INSTAURATAM
SUMMA CUM OMNIUM LAETITIA DEDICAVTT, EA
17. 12. — tanúskodik, ugy hogy alig szenvedhet kétséget,
QUA PAR EST OBSERVAI TIA ET PIETATE
miszerint már az ősi székesegyházban egy külön oltár léteGRATULATUR BENEFICII MEMOR
zett a Bold. Szűz tiszteletére, mely feltevést a fentebb idéDEVOTISSIMÜM CAPITULUM METROPOLITANUM,
zett látogatási okmányon kivül még egy régibb irodalmi
INEST
emlék is erősit meg : Martirius érseknek (1150—1158)
JOSEPHI
D AN
KO
1156-ból kelt alapító levele — Knaus : Mon. Eccl. Strig. I ,
E. M. S. SUBCUSTODIS DE ORTU PROGRESSUQUE CAPELLAE
107 — melynek kezdete igy szól: „Ego Martirius, dei graBAKÁCSIANAE COMMENTARIOLUM ;
STRIGONII MDCCCLXXV.
tia sancte stigranensis ecclesie qualiscumque minister, anno
archiepiscopatus
mei VI., in prefata ecclesia ad honorem
Eszerint tehát alkalmi irattal van dolgunk, melylyel a
beate
et
gloriose
dei
genitricis semperque virginis marie altare
ftdő székesegyházi káptalan, a Bakács-féle kápolna Ő Főmagassága, az ország bibornok-herczeg-primása, kegyes construxi constructumque c o n s e c r a v i . . I g y tehát t é n y
érsekünk költségén történt fényes restauráltatásának, s hogy másfél századdal a székesegyház keletkezése után
Ugyanő általa végrehajtott újbóli beszenteltetésének kegye- abban külön Mária-oltár volt, mint Martirius levele tanúletes emlékét megörökíteni kívánta, midőn egyik érdemes sítja, általa tett alapitványnyal s rendes isteni szolgálattal,
tagtársát, dr. Dankó József apát-kanonok s pápai praelatus amennyiben az alapító levél rendeli : » . . . ad cuius serviur ő mlgát jelen füzetkének, irodalmi buvárlatai s fáradhat- cium constitui chorum fratrum cottidie convenire debere, et
lan munkássága e legujabbi gyümölcsének kiadására felkérte. ibi matutinas et vesperas eiusdem matris domini débita veneratione celebrare. Singulis uero sabbati diebus missam de
Az ide vonatkozó, szórványos, s ép ennélfogva is csak
beata Maria cum aliis officiis ad eam pertinentibus sollempegyes, különálló fejezetek alakjában közölhető adatokat a
niter cantare" . . . sat. ; mi, hogy rendesen megtörténhessék,
tisztelt szerző, mint előszavában mondja, már hoszabb idő
megfelelő alapítványt tesz. Ilasonlólag rendelkezik a fentóta gyűjti,s kutatásainak eredményét imitt kilencz fejezetben
singulis diebus et festivis
adja : ,.De veteris Ecclae Cath. Strigoniensis sacellis Beatae emlitett 1397-i visitatio is: „
Mariae V. dedicatis ; Elogium Thomae Cardinalis Bakács ; et ferialibus, de mane, antequam Príma cantaretur, Missam
De primaevo statu capellae Bakáesianae; De munificentia de B. V. super eodem altari cantare seu facere eantari cum
deputatis".
Card. Thomae in capellam ; De collatis a C. Thoma in Ca- cautoribus ad hoc
pitulum Metr. beneficiis ; Vicissitudines Capellae Bakáesianae
Az esztergomi Máriakápolnák uyomait tovább f ü r sede Archiepiscopi et Capituli exule ; De Capellae huius készve a történelemben, azt találjuk, hogy Kanizsai III.
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János érsek (1387—1418) a főegy háznak északi oldalán log, különféle okoknál fogva 1823-i május 19-t;ig húzódott,
Máriakápolnát épített s javadalmazott; mely évben, azt ha- mely napon, pünkösd másodnapján a Máriakép Rudnuy pritározottan nem tudni ; de hogy 1396-ban már kész volt, ki- más által a Sz. Tamás-városbeli Istvánkápolníiba vitetett
tűnik abból, hogy az alapítványi okmány 139tí-i apr. 6-áról át, hol időközben minden a Bakács kápolnához tartozó iskelt, melyre az 1397-e visitatio is hivatkozik. Egy századdal teni tisztelet tartatott, mignem 1824. jun. 7., ismét pünkösd
későbbén, 1493-ban e kápolnának alapitványai VI. Sándor másodnapján, az addig hihetetlen gyorsasággal, lebontott s
pápa által az összkáptalaniakkal egyesittettek, mit II. Gyula jelenlegi helyén ismét felállított kápolnába visszavitetett,
pápa 1505-ben ujolag helyben hagyott; viszont a káptalan mindez az emiitett főpap költségén.
*
már 1496-ban több költséges javítást s újítást tett a kápolna
*
*
körül, részint annak jó karbani tartására, részint földiszitéS igy egyediratunk azon fejezetéig jutottunk el, mesére, részint pedig az isteni szolgálat fényének emelésére.
lyet, tekintve tárgyát s irálya remek voltát nem merünk kiHogy ily tartalmú füzetnek, mint az előttünk fekvőnek, vonatosan közölni, hanem eredetjét adjuk :
kiegészítő részét Bakács bibornoknak rövid jellemzése is
képezi, az természetes. Találjuk is azt a 8—11. lapon, mint- DE HIS QUAE EM. D. CARDINALIS J. SIMOR SUPER
CAPELLAE RESTAURATIONE EGIT.
egy bevezetésül a Bakács-kápolna voltaképeni tö ténetéhez,
mely „De primaevo Statu Capellae B.a czimü fejezettel
Joannes Cardinalis S i m o r, baud Archi&piscopatu
kezdődik.
inagis quam instituto successor Primatum Josephi Kopácsy
1824-ben történt, hogy az esztergomi várdombon et Joannis Card. Scitovszky, nihil potius habuit, quam ut in
végrehajtott ásatások alkalmával ily feliratú márványtábla Aede Metropolitana reiicienda, perficienda,ornandaque nemini
találtatott: „Thomas Bakocz de Erdevd Cardinal. Strigon. cederet ; etsi gravissimis rebus implicitus, tamen Basilicae
Bebizonyítható, bogy e felirat az e curam eo animo suscepit, ut hoc uno negotio occupatus videri
dicavit anno MDVI.a
helyen, a főegyház déli oldalán álló, 1507-ben befejezett posset. Architectum Jos. eq. de Lippert, artis laude darum,
Máriakápolnára vonatkozik, melyet Bakács bibornok örök totius operis magistrum elegit. Tectum labefactatum, ut
nyughelyül épített magának, s kora legkitűnőbb művészei quam primum restitueretur praecepit, et magnis sumtibus
által rangjához képest feldiszitetett. A kápolnának leírása, révéra restituit. Inde ad porticum, Ecclesiae praecipuum
szerzőnek müitészetileg is gyakorlott tollából, igen élvezetes post testudinem decus, consummandain convertit animum,
olvasmány ; s époly hü, mint tiszta képét nyújtja jelenlegi prius tamen, prout indigentiae praesentissimae deposcebant
főegyházunk eme becses részének.
emendatam, ac in sua compage uncis ferreis coinmuiiitam,
ad verticem eduxit 1), atque prima Novembris A. D.
Hasonló bőkezűséget tanúsított Bakács e kápolnának
javadalmazásában s egyházi kincstárral való felszerelésé- MDCCCLXIX. dedicavit ; anno autem 1874 insignibus
ben is, mely utóbbi azonban, fájdalom, csakhamar annak quatuor Archiepiscoporum, qui Aedem banc sacrarn exstruesett áldozatul, mit manap ,saecularizatió'-nak nevezünk. xerunt, pulchre sculptis, orna vit. Juga quibus fenestrae
Ugyanis már 1526-ban kelyhek, keresztek, szentség- s includuntur in capellis adusque lignea, ferreis commutavit,
gyertyatartók s más értékes tárgyakban harmincmégy mark muros et limbum totius fabricae instauravit. Nec Em. Carezüst vittetett el a kápolna kincstárából, a török háború költ- dinalis cura aedificium magis, quam supellectilem Ecclesiae
ségeinek fedezésére. Három évvel későbben, 1529 i dec. 23-án d'jnis et muneribus honestavit. Quibus ex donis maxime
I. János, Szaniszló, fehérvári prépost által ismét a kápolna eminet : o s t e n s o r i u i n aureum, calix forma gothicae elemajdnem összes arany- s ezüst-készletét hozatja el s 1530-ban gantis, r e l i q u i a r i a S. S. Adalberti et Ladislai, v a s pro
még azt is, mi a tavali müvelet után még fenmaradt, összesen oleo s. quo reges apostoliéi unguntur. Vasorum ornatui
11590 ft. értékben, az akkori idők pénzértékét tekintve, ornatum ministrorum addidit, praeter integros apparatus
óriási összeg, melyet a confiscatorok becslő leltárából isme- pontificales coloris albi, rubri, viridis, nigri, multas casulas
rünk. Jelenleg a főegyház csak egy gradualét, egy arany pretiosas, pluvialia, vestes lineas, antipendium acu phrygia
Sanctorum figuris pictum, libros liturgicos donavit. Aedicukeresztet, hímzett casulát s értékes mitrát bír Bakácstól.
lam
gothicam ligneam, olim Ecclesiae Conventualis S. BeiieA török hódoltság (1543—1683) annyiban kevesebb
dicti
de iuxta Gron, repraesentautem Christi s e p u l c r u m
kárt ejtett kápolnánkon, minthogy e nép egyik különös szép
suam
fecit, vetustateque collapsam reficiendam iussit 1872.,
szokása szerint a Máriának szentelt helyeket kimélni szokta
ugy, hogy az isteni tisztelet kápolnánkban, legott a vissza- usibusque Basilicae a. 1873. dicavit. At si omnia ab Em. D.
foglalás után ismét megkezdethetett, s folytattatott megsza- Cardinali Ecclesiae suae collata dona singillatim enarranda
kitás nélkül még akkor is, midőn az érseki szék Pozsonyban susciperem, distincta commentatione opus foret. Illud vero
reticere baud possumus Eum A. D. 1874. vetus sacellum
s a káptalan Nagyszombatban volt.
saec. XII., styli quem vocant romani, S. Stephano protoregi
A Bakács-kápolna történetében említést érdemel Barsacrum restituisse et ornasse.
kóczy primás is (1761 —1765), ki az érsekség s a káptalan
székhelyét ismét Esztergomba hozta vissza ; érdemli pedig
Verum non modo ordinis nostri collegiique honor, sed
az említést azért; mert midőn 1763-ban Riccia Bertalan aequitas et gratitudo postulant, ut si non dignarn operum et
épitész által a tervbe vett uj székesegyház helyét felmérette, beneficiorum amplitudine, aliquam saltern posteritati memoő volt az, ki az épitész tanácsára elhatározta, a kápolnát ezen
') Die 22. Maii 1869. suiumus porticus lapis collocatus, eidemque
leendő székesegyházzal egy egészszé forrasztani össze. A litterae
impositae, quibus históriáé totius aedificationis Basilicae lucide
terv kivitele, közbenjött halála folytán elmaradt, sőt a do- posterorum memoriae commendaiitur.
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liana relmquamus eximiae munificentiae, qua Em. D. Cardinalis Cajsellam Bakácsianam restaurandam, atque eum in
splendorem ponendam, quae et maiestati Deiparae Virginis,
et dignitati Basilicae Cathedralis, cui ilia inaedificata est
respondeat, decrevit. Hand immemor cuius ope valetudinem,
maxima in periculo positam die 22. Mártii in festő VII.
doloium B. M. V. 1872. adeptus esset, sanctuarium hoc non
modo repurgare, instaurare verum etiam egregie ornare,
testudinem lateritiam formosius marmoream facere statuit.
Opus magnificum iuxta commensum architecti Jos. eq. de
Lippert absolutum est. Ne quid vero ad eius sacelli splendorem deesset, fenestra coloribus illustrata imposita, et
Tabernaculum opere musivo novum per Antonium de Torna
qui etiam marmoratos labores curavit, constructum. Insignia,
columnae, quemadmodum et reliqua capellae molitio copioso
auro augustiorem speciem accepere. Die 14. Maji 1874gratiosa icon B. Mariae V. ad aram s. Crucis translata est,
exinde opus restaurationis impense curatum non magis
splendore quam bonitate, feliciterque elapsis XV. mensibus.
ara solcnni ritu consecrata, ad finem perductum est.
Nobilissima Eminentissimi Domini Principis Primatis
molimina a devotissimo Capitulo Metropolitano summa cum
laetitia excepta fuere, quod ut gratitudinem suam erga
meritissimum suum benefactorem testetur, Eminentissimo
Domino Cardinali supplex factum est, ut ad aediculas arae
statuas marmoreas S. S. Stephani et Ladislai R. C. per
stat ua,ri um Taurinensern Dellavedora curare possit. Annuit
benigne Emiaentissimus 2) respondens „per bas novas statuas
Capitulum suani erga Dei Matrem pietatem, suamque erga
statorem Capellae, magnae memoriae Thomam Cardinalem
Bakács, munificentissimum Capituli benefactorem gratitudinem contestare, quippe quos pietatis ct gratitudinis sensus
Capitulum Strigoniense semper ft)vit, nec comprobare unquam
neglexit." Atque in hac Em. D. Card. Jo. S i m o r b e n e f i « « n t i a e et propensi in Capitulum Metropolitanum animi
enarratiojje, bistoriis sacelli finem imponimus.

A bois d'hainei élő kereszt,
(Folytatás.)

Meg kell még említenünk azon két titokszerü kórjelenetet, melyekkel ugyan sok csalás, sok humbug van összekötve, de melyeket mégis teljesen tagadni és ennélfogva
figyelmünkön kivül hagyni épen nem lehet; e két kórtünet:
a magnetismus (delejes álom) és a somnambulismus (alvajárás). A magnetismus csupán akkor állhat elö. ha delejező
(magnetismus) van jelen, ki az illető személyt különféle fogások által e természetellenes állapotba juttatja ; delejező
nélkül e kórtünet nem lehetséges. Es ha a delejező a delejezett személytől eltávozik, ennél rendes álom köszönt be ;
mig jelenléte a delejezettre valóságos pokoli hatalmat gyakorolni látszik. Szinte roszul esik, hogy Luizát ily tünetekkel kell összeköttetésbe, hoznunk, melyeket egyébkint
csak azért hozzunk fel, nehogy valamit hallgatással mellőzni láttassunk. Ki lenne már Luiza mellett a delejező ?
Niels ur csaknem soha sincs jelen, midőn az ekstazis beáll
és azon engedelmesség, melyet Luiza az ekstazis alatt a
plébános iránt tanusit, semmivel sem nagyobb annál, melyet
*) Litt, de 14. Naji. 1874. N. 2414.

n megyés püspök, vagy más egészen idegen egyén, kit a
püspök felhatalmazott, Luizánál tapasztal. — A mi végre a
somnambulismust, az alvajárást illeti, Luiza ekstazisa ettől
is teljesen különbözik. Az alvajárás rendesen ideg- vagy
méhkóros bántalmakkal jár ; Luizán ezek teljesen hiányzanak. Az alvajáró jár és pedig éjjel j á r ; Luiza ül és pedig
nappal ül mozdulatlanul. Az alvajáró leginkább a hold befolyásának van kitéve ; Luizának ekstazisa csupán a péntekhez van kötve. Az alvajáró, ha megérintetik, semmi részvétet sem tanusit; Luiza, ha szentelt tárgyak vagy személyek
érintik őt, kedvesen mosolyog. Azt mondják, hogy az alvajárót, ha a háztetőkön mászkál, nem szabad megszólítani,
különben leesik és nyakát szegi ; ő tahát a megszólításra
felébred és a helyzete feletti rögtöni megzavarodásában nem
nyeri vissza lélekjelenlétét oly rövid idő alatt, amennyi
szükséges arra, hogy megkapaszkodjék. Lateau Luizát nem
bárki, hanem csupán az egyházi felhatalmazott hívhatja ;
és ha őtet ilyen egyén hívja, minden lelki znvarodás nélkül
az ekstazisból rögtön magához jő, tekintete tiszta, a hozzá
intézett kérdésekre teljes megfontolással ad feleleteket és
pontosan teljesít minden parancsolatot. Az alvajáró végre,
miután felébredt, mit sem tud előbbi állapotáról ; Luiza
ellenben minden látmányáról a legpontosabban emlékezik,
és az, a mit ö hat év óta mond, mind egymással, mind az Ur
Isten által kijelentett igazságokkal a legszebb összhangzásban van.
Nem hagyhatjuk végre megemlítetlenül a tudományos
vizsgálat azon kémlelődő részét sem, mely magának arról
akart teljes bizonyosságot szerezni, váljon Luiza igazán
csak az oltáriszentséggel táplálkozik-e? A bizottság e czélból őtet több mint négy hétig szobácskájába zárta, és csupán egy kis nyílást hagyott, melyen át neki az oltáriszentség nyújtathatott. Vigyáztak rá minden lehető körülmény
között és hónapokon át egy perezig sem hagyták őt magánosan. Az anya s a nővérek e kémkedést ugyan igen zokon
vették ; Luiza azonban az egyházi felsőbbségnek, mely ezt a
tiszta igazság teljes felderítése végett elrendelte, a legnagyobb megnyugvással engedelmeskedett.
A tudományos kutatás tehát megtett mindent, amit
csak emberileg az igazság napfényrehozatala végett tennie
lehetett, és belátta, hogy itt oly rendkívüli tünemény nyel
áll szemben, melyet természetes módon magyarázni teljes
lehetetlen, és melynek ennélfogva természetfölötti, túlvilági
okkal kell bírnia. Lefebvre maga is bevallja, hogy ő azon
meggyőződéssel jött először Bois d'Hainebe, miszerint ott
jámbor csalás követtetik el, és hogy neki. mint katholikusnak, annál inkább áll kötelességében a tudományos kutatásnak egész szigorát alkalmaznia. De a mint Luizának jellemét és egész környezetét ismerni tanulta ; amint a stigmákat és az ekstazist bámulatos jeleneteiben láthatni és tanulmányozhatni alkalma nyílt, belátta, hogy itt nem teremtett
erő, hanem az Istennek mindenhatósága működik. Azon
meghatóan fenséges képen, melyet Luiza a bámuló emberiség előtt már több év óta mutat, az Isten kezének vonásait csak az nem ismeri fel, ki Teremtőjét sem igen
akarja többé elismerni. E képnek egyes vonásai : a stigmák,
az ekstazis, e két rendkívüli tüneménynek minden pénteken
és csakis pénteken való megjelenése, az étel-, ital- és álom13*
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nak több évtőli nélkülözése és egyedül az imádandó ültáriszentséggel való táplálkozás, az egyházi hatóság iránti tökéletes engedelmesség, az imádság s a megszentelt tárgyak
iránti érzék, — oly vonások, melyekről annak, ki Istenben
hisz, el kell ismernie, hogy azokat csak Istennek alkotó keze
rajzolhatta; aki pedig talán az Ur Istenben hinni nem akar,
annak szemeit és füleit kell bedugnia, hogy ne lássa az
Istennek csudálatos kézvonásait és ne hallja örök szeretetének üdvhozó szavait.
(Foty*- k ö v )

A .szabadelvű'

Journalismus

s

napszámosai.

(Folyt.)

Előrebocsátjuk, hogy Wuttke különösen azon journalismusnak romlottságát álczázza le, mely az officiosusnak,
félhivatalosnak neve alatt ismeretes s mint ilyen Bismarcknak mindenkor kész szolgája. A journalismusnak ezen neme,
hogy az igazat megvalljuk, a legszámosabb ; amennyiben, a
bécsi ,N. Fr. Presse' szerint, mely az ilyenekben hitelt érdemel, a német birodalomnak öthatodrésze a kanczellár ,civilisatiójának', s mi előttök még annál is többet ér, pénsénelc
hi vei s szolgái. A többi, független lap többnyire katholikus,
melyekhez neháqy u. n. democrata s socialdemocrata lap járul; de aztán a kormány fáradhatlan is azoknak üldözésében, s kifogyhatlan a pénzbírságok s egyéb zaklatásoknak
rajtok való véghezvitelében, mire legújabban is a ,Franhf.
Ztg.'-nak esete hangosan szóló példát nyújt, melynek öt szerkesztő-társát egyszerre fogták be, s igy a lapot tényleg felfüggesztették ; mert a főszerkesztő egy bizonyos czikk Íróját megnevezni vonakodott, holott a sajtótörvény szerint
erre nem is köteles, ha különben a netán kiszabandó büntetést magára venni kész.
Ezen lapoknak legnagyobb része mindannyi gyönyörű
virága az u. n. ,National-Liberalismus'-nak s buzgó elöharczosa a ,culturharcz'-nak, melyet az uj birodalom a keresztények ellen meginditott; — áruba bocsátják .tiszta s mély'
meggyőződésüket, s pedig, a szónak teljes értelmében: licitandó bocsátják: a ki többet igér s fizet, az jobban lesz
szolgálva. S j a j annak, a ki a kinált feltételeket elveti, vagy
azoknak teljesítésében késedelmező, — ugyancsak darabokra tépetik ! Az még a legkevesebb lenne, hogy e lapoknak
tulajdonosai egy sort sem vesznek be, előleges honorarium
nélkül ; — de ez még korántsem elég ; ezen urak, hogy az
érdekeltektől mennél jövedelmezőbb hirdetéseket zsaroljanak ki, sajátkezű leveleket iutéznek a nagyiparosok, gyártulajdonosok s hasonló érdekű egyénekhez, mely levelekben
csudálkozásukat fejezik a felett, hogy tőlök mindeddig még
semmi hirdetést sem kaptak, kijelentik, miszerint eziránti
megbízásukat várják, melyekre nézve a fizetési feltételek
sub •/• mellékeltetnek. Látnivaló, hogy ez egy udvarias
neme az utonállásnak, torkon ragadják az illetőt s igy szólnak hozzá : Fizess vagy elrontjuk hiteledet, mely az üzletembernek élete. Igy tudva van, például, miszerint a német
lapok közt széltiben divik az a szokás, mihelyt valamely
vasúti vagy egyéb vállalat bizonyos közleményt tett két
vagy három lapban, legott buszán is lenyomják azt, s a
saldirozott számlát az illető vállalat pénztárához küldik be,
mely contót ki kell fizetni, csak ugy mint ama bizonyos

uraknak szóval elmondott contóját, kik azt az országúton,
revolverrel kezökben, tudtunkra adják.
Wuttke e tekintetben igen érdekes adomákat hoz fel.
Igy egy bizonyos újságírót emlit, ki önkényt bevallotta
neki, miszerint családostól azon rendkívüli, titkos ajándékokból el, melyeket czikkeiért az érdeklettektől kap, s egész
rendes fizetését, melyet a lap tulajdonosától huz, félreteszi.
Beszél egy lapvezérről, ki kénytelen lévén, bizonyos időre elutazni, ezen utasítást adta helyettesének : Egy sort se adjon
ki, mely nincsen megfizetve ; beszél egy harmadikról, mely
a szerkesztői irodát ekként definiálta : Bolt, melyben a nyilvánosság árultatik, s emlit végül egy negyediket, ki egyszerűen ezt mondá : Mi szabadelvű újságírók olyanok v a gyunk, mint a ,courtisane'-ok, ki hajlamainkat kívánja —
fizesse meg !
Megjegyzendő, hogy a német időszaki sajtónak ezen
megvásárolhatósága s prostitutiója koránt sem titok, melyet
talán csak Wuttke fedezett fel. A mult év kezdetén maga a
,National Ztg.' volt az, mely leginkább hangoztatta s sürgette, hogy mennyire szükséges, már egyszer véget vetni
amaz irodalmi .brigantaggio', rablóüzelmeknek, melyek a
sajtót megbecstelenitik, hozzá tevén, hogy ez alatt nem csak
a félhivatalos, hanem a többi szabadelvű összes sajtót is érti.
Ausztriában is a közelmúlt nagy pénzügyi válság kiderítette, miszerint a liberális sajtónak lebefolyásosabb lapjai
mindannyi pénzvállalat vagy bankár szolgálatában állottak- S még az ,Augsb. Alig. Ztg.' is nem régen a következő
panaszhangokra tört ki : „Berlinben a börse-lapok oly szaporán támadnak, mint jól trágyázott földben a gomba. A
régi lapok közt pedig alig van három vagy négy, mely nem
állana összeköttetésben valamely bankártársulattal vagy
egyéb tőzsdéi vállalattal. S nem csak a fővárosban van ez
igy, hanem minden nagyobb provinciális városban is, Königsberg, Boroszló, Hannoverben a legelőkelőbb lapok b a n kártársulatokéi
„Senki sem árthat nekünk, mondá nem
régen egy bankár valamely meghittje előtt — a lapok mind
a mieink".
Egy másik, az irodalom mezején igen ismeretes s otthonos egyéniség, Sacher-Masoch „Az ítészét értékéről"
czimü munkájában ekként támogatja Wuttkénak a történelemből, azaz a gyakorlatból merített állításait, szólván
a német sajtó szokásai-s fogásairól : „Valahányszor valamely lapnak tulajdonosa bizonyoä jól jövedelmező összeköttésben áll egyik másik bankkal, már nem elégszik meg
azzal, hogy lapja jó szolgálatait az illető vállalat pénzügyi
érdokeinek szentelje ; hanem, ha e vállalatnak igazgatója,
mint az történni szokott, bizonyos gyengéd viszonyokat
folytat egyegy nyiltszivü színésznővel ; a laptulajdonos keményen meghagyja szinházi referensének, hogy a kisaszszonyt következetesen és nagyon dicsérje; s a szegény referens dicséri, következetesen és nagyon s par ordre du mufti
folytonosan tömjénez a kisasszonynak, rosz élczeit s éles
megjegyzéseit, szóval referensi mérges nyilait pedig egy másik szegény ördögre lövi ki, kinek véletlenül még nem akadt
védője s pártfogója egyegy bankdirector,' vagy más befolyásos személyiség képében. Ha valamely gazdag könyvkereskedő rendesen jól fizetett hirdetéseket küld be az általa
kiadott könyvekről, a lapvezér meghagyja az itészeti rovat
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vezetőjének, hogy az ott megjelenő könyveket kivétel nélkül dicsérje, s igy aztán minden szerző, hinek munkája az
emiitett könyvkereskedőnél, avagy legalább annak nyomdájában megjelent, biztos lehet benne, hogy munkája ebben
a lapban dicsértetni fog, amily biztos lehet róla, hogy egy
másikban le fog rántatni, olyanban t. i., melybe kiadója
vagy nyomdásza nem szokott hirdetéseket küldeni. Ily lapoknak s ily Ítészeknek legfőbb, arany szabálya ebben
áll : senkit sem dicsérni, ki e dicséretet igy vagy ugy meg
nem fizeti".
A könyvkereskedők s az irók után a színészek azok,
kik leginkább vannak emez irodalmi ,brigantaggió'-nak
kitéve. Nincs, aki a sziuházi referenseknek fizetendő adó
alól kibújhatna. A kik mégis ez érdemes férfiak ebbeli insinuatióinak '..ellenállani mer, csakhamar odáig jut, hogy a
kezdetben követeltnél kétszer s háromszor nagyobb áron
kénytelen becsületét megváltani tőlök. Hogy az ilyen ellenállást megtörjék, az illető lapok egyszerre csak kezdenek
holmi kis történetkét elbeszélni a szemügyre vett szinész
életéből s értésére adják, miszerint a következő számban következik a folytatás
Wuttke oly eseteket emlit, melyben
a wem-következés harmincz forintba került.
A journalismus, vagyis inkább a journalista-mestereég eme nemének Németországban külön neve van : nevezik
pedig revolver-sajtónak, azért, mert azoknak eljárását utánozza, kik az utasokat nyilt országúton megállitják,' —
ezek közönséges gyilkosok, kik azt mondják : pénzedet vagy
életedet!; azok az újságírók pedig, majdnem mindnyájan
,-Dr.'-ok beérik ezzel: ,pénzedet vagy becsületedet!' Wuttke
állitásai szerint ezen revolver-sajtó meglehetősen sürüen
van képviselve Németországban, s mindenütt a kémkedést,
ráfogást, rágalmazást s a nyilvánossággal való ijesztgetést
használja kedvencz eszközökül a pénzzsarolásra, s használják épen leginkább azok a legműveltebb, legbecsületesebb s leggyengédebb lelkismeretü urak, kik legjobban lármáznak a katholicismus műveletlen s a katholikus
nÍpeknek erkölcstelen volta ellen.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK,
Pest,
augusztus 12. A z , á l t a l á n o s e l v e k ' . A
megdöbbentő és örvendetes jelenségek, a leverő és vigasztaló mozzanatok, a nagyszerű törekvések visszaadni a társadalmat a kereszténységnek, ugy mint az erőszakoskodás
fenntartani a liberalismus uralmát, vagy kiterjeszteni oly
térre ott, hol még a kereszténységnek sikerült győzelmesen
megállani az erőszak előtt, mondjuk, e változatos jelenségek
naponkint megujulnak — megujulnak egyrészt nyiltan, másrészt titkon, egyrészt részletesen kijelelve a pontokat, melyek lassan, de biztosan visszahóditandók a kereszténység
részére, másrészt általánosságban, a mindent átkaroló, igy
és ugy magyarázható phrasisokba burkolva, hogy szintén
lassan, de biztosan lehessen az általános lepel alatt részletenként lefoglalni mindazt a liberalismus részére, ami a kereszténység jogkörébe tartozik, mig a világ egyszer majd
csak azon veszi észre magát, hogy ugy általánosságban,
mint részletekben megszűnt keresztény lenni.
Francziaországban, hol a keresztény és conservativ

elem, mint az minden jelből kitűnik,napról napra jobban tömörül, hol ez elem nem csak lapokban, hanem a képviselőtestületben, magában a kormányban is képviselve van, a
társadalom regeneratiója keresztény irányban már megindult azáltal, hogy a fensőbb oktatás felszabadittatott a hitetlen liberalismus vas járma alól. Mig a liberalismus általánog
phrasisokban ömlengett, a keresztény conservativ elem concret alakban lépett fel a tanitás szabadsága mellett, most
pedig egy lépéssel tovább megy ; a liberalismust alapjában
támadja meg egy uj ponton, midőn követeli, hogy a képviselők az egyházi házasság kizárólagos érvényét ismerjék el.
Nem szükség sokat fejtegetni, mily kimondhatatlan
horderövel birna, ha a keresztény conservativ pártnak sikerülne e pontban győzelmet kivivni épen ugy, mint sikerült
a fensőbb oktatás kérdésében, és mi Ijiszszűk, hogy a mozgalom végre is a kereszténységet fogja diadalra juttatni, a
család ismét vissza lesz adva a kereszténységnek. Örvendetes, vigasztaló jelenség ez mindenkire, aki tudja, mily nagy
hatalommal rendelkezik a liberalismus a polgári házasságban saját czéljaira, aki tudja, hogy a társadalomnak keresztény jellegét főleg a ker. házasság képezi, mig ellenben a
polgári házasság ugyanazt megfosztja azon felbonthatatlan
köteléktől, mely a házasságnak mint szentségnek képezi
tulajdonságát, és igy a társadalmat a rendetlenségből származó végfelforgatásnak kiteszi.
Hogy a francziaországi mozgalomban mily veszély
rejlik a liberalismusra, azt legjobban épen liberális lapjainkból tanulhatjuk meg, melyek már nálunk is szavukat emelik a készülőben levő valódi regeneratio ellen, tiltakoznak
az ilyen reform, az ilyen ,uj dolog' ellen, és ami kevéssé
ildomos, máris találgatják, váljon a ,trónbeszéd s általános
elvei', mint melyeket önmagában foglalna állítólag, olyanok
lesznek-e, melyekből a polgári házasság behozatalára következtetni lehet, vagy sem ; természetesen e találgatásnak
nem levén más czélja, minthogy a kormány a trónbeszédet
ugy szövegezze, hogy abból a liberalismus lelkismeretének (?) megnyugtatására minden kétséget kizárólag ki lehessen olvasni, miszerint a kormány az ő szabadelvű pártjával- semmiféle rokonságban sincsen a franczia ultramontánokkal, sem más, — sem különösen a polgári házasság
kérdésére nézve.
A ,Testi Napló', mely első ijedt meg, hogy a francziaországi példa nálunk is követésre talál, amennyiben annyi
é rí izgatás a keresztény házasság ellen sükertelen maradna,
mint afféle jófajta liberális lap, mint az eszmeszegény lapok
fő-főképviselője, és igy a phrasisok kedvelője, nem bátorkodik kimondani, nem bátorkodik követelni, hogy a polgári
házasság mint concret kérdés forduljon elő a trónbeszédben,
ő megelékszik az .általános elvekkel', de ezen általános
elvnek mégis olyannak kellene lenni, melyből, mint emlitők, a polgári házasság behozatalára lehessen következtetni,
ami valóban nagyon jellemző a liberalismusra nézve, jellemző és pedig két irányban.
Nyilt titok, hogy a liberalismus a családot dechristianizálni akarja nálunk épen ugy, mint azt máshol tevé ; de itt
két nagy akadálylyal találkozik, egyik a fejedelem vallásos
lelkülete, aki tudja, hogy népében biztos támaszra csak addig talál, mig az vallásos, mig meg nem ingattatik közte ősei
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hite iránt a tisztelet; másik maga a nép, mely irtózik a gondolattól, hogy neki nem papja, hanem a biró előtt keilend
házasságot kötnie. A polgári házasság nyilt felemlítése ily
körülmények közt a liberalismusra veszedelmes volna, azért
az éj homályába, azaz ,általános phrasisok' leple mögé búvik, hogy igy mind a fejedelem vallásos lelkületét megnyugtassa, mind pedig a népet tévútra vezesse intentiói felől
mindaz ideig, midőn majd eljöttnek ítéli az időt, hogy az
,általános elvek'-et részleteiben alkalmazza.
Ez jellemzi a liberalismust ; nem őszinte sem a fejedelemmel, sem a néppel szemben; ott, hol terveinek kiviteléről van szó, ott minden eszköz jó, csak czélhoz vezessen. S
ha a trónbeszéd, mely a küszöbön álló országgyűlést meg
fogja nyitni, a kormány kegyelméből csakugysn ily általános phrasisokból fog állani, ha e phrasisok valamelyike
csakugyan olyan lenne, melyből a polgái-i házasság behozatalára lehetne következtetni, ugy legyünk meggyőződve,
hogy egy szép reggelen oly meglepetésnek leszünk kitéve,
mely valamint a fejedelem intentióival ellenkezik, ugy megfogja támadni a nép vallásos érzületét is.
Meglepetésről szólottunk, mely az .általános elvok'-ből
a liberalismus ezidőszerinti akaratja szerint bennünket érhet — azonban, hogy ne érjen, hogy a liberalismus terve jó
eleve felfedessék, ez csak tőlünk, illetőleg pedig a conservativ párttól függ. A conservativ párt, mint ezt többször hangsúlyoztuk, ami hitünk és meggyőződésünk szerint keresztényellenes nem lehet, mert a mely pillanatban ilyenné lenne_
azonnal megszűnnék lenni .conservativ', hanem lenne radicalis, felforgató épen ugy, mint a liberalismus, melytől
csak névre, de nem szellemre nézve különböznék. Meggyőződésünk szerint a conservativ párt nem pártolhatja a polgári házasságot, azt neki ellenezni, minden törvényesen megengedett módon kötelessége. A trónbeszédre adandó felirati
vitában a conservativ pártnak is meg lesz a maga része,
ekkor fog ránézve előtérbe lépni a kötelesség, hogy a ministeriumot interpellálja, minő ,részletes pontok' rejlenek az
,általános elvek' megett, hogy az országot netaláni keresztényellenes meglepetésektől megmentse. Igenis emlékezzék
ez alkalommal, és ily netalán felmerülő esetben aiui conaervativ pártunk a rokonszellemi francziaországi pártra és
legyen Magyarországra nézve az, ami a franczia conservativ párt Francziaországra — a kereszténység, nevezetesen
a keresztény házasság pártolója, mert az országot, hogy az
jövőre is Magyarország legyen, csak ily módon lehet conserválni.
A
Svajcz.
A h e l y z e t az egész köztársaságban olyan,
hogy az egyházüldözőknek már a netovábbig vitt garázdálkodásai, főleg a berni páholytestvérek üzelmei lassan-lassan
még a radicalis táborban is heves ellenmondásra találnak.
Amint régebben már a ,Neue Züricher Ztg,\ a keletsvajczi,
mérsékelt liberálisoknak közlönye hoszabb jeles czikksorozatban a berni eljárásnak alkotmányellenes voltát fejtegette,
ugy tőn ujabban a Baselban megjelenő, protestánsok által,
de józanul szerkesztett ,Schweizer Ztg.' is, azon mérsékelt
elemeknek közlönye, melyek a kantonok autonómiájáért
küzdenek, s a polgári-házasságellenes tekintélyes kisebbséget létesíteni segiték. Igy nem csuda, ha a szövetségtanács,
mely a közvélemény iránt jobbadán igen helyesen értesülve

lenni szokott, oiy leczkét adott a berni kormánynak, melyet az onnan nem várt, ráirván, hogy a száműzött juravidéki
papokat az alkotmány értelmében hivja vissza ; mert az összalkotmány döntőbb mint valamely kantonnak a katholikusok zaklatását czélzó, helyi velleitásai.
A ,Religio1 ezt már régebben emiitette, valamint azt
is, mily furfangos módon iparkodik a berni kormány ezen
szövetségtanácsi intelemnek hatályát megbénítani az által,
hogy nyakra főre oly ,egyházi' törvényeket alkot, melyek
ezeket a visszatérő papokat a számkivetésből egyenesen a
honi — börtönökbe vezetendik. Ezért elmellőzve ezeket,
egyenesen az általános svajczi, egyház-politikai helyzetnek
leírására térünk át.
Itt mindenek előtt előre kell bocsátanunk, hogy azon
túlzó eszközökkel, melyeket némely kormány, péld. a berni
vagy genfi a katholikusok ellen alkalmaz, pillanatra ugyan
nagy kárt lehet tenni, do huzamosb ideig kormányozni,
vagy — a mennyiben a katholicismusnak megsemmisítése
lenne mindezeknek czélja — czélt érni nem ; már csak azért
sem, mert még a legtulzóbb radicalis elmében van még egy
szikrája a lovagiasságnak, mely utóvégre is az igazságtalanul elnyomottan megkönyörül, s a jog védelmére kell ; —
innen van, hogy a katholicismus Svajczban épen ott vesztett legkevesebbet, hol legdurvábban léptek fel ellene.
Jó jel gyanánt a Waadt, Graubündten, St. Gallen,
de sőt még Solothurn kantonbeli legujabbi népszavazást
hozhatjuk fel. Még Aargau is tekintélyes kisebbséget teremtett, s Solothurnban, mely már végképen a páholy dominiurnának lenni látszott, hasonló irányú mozgalom mutatkozott. Ha
Solothurnt s St. Gallent visszahódítani sikerülne, akkor a
katholikus Svajcz ismét egyöntetű egészet képezne, s m után most már Tessin is magához tért, a Rendek tanácsában
két szavazatnyi többséggel bírna, sőt fontosabb kérdésekben
a józan, bár protestáns Waadt s Graubündtennek szövetségére is számithatna. Sőt, ha a jövő választásoknál még
Aargau is Bern is akkora conservativ kisebbségeket állítanak a sikra, akkor még lehet valamit reményleni is. Thurgau, Zürich, Glarus, Basel, Sehaffhausen s Neuenburg azcmban még a legkisebb reménynek sem engednek helyt ; mert
az ott létező conservativ kisebbségek nagyon csekélyek
csak ugy, mint Appenzell s Ausserrhoden kantonokban ; ez
utóbbiaknál azonban vannak bizonyos helyi érdekek, melyek
kíméletlenül érintve, e népeket a conservativ ellenzék táborába űzhetnék. De mind ez csak a politikai kérdésekre
nézve áll, a katholicismus üldözésére ezek körülbelül mind
egyetértenek.
Röviden : bármit tett legyen is a svajczi liberalismus
a centralizátio érdekében, mégis mindig annyi conservativ
tényező működik Svajczban. hogy, ha ezek kellőleg összemiiködnének, a jövő még egyszer kedvezőbbé is alakulhatna, főleg azon mintaszerű fegyelem segítségével, mely
eddig Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug, Luzern, Freiburg,
Wallis, Tessin s Innerrhoden katholikus kantonokban s Aargau s Appenzell katholikusai közt uralkodik. Uri, Luzern,
Freiburg, Wallis, Zug s St. Gallen nagyszerű szavazási eredményeket mutatnak fel, amennyiben a szavazóképes polgárok majdnem kivétel nélkül léptek az urnához. Úriban oly-
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annyira, hogy a főtanács kénytelen volt, vizsgát indítani
aziránt, váljon nem több szavazat adatott-e be, mint a hány
szavazóképes polgár van a kantonban. Örvendetes, hogy a
polgári kötelességeknek ezen lelkismeretes teljesítése leginkább a katholikus kantonokat tünteti ki, melyekben ez a
katholicismus-eíiewes üzelmeknek köszöni eredetét, ugy hogy
bátran mondhatjuk, miszerint ezen férfiak egyenesen azon
szándékkal teljesitik polgári kötelességöket, hogy szent
vallásukért küzdjenek, tehát vallásos meggyőződésből, innen
magyarázandó ama másik, már fentemiitett örvendetes körülmény is, hogy Tessin kantona, mely a harminczas években a liberalismusnak esett áldozatul, legújabban ismét a
katholikusok birtokába jutott.
Az utolsó ókatholikus zsinatról eleget irt a ,Rel.' is,
hogy olvasói e felekezetnek itteni körülményei iránt kellőleg tájékozva lehetnek, mely körülmények röviden arra reducálandók, hogy a mozgalom még ott sem virágzik, hol a
protestáns kormányok, mint Bernben, Thurgauban, Baselben s Aargauban czéljait bőkezűen még pénzzel is előmozdítják. Schaffhausenban a kormány a kanton két katholikus községéhez kérdést intézett, váljon akarnak-e ókatholíkusokká lenni ; mindkét község határozott ,nem'~mel válaszolt. Thurgauban a katholikusok a szavazó polgároknak
csak negyedét képezik ; de szorosan tartanak össze s fejők,
Wild, egyúttal a kantonnak legintelligensebb férfiai közé
tartozik. Freiburgban a kath. conservativ többség határozott többségben van ; Luzernben, mióta becsületes választási s szavazási rendszer hozatott be, a választások eredménye tökéletesen megfelel a nép érzületének s a pártok
számszerinti arányának, amennyiben kétharmad katholikus
s csak egyharmad radicalis, de ezek aztán vad emberek is.
Különös, hogy a legtöbb ókatholikus apostata Luzernböl került ki ; ámbár a .liberális' katholikusok még ott sem
erősödtek meg annyira, hogy külön községet alakíthattak
volna, annak daczára, hogy az uj alkotmány minden addig
fennállott akadályt eltávolított. Luzern után j ö n A a r g a u ;
de már az annyira liberális Solothurn nem szolgáltatott
apostatát.
Waadt s Neuenburg kantonjai tulnyomólag protestánsok, de a kormányok becsületesebbek, mint a berni, melynek csábitgatásait határozottan visszautasiták. Ezen protestáns kantonokban a katholikusok alkotmányszerü jogaikat
bókében élvezik. d a r u s n a k csak egytizede katholikus, de a
protestáns népet józan, becsületes, igazi svajczi érzület lelkesíti, s midőn nem régen egy bizonyos eltévedt páholytestvér a szegény- s iskolaügy körül annyi érdemeket szerzett
näfelsi kapuczinus-zárda eltörlését indítványba hozni merészelte, akkor a kormánytanács, Heernek, a Svajcz legnépszerűbb emberének, jelenlegi svajczi követnek Berlinben vezetése alatt határozott quod non-1 mondott. Az itteni két
katholikus község bizony soha sem lesz ókatholikussá !
Zürich méltó vetélytársa Bernnek, csakhogy itt Vogt
tanár, az ismeretes materialistának egyik öcscse a kormánytanácsban époly határozottan kel az elnyomott katholikusoknak védelmére, mint egy másik öcscse Bernben, kit a
,Rel.1 nem régen emiatt dicséx-őleg emiitett is.
Zug a legkisebb, csak 20,000 lakót számláló kanton,
de talán a legrendezettebb egész Svajczban. Pénzügye ren-

dezett s aránylag sokkal több a közép s felsőbb iskolája,
mint bármelyik más kantonnak. Van ugyan öt magasabb
polgári s egy u. n. kantoni iskolája, mely gymnasiumot s
ipartanodát magában foglal. E kantonban, nevezetesen Bear
helységében van a legnagyobb svajczi gyár, s az ott, valamint az Aegeri s Cham helységekben levő gyároknál központosult munkás sereg egy ideig némi zavart okozott, de
végre azt is eredményezte, hogy a katholikus bennszülöttek
sorakoztak, s a felbujtogatott gyári proletariátust a számba
sem vett kisebbség szerepére szoritották.
St. Gallennak három ötöde katholikus s két ötöde protestáns. A katholikusok hiven ragaszkodtak tudós s nagynevű püspökükhez, ki fájdalom, e napokban meghalt. A papság tanult s ennélfogva egybázias. A kormány, fájdalom,
nem nagy barátja a katholicismusnak, s ezért a katholikus
választókat kellene méltán korholni. Az alkotmánynak nem
régen végbe ment revisiója alkalmával a püspök nagyon fáradozott a felekezeti népiskolák s a középiskolákban a rendes, egyházilag vezetendő vallástanitás érdekében; de hasztalanul. Sőt a kormány ép e napokban, régi predikácziói
fogalmazatok alapján, melyeket világi ember által átvizsgáltatott, egy papot javadalmától fosztott meg, s midőn a
püspök ez ellen tiltakozott, tiltakozását visszautasította. Majd
megválik a legközelebbi népszavazás alkalmával váljon helyesli-e a nép az iskolai s házassági ügyekben itt mindinkább
divatba jövő radicalismust ; ha igen, akkor viselje el következményeit is ; a kath. papság intő s figyelmeztető kötelességét becsületesen teljesítette.
Grraubündtenben kétharmadban protestáns a népség s
egyharmadban katholikus ; de azért eddig a legszebb egyetértés uralkodott a felekezetek közt; néhány éretlen elme
hánykolódásai érdemlett megvetéssel utasíttattak vissza.
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 13. A protestánsok kiváló figyelmet fordítanak J e ruzsálemre és egész környékére, mintha feltett szándékuk
volna a szentföldet előbb-utóbb egészen az eretnekség szintérévé változtatni. A jeruzsálemi protestáns iskolák és árvaházak, ugy a bethlehemi árvaház is, melyeknek hivatásuk
nem egyéb, mint elhalászni a kath. egyház elöl a fiatal nemzedéket, kézzelfoghatólag tanúskodnak feltevésünk alaposságáról. — Ezen törekvést ellensúlyozandó Belloni Antal
olasz áldozár és szentföldi hittérítő, 1863-ban Bethlehemben
egy árvaházat alapított, melyet egyetlen egy árvával nyitott meg. Valóban mustármag! De nem is volt képes nagyon
előrehaladni ; mert a nervus verum gerendarum hiányzott.
1868-ban végre Brüsselbon két bizottság alakult a bethlehemi árvaház érdekeinek előmozdítására, s ki Írhatná le a
derék pap örömét, midőn még azon évben 10,000, 1873-ban
pedig már 49,689 frcot kapott Belgiumból az ő kedves, máig
már 45-re szaporodott árvái számára? Az árvákat elejénte
derék, jó kath. vallású iparosokká szándékozott képezni.
Csakhamar más gondolatra jött azonban, midőn Bute angol
marquistöl 10,000 frankot kapván ajándékba egy seiktől
jelentékeny földterületet vásárlott, a mi azon tervet érlelé
meg elméjében, hogy az árvákat előnyösebben képezheti a
földmivelésben, mint az iparban. Igy létesité a földműves
iskolát, melyben jelenleg 14 árva nyer oktatást. 1872. óta
az árvaház nemcsak földmiveseket nevel, hanem bölcsője
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lön egy a „Szent család" nevét viselő test vér ületnek is, melynek rendeltetése iskolatanitókat, katechistákat és sekrestyéseket nevelni a szentföld számára. Csak pénzt adjunk mi is
Belloninak, mint a derék belga katholikusok; a mustármag
máris szép fejlődésnek indult !
14. A malézi (Indo-China) ap. helynökségre vonatkozólag Leturdu pk. ur 1874. okt. '28-án a következő táblázatot közli.
A népség száma : hitetlenek 300,000,katholikusok 5910.
Eretnekek megtértek 5, megkereszteltetett : felnőtt pogány
416, keresztényszülött 237, pogány újszülött 25. Hittéritők
13, benszülött áldozárok 2, hitelerazők (catechista) 20, templom és kápolna 14, tanoda 20, növendék 1183.
15. A külföldi missiók növeldéje Párisban a mult év
folytán 55 téritőt küldött a világba. Mennyibe kerülhetett
ezeknek a felszerelésről, az isteni szolgálathoz szükséges
tárgyakkal való teljes ellátásról nem is szólva, — csak utjok is, mig rendeltetésük czélját elérték? A mult évben
mégis 38,659 frank és 82 centimemal kevesebbet vett be a
lyoni hitterjesztő-egylet, mint 1873-ban. Nem lehetne-e a
hiányt pótolni ?
(Folytatjuk.)

VEGYESEK.
= Az esztergomi bazilika egyik disze, Bakács Tamás
primás kápolnája, mely e nevezetes főegyház egyik kiogészitő
részét képezi, s melyet a bibornok-érsek nagy pénzösszegek
árán fejedelmi fénynyel helyreállittatott, ma, e hó 14-kén a
legnagyobb ünnepélylyel adatik át ismét a közhasználatnak. A kupola aranyozásait Detoma világhirü diszitő, a svéd
király udvari művésze készité. Az oltáron álló két fehér
carrarai márvány-szobrot, sz. István s László szobrait, melyeket a főkáptalan készíttetett 2000 frtban kerültek.
— A prímások városában e hó 7-kén ritka ünnepély
ment végbe. Ekkor foganatosíttatott ngs és ft. Boltisár József kanonok urnák processus informationisa. — A ,M. A.'
tudósítása szerint ngos Blümelhuber és Markus kanonok urak
képezték a tanukat. A ceremónia sacra ezúttal a Jacobini
nuntius ő excellentiája és személyzete által elfoglalva tartott érseki kisebb aulában folyt le ható szent ténykedések között. Az újonnan kijelölt apostoli utód nuntius ur
ő excellentiája kezeibe tette le az esküt, mire a magasztos
ünnepély véget ért. — A másnap adott diszebédre Esztergom összes papsága hivatalos volt élén a méltóságos főkáptalan. Az elmondott gyönyörű toasztok között első helyen
bibornok ur ő eminentiája felköszöntése áll, ki a püspökök
püspökére, IX, Pius pápa ő szentsége egészségére emelé poharát. Nuntius ur ő excellentiája a felséges király s bibornok ur ő eminentiája egészségére ivott.
— A műemlékek orsz. bizottságának vidéki tagjaivá
a vallás- s közoktatásügyi miniszter 24 szakbuzgó férfiút
nevezett ki, köztük : Balogh Gy., bácsi plébánost, Bernatyák Károly, szepesszombati plébánost, Cséplő Péter premontrei tanárt, Dingraff Gáspár lébenyi plébánost, Ebenhöch
Ferencz győri kanonokot, Gritzmann József, novoszellói
plébánost, Jedlicska Pá], felső-diósi plébánost, Killer Frigyes csanádi plébánost, Lipp Vilmos premontrei tanárt.
Still Pál, lőcsei prépost-plébánost, s dr. Vajdovszky János
szepes-olaszi plébánost.
— Mily természetű az az ,engedékenység', melyet a
porosz püspökök állítólag az által tanúsítottak, hogy a községi egyházvagyon kezelését szabályzó törvény kivitelére
segédkezet nyújtanak, mutatja a münsteri püspöknek következő, ez ügyben a westphaleni kormányelnökhez, Kühlwetterhez intézett átirata:

„A f. évi junius 20-áról kelt törvény számos oly határozatot tartalmaz, mely a kath. egyháznak az egyházvagyon kezelése körüli jogait mélyen sérti, miért is a poroszországbani kath. egyháznak püspöki kara kénytelenitve
érezte magát, ellőne az országgyűlés mindkét háza előtt jogi
óvást tenni. Erre hivatkozva, van szerencsém, Exciádnak f.
hó 13-án hozzám intézett felszólítása folytán tiszteletteljesen tudomására hozni, miszerint, tekintve e jelen kérdésnek
a régebbi egyházpolitikai törvényektől eltérő voltát arra határoztam el magamat, hogy az egyházvagyon kezelésében,
amint az ezen törvény által elrendeltetik, résztvenni s az ez
által elismert püspöki jogokat gyakorolni fogom. E végből
intézkedni fogok, hogy az egyházgondnokok s községi képviselők a törvény értelmében megválasztassanak, s az illető
kormányelnök urakkal érinkezésbe teendem magamat.
Münster, 1875. julius 31. a münsteri püspök képviselésében
az általános helynök".
E nyilatkozat sokkal szabatosabb, semhogy még bővebb magyarázatra szorulna. A kérdéses törvény értelmében legelőször is egy választási bizottság (Wahlvorstand)
nevezendő ki, mely az elnökön kivül négy tagból áll; mind
az őtet a világi hatóság ajánlja az egyházinak kinevezés
végett. A ,Schles. Vlksztgvalamely
kerületi főnöknek az
alatta álló polgármesterekhez intézett köriratát közli, melyben az utóbbiak felszólittatnak, hogy oly férfiakat jelöljenek
ki neki, kiknek kineveztetese a püspökök által elvárható,
mig másrészt feltehető róluk, hogy a választást gyorsan,
részrehajlatlanul s a törvény értelmében vezetni s keresztül
vinni fogják. E választásoknak, a kormány szándéka szerint oktober 1-éig kellene megejtetniök.
— A paderborni püspöknek Weselbőli elutazása máris
nagy fejtörést okoz a porosz félhivatalos lapoknak, melyok
kinjokban itt-ott meglehetős mulatságos okoskodásokat
visznek véghez. Erre nézve tisztában volnának a ,Reptilienfond' ápoltja, hogy, ha a püspök eléggé vigyázatlan lenne
kis országba menekülni, ettől legott isméti internálása követelendő lészen ; — de hát ha Angolországba menekül ? . . . .
Ujabb tudósítások szerint a püspök Németalföldön van, Venloo-ban. — Jeles, hogy a ,N.Ir.Presse' mindazon álpathossal,
melyet a zsidó akkor szokott kifejteni, mikor legvastagabban hazudik, e megjegyzést teszi a püspöknek eltávozására:
„Ein deutscher Mann flieht nicht bei Nacht und Nebel aus
dem Weichbild, das ihm Kraft des Gesetzes als Aufenthalt
augewiesen worden: Konrad Martin that es". De ha valahol egy igazságosan bezárt gonosztevő, péld. Rocheford et
comp, szökik, akkor ebben mi botránykozni vagy haragudni valót sem talál a sémita had.
— A több előkelő olasz városban megejtett .clericalis1
választások, melyeket lapunk is nem régen jelzett, ugylátszik a porosz kormánynak nyugtalanságát keltették fel, ha
igaz, mit a ,Diritto' s a ,Popolo Bom\ tudvalevőleg porosz
zsoldban álló lapok híresztelnek, hogy t. i. a porosz kormáy
e választásokra nézve kérdést tett az olasznál s az olasz —
nem tudott mit felelni. Mit is felelne, ha csak azt nem, hogy
a katholikus szellemnek felébredését csak ugy restelli, mint
mélyen tisztelt jóakarója s éltetője, a porosz kanczellár ur?
— Ámbár a porosz s bajor félhivatalos lapok erősen meghazudtolják a múltkor általunk is közölt hírt, miszerint Bismarck a porosz zárdatörvényt az egész német
birodalomra kiterjeszteni szándékozik, mégis ugylátszik,
hogy van valami a dologban ; mivel alighanem összefügg az
is, hogy a bajor kormány épen e napokban a fuldai kiűzött
franciskanusoknak abbeli kérelmét, miszerint engedtessék
meg nekik ideiglenesen bajor zárdákba vonulni, tagadólag
elutasította.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Krisztus a történelemben.
(Mutatvány-czikk.)

Midőn a következőkben a világtörténet bizonyságtételeit a ker. vallás, illetőleg Jézus istensége mellett közölni szándékom, sem többet sem kevesebbet
nem akarok, mint a történet száraz tényeiből bölcseimi lehozásokat tenni. A ,világtörténet/ szót azonb a n legyen szives az olvasó itt csak részletes kiterjedésben venni, amennyiben csupán ama kétezer év
történetére leszünk figyelemmel, mely Krisztus
megjelenése, illetőleg mennybemenetelétől máig
terjed ; mert az ószövetségi zsidónép történetéből a
szükséges lehozást más helyütt teszszük az ó-pog á n y népek történetétől pedig rövidség kedvéért
szándékosan eltekintünk, habár, csudálatosbnál csudálatosb a n y a g o t szolgáltatna az a gondolkodó
észnek, oly elmélkedésre, mely végeredményében
Krisztus, a Szabadító jelenlétét állapitaná meg a
p o g á n y népek vallási öntudatában.
Valóban a világtörténet bölcsészeti tanulmányozása keresztény szempontból, minden elfogulatlan elmét meggyőzött arról, h o g y Krisztus nélkül lepecsételt k ö n y v az óvilág története ép ugy,
mint az újvilágé, melyet kivüle senkisem nyit fel,
s m a g y a r á z meg, hacsak O nem töri fel a pecsétet s
O nem fejti meg a n n a k mélységes titkait. O, egyett

dül 0 kulcsa minden történetnek; az alpha és
omega, a kezdet és vég, az erkölcsi világ központja,
ki körül fordul meg minden s kiért történik minden, ami megjelenése előtt itt e földön történt s megjelenése után történik. „Jézus Krisztus u g y a n a z
tegnap és ma és mindörökké" ')
Zsid. 13, 8. — Az összes világtörténet keresztény
bölcsészeti jelentősége felett kitűnő tanulmányt legújabban
Leroy Abbé irt ily czim alatt : „A történelem katholikus

De, mint jelentők, ettől itt el a k a r u n k tekinteni. Forditsuk tehát figyelmünket a világtörténetnek csupán másik felére, mely Krisztus testben
való megjelenésén innen esik. Nyissuk fel e k ö n y vet s lapozgassunk b e n n e : három t a g a d h a t a t l a n
tényre b u k k a n u n k abban.
Első tény, hogy a keresztény vallás minden
emberi segély nélkül, sőt a legnagyobb akadályok
daczára, rövid idő alatt világszerte mindenütt el
lőn terjedve.
Másodih tény, h o g y u g y a n a z mai napig csudálatos módon fenáll az egyházban minden ellene
szövetkezett hatalmasságok ellenére.
Harmadik tény végre, hogy általa a világ szine
teljesen megváltozott.
G y ő z ő d j ü n k meg e tényekről egyenkint s következtessünk.
Jézus következő jósigéi : „ H a én felmagasztaltatom a földről, mindent magamhoz vonzok" 2) teljesedésbe menének nemsokára : mert a ker. vallás a
negyedik század elejéig az a k k o r ismert világ min •
den részeiben el lőn terjesztve. E t é n y valóságát
minden kétségen kivül helyezik azon kor irói, keresztények és p o g á n y o k e g y a r á n t . 3 ) Keresztény
részről J u s z t i n , 4 ) I r é n , 5 ) Origenes, ®) Tertullian, 7 )
Lactantius, 8 ) — a ker. egyház ellenségei ellen irt
bölcsészete". 2 kötet. Ford. a pesti papn. magy. egyh. irod.
isk. 1872—73. Ajáljuk az olvasó figyelmébe. — 2) Ján. 12,
32. — 3) Sőt már sz. Pál apostol a Rom. irt levélben 1, 8.
azzal dicsekszik, hogy Jézus hite az egész világon hirdettetik, természetesen sükerrel, különben nem volt volna oka dicsekvésre. — 4) Diai. cum Tryph. c. 117. — 6) Adv. haer.
I. 10 1. — 6) Contr. Cels. III. 24. cf. III, 9. De principiis
IV, 1. — 7) Apol. c. 1. cfr. c. 37 : Hesterni sumus, et vestra
omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum, sola vobis reliquimus templa idolorum. cfr. adv. Jud.
c. 7. — 8) Inst. div. 4, 26. cfr. de morte pers. c. 2. cfr. Arnob. adv. gent. II, 7.
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műveikben nagy fennen dicsekednek azzal, hogy
minő n a g y hóditásokat tőn a kereszt vallása.
Hisznek immár Jézus Krisztusban — irja Tertullian a zsidók ellen közzétett művében — a parthusok, médek, elamiták, Mesopotamia, Örményország,
Phrygia, Kappadocia, Pontus, Ázsia, Pamphilia,
Egyptom, Afrika, Róma, Jeruzsálem lakói és más nép e k : a getulok s mórok, a spanyolok és gallok különböző néptörzsei. Sőt a rómaiak által megközelithetlen brittek is Krisztusnak hódolnak; úgyszintén a sarmaták, dákok, germánok, scyták, s más
ismeretlen nemzetek, tartományok és szigetek is,
melyeket felszámlálni lehetetlen. E helyeken mindenütt Krisztus uralkodik. „In quibus omnibus locis Christi n o m e n . . . regnat". Másutt azzal dicsekszik vádiratában a pogányokkal szemközt, hogy a
kereszténység, habár alig született meg úgyszólván,
már is a társadalom minden rétegeit uralja „Tegnapiak v a g y u n k — irja, — s mégis mindeneiteket
elfoglalva t a r t j u k " . Csak egyet hagyott a kereszténység érintetlenül, egyet hagyott meg a pogán y o k n a k — templa idolorum, a bálványisteneknek
szentelt imaházakat.

Aztán — ami jól megjegyzendő — nem csak
a társadalom alsóbb rétegei nyiltak meg a ker. vallás befogadására ; nemcsak a szegény osztály s tudatlanok közt terjedt el az nevezett módon, hanem
a legmagasabb körökben is; gazdagok és hírneves
tudósok egyáránt megadák magokat a kereszt hatalmának. „Minden rend- s rangból valók" — irja
Plinius; Tertullian pedig: „urbes, decurias, palatium, senatum, forum impie vi mus".
Utat tört magának az evangelium a legelőkelőbb városokba, tehát oda, hol az intelligentia és
vagyonos osztály székel; a decuriákba vagyis Mars
zord és zabolátlan fiaihoz ; a palotákba és magába
a császári palotába, mint máshonnan biztosan tudjuk, ,3 ) és a senatusba, vagyis a legmagasabb aristocratia s legelőkelőbb nemesek udvaraiba ; s végre
az a n y a g i a k b a n talán legmélyebben elmerült kereskedő-osztályba. Különben honnan került volna
elő azon tömérdek kincshalmaz, melylyel mindjárt
kezdetben az egyházat megajándékozták? , 4 ) H o g y
a kereszténység első rangú apologetái az üldözés
korszakában, a pogány bölcsészeti iskolából kerültek ki, szintén köztudomásu dolog.

U g y a n a z t vallják egyhangúlag a pogány irók
is: Celsus, 9 ) L u c i á n 1 0 ) és a T r a j á n császár alatt
élt (98—117) Plinius ugyanazon császárhoz irt hivatalos jelentésében, melynek végén következő
aggodalomteljes szavak foglaltatnak : „A veszélyben forgók száma miatt szükségesnek láttam a dolgot tüzetesb megfontolás t á r g y á v á tenni. Mert minden kor, rend s mindkét nemből valók veszélyeztetve vannak s lesznek. De nem is csupán csak a
városokat hatolta át s járta be a babonának e ragálya (igy nevezi a keresztény vallást), hanem magokat a falukat, sőt pusztákat is
Ebből k ö n n y ű
belátni — végzi szavait, — hogy megbánás esetére, mily nagy sokasága az embereknek, — quae
túrba hominum — volna megjavítható". n )
H o g y egyébiránt a keresztény vallásnak e
nagymérvű kiterjedésével a r á n y b a n volt a keresztények száma, részint a fentebbi adatokból tűnik
ki, de mutatja azt a másik és harmadik században
működő püspökök, eretnekek s szakadárok n a g y
sokasága és az üldözés hosszú tartama is a nélkül,
hogy az üldözők czélt értek volna. Sőt mi több:
az üldözés viharai alatt, nem hogy fogyott, sőt növekedett a keresztények száma. 12)

Tehát tény az, mint e rövid vázlatból is kitűnik, hogy a ker. vallás rövid idő alatt világszerte
el volt terjedve.
Kik által, s minő eszközök segélyével? Azok,
kik ez óriás mozgalmat meginditák, mely a régi
társadalmat sarkaiból kiforgatandó vala, n é h á n y
szegény, tudatlan, a nép legalsó rétegéből való zsidó férfiú vala, tehát még szerencsétlenségökre oly nemzet fiaiból, kik közgyülölet és megvetés tárgyai va Iának a világ többi nemzetei előtt. S mégis, művök,
mint előbb láttuk, bámulatos módon sikerült! H o g y a n ? Talán csak voltak hatalmas, gazdag, tekintélyes pártfogóik ? Senki, senki sem! Ellenkezőleg
a hatalom, erőszak, gazdagság és tekintély emberei
egyesült erővel ellenök és követőik ellen esküdtek
össze. Három századon át folyt a keresztény vértanuk vére, Nérótól a csudálatos módon megtért
Nagy Konstantin császárig. Egyetlen menhelyet

9

) Orig. contr. Cels. III. 10. — 10) De morte Peregrini
c. 12, 13. cfr. Alexand. Pseudopropheta c. 25. — n ) Plin.
Ep. lib. X, 97. v. ö. még: Seneca (fragm. tom. 4. ed. Taur.
1829.) és Tacitus (Ann. 15, 38, 44.) — 12) Tert. apol. c. 50:

Cruciate, torquete, atterite nos . . . plures efficimur, quoties
metimur a vobis. Eus. 4. E. VI, 19. szerint csak maga Arábia több mint 200 egyházközséget számlált. — Az el virai
tartományi zsinaton 306-ban (Spanyolhonban) tizenkilencz
spanyol püspök vett részt. (Gams Kirchengeschichte von
Spanien I. B.) Hasonló példákat minden ország mutat fel. —
13
) Irén adv. haer. 4, 30, 1. hívekhez — fideles — beszél, qui
in regali aula sunt. — *4) V. ö. Ap. Csel. 19, 19 ; 24, 26. —
Filip. 4, 22. — Orig. contr. Cels. III. 37. cfr. III, 7. Irén f.
i. h. a királyi udvarban levő keresztényekről megjegyzi,
hogy ex eis, quae Caesaris sunt, habent utensilia. — Tert.
apol. c. 42. Cyp. ad Demetrianum. — Cus. H. E. VIII. 14.
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az igy vérpadra szánt keresztények a föld alá vájt üregekben találtak. A ki Rómában volt, ismeri a katakombák csodálatraméltó titkait. Egy nagy sirbolt az ma, mely fölé lát—
hatlan betűkkel e dicső mondatot véste a történet : „Azok
nyugszanak itt, kik báladatos tanítványai valának azon
Mesternek, ki Isten létére azt mondá egykor magáról midőn
az emberek közt j á r t : „Nincs hova fejemet lehajtani". —
Aztán legalább a föld alatt voltak volna biztonságban ! De
nem, az inquisitio közegei ott is felkeresék azokat s elvivék
őket oda, honnan sohasem tértek vissza többé. A szörnyű
embermészárlás nem ismert határt, kegyelmet, irgalmat, szánalmat, meg a gyermekek iránt sem. Nem volt a kin és gyötrelem azon neme, melyet ellenök foganatba ne vettek volna.
Ezt, ugy hiszem, nem lehet pártfogásnak nevezni. De
azt sem, mit azon kor álbölcsészei a kereszténység apostolaival szemben miveltek. Nem volt a guny, rágalom, megvetés oly neme, melyet azokkal ne éreztettek volna. Az
„odium generis kumani" czimet ők adák Jézus követőinek.
Atheismusról 15), felségsértésről s forradalmi szándékról 16),
gyermekgyilkosság, vérfertőztetés s undokabbnál undokabb
bűntényekről vádolták őket, melyeket titkos összejöveteleik alkalmából állítólag elkövetnek. 1T) Celsus nem tudott
kifogyni a rágalmakból. Lucián a keresztényeknek a foglyok iránt kimutatott részvétét és szeretetét is nevetségessé
tenni törekedett. Hasonló pártfogásban részesítek a keresztényeket Porfyr és Hierokles.
De ha semmi külső emberi pártfogás nom karolta fel a
vallás apostolait: talán magában az általok hirdetett tanban
mint puszta emberi bölcseletben rejlett azon varázserő, mely
az Istentől elfordult világot önmegadásra birta? De hát mi
volt volna ama varázserő ? Az emberi ész és bölcselet meghaladó titkok-e, melyeket csak isteni tekintély folytán fogadunk el ? Avagy azon szigorú erkölcsi törvények talán,
melyek az isteni szeretet indoka, a természetfeletti kegyegyelem segélye s az azok betöltése miatt jogosan romélt j u talom nélkül, — kárpótlásul az önmegtagadásért, — elviselhetlen igát raknak az ember vállaira? Pedig eddig nem
hallott titkokat hirdetének az apostolok s oly erkölcsi törvényeket, melyek az ember akaraterejét túlszárnyalják s
mindenek előtt azt követelik, ami a bűnhöz szokott embernek legjobban fáj : önkárhoztatást s önmegtagadást az élet
mindennemű mozzanataiban — a sirig. Egy az Isten három
személyben — ezt hirdetik vala ők; — a második isteni
személy, Jézus, megtestesült, szenvedett és meghalt az emberiségért, kinek mi követei vagyunk. E Jézus azt parancsolja
mindenkinek: szeretni kell őt mindenek felett; ö érette kész
kell lenni minden áldozatra, még az élet feláldozására is. A
bálvány-istenek oltárait le kell rontani, mert ő nem tűr idegen isteneket maga mellett. Parancsolja továbbá, hogy
lb
) V. ö. acta martyr, s Polycarpi c. q. — Athenag. Leg. pro Christ,
c. 3. — Just. ap. I. 6. Min. Felix c. 10 etc. — 16) Közönséges czimei ezek
valának a keresztényeknek : hostes publici ; factio illioita ; irreligiosi in
Caesares ; hostes populi romani ; lattbrosa et, lucifuea natio ; in publico
muta, in angulis garrula. V. ö. Tert. Ap. c. 35 ; 38. 40. Ugyanaz : ad.
nat, 1. 11,42. — Minutius Felix: Oct. c. 8. — 17) Christianum omnium
scelerum reum existimas. (Tert. Apol. c. 2.) Arról is vádolák őket, hogy
caput asini és genitalia epißcoporum et, sacerdotum imádnak. (Tert i. m.
c. ib ; Min. Felix Oct. c. 9.) Azon vádról, hogy a keresztények gyermekhust esznek Min. Felix tesz említést i. h. Infans farre contectus
apponitur eis . . . . huius sanguinem lambunt
meaibra dispertiunt.. .
etc . . . A vérfertőztetés vádjáról is ugyanaz tesz émlitést i. h.

legnagyobb ellenségünknek is meg kell bocsátani ; hogy a
nőnemmel az általa előirt módon kell bánni; hogy ágyasokat nem szabad tartani s a pogány feslettség egyéb szokásait megtűrni ; hogy az ocsmány szin- és vérengző hadijátékokat meg kell szüntetni s a rabszolgákat szabadon bocsátani, vagy azokkal emberségesen bánni. Parancsolja végre,
hogy az államhatalom képviselői a császárok, királyok és
fejedelmek no zsarnokai s korlátlan urai legyenek az alattvalóknak, hanem igazságban és szeretetben kormányzó
atyái s kegyes vezérei a népnek ; az alattvalók pedig tartsák tiszteletben őket s engedelmeskedjenek nekik lelkismeretben a királyok királya — Jézusra való tekintetből. A ki
a hit és szeretet e törvényének hódol, jutalmát veszi az örök
életben Isten boldog látása és birása által. Ellenben, aki
elveti azt magától „az már el van Ítélve".
(Folyt, köv.)

A bois d'hainei élő kereszt.
(Folytatás.)

De a bois d'hainei csuda még a hitetlenre is csudálatos
hatást gyakorol, a miről a következő esemény tanúskodik.
1869-ik év jan. 8-án, midőn a vizsgáló-bizottság működött, Luiza lakását kíváncsi csoport vette körül. Ebbe
Delcroix orvostudor is vegyült Braine le Comteból. Ot ugyanis
szabadkőműves barátjai azzal bízták meg, hogy menjen
Bois d'Hainebe, ott a vizsgáló-bizottságot őrszemmel kisérje
és a „papi komédiának" vessen véget. Azonban Delcroix,
miután őt senki sem ismerte, be nem bocsáttatott; erre ő
nagy lármát csinált, hogy ő szabadgondolkodó, hogy ő
semmi természetfölöttiben sem hisz, és hogy őtet épezért
nem akarják bebocsátani. Odajő Dechamps államminister
és a lárma okáról kérdezősködik. „Uram, mondja neki Delcroix, a vizsgálathoz katholikus orvosok bocsáttatnak, kiknek ítélete már előre biztosítva van ; de előttem, minthogy
szabad nézeteimet ismerik, bezárják az ajtót". „Ha ön orvos,
válaszolá Dechamps, ugy be fog bocsáttatni. Ismer-e valakit azon orvosok közül, kik a házban vannak?" Akkor 12
orvos volt jelen. „Igen, mondá Delcroix, én közülök dr.
Boulain Alfrédet ismerem". Dechamps kihivta őt és Delcroix azonnal a vizsgáló-bizottsághoz bocsáttatott be. 0 több
órán át maradt ott és figyelmesen vizsgált meg minden jelenetet. A többi kisérlet között, mely akkor Luizával tétetett,
az is fordult elő, hogy kezébe felváltva majd szentelt, majd
nemszentelt tárgyak tétettek : amazokat erősen tartotta
zárva kezei között, emezek pedig kihulltak kezéből. A kőműves „testvérek" dr. Delcroix-t este nagy ujjongással fogadták a vaspálya-udvaron; de ez komoly hangulatban
lépve közéjök, igy szól : „Barátim, én csudákban nem hiszek ;
de én egy tüneménynek voltam szemtanuja, mely oly rendkivüli, hogy afölött nevetni nem lehet ; nekem komoly meggondolásra van szükségem". Es ő oly komolyan gondolkodott, hogy az isteni kegyelem a benne megkezdett müvet be
is fejezte. Mint megtért keresztény halt ö meg az 1871-ik
évnek első hónapjaiban. Ugyanazon évi január 12-kén a
bois d'hainoi plébános P. Ráfael kapuezinus-rendü áldozártól e levelet vette :
„Dr. Delcroix, braine-le-comtei orvos, ki jelenleg súlyosan beteg, és kinek felgyógyulásához emberileg alig van
remény, arra kér engemet, hogy önnek irjak és őt Lateau
14*
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Luizának imáiba ajánljam. Az, a mit ő látott, midőn a bois
d'hainei rendkivüli dolgoknak tanuja volt, hitét hatalmasan
felelevenítette és lelkére mély benyomást tett. Az utolsó
szerdán meggyóntattam őt, hogy másnap az oltáriszentséget, mely után áhitattal vágyott, vehesse magához. Ez meg
is történt ; ő felvette a szentségeket és utánok az imádandó
sz. vérnek tiszteletére kilenczed ajtatosságot kezdett. A jövő
csütörtökön a lourdesi boldogságos Szűz tiszteletére uj kilenczedet fog megkezdeni. 0 forrón óhajtja, hogy Luiza
imáját az övével egyesitse azon czélból, miszerint egészségét
visszanyerje..."
E szabadkőművesnek megtérése, ki a „szent vérhez"
tartva kilenczedet egy kapuczinus karjai közt hal meg és
halálos ágyán magát azon szegény pórleánynak imáiba
ajánlja, kit csupán azért kivánt látni, hogy gúnyolhassa,
valódi csudának nevezhető ; mert „nagy megtérések — mint
sz. Ágoston mondja — sajátlag nagyobb csudák, mint halottak feltámasztása".
A brüsseli orvosi akadémia sem maradhatott e csudálatos esemény iránt közönyös és kebléből három orvostudort, jelesül : dr. Crocq, dr. Mascart és dr. Warlemont urakat azon megbízatással küldötte ki, hogy ezek a Luizán
észlelhető tüneményeket vizsgálják meg és azokról az akadémia nyilvános ülésén jelentést tegyenek. E jelentés a f. é.
február 13-án történt meg, mikor is az akadémiai gyűlések
terme egész a zsúfolásig megtelt. Dr. Warlemont olvasta a
jelentést, mely is igen hoszu, és melyben tüzetesen vannak
mindazon kísérletek felsorolva, melyek a kiküldött orvosi
bizottság által az igazság felderítése végett tétettek. Luizának keze üveggolyóba záratott, melyre viaszvászonból készített ujj volt alkalmazva, s ez mind a kézcsuklón, mind
fent a karon is lepecséltetett. A jelentés továbbá arról tesz
bizonyságot, hogy a bizottsági urak minden lehető szabadsággal bírtak, hogy kérésökre a többi jelenlevő s a bois
d'hainei plébános is visszavonult, és hogy a stigmatizatió
mégis ugyanazon alakban megtörtént; miért is azon nyilatkozatot teszi, hogy itt csalásra gondolni sem lehet.
Ez eseménytől végre maga a belga kormány sem maradhatott távol, mely is az államügyész által ismételten küldetett ki a helyszínére egy rendőrfőnököt, ki nemcsak, hogy
a „csalásnak" semmi nyomára sem jutott, hanem ellenkezőleg, maga a gyanakodó főnök is a tények valódiságáról olyannyira meggyőződött, hogy a legnagyobb csudálkozás szavaiba tört ki.
(Folyt, köv.)

A .szabadelvű1 journalismus s napszámosai.
(Folyt.)

De még ezeknél is csúnyább dolgokat kellene említeni,
ha bizonyos hirdetésekről akarnánk szólni, melyekkel a liberális lapok igen jó, rendes üzletet csinálnak. Volt idő, midőn a német sajtó folyvást épen azokat hányta fel a francziáknak, mint az ott uralkodó erkölcstelenségnek egyik
hévméröjét; most pedig itt is azt mondhatni: , Capta Craecia
victorem cepit', ha ugyan igaz, hogy a francziák a háborúnak
kezdete előtt erkölcstelenebbek voltak a németeknél. De ha
voltak is, utánzói bizonyára felülmúlták őket.
Ezek azok, de igen kivonatosan, miket Wuttke könyvéből a liberális irók magánjellemének ismertetésére vonat-

kozólag meríthettünk; nézzük már most, ugyanannak kézvezetése mellett, hogy szoktak ők a nyilvános életben
működni.
Erre nézve megbecsülhetlen adatokat nyújt könyvünk
azon része, melyben a berlini sajtóhivatalról szól ; ezen ha talmas fegyverről a kormány kezében, melyre támaszkodva
egy porosz államférfi nem régen e büszke szót ejthette :
„Nem félünk a közvéleménytől ; mert magunk csináljuk" ;
— az eszközök pedig, melyeknek segítségével csinálják, a
lapok, melyeknek öt hatodrésze a porosz kormánynak vagy
egyenesen tulajdonát képezi, vagy legalább zsoldjában áll.
A berlini sajtóhivatal Manteuffel tábornoknak köszöni
eredetét, ki azt mint ministerelnök alapította. Wuttke, ki e
hivatalt igen jól ismerni látszik, remekműnek mondja a
maga nevében, óriási .közvélemény-gyártási' gépnek, mely
működését, a szükséghez képest, majd az államon belül,
majd azon kívül érezhetővé teszi, amint erre felülről utasittatik. A legújabb rendszer alatt e gép még tetemesen megnagyobbodott, mióta a hannoveri király s a hassiai választófejedelem elkobzott vagyonának legnagyobb része kerekeinek olajozására fordittatik. Ez az a hírhedt, u. n.
,Beptilien-Iondmelynek

évi jövedelme

hétszázezer

tallér ; ez

ama castaliai forrás, melyben a német liberális journalismus, egy igen találó szó szerint naponta ,sárfiirdőt' vesz, ez
ama forrás, melyből lelkesedését iszsza Bismarck rendszeréért s a ,kulturkampf' folytatására. S ezek mind köztudomású dolgok, tények, nem talán sejtelmek vagy gyanúsítások !
A berlini sajtóhivatalnak tevékenysége Wuttke szerint, mióta a ,Reptilienfond'-nak csatornái számára is megnyíltak, azaz 1866 óta szinte hihetetlen arányokat öltött.
Megbízottjainak, ügynökeinek, munkatársainak hálózata
egész Németországra terjed ki, s ezek összműködése szinte
csudákat művelni képes, — az előtt, a ki a dolog titkos nyitját nem ismeri ; hogy t. i. a katholikus lapokon kivül két
kezünk tiz ujja is sok lenne, azon közlönyöknek elszámlálására, melyek now ápoltatnak belőle, mert igen csekély azon
lapoknak száma, melyek nem kapnak kész czikkeket onnan,
néha oly tömérdek sokat, hogy valamely Braunschweigban
megjelenő lap 1873-ban egészen komolyan felpanaszolta,
miszerint helybeli munkatársai a Berlinből érkező .szellemi
táp' által végképen kiszorittatnak. Ezek az ekként táplált
lapok a beküldött czikket egészen készen kapják, s mi a fő :
akkép fogalmazva, amint az illető lapnak iránya, hangja,
színezete megkívánja; mert a központi sajtóhivatal a dühösen .haladási' lapnak époly dühösen ,haladási' irálylyal, az
orthodox protestánsnak, orthodox protestáns szellemben, a
,szabadongondolkodó'-nak mint kész hitetlen, sat. sat., ír, szóval a sajtóhivatal bámulatos sokoldalúsággal működik.
De e hivatal nem csak ilyen, hanem gyakran még egyéb,
igen épületes manövreket is visz véghez. Hogy az u. n. partieularistieus lapok hatását megtörje, melyek főleg Délnémetországban nevezetes befolyással birnak, verseny-lapokat
alapit; ha valahol egy-egy ellenzéki lap pénzügyi zavarokba kerül, a kellő pillanatban megjelen a sajtóiroda, s háta
megett a ,Reptilienfond', miáltal az illető lap hangja gyakran
megváltozik, vagy legalább, ha mindjárt csak bizonyos háladalossági érzületből is, de — elgyengül, udvariasabbá vá-
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lik, azóval : határozott ellenségből határozatlanná, ingadozóvá lesz, mi szintén nyereség. Vannak megint más lapok,
melyektől a hivatal csak azt kéri, hogy jól fizetett közleményeit adják ki, ha mindjárt a következő czikkben megtámadják, vagy megczáfolják i s . . . „Bánom is én, mondá
egyizben Bismarck, akármi egyébbel töltik lapjaikat, ha
csak azt kiadják, a mit én köztudomásra hozni akarok".
„Láttuk, — mondá Richter képviselő 1872-ben a porosz alsóházban — láttuk, hogy a sajtóhivatalnak valamely
tagja egy lapot vett meg, több százezer talléron. Honnan
vette a pénzt ? Majd itt, majd ott, kisebb nagyobb városokban, látunk lapunkat keletkezni, anélkül, hogy valaki tudná,
ki alapította, ki irja, ki tartja fenn? . . . Csak annyit tudni,
hogy a rendőrségi főnök, a kormányelnök s utánok az egész
bureaucratismus, — vagy, ha a dolog külföldön történik, az
ottani porosz követség nagyon érdeklődik mellette ; s szintúgy történnek a legbámulatosabb átalakulások már fennálló
lapoknál is". S 1873-i decz. 3-án mondá Windthorst a porosz alsóházban, hogy ha a dolgok igy tovább mennek, a
sajtó nem sokára a kormánynak monopoliuma lesz. „Azt
állitom, mondá, hogy Poroszországban sok lap egyenesen a
kormány által iratik ; de nem csak Poroszországban, hanem
egész Némethonban vannak lapok, szétszórva számos helyeken, melyek Berlinben, a ministerium utasitása szerint
készülnek. Állitom továbbá, hogy számos lappal, Poroszországban s Poroszországon kivül, formális egyezkedés létezik, melynek erejénél fogva az illető lap köteles teriméjének
bizonyos részét a berlini sajtóhivatalból érkező közlemények számára fentartani. A ki az ,Augsb. Alig. Ztg.l-oi
vagy a ,Köln. Ztg.'-ot némi figyelemmel olvassa, csakhamar
észre fogja venni, hogy bizonyos jegyek vagy betűk mögött
berlini, sajtóirodai tollak lappangnak. Igy terjed ki a ,Reptilienfond'-nak befolyása messze, Poroszországnak határain
kivül is".
Windhorstnak emez állitásait Wuttke nagyonis megerősíti, midőn késznek nyilatkozik annak bebizonyítására,
hogy nincs nagyobb, liberális német lap, melynek egy-két
munkatársa ne lenne a berlini sajtóhivatalnak affiliáltja s
midőn tovább egy jól értesült journalistának szavait idézi,
melyek igy hangzanak : „Nem tudok (liberális) német lapot,
melynek szerkesztő hivatalában nem ülne egy-egy kedvelője a sárfürdoknek, azaz egy olyan egyén, mely a ,Reptilienfond' iszapjában halászni szeret".
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest,
augusztus 17. A z O ' C o n n e l l ü n n e p é l y .
A katholikus Irhon nem kevésbbé fenyes, mint magasztos
ünnepélyt ült a napokban. O'Connell neve eltörőlhetetlen
betűkkel van az irhoni katholikusok szivébe bevésve és
méltán, mert az ő rettenthetlen bátorságának, nemeslelküségének, egyháza iránti szeretetének, SZÍVÓS kitartásának
köszönhetik Irhon katholikusai, hogy saját hazájukban szabadabban kezdhettek lélegzeni, hogy megtörni kezdett a
protestáns égbekiáltó türelmetlenség vasjárma,mely felett évszázadokon át őrködtek börtönőreik, nehogy csak egy lánczszem is megtáguljon. O'Connell születésének századéves forduló napján volt az ünnepély, midőn Irhon katholikusai
önmagukat tisztelték meg, oly számban gyűlvén össze sza-

baditójuk emlékének ünnepére, mely megérdemli, hogy a
külföld katholikusai is tisztelettel tekintsenek irhoni kath.
testvéreik felé, hiszen az ünnepély a kath. testvéreid ünnepélye volt, kik mint ilyenek ünnepélyük által egy magasztos eszmének, a katholikusok felszabadittatásának minden
idegen járom alól adtak kifejezést.
Ha többé kevésbbé szükséges volt is az idők folyama
alatt kifejezést adni az eszmének, de soha annyira nem mint
napjainkban. Itt-ott mindig volt ugyan eset, hogy a katholikusok elnyomatásáról lehetett panaszkodni ; de ma az elnyomatás korszakában élünk, azért jól esik, szemlélni a példát,
melyre épen napjainkban oly nagy szükség van, jól esik,
hogy külföldi testvéreink, kik a rabszolgaság keserű kenyerét annyi évszázadon keresztül ették, elnyomatva a protestaus fanatismus által, a katholicismus felszabadításának
eszmejét felébresztik példájuk által és bátorságot, lelkesedést öntenek mindazokba, kik a kor jellemtelen iránya által
nem lettek még sem eléggé gyávák, hogy ölbe dugott kezekkel nézzék, miként szoritja le a hitetlenség minden térről
a katholicismust, sem az anyagelviség által nem vesztették
el hitöket a természetfeletti iránt.
A föld kerekségén, a hol csak kath. sziv dobog, a hol
ég a vágy felszabadítani a katholicismust a hitetlen állam
és kormányférfiak zsarnoksága alól, egyetlen egy hang hallatszott az ünnepély napján, egy hang, mely örömmel üdvözölte Irhon katholikusait és ez örömüdvözletben egy fogadás rejlik, visszaállítani a katholicismust ismét azon polczra,
honnan áldását terjesztette a világra, érvényre emelni ismét
azon befolyását, melynek a világ culturáját, szellemi és
anyagi haladását, jólétét, társadalmi rendjét és biztonságát
tizenyolcz századon keresztül köszönhette.
Nagy a feladat, mert nagyok a nehézségek, melyek a
feladat megoldásának útjában állanak; hogy nem oly ellenféllel állunk szemben, melynek kezéből az uralmat ki nem
ragadhatnék, azt magok ellenfeleink azon eljárással bizonyítják, melyet O'Connell ünnnepélyével szemben tanúsítanak. Amily nagy a katholikusok öröme az ünnepély felett,
a menynyire lelkesitőleg hat az reájuk : ép oly leverő hatással van az a liberalistico-atheisticus táborra. O'Connell
neve egy egész programm már magában véve is a katholikusokra nézve, a mely még inkább kidomborodik, természetesen a liberalismusra legkevésbbé sem kedvezöleg, a most
megtartatott üunepély által. O'Connell neve a katholicismus
emancipatiójának zászlója a zsarnokság alól; mi csuda tehát, ha a liberalismus látva oly fény nyel kibontatni a zászlót, természetének öntudatában, megijed a gondolattól, hogy
mi lesz, ha az irhoni katholikusok szelleme egy második és
harmadik O'Connell vezetése alatt elterjed a katholikusok közt ?
Kisebbíteni, lejárni, megbélyegezni, gyalázni, gúnyolni,
szóval hitelét rontani mindennek, ami catholicum, ez a liberalismus fegyvere, hogy részint félelmét elrejtse, részint uralmát fentartsa. Az O'Connell-ünnepély pedig eminenter kath.
ünnepély volt. Talán azt várhattuk volna, hogy a szabadságot oly fennen hirdető liberalismus örvendeni fog ez ünnepélynek? távolról sem, hiszen itt a katholikusok szabadságáról
volt szó, ezért kellett magyar lapok részéről is olvasnunk a gúnyolódást,ezért kellett olvasnunk a ,N: megvető megjegyzését

1 1 0

melylyel a dublini polgármesternek a pápára mondott toastját
illette, ezért nem hagyhatta el azon megjegyzést sem, hogy
sokan értesülve, miszerint az ünnepély ultramontán szervezetű lesz, meg sem jelentek ; ezért adja O'Connell szájába
ama mondást : hogy az irhoniak a pápától fogadjanak el
annyi vallást, amennyit akarnak, ,de ne politikát'.
Mi rejlik a ,2V.' eljárása alatt egyéb, mint olvasói előtt
elfedni a nagyszerű katholikus manifestatio jelontőségét és
igy eltávolítani még a gondolatot is, mintha a liberalismus
kormányzó köreire megdöbbentőleg hatott volna Irhon katholikusainak ünnepélye? Ha ez ünnepélynek semmi jelentősége sincsen, miért a gúnyolódás ? ha úgyis elhangzik
minden viszhang nélkül hatása, miért a kicsinylő megvetés ? vagy honnan van az, hogy 10 —10 tagból álló liberális gyűlés nagyszerű eseménynyé fuvatik fel, 350,000 kath.
összejövetele pedig lenézetik? talán szükség van oly modorra, hogy a liberális tábor le ne hangoltassék, talán
szükséges igy lármázni, hogy a katholikusok örömhangjai
meg ne rettentsék a bátor liberálisokat ? talán O'Connell
szájába is azért adattak a fennebbi szavak, hogy a liberálisok meg legyenek nyugtatva, miszerint jövőre is azon jellemes (?) politika fog űzetni, minden megzavarás nélkül,
mely eddig űzetett? hogy a katholikusok jövőre is épen ugy
fognak nyögni a liberalismus terrorismusa alatt, mint eddig nyögtek ?
Jól teszik liberális lapjaink, nyugtassák meg saját közönségüket ; csak mi legyünk ébren, mi katholikusok legyünk
tevékenyek, mozgékonyak, csak mi — mi Magyarország
katholikusai szívjuk be magunkba ama szellemet, mely I r hon katholikusait lelkesíti, mert ha Irhon katholikusainak
szükségük volt egy O'Connellre, hogy megtörjék a rá nehezedő protestáns igát, ugy nekünk erre nem kevésbbé szükségünk van, mint kik máris a Protestantismus által uralkodó
liberalismus elnyomása alatt élünk, melynek azonban még
csak kezdetén vagyunk, a teljes elnyomatás pedig már készülőben van. Váljon le3z-e addig nekünk egy O'Connellünk ? váljon szelleme fel fog-e ébreszteni bennünket is tétlenségünkből ? . . . .
A
Pest, augusztus 16. V á l a s z a ,Prot. Egy. s Isk.
Lap'- n a k . A ,Religio1 e félévi folyamának 1-sö számában méltó megütközésünknek adtunk kifejezést a felett,
hogy a ,Prot. Egyh. s Ish. Lap' főmunkatársa Farkas József
tanár ur, a búcsúról mint kath. tant olyasmit adott elő, ami
sohasem volt a kath. egyház tanitmánya és ma sem az, de
nem is lesz soha sem. De még nagyobb lett megütközésünk,
midőn a ,Prot. Eggh. s Isk. Lap'-n&k sorainkra adott és nem
tudjuk miért, miért nem csakis most hozzánk jutott válaszát elolvastuk. Őszintén megvallva jobb lett volna, ha a
,Pröt. E. s I. Lap' figyelmeztetésünket hasznára forditva
hallgatott volna, mint hogy válaszolt. Adott válasza előtt
még azt is vélhettük volna, hogy csakis tájékozatlanság, a
kath. tanitmány értelmének helytelen felfogása a forrás,
honnan a megró tt téves állitások folynak, de most, az adott
válasz után, mit mondjunk?
Farkas József ur, mint az válaszából kitűnik, nagyon
megrestelhette a dolgot, hogy őt mint tanárt épen a legkényesebb oldalról támadtuk meg, miért is válaszában fősúlyt
arra fektet, hogy bebizonyitsa, miszerint ő mint tanár csak-

ugyan ismeri a kath. tanitmányt ; szavai, melyek azonban
itt sem teljesen kifogástalanok, következőleg hangzanak :
„hát hiszen ezoket — t. i. mintha a bünbocsánatra elegendő
lenne a pap fülei-, vagy lábaihoz letenni mindazt, ami valakinek lelkét terheli és mintha a bucsu által a bűn bocsáttatnék meg — igazán szólva, komoly, tudományos, katholikus könyvekben sehol sem olvastam, sem olyan kath. embertől, aki a kath. tanitmányt helyesen ismeri, soha nem
hallottam. Épen azért, midőn a kath. egyház ide vonatkozó
tanitmányát ismertettem s előadásaimban évenkint ismertetem, világosan megjegyzem : „hogy az egyház tudósai s
müveltebbjei a pénz és külső jótettek által eszközölt bünbocsánatoknál a valódi benső bűnbocsánatot (contritio cordist)
— talán bűnbánatot? — és az élet mogjobbitását mindig előfeltételezték" Azt mondtuk, hogy F. J. ur szavai most sem kifogástalanok, de jelenleg ennek kimutatását mellőzzük, azon jóért,
ami védelmében foglaltatik, hogy egy kérdést intézhessünk
hozzá. F. J. mint maga bevallja, soha és sehol sem olvasta
azt a kath. tudományos könyvekben, hogy elég csak a pap
füleihez, vagy lábaihoz letenni azt, ami valakinek lelkét
terheli ; soha és sehol sem olvasta azt, hogy a bucsu által a
bűn megbocsáttatik ; sőt jól tudja, hogy a kath. egyház,
amint azt az egyház tudósai tanítják, nem elégszik meg a
külszinnel, hanem benső bánatot és az élet megjobbitását
követeli a bünbocsánatra, és mégis, daczára mind e jobb tudatának „Öröm év" czimü és általunk megrótt czikkében azt hirdette, ami e jobb tudatával ellenkezik. Tudja,
hogy mi az egyház tanitmánya a bünbocsánatról, és mégis
az egyház tanitmányaként a ,Prot. E. s I. Lap1-ban azt
adja elő olvasóinak, amiről tudja, hogy az nem az egyház
tanitmánya, amit soha kath. tudományos könyvben, mint az
egyház tanitmányát nem olvasott. Mi az eljárás felett nem
mondjuk ki Ítéletünket, hanem azt kérdezzük F. J. úrtól,
mit tart ő olyan emberről, aki tudva, ismerve jól az igazságot, de tudva, ismerve jól, hogy többet ne mondjunk, ez
alkalommal az igazság elferditését is, ez utóbbit igazságként
hirdeti? mit mond, mit tart oly emberről, ki a kathedrán
mást beszél, az újságban pedig mást ir ugyanazon dologról ?
Mit tart saját olvasó közönségéről és mit tarthat felőle saját olvasó közönsége, mely előtt bevallja, hogy másképen é3
mást beszél a tanári székről a katholikusokról, és másképen
és mást ir a lapban ? E kérdések megfejtik egyúttal azt is,
miért mondtuk fentebb, hogy jobb lett volna hallgatni, mint
választ adni.
De F. J. ur, mint mondja, különbséget tesz a műveltek és a nép közt; ő ezt a szegény népet sajnálja, ő e népért
emelte fel panaszló, aggódó szavait. Kimélje meg magát, kérjük szeretettel, az aggodalomtól. Annak a népnek, amennyiben ezalatt a tanulatlanabb, alsóbb osztályú kath. népet érteni tetszik, egy jótával sem kell mást, akár többet, akár kehesebbet hinni, mint a müveiteknek. A katholicismus tanitmányában nem ismer különbséget a nép és a müveitek közt. Papjai egyaránt, ugyanazon igazságokat hirdetik mindenkinek,
minden kivétel nélkül. A pápától le egész a legutolsó hivőig
mindenkit egyaránt kötelez az egyház, hogy megvallják
mindazt, mit az egyház hirdet, ha katholikusok akarnak
maradni, és igy a bünbocsánatra nézve is a pápa ugyanazon
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feltóteleket köteles teljesíteni, melyeket a legegyszerűbb
hivő, ugy bogy ezek teljesítése nélkül a pápa sem oldható
fel bűneitől.
Legkevésbbé pedig vagyunk képesek belátni, hogy
mily aggodalmat szolgáltathatnak F. J. urnák a népre nézve
azon feltételek, melyeket a pápa a jubileumi bucsu elnyerhetésére nézve kitűzött. Talán az szüli aggodalmait, hogy
azoknak, kik a bucsu áldásaiban részesülni akarnak, meg
kell gyónniok.megáldozniok^ kitűzött templomokat meglátogatva,ott ajtatosan imádkozniok ? E feltételek talán bűnösek ?
Mikor, vagy mióta lett bűnös cselekedet a bűn feletti bánat ?
Mikor, vagy mióta lett bün az oltári szentséghez járulni ?
Mikor, vagy mióta lett bün az imádkozás? Mikép igazolják
a feltételeket F. J. ur aggodalmait a nép felett ? Ugy látszik
nekünk, hogy F. J. ur idézett valamit, csak azért, hogy —
mondjon valamit, mert idézetével maga mellett bizonyítani
semmit sem képes, sőt mindenki, ki a jubileumi bucsu elnyerhetésére kitűzött feltételeket elolvassa, velünk együtt
kénytelen beismerni azt, amit F. J. ur tagad, hogy ama feltételek a népnek ,épülésére és lelki üdvére szolgálnak'. Ne
mitőlünk féltse Farkas ur a népet, hanem féltse azoktól,
kikről Szász Károly ur megmondta, hogy mást hirdetnek és
mást hisznek, illetőleg, kik nem hiszik
mit hirdetnek.
Oravicza,
augusztus közepén. I s k o l a i t a k a r é k p é n z t á r a k . Darab idő óta sokat irnak a lapok egy újra
nálunk is meghonosítandó, szerfölött üdvösnek hangoztatott
külföldi intézményről: az iskolai pénztárakról. Horn és Matlekovics miniszteri tanácsosok aláírásával egy kis nyomtatvány küldetett meg az iskolaszékek, lelkészek és tanítóknak, melyben az ily pénztárak életbeléptetése hathatósan leikökre köttetik. Mi több, ily tartalmú füzet a középtanodai
tanáregyletnek f. hó 5-én Budapesten tartott közgyűlésén is
beterjesztetett s az abban meghányatott eszme a pécsi reáltanoda igazgatója által hoszas fejtegetés közt elfogadás
végett ajáltatott. Sőt maga a cultusminiszter ur is egy köriratában az iskolai tanfelügyelőket e pénztárak felállítását
érdeklőleg véleményadás végett felszólította. Valóban nagy
érdeklődés ez eszme iránt, csak hogy mi mégsem osztozhatunk benne !
A középtanodai tanárgylet emiitett közgyűlésén máinyilatkozott olyformán, hogy ha valakinek valahol tetszik
ilynemű pénztár felállításával kísérletet tenni, ám tessék,
de a tanáregylet mint ilyen, ily intézményt nem óhajt. Hogy
mikép fognak az érdemes tanfelügyelő urak nyilatkozni,
nem tudjuk ; de avval nem is törődünk, mi itt egyéni véleményünket mondjuk el, amint annak indokolására az érveket
népünk ismeretéből s az iskolában ez érdemben már tett
tapasztalatainkból merítettük.
Tapasztalásból merített meggyőződésünk az, hogy ez
eszme megvalósítása legalább nálunk legkisebb haszonnal
és semmi praktikus eredménynyel nem jár, — de sőt ellenkezőleg inkább rosz magot képes elhinteni. Nem említve
most kormányférfiainknak s az őket tüskén-bokron át, többnyire haszonlesésből támogató liberális pártbeli honatyáknak abbeli sajátos természetét, hogy minden külföldi intézményt, mely eredete hazájában üdvösnek bizonyult, már
eo ipso üdvösnek tartanak a mi magyar hazánkban is, ami
pedig, tisztelet-becsület, nagyon félszeg észjárásra és fölöt-

tébb téves politikára mutat: ezúttal csak azt mondjuk ez
eszme nagybuzgalmu barátainak, — tarde venistis ! Ok,
kik a takarékosság szép erenyét — tisztelet az esetleges kivételeknek ! — csupán nevéről ismerik, s a felnőtteket s illetőleg köznépet a mértékletességre és józan takarékosságra,
csakhogy a lelketlen s legtöbbnyire zsidó korcsmárosokat
piszkos nyereségűktől el ne üssék, rászorítani nem akarják,
sőt — mi tagadás benne ? — a követválasztásoknál foganatosított politikájukkal meg is rontották, — most, hogy
alapjából teremtsenek uj generatiót, már az iskolás gyermekeket is akarják takarékosságra szoktattatni, a lelkészek,
tanítók s iskolaszéki elöljárók által, s csupán — legalább
egyenes uton — azok által nem, kik erre legelső sorban hivatvák, t. i. szülék által. Uraim ! járjanak elő mindenek
előtt önök a becsületes takarékosság erényében, azután tanítsák meg és szorítsák a szüléket alkalmas törvények által
a takarékosságra (minek azzal épen ellenkezőjét cselekszik,
mikor a mértékletességi egyletek alakulását megtiltják,
amint erre hazánkban már volt eset), — azután, ha épen
akarják, a tanuló ifjúság közt is takarékpénztárakat alapithatnak ; jóllehet akkor már, bizonyra mondhatjuk, legnagyobb részben a gyermekek ezek nélkül is, takarékosságra
otthon szoktattatván, takarékosak lesznek. De mig mindazt
meg nem teszik s Mahomed koporsójaként a levegőben
függni hagyják, bizony meddő maradand minden ebbeli jó
igyekezetök.
Egyébként is, ne ámitsák magokat e hevesvérű álzelóták ! Vallás-erkölcsös nevelés nélkül, hitfelekezetlen iskolákban, a takarékosság e"ényének az ifjúság szivébe való
foganatos beplántálásáról szó sem lehet! Csak a vallás-erkölcsös nevelés-képezheti bármely erény foganatjának alapját ; de ahol ezt durván s lelkismeretlenül félrelökték, mint
ez kisebb-nagyobb mértékben elközösitett iskoláinkban történt, ott az igazi erény tartós meggyökereztetése az utópiák
hónába tartozik. Az ily iskolákban a lelkismeretet kötelező
valamely erénynek meghonosítása gyermekes játéknak, ha
nem komédiának megjárja, de komoly és sikerrel kecsegtető eljárásnak ném !
Ha tiszta vallás-erkölcsös nevelés lesz iskoláinkban, s
magok a szülék is vallás-erkölcsösség által lesznek áthatva,
akkor az iskolai takarékpénztáraknak lesz értelmök és czéljok; akkor ez intézmények nem lesznek az irigykedés, megszégyenítés, kevélykedés, a szülék elleni erőszakoskodás s
esetleg az elidegenités és lopás bűneinek tápintézeteivé, —
de ellenkező esetben, nagyon hiszszük, mert már némileg
tapasztaltuk, sokszor s nem egy esetben azok lesznek. Csak,
ha a szülék a lelkészszel, tanitóval s a többi iskolai elöljárókkal tökéletesen egyetértenek, azaz valamennyien a vallásosság szülte takarékosság pártolói, csak akkor lehet az
ily intézeteknek üdvös foganatjuk; enélkül azonban csemetét ültetünk sziklás talajba, mely a tenyészetre nélkülözhetlen nedv hijával szenved, — a sebet takargatjuk, de nem
gyógyitjuk. Azért, ha már az illetők minden áron iskolai
pénztárakat alapitani akarnának, arra figyelmeztetjük őket,
hogy azoknak előbb mulhatlanul szükséges alapját rakják
le azáltal, hogy a felekezetlen iskolákat mint torzszülötteket kiirtva, a vallás-erkölcsös nevelésnek iskoláinkban megadják az azt megillető méltóságot !
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De az igazat megvallva, mi nem is vagyunk épen
nagy barátjai az ilynemű intézményeknek. Ha a vallás-erkölcsös nevelés iskoláinkban az azt megillető méltóságra
emeltetik, azok sürgős volta elesik, különben is az ily intézményeknek, mint emiitettük, mindig gyenge oldaluk is
van. Van számos más s czélszerübb mód is a takarékosság
megkedveltetésére ; a szülék ne adjanak gyermekeiknok fölösleges pénzt, a jutalmul vagy különös esetekkor adott szerényebb összegű pénzt pedig ne sajnáljuk a serdülő gyermekektől, hébekorba ők is hadd szerezzenek magoknak egy
kis örömet ! Vagy ha ezt nem akarjuk, akkor soha sem is
adjunk nekik pénzt. Végső mondásunk tehát : hagyjuk az
iskolai pénztárakat ott, ahoi vannak ; mi nem kérünk belőlük.
Riese Gáspár.
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 16. Cluzel Ágoston érsek és ap. delegatus Perzsiában, 1874. decz. 24-én kelt levelében körülményesen elbeszéli Guriel urmiai nestorianus érsek megtérését és a kath.
egyházra nézve nagy reményeket köt ahhoz. Az érsek még
csak 33 éves. Eddigien üldözé az egyházat ; most őt üldözik az egyházért. Megtérése őszintének mondható. Már több
család is követé példáját.
17. Folyó évi márcz. 17-én ünnepelték Japánban tizedik évfordulóját a századok óta ismeretlenekké vált keresztények felfedeztetésének, kik a 25 japáni vértanuk tiszteletére emelt nangasakii szentegyházban oly csudálatos módon felismertettek. Petitjean hittérítő épen az oltár e^őtt
állott, midőn néhány szegény nő belép a templomba s megpillantván az oltárképet, melyen szűz Mária az ő sz. Fiát
tartja karjain, igy szóliták meg őt: „A te szived és a mi
szivünk ugyanazon egy sziv !" Azután a képre mutatván
igy nyilatkoznak : „Ez itt a santa Mária sama, ezen kisded
Deus sama, Jesus sama. Ami honfitársaink majd mind olyanok, mint mi vagyunk". Azóta a japáni egyház, mely most
sz. atyánk rendelete folytán már második izben külön ünnepet is tart ezen esemény emlékére, a folytonos üldözések s
különféle viszontagságok daczára is egyre növekedik. Márin téri tő az idén konferenczia-beszédeket tartott Yokohamában ; több család fel is vette ennek kapcsán a szent keresztséget. Mult évi nov. havában pedig egy pogány család
a maga haldokló gyermekét kereszteltette meg; a gyermek
aztán meggyógyult, s rá nyomban a szülők is keresztényekké lőnek. Nagy akadályokat görditenek a kath. egyház útjába a pénzben soha nem szűkölködő protestánsok és
orosz szakadárok, kik a kath. egyház ellen szórt rágalmak
által megmételyezik a sziveket, még mielőtt az igazság
napja rájok lövellhette volna éltető sugarait. Hakodatéban
orosz pópa székel ; itt is, Yeddóban is, Ozakában is templomokat, iskolákat kellene a káros befolyás ellensúlyozása
végett épiteni ; de nincs elegendő pénz . . . Csak pénzt, csak
pénzt tehát, hogy a megkezdett mű tovább fejlődhessék s a
katholikus egyház e földön is mindinkább virágzásnak indulhasson.
(Folytatjuk.)
H i v a t a l o s .
Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztésére, Hidasy Kornél, esztergom-főszékesegyházi tiszteletbeli kanonokot s a nagyszombati érseki nevelde és főgymnasium igazgatóját, a nevezett ministeriumhoz osztálytanácsossá nevezem ki.
Kelt Laxenburgban, 1875. évi aug. 2-kán.
FERENCZ JÓZSEF, s. k.
Trefort

Ágoston,

s. k.

VEGYESEK.
-f- Figyelmeztetjük t. olvasóinkat mai számunk első
czikkére, melyet mutatvány gyanánt adunk Dr. Karsch

Lollion legújabban hittani karunk által jutalmazott, „Materialismus, rationalismus és a kereszténység" czimü müvéből. E
munka, valamint dr. Bita Dezső uré is, a pályázati szabályok
értelmében már sajtó alatt van ; nevezetesen dr. Karsch már
előfizetési felhivását is bocsátotta ki, mely szerint a 20—25
ivre terjedő, legkésőbben október hóban megjelenendő munkának előfizetési ára 1 ft. 50. A megrendelések szerzőhez,
a nagyváradi papneveldébe intézendők. Nyolcz után tiszteletpéldány.
— A paderborni püspök, ha egyelőre németalföldi tengeri fürdőt használna is, azon esetre, ha Poroszország az
ottani kormánynak illetéktelen követelésekkel alkalmatlankodnék, Angliába fogna menekülni ; mint az a ,Germania1
egyik ujabb vezérczikkéből kiderül. A bécsi ,N. T'r. Presse
mely e napokban a ,deutscher Mann'-t szerepeltette, vetélytársra akadt Bismarck főlapjában, mely ugyanez alkalomból ,de mercenario' beszél „qui vidit lupum venientem et
fugit" — csakhogy a püspök, épen ellenkezőleg, nem azért
menekült; mert a ragadozó állattal nem mer szembeszállani, hanem hogy ezt annál szabadabban tehesse.
— Prágában, az érseki jubileum alkalmából több derék katholikus férfiú nagy vállalatot indított meg, melynek
sikerültét csak tiszta szivből kívánhatjuk. Egy előkészítő
bizottság ugyanis, mely dr. Karlach, vyssehradi kanonok,
dr. Bauer s dr. Borowy, egyetemi tanárok, Hellich, akadémiai festő, Drozd, gymn. tanár s Lehner, szerkesztő urakból
áll felhívást, illetőleg meghívást bocsátott szét egy aug. 15.
megtartandó alakuló közgyűlésre, melynek tárgya lenne egy
keresztény Akadémia megalapítása felett tanácskozni. Ezen
akadémia alatt minden rendű s rangú katholikusokból álló
egyletet értenek, melynek feladatát, „a tudományok s művészetek katholikus szellemben! ápolása, az egyházi zenének
felvirágoztatása s gondos müvelése, valamint az egyházi régiségeknek fentartása" képezné. Alapító tagok egyszer mindenkorra 200 frtot tesznek le, működő tagok évenkint 5ftot,
segélyzők 1 ftot fizetnek. Eszmetársulásból említhetjük a
liberalismus jellemzésére, hogy a bíbornoknak jubileuma
az ugy nevezett ,fiatal-cseh' körökben igen hevesen megtámadtatik, s mig a prágai polgármester, Kalesch, mint
ilyen az ünneprendezési bizottság élén állt, addig veje
dr. Grregr, minden erővel agitált ugyanez ünnepély ellen.
Különös, hogy a ,fiatal csehek' leginkább azt hozzák fel a
bibornok ellen, hogy ő 1861-ben a bécsi,Reichsrath' mellett
szavazott, holott ők magok ugyanezt még ma is teszik. De
azért a jubileum csak megtartatott, mert a népnek józan
esze belátja, hogy mit akarnak ezek, kik magokat különös
kedvteléssel ,Huss fiainak' nevezik.
— Az O'Connell-ünnep Dublinban a nagy férfiúhoz méltóan megilletett. De Róma sem feledkezett meg nagy fiáról.
Az irhoni collegium templomában, hol végrendeletének
egyik pontja értelmében szive nyugszik, ünnepélyes isteni
tisztelet tartatott, egyházi szónoklattal. Ezután a szentatya
a collegium növendékeit fogadta s hathatós beszédben arra
inté őket, hogy nagy honfitársuk példáját kövessék. Genuában az ,11 Cittadino' czimü kath. lap gyűjtést indított meg
oly czélból, hogy azon a házon, melyben O'Connell meghalt,
ez esemény emléke márványtábla által örökittessék meg. —
Manning érsek f. hó 10-én alapkövét tette le egy, sz. Bonifácz tiszteletére s a londoni németek számára emelendő templomnak. Az alapkőbe letett okmány mondja, hogy a templom olyankor építtetett, midőn Németországban rosz idők
jártak a kath. egyházra, a német püspökök fogva vannak s
a poseni érsek börtönben vette a bibornoki kalapot. Alkalmi
beszédében kiemelte a bibornok, hogy folytonosan számos felvételi folyamodvány érkezik hozzá német papok s
apáczáktól.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig
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Krisztus a történelemben.
(Folytatás.)

Képzelje el, aki tudja ; ele én nem tudom elgondolni s elhinni, h o g y valakire ily tan nevezett varázserővel birt volna, mint puszta emberi bölcselet, fensőbb hatalom közreműködése nélkül. H a pedig valaki mint puszta emberi t a n t fogadá el azt,
hihetlen, mert esztelen dolgot követ vala el. Minth o g y pedig ama t a n t elfogadá a világ: milliók
homlokára az oktalanság és őrültség bélyegét kellene s ü t n ü n k , ha azon feltevést megengedjük, h o g y
az evangeliumi t a n t azok puszta emberi bölcselet
g y a n á n t fogadák el ; mert hivének, a titkokban remélének s meghódolának az evangeliumi parancsok
szigorának minden igaz ok, indok és kezesség nélkül.
Annálfogva pusztán a t a n b a n hiába keressük
a g y o r s és általános elterjedésnek o k á t ; sőt i n k á b b
azon ellentét miatt, melybe az a p o g á n y o k elvakult
elméjével s a bűn által végkép megromlott szivvel
j ö t t : mint puszta emberi bölcselet elterjedésre s elfogadásra nem is számolhatott. Amit az evangeliumbeli Simeon jóslati pillantással Jézusról m o n d :
Signum, cui contradicetur, jelül tétetett, melynek
ellen fog a világ mondani, — t a n í t á s á r a is épugy
lehet alkalmazni. Az igazságnak a hazugság, a világosságnak a sötétség, a szentségnek a bűnös szenvedély — ellenmondanak örökké. Ez ellentétek
kiegyeztethetlenek emberi hatalom által ; de Isten
által mégis kiegyeztethetők. S valóban az apostolok által hirdetett u j vallástanok „ b o t r á n y " - és
„esztelenségnek" tíinének fel a tévely és bűnben
elfogult világ előtt. Festus például a p o g á n y proconsul, „esztelennek" mondja Sz. Pált, midőn ez
előtte szokott lelkesedéssel a személyével történt
csudáról s a ker. igazságról értekezik.
É s mégis
Apóst. Csel. 26, 24.

„ez esztelenség" hóditá meg a világot! Az apostolok a világ n a g y tengerébe eresztik a hálót, s az
emberek n a g y sokasága m e g h a g y j a m a g á t fogatni
általa, s a mi leginkább csodálatraméltó, még a legnevezetesb bölcsészek i s , s miután fogva vannak,
csak a z u t á n l á t j á k be n a g y csudálattal, h o g y ráj o k nem halál, hanem igaz élet v á r : csak a k k o r
érzik az u j állapot édes gyönyöreit, melyekről sejtelmök sem vala. Akkor n y i l n a k meg szemeik s
győződnek meg arról, h o g y nem esztelenség s botr á n y az, mit eddig a n n a k néztek, hanem isteni bölcseség, akkor g y u l a d n a k az eddig ismeretlen Isten
szeretetére s abból minden szenyedés, fájdalom és
balsors, sőt maga a halál elviselésére.
í m e ez történt s történik századról századra, s
én kérdem : ki késziti elő külsőleg az embereket e
n a g y f o r d u l a t r a ? Ki h a j t j a végre a z t ? Ki oszlatja
el a tévedés és h a z u g s á g sötét fellegét a szellem
egéről? Ki oldja fel a lelket a bűn és szenvedélyek
lánczai alól ? Ki erősiti s nemesiti meg az akaratot,
h o g y ne roszra, hanem i n k á b b jóra határozza el
m a g á t ? Az emberi nyelv, ész s természet hatalma-e ?
Azok, kik Gribbon 3) példájára természetes
okokból m a g y a r á z g a t j á k ki ezen általunk feltárt
t é n y t a világtörténetből, s a mohamedanismus szintén rövid idő alatt történt n a g y m é r v ű elterjedésében
h a s o n m á s r a u t a l n a k minket, nem gondolják meg,
h o g y a p á r h u z a m o t igazságtalanul, mert történeti
alap nélkül állítják fel. Mert micsoda hasonlóság
és p á r h u z a m van az igazság és tévely; a gyengeség és hatalom ; az erőtlenség és durva erőszak ; az
emberi alacsonyság és emberi t e k i n t é l y ; továbbá
az emberi gyarlóság dédelgése s az a n n a k n a g y áldozattal j á r ó egyensúlyozására sőt megtörésére
a

) V. ö. Sz. Ágost, de civ. Dei. XXII. 5. 3) Geschichte
des Verfalles des Weström. Reiches I, lő fej.
14

1 1 4

épített számítás és végre a ker. és a politikai vértan u k között ? A kereszténység apostolai nem békét,
hanem háborút izentek a megromlott emberi természetnek. Azok eképen beszéltek: ész alázd meg
magad, s te sziv zabolázd meg a bűnös kivánságot.
A mohamedanismus és protestantismus apostolai
ellenben szabad pórázra engedék mindkettőt. Amazok minden emberi segély nélkül, sőt a világ által
működésök elé görditett legnagyobb akadályok
közt alkoták meg halhatatlan művöket ; ezek hatalomra támaszkodva, jobban mondva nem ők, hanem érdekpolitikából, magok a fejedelmek honositák meg erőszakkal nevezett vallásrendszereket. 4 )
A mi vértanúink az igazságért hozandó áldozat
nyugodt öntudatában, önkényt, senki részvétére
sem számitva, sőt a közvélemény gunynyilai s megvetésének kitéve életszentség hirében halának meg,
nem szórványosan, bizonyos időben, hanem az
egész föld kerekségén, századokon keresztül, mindig,
folytonosan. 5 ) Mit mondjunk ellenben, miként jellemezzük a protesta litis mus és mahomedanismus
politikai vértanúit? Mint szentek halának-e el?
De h á t mutassák elő nekünk szent vértanúik névsorát? í r j á k meg számunkra éltök történetét, hadd
4
) II. Frigyes porosz király következőleg nyilatkozik
a protestantismus elterjedése okairól: „Si l'on veut reduire
les causes du progrès de la reforme à des principes simples,
on verra, qu'en Allemagne ce fut l'ouvrage do l'intérêt, en
Angleterre celui de l'amour, et en France de la nouveauté".
Mémoires de Brandenbourg. — Hasonló nyilatkozatokkal
más nevezetes irók vallomásaiban is találkozunk : Érdek
alapitotta meg a protestantismust mindenütt.
5
) „Da ist kein Rausch des Fanatismus, sondern die
höchste Besonnenheit, Klarheit und Rahe des Geistes ; keine
starre, stolze, kalte Empfindungslosigkeit; sie werden vielmehr oftmals zur Standhaftigkeit und Verachtung von
Schmerz und Tod ermahnt; da ist kein stürmisches Aufsuchen und Herausfordern der Verfolgung ; sie fliehen vielmehr, wo keine höhere Pflicht die Flucht verbietet, und
vertrauen keineswegs der eigenen Kraft. Sie sterben nicht
f ü r Ideen allein, sondern für Thatsachen, welche sie wohl
hatten prüfen müssen, ehe sie sich für den Glauben an dieselben entschieden und ihr Blut vergossen, da sie grösstentheils aus dem Juden- und Heidenthum herüber gekommen
wareu, von deren Falschheit sie mit Evidenz hätten überführt werden können. Da sehen wir eine Standhaftigkeit,
die durch drei Jahrhunderte hindurch ungebrochen w ä h r t . .
bei allem Wechsel äusserer Verhältnisse und innerer Stimmung, in der Verborgenheit, fern von den Glaubensgenossen,
wo das Bekenntniss keinen Ruhm und der Abfall keine
Schmach bringen konnte, wo der Beifall des Volkes, die
Achtung ihrer heidnischen Verwandten, die Gunst der Behörden und die Huld des Kaisers in Verbindung mit so
vielen zeitlichen Vortheilen einen reichen Ersatz boten fűiden Tadel, dem man sich durch den Abfall von Seite der
Christen aussetzte.... Der Fanatismus erscheint nur sporadisch, währt nur kurze Zeit, ergreift nur Wenige ; hier
dagegen erscheint Standhaftigkeit in Millionen und Millionen durch Jahrhunderte auf der ganzen Erde". Hettinger :
Apol. d. Christenth. I, 2. 425—26 1.

épüljünk tiszteletreméltó erényeiken ? ! Hadd lássuk :
oda nyujták-e fejeiket nyugodtan, félelem nélkül, önkényt akkor is, midőn hitvallásuk megtagadását ki
nem kötő feltétel alatt is megszabadulhattak volna a
haláltól? 6) H á n y a n , mikor, hol s miért hullottak'el a
vérpadon ? Ah, ami vértanúinkat, nem ilyeneknek ismeri a történet. Ezek Annak kinyomatát viselik,
Annak dicső jelleniképét sugároztatják vissza életben és halálban, a ki először halt, meg e földön az
igazságért. Nyugodtan, ellenségeik és hóhéraikért
imádkozva halnak el, ajkaikon a szeretet és megbocsátás s nem a gyűlölet és boszu kitörő szavaival.
Nincsen tehát alapja ama párhuzamnak, melyet a hitetlenség egyfelől a kereszténység, másfelől meg a mohamedanismus, vagy a protestantismus elterjedésének módja közt von. Hála a történeti tudomány előhaladásának, ma már e kérdés
teljesen tisztázva van. Következésképen az ez alapon támasztott ellenvetésnek nincs többé a tudományos világban jelentősége.
Ha pedig igy áll a dolog, akkor a ker. vallásnak a felsorolt nehéz viszonyok közt történt gyors
és általános elterjedése páratlan tény a világtörténelemben, melynek okszerű ki magyarázása kizárólag csak természetfeletti hatalom közbejöttének
feltevése által lehetséges. Minden más, természetes
okokból kiinduló megfejtési mód hiu, hiábavaló törekvés. Ama fensőbb hatalom pedig azon Jézus hatalma volt, kinek mindenek alá vannak vetve; ki
az emberi ész, sziv és akarat felett uralkodik ép ugy,
tr

rr

mint a természet felett. Igen, 0 , egyedül 0 lehetett
az, ki abbeli igéretét valósithatá, hogy egyháza a
mustármaghoz hasonlóan nagy, terjedelmes fává
növi ki magát majd csakhamar, melynek ágai kiterjednek a világ egyik szélétől a másikig. 7 ) Es
„ E n ha felmagasztaltatom a földről, mindent magamhoz vonzok". O ruházá fel apostolait csodahatalommal; Ő világositá fel kegyelmével a szerencsétlen elvakult elmét, inditá
jóra s erősité meg
rr
abban az akaratot ; végre O gyulasztá maga irányában szeretetre a keresztények sziveit, s hevité bátor
kitartásra a küzdelem, szenvedés és halál szomorú
napjaiban. A keresztény vallás csudálatos elterjedése Jézus műve vala az égben, gyönge emberek
által a földön. Erőtlen, tudatlan emberek által
alázta meg az emberi gőg és bűn hatalmát.
Másik, előbbihez hasonló tény az uj emberiség
történetében, a keresztény vallás, vagyis a her. egy6
7

) V. ö. Cyprian. Die exhort, martyr, p. 271.
) V. ö. Máté 13, 32.
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ház fenállása ugyanazon viszonyok közt, mint minők közt
az megalakult, kezdőt óta mai napig. E tény jelentősége
leginkább abban rejlik, hogy az előbbit megerősiti s annak
mintegy kiegészítéséül szolgál, feltéve természetesen, hogy
e második tény közelebbi vizsgálata annak nem természetes, hanem természetfeletti okait állapítja meg ; mert ha Jézus müve nem maradt volna fen, hanem az első századok
vértanúival az is elvérzett, elenyészett volna végképen : akkor természetesen nem volna miért dicsekedni azzal, amit
„dies delevit". Akkor Krisztus nagyon gyönge Istennek bizonyította volna be magát.
Hogy olvasóim a kérdésben levő tényről meggyőződjenek, mindenek előtt arra vagyok bátor figyelmeztetni, hogy
a kereszténység megalapítása, illetőleg Krisztus megjelenése
óta máig 1875 év telt el. Tehát oly időszak, meddig semminémü emberi mü, semminemű ország vagy birodalom nem
állott fen. Már ez magában véve elég figyelmet kelthet a
történetbuvárban ; pedig ezzel tulajdonképen még semmit
sem mondottunk. A csudálatos s talányszerü a dologban
először az, hogy az egyház vagyis a Jézus által alapított
lelki birodalom itt e földön, átalában szólva minden emberi
segély nélkül, sőt minden ellene s megbuktatására összeesküdött hatalmasságok daczára áll fen. Másodszor lényegében változatlanul, eredeti ifjúsága és épségében, dicsősége és
szépségében állott fen mindig s áll fen ma is, tanban, intézményben és egyházi szervezetben ugyanazon életképességet
s hatalmat nyilatkoztatva az emberek szellemére, mint minőt
az első századokban kifejtett. Müvei s alkotásaiban ; szellemében és jellemében ugyanazon szentség, szeretet s áldozatkészség ihlete vonul végig ma, mint tegnap és századok előtt.
(Folyt, köv.)

A bois d'hainei élő kereszt.
Zárszó.
Ez tehát a bois d'hainei stigraatizált és ekstatikus
leány ; ez azon csudálatos kép, melyet csak Isten rajzolhatott ; ez azon élő kereszt, melyet nem emberi kéz, hanem
azon mennyei Atya állított fel a mai hithideg és élvsovár
világ közepette, ki 1800 év előtt egyszülött Fiát adta értünk,
adta a legkínosabb halálra, a kereszt halálára. Midőn az Ur
Isten szent Fiának, Krisztus Jézusnak áldozathalála a hálátlan emberek előtt már-már feledésbe menni látszik, az
irgalmas Isten a stigmatizáltak egész lánczsorát állítja
elénk, s e lánczsornak egyik szeme: Lateau Luiza. E szenvedő leány nem csak a lelkek világát, a túlvilágot varázsolja elénk ekstazisában és természetfölötti életében ; nem
csak Krisztus Jézusnak érettünk viselt sebeit, szenvedését
és halálát láttatja vérző stigmáiban, halálhörgése és haldoklásában ; hanem egyszersmind az isteni Megváltó mély
alázatosságának, engedelmességének és szelidségének is
meghatóan szép példáját nyújtja.
Ha kérdezik őt, hogy mivel tehetnének neki valami
örömet, azt kéri csupán, hogy érette imádkozzanak. És ha
valamely áldozár azt mondja neki, hogy érette a sz. misét
fogja felajánlani, hálája oly benső, oly érzékenyítő, melyhez hasonló alig képzelhető. Szegény ő és szegény az egész
Lateau-család ; de a látogatóktól a világért sem fogadnak el
semmit, épen semmit. Lateau anya már többeket utasított

ki házából, kik, habár a legjobb szándékkal, neki segélyt
nyújtani akartak. O és leányai igen nagy bajnak tekintik
azt, hogy házuk a látogatóktól mintegy ostromolva van. Az
anya többször nyilvánította, hogy az emberektől sem ö, sem
gyermekei soha mit sem kértek; hogy Luiza megtekintésére senkit sem hivtak, hogy ő csak azt óhajtja, miszerint a
házból mindnyájan kitakarodjanak és hozzá többé ne is
jöjjenek, hogy ö gyermekeivel együtt nyugodtan dolgozhassak. Nehezökre esik nekik, a világtól előbb nem ismertokn ek, sőt elhanyagoltaknak, hogy most sok és fényes látogató veszi ostrom alá szegény házukat, és azért Luiza anyjának nem is igen lehetett rosz néven venni, hahogy a számos idegent hidegen, sőt csaknem mogorván fogadta. Azon
sem csudálkozhatunk, hogy a szegény anya és leányai forró
könyek között borultak a tournayi püspök lábai elé és tőle
csak azt kérték : tegye meg, hogy az előbbi csend és nyugalom házacskájokba ismét visszatérjen. Miért is nagy f á radságba került, mig a szegény, csendszerető özvegy arra
volt birható, hogy a vizsgáló-bizottságot házában működni
megengedje.
Az anya tavai az örökkévalóságbaköltözött; de Luiza
és két nővére még máig is él. Láthatja őtet. mindenki, vallás- és nemzetiségi különbség nélkül. De minthogy az oda
tódulók száma roppant nagy és Luiza szobácskája igen kicsiny, néhány hónappal előbb kell írni Niels urnák, ki is
meghatározza azon pénteket, melyen bejuthatni; a levél igy
intézendő: Monsieur le Curé P. Niels, à Bois d'Haine, près
Manage, Belgique. Megtörtént ugyanis már több ízben, hogy
messze földről jöttek eleve be nem jelentett látogatók Bois
d'IIainebe és Lüizát az ekstazisban még sem láthatták ;
mások pedig több hetet töltöttek Manageban, (Bois d'IIaineban szállást kapni nem igen lehetvén) és czéljukat még
sem érhették el. Luiza szobájába pénteken csak 18 egyén
bocsáttatik be, mig a mult évben hetenkint 200—300-an is
elutasittattak.
A Bois d'Hainehez eső legközelebbi pósta- és vaspályaállomásnak neve: Manage. Innen az ut egész Bois d'Haineig szép ny árfákkal van beültetve, mintegy 15 perczigtart
és a Scailly kastély mellett, mely Dechamps Adolf, volt
belga minister-elnöknek és a mechelni érsek fivérének sajátja, vezet el. Bois d'Haine vidéke nagyon termékeny és
ipara igen virágzó. A faluk egymáshoz közel vannak és a
belga nép jó módjáról tanúskodnak. Bois d'Haine külseje
is azt mutatja, hogy lakói szorgalmas és módos földművesek. A falun kivül van sz. Hubert kápolnája és ennek tőszomszédságában van a Lateau-féle lakház. E szegény családnak házacskája, melynek teteje vörös cseréppel van
födve, az ereszig mintegy 10 láb magasságú és egész homlokzata 3 ölnyi hoszuságu lehet. E szegény lakást azon ur,
kinél Luiza atyja egykor dolgozott, a kert felé későbben
kissé megnagyobbittatta. A homlokzatnak közepén van az
ajtó, e mellett kétfelől meglehetősen nagy, vasrácsokkal és
zöld táblákkal ellátott két ablak. Az egész házacska a látogatóban azon benyomást hagyja, hogy ott szorgalmas és
megelégedett, bár szegény család lakik, mely csekély vagyonát a legnagyobb tisztaságban tartja. — A háztól jobbra
mintegy 50 lépésnyi távolban vagyon a vaspálya ; valamivel mélyebben, mint a házacska és attól mintegy 5 percznyi
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előtt hason csuszó-mászó s a ,Reptilienfond'-ból nyilvánosan
táplált állatok, mig mások csak titokban élvezik e jótéteményt, s gyakran megesik, hogy épen a .legdemocraticusabb',
azaz a legfelforgatóbb lapok Bismarcknak fizetett szolgái,
melyek épen az által, kogy otthon a forradalmat szitják, a
kanczellár titkos terveit segitik elő.; mi szintén igen becses
adalék a ,liberalismusnak' jellemzésére.
Sokan mondták már, s némileg talán maga is hiszi,
miszerint Bismarck különféle ,küldetéseinek' egyik legkiválóbbika az, hogy a liberalismust az által tegye hitelvesztetté s gyűlöltté, hogy oktalan-, romlott- s hazugvoltát fényes vonásokban kimutassa. Mondhatni : ha ez csakugyan
egyik küldetése, akkor tökéletesen, sőt kitünőleg teljesiti. A
liberális rendszernek ^alladiumát tudvalevőleg az u. n. alkotmányos biztosítékok' képezik, melyek ezelőtt nyolezvan
évvel forradalmi uton szereztettek s alapíttattak meg, Európának legtöbb államában. E biztosítékokról okos s tapasztalt férfiak már régen megmondták, hogy azok semmit sem
.biztosítanak',
mint a gonosz és dicsvágyó kisebbségnek
A ,szabadelvű' Journalismus s napszámosai,
(Vége.)
folytonos támadásait a nyugodt többség érdekei ellen, s hogy
Az eddig ecsetelt gonosz s becstelen üzelmek, minden végeredményök az leszen, hogy az államokat vagy az olierkölcsrontó következményeivel együtt, s épen ezek miatt oly g a r c h i e s [despotismus, vagy a byzantinismus karjaiba űzelviselhetleneknek látszanak már minden, csak félig meddig zék. Megmondák ezak, hogy e .biztosítékok' gy akorlatilag
de szavuk nem t a is becsületes gondolkozású német ember előtt, hogy nem rit- mi egyebek, mint mindannyi fictio....
lált
hitelt,
mert
e
.biztosítékok'
jós
roszhiszemü védői
kán oly lapokban is találni már heves kifakadásokat ellenök,
egyre
csak
azt
válaszolák,
hogy
mindez
lehetetlen
ameddig
melyek különben épen nem számithatók a mérsékeltek,
reactionariusok, vagy épenséggel ultramontánok közé, h a - a szabad sajtó utján az érett közvélemény uralkodik
nem .liberálisok' a szónak legvakmerőbb, legszélesebb értelA gyakorlat azonban nagyon is igazat adott ezen j ó mében. Igy mondá a ,Köln. Ztg.1 nem régen: „A sajtónak zan, előrelátó elméknek, s a mik a politika terén még csak
romlottsága kevés év alatt oly fokra hágott nálunk, mint
legújabban, a legutolsó évtizedekben is történtek, nevezetes
soha másutt. Tökéletes rendszerré fajult". S a ,Nat. Ztg.1,
világosságot deritettek ezen ,biztosítékok1-ra. A koronáknak
igy nyilatkozik : „Hogy végre valahára a napi sajtó terén
,nem-felelős' volta, melyet a liberális rendszer első sorban is
űzött briggantagiónak is vége vetessék, nincs más eszköz,
.biztosit', különösen kitűnik X. Károly, Lajos Fülöp, I I I .
mint Bismarck berezeg sajtóhivatalának egy emberig való
Napoleon, a göröghoni I. Otto, a spanyol II. Izabella s még
kiirtása".
néhány másnak esetében, mely mindannyiszor azt mutatta,
Ez tehát azon tisztaság, melylyel .a közvélemény hogy az egész nem-falelösség semmi egyéb, mint fictio iuris.
papjai' — mint magokat nevezik, a német birodalomban h i - Ellenben a ministereknek felelőssége, melyet ugyancsak az
vatásukat' teljesitik. És ezek a megvásárlóit lelkek, megvá- alkotmányok is a lehető legerélyesebben ,biztosítanak', mindsárolva azon a pénzen, melyet az erősebb a gyengébbiktől eddig a népek nyilt kárára s veszedelmére feltalált, haszonelrabolt, a tizenkilenczodik századnak ezen arczátlan phari- talan, nevetséges komédiának bizonyult ; — avagy talán
zaeusai, még elég vakmerők, hogy egy egy Diogenes vagy nem igaz? . . . . Ezek után aztán ne is beszéljünk a ,népfel Kratesnek komolyságával leczkéket osztogassanak Európá- ség'-röl, melyet az alkotmányok szintén .biztosítanak', s a vának az evangeliumi erkölcstanról, vagy a humanitas köve- lasztásoknál gyakorlandó szavazási jogba helyeznek ; mert
bizony alig van talán állam, melyben egyegy fondorkodó
telményeiről; leczkéket még a katholikus egyháznak is, —
ministernek
üzelmei s erőszakoskodásai e jogot is, esetről
s mi még ennél is nevetségesebb : mindig találnak bolondoesetre, visszataszító színpadi bohózattá ne alacsonyítanák.
kat — a ,müveit, intelligens, felvilágosodott osztály' tagjait,
kik leczkéiket nyitott fülekkel s bámulatra kitárt szájjal
Maradt tehát még azon .biztosíték', melyet az .intellifogadják.
gens osztályok' valamennyi közül legtöbbre becsültek, t. i.
Igaz, hogy arra is, miszerint ez irkászoknak hazug te- a szabad sajtó, melyet a közvélemény tormészetes nyilatkozkintélye Európaszerte terjesztessék s fentartassék, a .Repti- ványának tartanak, s a társadalom negyedik hatalmi tényezőlienfond'-nak nagy befolyása van ; mert mindenütt Európá- jének nevezgetni szeretnek. Mit ér ez a .biztosíték', azt egyes
furfangos kormányzók, kiválólag III. Napoleon, már régebban vannak lapok, melyek azért fizettetnek, hogy Bismarck
ben megmutatták, hogy t. i. azt lehet belőle csinálni, amit
lapjainak viszhangját képezzék. Vannak ilyenek Francziaaz
ember akar, s hogy mi sem könnyebb, mint ezen .biztosíországbau, kiváltképen pedig Ausztriában s Oroszországban,
s mindezek a .nagy' kanczellárnak dicsőségét zengedezik,azon tékot' is épen saját torzképévé alakitani át. De a kiknek még
tactus szerint, melyet Berlinben adnak, s annyi buzgósággal, igy sem nyíltak meg szemeik, azoknak számára jött Bismarck,
amennyi az onnan folyóvá tett tallérok mennyiségének meg- az ő ,alkotmányos' császárságával s azon ismeretes tiszteletfelel. Vannak ezek közt notorius ,Reptiliák\ a kanczellár tel, melylyel annak törvényei s mindenféle .biztosítékai,

távolaágban fekszik a tulajdonképeni falu, szép, újonnan
épült, c3ucs-ives templomával, mely körül csinos házak és
telkek állanak. A templom legnagyobb részt azon pénzadományokból lett felépitve, melyeket Luizának látogatói ezen
czélra a plébánosnál hagytak.
Luizának szobácskája mintegy másfél öl hoszu és hét
láb széles lehet. Ablaka a kertbe szolgál, s ez ablak átellenében van egy keskeny vaságy. Az ágy feje fölött egy kis
állvány van alkalmazva, melyen virágok között a boldogságos Szűznek és sz. Alajosnak gipsz-szobrai vannak elhelyezve. Ez állvány alatt rézzel kivert, fekete, a szentatya
által megszentelt kereszt függ Rómából ; a kereszt mellett
néhány képecske. Balra az ajtótól van egy igen kicsiny tűzhely, melyen sz. Péter apostolnak bronzszobra áll. Fölötte a
felfeszitett Üdvözitőnek egy fényképe, IX. Piusnak egy
photograph iája és a töviskoronázott szentséges fejnek képe
látható. Igy volt az 1874-ben.
(véSe köv0
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iránt viseltetik. Nem is szólunk azon modorról, melylyel az
alkotmányt megváltoztatja, megnyirbálja, toldozza-foldozza,
lábbal tapodja s irántai megvetését minden alkalommal
köztudomásra hozza, hanem csak arx-a fordítjuk t. olvasóink
figyelmét, mit csinál a szabad sajtóval, ezen állitólagosan oly hatalmas ,biztositék'-kal, mely nélkül, a fictio szerint, alkotmányos rendszer nem is képzelhető. Reptilienfond-ja, s hova ez nem hatolhat, törvényszékei segítségével odáig vitte a dolgot, hogy voltaképen csak ö az egyetlen
egy szabad s független újságíró Németországban ; ö csinálja a
közvéleményt, ö igazgatja, ö uralkodik felette; s nem csak
saját birodalma — mert csakugyan az övé — határain belül, hanem messze azokon tul is oly hatalmat gyakorol e
.hatodik nagyhatalom' felett, melyet nem egy ministercollegája, bel- s külföldön egyaránt keservesen irigyelhet s irigyel is tőle.
S ime! mindamellett épen az általa annyira meggyalázott liberalismus az, Némothonban s azon kivül, mely öt
bámulja, dicséri, magasztalja, mint egy liberális államférfiunak mintaképét, mint a földgömb legtökéletesb liberális emberét, mint az államári ügyesség felülmulhatlan eszményképét, szóval mint a mai liberalismusnak personificatióját, legtökéletesebb személyesitőjét. S ezért nincs is liberális ember
Európában, a liberális katholikustól kezdve le a szintén liberális socialistáig, ki ezen német bálvány előtt térdre ne
esnék s tehetségéhez képest egy kis tömjént neki hinteni ne
iparkodnék.
De mi következik ezen különös tapasztalatból?
Az, hogy a liberalismus igen könnyen meg tud barátkozni, sőt szövetkezni még a leggyülöletesebb despotismussal is, mihelyt az a keresztény szabadságot üldözi ; — az,
hogy a mai liberalismus részéről Bismarck iránt tanusitott
szolgalelkü hódolatnak fő, ha nem egyedüli oka s kútforrása
azon folytonos zaklattatás, melyben a katholikus egyházat
részesiti; — következik végre az, hogy napjaink nyomorult liberalismusa megbocsátja a legundokabb szellemi romlottságot, megbocsátja a legerőszakoskodóbb zsarnokságot,
meg a hatalmasaknak minden fondorkodásait, melyekkel a
polgári szabadság úgynevezett biztosítékait nevetségesekké
teszik; — csakhogy mind e romlottság, e zsarnokság, e hazugság fejében a katholikus egyház, első sorban annak feje,
a római pápa üldöztessék s zaklattassék !
íme a liberalismus civilisatiója, becsülete, szabadságérzete ! — Posuimus mendacium spem nostram, et mendacio
protecti sumus!
c. c.

gyent hozunk a magyar névre, ez már undort gerjesztő tény,
melyre válaszolni nem is azért tartjuk méltónak, mintha a
katholícismust, különösen a clerust ellenében védeni szükségesnek tartanók, hanem inkább azért, hogy párhuzamot
vonjunk a liberálisok és katholikusok loyalitása közt, s hogy
az előbbi iránt még megvetésünket is fejezzük ki.
A naponkint politikai hitvallását változtató ,P. Napló'
minthogy nem talál rajtunk semmi más korholni valót, hogy
mégis mindennap legyen mit megjegyezni felőlünk, legközelebb a felett botránkozott meg, hogy biboros főpapunk egy
diszebéd alkalmával, melyen ő szentsége bécsi nuntiusa is
jelen volt, előbb a pápát köszöntette fel és csak azután felséges Urunkat. „A magyar primás, úgymond, követi a dublini példát, amit restelhet minden magyar ember. A magyar
herczegprimás is előbb köszönti fel a pápát, mint a királyt,
épugy mint Dublinben történt" ; ami nem mást akar jelenteni, mint vádat a magyar főpapság loyalitása ellen, mintha
a magyar főpapság, köztük a bibornok-érsek, kevesebb hűséggel és ragaszkodással viseltetnék a fejedelem, mint magyar király iránt, mintsem a pápa, mint az egyház feje
iránt ; mintha egyedül a liberalismus kiváltságos ismertető
jellege lenne a hűség, a tántorithatlan ragaszkodás a törvényes fejedelem iránt, mintha megbecstelenítő, vagy valaha
káros lett volna a nemzetre, hogy a magyar kath. egyház
törhetlen hűséggel ragaszkodott sz. Péter trónjához és a boldogság s becsülés a nemzet iránt csak azóta keletkezett volna,
hogy a liberalismus zsoldosai az egyházi forradalom magvát hazánkban is elhinteni törekednek.

E nemtelen insinuatióra nincsen más szavunk, mint a
mély megvetés azok részére, kik a nemzetet ily módon akarják feldühíteni a katholikusok ellen. Ha volt valaha és van
mai napig hűség és ragaszkodás felséges Urunk és dynastiája iránt, az bizonyára nem máshol, mint a katholikusok
közt található fel. A katholikusok minden figyelmeztetést az
uralkodó iránti hűségre és ragaszkodásra a legjogosabban
utasíthatnak vissza, jöjjön az bárkitől, bármely oldalról,
annál inkább tehetik pedig azt, ha oly oldalról jön, melyen
a ,Pesti Napló' is áll.
Tekintve ugyanis a katholikusok és liberálisok loyalitását, e kettő közt oly nagy különbség tűnik fel, mint az
igazság és hazugság, mint a becsületesség és becstelenség,
mint a szilárd jellemesség és a jellemtelenség közt. A kath.
ember, pap vagy világi, épen azért, mert katholikus loyalis,
hü, ragaszkodó törvényes felsőbbségéhez ; a liberális pedig
épen azért, mert liberális, hütelen is, kész fejedelmét bármely pillanatban elárulni. A katholikus épen azért, mert hü
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
a pápához, hű fejedelméhez is; a liberális épen azért, mert
Pest, augusztus 18. A p s e u d o-l o y a 1 i s o k e r k ö l - ellensége a pápának, a fejedelem iránti hűséget is csak külc s i f e l h á b o r o d á s a . Nem mozdulhatunk, nem tehetünk szinből tartja meg, csak addig, mig a liberalismussal elválegy lépést sem, akár jobbra, akár balra, nem nyilatkozha- hatlanul összeforrt forradalmi eszméknek győzelmét ki nem
tunk akár politikai, akár egyházi tekintetben anélkül, hogy vivhatja; de midőn e pillanat elérkezett, álezáját leveti és
tetteink, szavaink, már mint katholikusokéi a liberalismus hűtlenségében épen oly szemtelenül tetszeleg magával, mint
részéről commentárokkal nem kisértetnének. De még az tetszelgett ezelőtt kétszinüségében.
csak hagyján, ha szavainkat és tetteinket commentálják, de
A történelem végtelen sorozatát mutatja fel az esemémikor e commentálás folyton gyűlöletes szinben tüntet fel nyeknek, melyek állításunkat igazolják. A dynasticus hűbennünket, midőn legnyíltabb tetteink és szavaink a leg- ség, a fejedelem iránti tisztelet mindig ott virágzott legdunemtelenebb gyanúsításokra használtatnak fel ellenünk, mi- sabban, hol a pápa iránti tisztelet mély gyökeret vert, hol a
dőn ugy állíttatunk a nemzet ítélőszéke elé, mint kik szé- katholicismus elvei voltak irányadók ; nem a pápa tisztelői,
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nem azok, kik a katholicismus elvei előtt meghajoltak, voltak szerzői a világot felforgató, a trónokat megdöntő forradalmaknak, hanem azok, kik mindkettőnek halálos ellenségei. A 48-ki forradalom alatt is a habsburgi dynastiát nem
azok detronisálták, kik sz. Péter székéhez sziwel, lélekkel
ragaszkodtak, hanem azok, kik a mai liberalismussal egyetemben sz. Péter szikláját ostromolták — hasztalanul, kik
büszkeségüknek tartják mai nap is, hogy ök a 48-ki politikai bölcsességnek örökösei, kik mai nap is, épen akkor,
midőn dölyfös felfuvalkodottságukban és qualificálhatlan
szemérmetlenségükben szégyennek bélyegezik az ország bíboros főpapjának eljárását az országra, kik mondjuk, mai nap
is dynasticus érzelmüeknek hirdetik magukat s ugyanakkor
áradoznak a republicanus intézmények magasztalásában.
Nem, nem az a szégyen a magyar nemzetre, nem azt
restelheti a nemzet, hogy egy egyházi ünnepélyen a pápa
követének jelenlétében az ország főpapja először az egyház
fejére mond köszöntést; ez, hogy minden mást mellőzzünk,
inkább a nemzet lovagiasságának, ildomosságának bizonyítéka, melynek tolmácsa ezúttal a magyar Sión első papja
volt ; hanem az a szégyen, hogy a magyar nemzet kebelében
akadnak, kik a nemzet nevében merészelnek beszélni, kik
feltolják magukat, mint a nemzet tolmácsai, oly műveletlen
modorban, mely a nemzet műveltségét sérti ; az szégyen a
magyar nemzetre, hogy tűri évtizeden keresztül, miszerint
nevében éretlen zsidó firk ászok, hitetlen szabadkőművesek
beszélhessenek, kik a nemzet közérzületével szemben elég
vakmerők az igazság arczulcsapásával a kath. papságot
arról vádolni, mintha dynasticus érzelmei legalább is gyanúsok lennének akkor, midőn nyilt titokként szerepel mindenki előtt, hogy a bün, melylyel másokat vádolnak, épen
ő rajtuk található fel, mert szabadkőműves buvhelyeik a
forradalom titkos műhelyei, hol épen a fejedelmi trónok felforgathatásának tervei kovácsoltatnak. Nem nagyon szokott
bennünket a kíváncsiság bántani, hogy fürkészszük, mi történik a szabadkőművesek bagoly odúikban, de a jelen váddal szemben nem mulaszthatjuk el azon aggodalmunkat kifejezni, váljon nem áll-e monarchiánk és dynastiánk valami
szabadkőműves meglepetés előestéjén, melynek elpalástolására repittetett a világba a fentebbi vád. Annyit mondhatunk, hogy ha a sötétség fiai, e pseudo-loyalisok csakugyan
ilyesmiben törnék fejüket, hogy ez esetben a katholikusokat
készen találják, midőn tántorithatlan hüségük és a dynastiáért mindent áldozni kész nagylelkűségük ismét ki fogna
tűnni; de ki fogna tűnni egyúttal a már csakis az önkénytesen vakoskodók előtt ismeretlen liberálisok turpissága, hogy
megvettessenek mindenki által épen ugy, mint megvettetnek ma már mindazok által, kik belátják, hogy a liberalismus által a nemzet kivetkőztetve ősi jelleméből, a zsidóság
által táplált szennyes önérdeknek dobatik oda áldozatul és
világszerte ismeretes, traditionalis dynasticus érzelmeitől
megfosztatik. Igenis, a vád, melylyel a liberalismus a katholikusok őszinte ragaszkodását az uralkodó felséges dynastia
iránt beszenyezni akarja, a vádlót magát illeti, sújtsa őt
érette a nemzet megérdemlett Ítélete és megvetése, melyet
iránta mi itt ezennel kifejezünk.
£
Esztergom.
S z é p ü n n e p é l y r ő l irok ma, melyet a , Religio' már előzetesen is jelzett, s a ,De ortn, pro-

gressuque Capellae Bakácsianae' czimü, itt nagy kedvesen
fogadtatott alkalmi iratnak alapos ismertetése által a maga
részéről is megünnepelt : értem a Bakácskápolnának ő Emja,
biboros herczegprimásunk általi újbóli beszentelését, miután
azt, nála úgyszólván második természetévé vált maecenasi
bőkezűségével, nem javittatá, nem helyreállittatá, hanem
azt merem mondani : másodszor is megalapitá, eddigi szegényes külsejét, tapasztalt s gyakorlott művészek közreműködése mellett, kik közül elég Lippert lovag urat, mint az
egésznek vezetőjét emlitenem, századokra kiható fénynyel
ujjá alakitá.
Nem lehet prózai, gyakorlatlan tollamnak feladata, a
kis kápolnán épannyi müizléssel mint sikerrel véghez vitt
restaurálási munkálatokat leírni ; hozzá sem értenék talán,
s jobban ugy sem tehetném, mint azt már Dankó ő mlga
fentemiitett iratának 20. lapján tevé; csak annyit jegyzek
meg, hogy legújabban több előkelő vendég fordulván meg Ő
Eminentiája udvarában, mindnyájan, kivétel nélkül csudálatukat fejezék ki a gyönyörű mű felett, s őszinte elismerésöket ő Emineutiájának, igazán herczegi bőkezűség által támogatott, magas finom müizlése iránt.
A kápolna körüli ünnepélyességek Nagyboldogasszony
napján fejeztettek be, midőn a B. Szűznek 1874-i májushó
14-e óta a keresztoltáron őrzött kegyelemképe, ünnepélyes
körmenettel régi, százados helyére, a kápolna főoltárára
vitetett vissza, s pedig ő Eminentiája által, sajátkezülog,
kit e megható ténykedésben a helybeli papságnak fényes
koszorúja s híveinek ezrei vevék körül, mindnyájan szívből
osztozkodván biboros főpapunknak ajtatos buzgóságában s
azon háladatos érzületben, melynek ezen tette által kifejezést
adni akart
Tudjuk ugyanis, mint Dankó praelatus irata 20. 1.
mondja: „Haud immemor (ő Emja) cuius ope valetudinem,
maxi mo in periculo positam die 24. Mártii in festő VII. dolorum B. M. V. 1872. adeptus esset, sanctuarium hoc non modo
repurgare, instaurare, verum etiam egregie ornare statuit" . . .
tudjuk, hogy miért adott ő hálát a szűz Anyának, s őszinte
szeretetünknél fogva mi is hálaimát rebegtünk, s szivünk
mélyéből jövőre is hathatós pártfogását kértük a Szeplőtelen Szűznek annak számára, quem Deus posuit regere Ecclesiam Strigoniensem, kire lelkünket bizta, kegyelmes főpásztorunk, hazánk biboros főpapja számára.
Emlitetlenül nem hagyhatom ez alkalommal ama fényes egyházi beszédet sem, melyet ugyancsak ő Eminentiája
Nagyboldogasszony napján, a kápolna körüli ünnepélyességek előtt tartott, s melybon, a ,Religio' olvasói előtt már több
példából ismeretes, fenségesen népszerű modorában a Bold.
Szüzet mint Magyarország Védasszonyát ecsetelte . . . .
Csuda-e ha sírva fakadtunk, hiszen a vallásos magyarnak
úgyszólván gyenge oldala az, melyet a bibornoknak gyújtó
ékesszólása érintett, midőn nagyszerű történelmi képben feltünteté, mi volt a Nagy Asszony mindig a magyarnak, hogy
tartotta fenn annyi balszerencse közt, hogy volt gyakran
egyedüli pártfogója, midőn a magasra felkorbácsolt hullámok feje felett már már összecsapni készültek; vajha a
magyar, a lovagias magyar szem előtt tartaná az enyészhetlen háladatosság ama kötelékét, mely mindezeknél fogva
nagy Védasszonyához fűzi öt !
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De nem nyugszik bíboros főpapunknak atyai gondoskodása most sem ; máris hallom, hogy ujabb szépítését tervezgeti basilicánknak, amennyiben annak előcsarnokában
Hunyady János s Széchy prímásnak szobrait felállíttatni
szándékszik. A terv részleteit még nem ismerem ; tekintve
azonban, mit egyéb templomok előcsarnokaiban láttam,
hogy például csak sz. Péterét emlitsem, mondhatom, hogy
ilyetén terv kivitele főtemplomunknak külső diszét is nagyszerűen emelné.
Egyéb újságok közöl megemlítem, hogy ő Excellentiája a pápai nuntius, Jacobini thess. érsek f. hó 13-án a
bécsi hajóval, mint a ,Religio1 már régebben jelentette volt,
Győrbe ment, honnan Pannonhalmára szándékozik. Ugyanaz
nap este tért vissza körünkbe, hoszabb, egészségi tekintetekből tett utazás után Danlcó apát-kanonok ő mlga, megrakottan, hogy ugy fejezzem ki magamat, műkincsekkel, s
megáldva — adja Isten ! — helyreállott, viruló egészséggel ;
— ugy legyen !
Poroszország.
A püspököknek magatart á s a a z u j , e g y h á z v a g y o n-k e z e 1 é s i t ö r v é n y n y e l s z e m b e n megérdemli, hogy figyelemmel kísérjük.
Azért is, miután e lapok 13. száma (102 1.) a münsteri püspöknek ez ügybeni nyilatkozványát hozta, ma a leölni érseknek egy körlevelét hozzuk megyéje papságához, melyben a
főpap ugyanezen fontos kérdésről következőleg nyilatkozik.
„Minthogy a hivatolt törvény már eredeti tervezetében is több tekintetben az egyháznak nem egy nagy horderejű jogát megsértette; nevezetesen vagyonának őt jogosan
megillető, s a porosz alkotmány által is biztosított, független
s önálló kezelését megvonta tőle, azért a poroszhoni kath.
egyháznak püspöki kara kötelességének tartotta jogi óvást
tenni ellene. Miután pedig ama tvjavaslat legújabban, több
pontban még élesebben fogalmazva, mint törvény kihirdettetett, s miután jelenleg annak gyakorlati kivitele forog
szóban, szükségesnek látjuk, azon magatartásra vonatkozólag, melyet e törvénynyel szemben ugy a ft. papságnak,
mint a világi híveknek elfoglalniok keilend, a következőket
köztudomásra hozni
„Ezen törvény a korábbi egyházpolitikai törvényekkel
abban találkozik, hogy szintúgy, mint azok, egyoldalulag,
az állami hatalom részéről egyházi ügyekben hozattak,
anélkül, hogy az egyház előleges értekezésre vagy közreműködésre szólittatott volna fel ; de viszont abban különbözik azoktól, hogy egyrészt nem az egyháznak legmagasabb
s legszentebb jogai, hanem csak világi birtokának kezelése
körül forog, mely, igaz, hogy fennállására s mennél terjedelmes müködhetésére nélkülözhetlen, — mig másrészt
az ezen törvény kivitelére a hívektől követelt közreműködés mit sem rejt magában, mit lelkismeretünknek már magában véve s minden körülmények közt tilosnak tekintenie
kellene, a miért az egyház a fenforgó esetben e közreműködést tűrheti. Ennélfogva a püspökök hasonlólag, mint az alpapság élhetnek azon jogokkal, melyeknek gyakorlatát e
törvény lehetségessé teszi, és tekintetbe véve a fenforgó
körülményeket, megengedhetik a katholikus községek tagjainak, hogy az egyházi vagyon kezelésében a szóban
forgó törvény határozmányai szerint részt vegyenek. Bízva
a katholikus híveknek annyiszor már tettel bebizonyított

egyházias érzületében s hűségében mely biztos következtetést enged arra, hogy egyházi gondnokokká s egyházközségi
képviselőkké csak oly férfiak fognak a törvény rendelkezésénél fogva megválasztatni, kiktől az egyházi vagyonnak
oly kezelése várható, minő anyaszentegyházunk elvei- s
törvényeinek megfelel ; s szem előtt tartva azon közel álló
veszélyt, hogy azon esetre, ha a hivek a választásokban nem
vennének részt vagy az esetleg rájuk eső választást nem
fogadnák el, az őseink által az egyháznak hagyományozott
vagyonnak kezelése egyháziatlan vagy épenséggel egyházellenes, talán még .ókatholikus' kezekbe kerülhetne, a poroszhoni kath. püspökök egyhangúlag nem csak lehetségesnek
ítélték a híveket ezen választásoknak foganatosítására, illetőleg elfogadására felhatalmazni, hanem még szükségét is
hangoztatják annak, hogy a hivek e választásoktól ne tartózkodjanak".
„Ennél fogva a plébános urakat s egyéb papokat arra
utasítunk, hogy nem csak a törvény által számukra kijelölt
holyet az egyháztanácsban foglalják el, hanem megfelelő
módon, ne az egyházi szószékről, hanem magán uton a híveket jelen instructio értelmében világosítsák fel, egyúttal arra
intvén s birván őket, hogy a többször említett választásokban
buzgón részt vegyenek, oda hatva, hogy az egyházi gondnokságba s az egyházközségi képviselőtestületbe csak egyházias érzelmű, kellőleg képesitett s lelkismeretes férfiak
választassanak bele, kikről bizton feltehető, hogy az egyházi
vagyont az egyház értelmében kezelni, rendelvényeit szem
előtt tartani s e vagyonnak az alapítványi okmányokban
kifejezett rendeltetését tisztelni fogják". — (Datum s aláirás.)
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 18. Cambodzsából (Indo-China) a következő statistikai kimutatást közli 1874-ikév végén Grosgeorge hittéritő :
A lakosság száma: hitetlenek 1,800,000, katholikusok
9.493. Megkereszteltettek : pogány felnőttek 182, keresztény kisdedek 406, pogány gyermekek 881. Hittéritők: 14,
catechisták 3, templomok és kápolnák 45, tanodák 4, növendékek 185.
Misner térítő legújabban Torompen városában telepedett le, melyet a király is székhelyül választott. Itt 2000
katholikusnál több találtatik.
19. A gaboni missio két kórházában 1874-ben 50—55
beteget ápolták a hittéri tök. Azonkivül 25 rabszolgát váltottak meg. Nem kell ehhez pénz ?
20. Köztudomásu dolog, hogy tavai Tonk-kingban valami 10,000 keresztény öletett meg, részint a francziák, részint a kath. hit elleni gyűlöletből. — Vajmi sok épületes
tüneménynyel találkozunk e hitvallók és vértanuk küzdelmei és szenvedései közt ! Ötvenhét keresztény vettetett börtönre, — irja a többi közt Gauthier püspök ur. Mielőtt ezek
kivégeztettek volna, ily felhívás intéztetett hozzájok : „A
ki menekülni akar a haláltól, keljen fel annak jeléül, hogy
megtagadta hitét !"
Egy férfiú és négy nő menté meg hite árán életét, s
ezek nyomban szabadon bocsáttattak. A többiek imádkozva
vezettettek a folyam partjára, s összekötöztetvén kezeik és lábaik, s egybefüzetvén egyik a másikkal, bedobattak a vízbe.
Bizonyos anya látván, hogy kisdedét el akarják tőle
venni, ezzel együtt önkényt beugrott a folyóba.
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Egy máa asszony, kinek azon feltét alatt, hahogy három kis gyermekét átengedi, megkegyelmezni akartak, semmikép sem akará a kegyelmet elfogadni ; azonnal meg is
öletett gyermekeivel együtt, kik térdeit szorosan átölelve
adták ki lelköket.
Egy fiatal embert hithagyásra akartak rábeszélni,
Edes anyja odaugrik s kebléhez szoritva őt felkiált : „Nem.
fiam, nem, te nem fogod hitedet megtagadni !" — „ — Nem,
anyám, nem, soha !" folel a fiu a meggyőződés erős hangján.
S anya és fiu azon pillanatban a halál martalékává lőnek . . .
Hét, tiz éves gyermekek, kik hitük árán megszabadulhattak
volna a haláltól, önkényt oda álltak megkötözött szülőik
mellé s kérték a pogányokat, hogy őket is öljék meg. Négy,
öt éves oly gyermekekről is beszélnek, kik látszólagos életmentőik karjaiból kiszöktek, hogy szülőikkel együtt halhassanak meg. — Szemtanuk beszélik, hogy egész keresztény oly hitközségek is találtattak, melyek fenszóval imádkozva mintegy körmenetileg mentek a halál karjaiba. —
Egy nő, négy fiatal gyermekek anyja beszéli Gauthier püspöknek, hogy férje folytonosan imádkozott, mielőtt lefejeztetett volna. Még az első bárdsuhintás után is folytatá imádságát, s azért a hóhérok dühösen megtámadták őt s a földre
döntvén hátára ültek, s ugy vevék el fejét. Vele együtt két
fiatal férfiú öletett meg feleségükkel együtt, kik mind a négyen csak imént vevék fel a keresztséget, s ezeken kivül
még egy gyermek. Mindnyájan vigan onták véröket.
Isten rendkivüli jelek által dicsőitette meg szenvedő
szolgáit és szolgálóit. A keresztények hnllái t. i. daczára a
feloszlás beáltának semmi bűzt nem terjesztettek. Egy szerpap és két catechista bizonyítják, hogy május havában 30
keresztényt temetvén el vagy legalábbb ez alkalommal jelen levén, ezeknek tetemei, habár feloszlásnak indultak
vala, egészen szagtalanok voltak. A lázadók és mandarinok
által megölt pogányok hullái ellenben iszonyú bűzzel tölték
meg a légkört. — Az erdőkbe menekült keresztényeket a
vad tigrisek is bántatlanul hagyták; mig ellenben a királyi
seregek által megfutamított lázadók a hegyek közé menekülvén, itt annyira üldöztettek a tigrisektől, hogy kénytelenek valának üldözőik karjai közé visszatérni...
Az életben maradt keresztények kimondhatlan nélkülözéseknek vannak kitéve. Gauthier püspök 15,000-nél
többről kénytelen gondoskodni, hogy legalább éhen ne haljanak. Mult évi november elején már 92,852 frankot költött
rájok ; noha egy marok rizsnél és csipet sónál többet nem
adott egy-egy személynek naponkint.
Csak pénzt, csak pénzt e hős lelkű hitvallóknak !
21. Lejeune bárónő végrendeletileg 50,000 frankot hagyott egy Mosszulban (Mesopotámia) alapítandó kórházra.
Szép terük nyilik ezzel a csak nem rég itt letelepített nénikéknek a felebaráti szeretet gyakorlására ; s az isteni Gondviselés felhasználandja majd e kórházat, a chaldeai schisma
további fejlődésének meggátlásárais. Vade et fac similiter!
(Folyt, köv.)

VEGYESEK.
= Jacobini érsek pápai nuntius ő excja f. hó 14-kén
érkezett Győrbe, hol fényes ünnepélyességgel fogadtatott.
15-én,mint Nagyboldogasszony napján személyesen tartotta
a székesegyházi nagymisét.
— Tarnóczy ő Emja, salzburgi bibornok-érsek f. évi
oktober 24-dikén ünneplendi érsekké megválasztatásának
25. évfordulóját. Az előkészületek e napnak méltó megülésére már folynak, vajha a magaskoru főpapnak, legújabban némileg megrendített egészsége e szép napot megérnie engedné.

— P. Cozza, a Róma melletti grottaferratai basilianus
zárdának tagja s a szentirati szövegitészet torén is jóhirü
egyéniség, zárdája egyik régóta elhanyagolt helyén legújabban oly felfedezést tett, mely a profán philologia barátait s művelőit szerfölött megörvendezteti, s mely egy, Strabo
földtanának eddig nélkülözött részeit tartalmazó palimpsestben áll. A szentatya rendelete szerint e nagyérdekü, terjedelmes töredékek a Propaganda nyomdája által fognak
közrebocsáttatni.
— Ledochowski gróf, poseni bibornok-érseknek a ,Kur.
Pozn.' értesülése szerint tudtára adatott, miszerint azon egyévi börtönbüntetés, melyre a gnesoni kerületi tvszék ítélte
volt őt, elengodtetvén, szabadon bocsáttatása 1876-i február
6-ára tüzetett ki, mely napon a rászabott kétévi börtönbüntetés letelik. — Ugyancsak Posenból hírlik, hogy mindazon
papok, kik a titkos pápai delegatus ügyében teendő vallomások miatt bezárva voltak, most szabadon bocsáttattak,
miután a hatóságok e delegátust a szintén befogott Kurowski
kanonokban rejleni vélik.
— A prágai bibornok-érseknek jubileuma, szemtanuk
jelentése szerint szépen, nyugodtan, mindenbon a kitűzött
programm szerint s az alkalomhoz méltóan folyt le. A diszmenet, melyet a papoknak beláthatlan hoszu sora nyitott
meg, az érseki palotából vonult ki az ünnepiesen feldíszített
székesegyházhoz, melynek főkapujánál a dómépitési egylet
fogadta a jubiláris főpapot. Az utczák, melyeken keresztül
a menet haladt, tengernyi nép által ellepve voltak, melyre
az érsek áldását adta. A polgári testületek sorfalat képeztek, a városi képviselőség küldöttségileg képviseltette magát.
A menetben a conservativ főnemesség is vett részt, melynek
feliratát Lobkowitz herczeg olvasta.
— A bajor püspöki kar, mint minden évben, ugy ez
idén is Eichstädtben gyűlt össze, hogy a helyzet, kiválólag
a szerzetes rendek kérdésé felett tanácskozzék. — A franezia katholikus egyetemek, amint természetes, nagyban zavarják a liberális sajtó álmait, s ha az ember némely német
liberális lapnak hitelt adhatna, maholnap minden franezia
faluban lesz egyegy .katholikus egyetem', természetesen a
jezsuiták vezetése alatt, kik a ,Köln. Ztg.1 szerint már országszerte házhelyeket vásárolnak, építészekkel szerződéseket kötnek sat. — hiszen, tudjuk, hogy mily roppant gazdagok ezek a jezsuiták, s csuda, hogy már régen az egész
föld kerekaégét nem vették meg, mert bizony igen keveset
találnának, ami nem lenne megvásárolható. Egyébiránt,
mind ezekkel szemben tény, hogy a jezsuiták az alapítandó
kath. egyetemektől szándékosan távol tartják magokat, s
hogy egyelőre csak is három ily főiskola fog Francziaországban megnyittatni : Párisban Guibert bibornok-érsek s Dupanloup püspök által, Lilleben, hol részben már fenn is állott
ilyen, s Poitiersben Pie püspök pártfogolása alatt.
— Bismarck hallomás szerint lépéseket tett a belga
kormánynál, hogy a száműzött, s oda menekült német papokat a határszéltől távolítsa el, nehogy a hatalmas német
birodalmat nyugtalanítsák ! Egyébiránt a dicső kanczellár
legújabban ismét benső barátságot kötött ama hírhedt W a generrel, ki tavai mint vasút-,gründer' csaláson kapatván,
nem épen tiszteséges módon nyugdijba helyeztetett. Ezen
benső barátságnak czélja, mint egyes lapokban olvassuk, az,
hogy egy uj .conservativ' párt s egy ,nagy conservativ lap'
alapittassék — ! A ,Kreuzztg', mely Bismarckot hoszabb
czikksorozatban arról vádolta, miszerint egész politikai
rendszere abban áll, hogy Bleichröder zsidó bankárral a
német nép pénzügyi kiszivattyuzására szövetkezett, miáltal
egyúttal saját adósságait is kifizette — mind eddig be nem
pereltetett, annak daczára, hogy a nagy kanczellár naponta
átlagosan három sajtópert indít meg.

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

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
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Krisztus a történelemben.
(Folytatás.)

fenyegetett e g y h á z n a k . S mégis mi t ö r t é n i k ? A
nyugat-római birodalom összeroskad, de az e g y h á z
á l l ; a barbárnépek, melyeket egy varázsütésre nem
tudom micsoda titkos hatalom ver fel ősi fészkeikből s Róma felé h a j t , a fegyvertelen p á p á k egyetlen szavára, mintegy megbűvölve, visszavonulnak, s akik ma semmit sem hallottak Krisztusról, nem sokára i m á d á s á r a borulnak le u g y a n a z o n
keresztre feszitett Jézus Krisztusnak. Nem azon jóslat teljesedését látjuk-e e tényben, melyet a prófét á k n á l olvassunk : „ E s leszen az utolsó napokon,
h o g y az U r h á z á n a k hegye a hegyek tetején fog
á l l a n i . . . . és sok nemzet fog oda sietni m o n d v á n :
J e r t e k m e n j ü n k föl az U r h e g y é r e . . . . ő megtanít
minket utaira, és ösvényein f o g u n k j á r n i ; mert Sionból megyen ki a t ö r v é n y . . . . É s Ítéletet teszen sok
nép k ö z ö t t . . . és k a r d j a i k a t szántóvasakká kovácsolják és d á r d á i k a t k a p á k k á stb." 2) Mi történik
m é g ? J u l i á n és az eretnekek n y o m o r u l t a n vesznek
el. 3) Még emlékeiket is eltemeté az idő. E g y szenta t y a a negyedik századból elborzadt, midőn körülnézve, úgyszólván az egész világot Árián tévtanába
merülve látá. S mégis hova lettek ? E l h u l t a k , elvesztek a föld szinéről — s az e g y h á z él. A m o h a medanismus századokon át rettegésbe t a r t á a keresztény világot. Miután keletet elfoglalá — n y u gatot is meghóditani készült.Mindenki r e t t e g e t t : a z
egyház bizott és imádkozott. É s nem bizott hiába.
A félhold h a t a l m a megtört, megtörék azok, kik bátorságot és lelkesedést a kereszten f ü g g ő Jézusból
merítettek. íme, ily csudálatos t ü n e m é n y e k hosszú
sorával t a l á l k o z u n k a következő századokban is
mai napig ; de az üldözőket, eretnekeket, szóval el-

Az igy constatált t é n y n e k nézzünk u t á n a a
történetben — röviden, n é h á n y vonásban.
A h á r o m első századot, melyeket az üldözés
k o r s z a k á n a k b á t r a n nevezhetünk, ismerjük. Az üldözések beállítása u t á n N a g y K o n s t a n t i n császár
által, a tévelyek és szakadárságok századai következtek. Nem említve azokat, melyek még az első
h á r o m században keletkeztek, ú g y m i n t a judaizáló
és dualisztikus felekezetek különböző á r n y a l a t a i t ,
az álmodozó manichaeusokat és montanista rajongók a t : csupán azon viharokra v a g y o k bátor utalni *
az olvasót, melyeket a h a r m a d i k század végétől
kezdve a politikai h a t a l o m m a l szövetkezett eretnekek és p á r t ü t ő szakadárok előidéztek : Donát, Arian,
Macedo, Apollinaris, Nesztor, Eutyches, Pelagián s
számtalan mások. Kelet virágzó kereszténysége e
szellemi dögvésznek esett oda martalékul, s ami
még abból fenmaradt, azt ama Mohamed f a n a t i k u s
követői semmisiték meg végképen, kit az isteni
Gondviselés u g y l á t s z i k csupán eszközül választott
azon fenyegető ígéret valósítása és v é g r e h a j t á s á r a :
„Elvétetik tőletek az Isten országa, és oly nemzetnek adatik, mely gyümölcsét megtermi". 1 ) Az e korban duló eretnekek, a hitehagyott J u l i á n kisérlete
a p o g á n y s á g visszaállítására, a keleti császárok vallásközönye v a g y épen eretnek politikája, a bölcsészek gyűlölete és rágalmai, a mohamedan fanatismus romboló dühe keleten, s n y u g a t o n a megindult
népvándorlásnak a kereszténység szive, Róma felé
tóduló vészhullámai : mindezek oly viharok valának, melyek Péter h a j ó j á t biztos elmerüléssel fenyegették. Halandó ember legalább e jelenségek
2
) Mikeás 4, 1 s köv. v. ö. Iz. 2, 1 s köv.
u t á n itélve, kedvező jövőt nem jósolhatott volna a
III, 23? szerint Julián e vallomás kíséretében
0 Máté 21. 43.
Vicisti Galilaee, legyőztél galilaei, Krisztus t. i

3

) Theod.
i ki lelkét :
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lenségeit túléli az egyház mindig. Túlélte a keleti
n a g y egyházszakadás vészeit; tul a középkornak
vallás és államra e g y a r á n t vészthozó eretnekek rajongásait; túlélte végre diadalmasan a mult század
hitetlen bölcsészeit, kik évről évre jósolgatták az
egyház b u k á s á t ; kik, mint a dicső IX. Pius mondá:
„csaltak és megcsaltak által tartattak fen". Azok
mindnyájan elhalának : műveiket és bölcseségöket
romba dönté, sirba temette az idő ; egyedül az egyház maradt fen épen, erősen, alapitójával együtt, Jézus Krisztussal, és mig üldözői, mint ócska ruha
//
elvetvék, O fentartja magát örökre : Ipsi peribunt,
tu autem permanes, et omnes sicut vestimentum
veterascent : tu autem idem ipse es et anni tui non
deficient. Midőn sz. József isteni réndelésből a kisded Jézussal s édes anyjával, Máriával Egyptomból
hazatérendő volt, azt mondá az angyal az adott
isteni parancs felvilágosítására : defuncti sunt enim,
qui quaerebant animam pueri, meghaltak, kik a gyermek élete után leselkedtek. Mi is hasonlót mondhatunk : Hol vannak az egyház üldözői ? Defuncti sunt !
Hova lettek a vérpadok, a zsarnokok ? Defuncti, defuncti s u n t ! S az e g y h á z ? Az egyház él! 4 ) S hog y a n él? Ugy-e mint az eretnekségek élnek, mig
élnek, a benső feloszlás a bizonyos halál csiráit önmagokban hordva? Az idő és körülmények, — a
korszellem romlott, téves kívánalmaihoz simulva
azokban, miken változtatni nem szabad? A hatalomnak hizelegve-e s változatlan, mert isteni elvek
i r á n t alkuba ereszkedve holmi földi érdekek biztosítása vagy megnyerése végett ? Nem u g y él az
egyház, nem ugy ! Az egyház nemcsak él, hanem
életet a d ; nem bomlás, nem confusio az, hanem
acies bene ordinata, rettenthetlen phalanx, rendezett
tábor, mint Izrael tábora volt pusztai vándorutjában, melynek szépsége, hatalma s bölcs szervezete
a pogány Balaámot csodálatra ragadta: „Quam
pulchra tabernacula tua, Jacob, et tentoria tua Israel, — mily szépek hajlékaid, Jákob, és sátoraid Izráel!" E tábortól, mely nem hízeleg senkinek, hanem követel ; nem alkudozik, hanem „non possumus"-sal felel ott, hol Isten jogai, az evangeliumi
igazságok fentartása s megőrzéséről van szó ; e tábortól rettegnek a Koré-k s párthiveik; pedig a
keresztre feszitett Jézushoz intézett imádságain kivül nincsen más fegyvere, védelmi eszköze. De hát
mitől félnek, miért félnek ? Mert, hogy félnek, az
*) IX. Pius pápa ö szentsége vízkereszt napján tartott
beszéde az ifjúság képviselőihez. V. Ö. M. A. 1875 január
17. számát

tagadhatatlan tény, különben nem üldöznék, nem
rágalmaznák, nem gyaláznák azt, vagy legalább
nem törődnének vele?
íme az egyház elleneinek aggodalmas félelme azon tény indirect bevallása, hogy az valami
fensőbb hatalom birtokában van, melyet az emberek nem adhattak ; hogy azt századról századra, évezredről évezredre, nem az ember pápák és papok,
hanem velők és általok Az tartja fen, ki igy biztatá
egykor a világ megtérítésére kiküldött tizenkét galilaei szegény halászt: „íme én veletek vagyok mindennap világ végezetéig". 6) O, ki ez ígéretet váltja
be napról napra, századról századra a mennyei Chanaan földére vándorló újszövetségi átszellemült Izraelnek táborában, a láthatlan Jehova, az isteni Vezér, ki rendet és fegyelmet tart abban, ki diadalról
diadalra vezeti azt, világosságot terjesztve a tudatlanság éjében s i r á n y t adva az élet utaiban, n a g y szerű vállalatokra buzdítva, erényes kitartásra lelkesítve s az ellenségek átkait áldásra fordítva, Izrael engedelmes fiai kicsinységét felmagasztalva s
a gőgös pártütőket büntetve, megalázva és egyáltalában mindeneket n a g y bölcsen u g y intézve, hogy
müve dicsőségét fentartsa.
De hogy a t á r g y nagyszerűsége messze ne
ragadjon, térjünk vissza o d a , a h o n n a n kiindultunk.
T é n y az, hogy a ker. vallás az egyházban két
ezer év óta áll fen, épen, tisztán, változatlanul, eredeti életképességgel s jelleme vonásaival, daczára annak, hogy e földön minden jelentékenyebb hatalom
e mű megdöntését vagy eltorzitását tűzte ki feladatul a nélkül, hogy e törekvést siker koronázta volna.
Ha e napnál világosabb tényt nem vonja kétségbe a rationalismus : legyen szíves abból következtetni. E tüneményt kizárólag természetes okokból hiába erőlködik megfejteni; mert természetes
alapon létrejött müvek és intézmények nem állandók, nem változatlanok, hanem előbb-utóbb elenyésznek s változnak, helytadva a jobbaknak
vagy roszabbaknak. Commenta opinionum delet dies.
Miért, mert maga az ember korlátolt, változó lény ;
elrontja holnap a mit ma épített, halad és elmarad : nemesedik és korcsosul, születik és meghal, tért engedve
másoknak, kik az elődök müvét felforgatják, mást,
jobbat vagy silányabbat alkotva, talán csak épen
azért,mert amazt nem ők,hanem mások teremték meg.
H a többször megtörtént az, hogy a keresztény
ügyet emberi hatalom, például egyes fejedelmek
karolák fel, vagy hogy elterjeszszék, vagy, hogy
5

) Máté 28, 20.
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ápolják és megerősítsék azt alattvalóik körében: abból csak
az következ'k, bogy azt igazságnak ismerek el a tömegnél
tovább látó fejedelmek, kik első sorban hódolának meg annak, minek apostolaivá lőnek. Már pedig a megismert igazság terjesztése minden ember legelső kötelessége a világon.
De feltéve, hogy a fejedelmi apostoloskodásnak indoka nem
meggyőződés vala, hanem politika: mi következik ebből?
Az semmi esetre nem, hogy politika tartotta fenn máig a
ker. vallást ; mert a politikai érdekek azonosságát tételezni
fel minden időben 19 századon keresztül, minden államban,
a föld öt világrészében, mégis kissé nevetséges volna. Aztán,
ami jól megjegyzendő, az egyház sohasem könyörgött az
államoktól pártfogást, annál kevésbbé karhatalmat az evangélium terjesztéséhez ; sőt az erőszakoskodásokat, melyeket
azok vakbuzgóság vagy téves vallásnézetből vagy éppen politikából alkalmazásba vettek, roszalta, tiltotta. A mit kért
és követelt az államoktól, csupán egy volt, az : hogy szabadon
hagyják lélekzeni nagy missiója teljesítésében. Egyébiránt,
midőn a ker. vallás elterjedése s fenmaradása titkainak
megfejtése végett természetfeletti hatalomra utalunk : nem
zárjuk ki a természetes okok közremüisödését ott, hol a
Gondviselés akarata természetes uton is érvényesülhetett,
mert Isten, a közmondás szerint : in superfluis non abundat,
miként : in necessariis non deest. Elismerjük például, hogy az
ó-világnak, akkor úgyszólván egy birodalomban való politikai s ugyanannak szellemi egyesülése az akkor mindenütt
elterjedt görög nyelv használata által ; a zsidók és pogányokban élénken nyilatkozó messiási vágy ; a zsarnoki nyomás,
mely alól millió meg millió rabszolga szabadulni óhajtott, a
zsidó zsinagógai intézmény stb. szintén közremüködének a
keresztény vallás elterjedésére. Elismerjük, hogy annak
fenmaradásához is hasonló természetes tényezők járulának,
mint például némely fejedelmek jóakarata s kedvezményei,
a ker. vallás nagyhasznu áldásainak méltánylása stb ; ámde
azt sehogy sem ismerhetjük el, hogy csupán csak ily természetes tényezők és okok, fensőbb hatalom közbejötte nélkül
alkották meg világszerte a keresztény vallást s tárták azt
fenn mai napig az előttünk ismert körülmények közt.
Azután mit érünk utóvégre a természetes okok és tényezőkből kiinduló okoskodással is, midőn azok alkotása,
intézése, csoportosítása s vezetésében egy nagy czélra, félreismerhetlenül Isten ujjait pillantjuk meg, ki Sz. Fiáért működik, titokteljes módon annak megjelenéséhez az utat egyengetve a physikai és szellemi világban, s ugyanannak müvét
fentartva és avégre a dolgok, események s körülmények
folyamát ugy intézve, hogy a népek és nemzetek, trónok és
hatalmasságok akarva vagy nem akarva, sőt ellenszegülve,
öntudatosan s öntudatlanul annak elterjesztése s fenmaradására működnek közre.
Tehát mindenképen titkokkal látjuk magunkat szemközt, melyeket csak Jézus istensége fejt meg; mert egyedül
az isteni műnek, az igazságnak van joga elterjedni mindenütt
s fenmaradni örökké. „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim
el nem múlnak".
Harmadik tény végre az, hogy a ker. vallás által megváltozott a föld szine, vagyis átalakult a világ, egészen újjászületett az emberiség, megbukott a régi társadalom s helyébe uj társadalom, uj állam, uj család, uj egyén lépett.

Hogy ezen a világtörténetben páratlan reformot kellőképen méltányolni tudjuk, vissza kell gondolnunk a Krisztus előtti világ vallás-erkölcsi állapotára s annak a társadalmi, állami, családi s egyéni életre volt kihatására. A pogányság vallás-erkölcsi állapotáról volt már alkalmunk f u tólag megemlékezni. Itt szükségesnek tartjuk még megjegyezni következőket. Az isten eszméje eltorzitásával egyenlő
lépést tartott az értelmi és erkölcsi hanyatlás. Az istenek
tiszteletében nem volt bölcsesség, melynek attól elsajátítva
az ember erkölcsi műveltségére üdvös kihatása volt volna :
de arra sem vala alkalmas, hogy valamely igazsággal ismertetett volna meg, minthogy szellem nélkül, pusztán külső
mechanismusból állott az. 6) Kicsoda az Isten ? Mi az ember?
mi rendeltetése ? E nagyfontosságú kérdésekre nézve a tájékozatlanság vastag ködében tapogatózott a pogány világ,
melynek eloszlatására dugába dőlt minden kísérlete a legelőkelőbb bölcseszeknek. Tehát a szellemi élet mindennapi
kenyerét, az igazságot volt kénytelen nélkülözni az ember.
Másfelől e mély vallási tudatlanság s értelmi hanyatlás természetes egymásutánban maga után vonta a sziv elvadulását, az erkölcsi sülyedést. Fékvesztetten száguldozott a szerencsétlen ember az egoismus mérget lehelő kopár sivatagán.
A birvágy, kevélység és testiség: e három zabolátlan szenvedélylyé izmosodott büngyökerok valának ama férgek,
melyek az ó-társadalom korhadt épületét végkép aláásni
készültek. Beteg emberhez volt hasonló az, ki tudja, érzi,
hogy nyavalyája súlyos, halálos ; ki midőn tükörbe néz, elborzad saját magától, aztán panaszkodik, napról napra
fogyni érezve erejét : s nem talál gyógyirt, segélyt a pusztulás megakadályozására: ki, midőn magánkivüliállapotban
van, félre beszél, s fonák dolgokat művel. E beteg ember,
a régi pogány társadalom, őrült dühében valóban hajmeresztő intézkedéseket tőn messze elágazó háztartásában.
Kasztrendszert hoz be, mely ember és ember közé válaszfalat emel, a szolgákat rabszijra fűzi, a nőben az emberi méltóságot lealacsonyítja, a gyermeket a tarpéi sziklára teszi
ki ; állammindenhatóságot alkot meg, mely egy zsarnoknak
millió meg milliókat áldozatul dobva az egyéni s családi
szabadságot Öli meg.
(Vége köv.)

A bois d'hainei élő kereszt.
(Vége.)

Ez egyszerű, szegény, de tiszta szobácskában él tehát
az Ur Isten határtalan szeretetének megható csudája — Lateau Luiza, ki az ekstazisán kivül alig mutat valami feltűnőt
szerény külsején. Ő egyszerű, szegény származású falusi
leányka. Luiza a középmagasságnál valamivel nagyobb;
arcza gömbölyded, arczszine halványan piros, bőre finom,
tiszta, hajzata pedig szőke. Szemei világoskékek és kristály tisztaságban ragyognak. Szája kicsiny, fogai fehérek
és igen szépek; szóval: egész megjelenése kellemes és
értelmességet árul el. Testalkata is, habár nem épen erős,
teljesen jó és egészséges. Igy irja őt le Lefebvre orvos ur.
Arczképe't eddig tudtomra nem birjuk. Nem hagyhatom e
6
) Deorura cultus non habet sapientiam, quia nihil ibi discitur, quod
profidat ad mores excolendos vitamque formandám ; nec inquisitionem
aliquam yeritatis, sed tantummodo ritum colendi, qui ministerio corporis
constat. Lactant. Instit. IV. 3.
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helyen emlités nélkül, hogy midőn egykor Crouy E. herczegnő az ekstatikus szüzet lerajzolandó, papirt és irónt vett
elő, Luizának egyik nővére azonnal hozzá ment, kérve őt,
ne tegye azt ; mert ő Luizának megigérte volt, hogy őtet
soha levétetni nem hagyja. Habár Luizának elemi ismeretei a rövid és hiányos iskola-látogatás következtében alacsony fokon állanak, mindamellett ő ritka értelemmel bir, s
a legnehezebb, legbonyolodottabb kérdésekre rögtön és meglepő bölcseséggel válaszol. A mily kedves külső megjelenése, ily kedves, sőt hasonlithatlanul kedvesebb benső élete,
melyet ő ugyan a világ szemei elől elrejteni törekszik, de
mely egyes vonásokban meglepő szépséggel tűnik fel. Nem
csak stigmái, hanem egyszersmind alázatOásága, szelídsége,
tüi-elme is az Ur Jézusra emlékeztetnek. „Azon folytonos
kitüntetések között, melyekkel az Ur öt elhalmozza, alázatosságának magas foka csaknem nagyobb csudának mondható, mint a stigmák maguk", mondja róla P. Szerafin.
Luiza alázatosságáról és türelméről dr. Imbert e jelenetet
hozza fel: „Luizának öregebb nővére 1868-ban novemberben heves ideglázba esett, és miután egyúttal anyja is tüdőgyuladást kapott, a szegény család ismét nagy szükségnek
és sok nélkülözésnek lett kitéve. Minthogy pedig a középső
nővérnek a legkiáltóbb szükség fedezése végett dolgoznia
kellett, a betegápolás egész súlya Luizára nehezült. Es ő
hogyan teljesítette ezt? Éjjel és nappal, nyugalom és pihenés nélkül ápolta anyját és nővérét egy egész hónapon át
a nélkül, hogy legkevésbbé engedte volna magát zavartatni
anyjának szeszélyei vagy azon kifakadásai által, hogy ö
egyedüli oka azon bajoknak, melyek a családot érik. És e
leánykát mindezon nehézségek és megpróbáltatások között,
annyi átvirrasztott éj mellett is mindig egyformán elégedettnek, nyugodtnak, sőt vidámnak találtam".
Az anya dr. Imbert előtt arról tett tanúságot, hogy ö
soha semmi hibát sem vett rajta észre. „O nagyon ajtatos,
mondá az anya, és vallásos gyakorlatait s az egyház iránti
kötelmeit illetőleg soha sem volt rajta semmi feddeni való.
O soha sem gondolt a férjhez menetelre, ő egészen ártatlan". Mily szépen hangzott az anyának ezen dicsérete, midőn ekstatikus leánya ugyanakkor az egyház megdicsöitése
s a bűnösök megtérése végett a csudálatos stigmákon át ártatlan vérét ontotta !
A ,Germania' szerkesztője Luizát szombati napon is
meglátogatta és e látogatását igy irja le : „Midőn a bois
d'hainei plébános kiséretében Luizához beléptem, nővérei
társaságában a varróasztal mellett találtam őt. A mint bennünket megpillantott, felkelt, számunkra székeket hozott,
egyebet sem mondván, mint a plébánoshoz : Bonjour, monsieur le curé" (jó reggelt, plébános ur) és hozzám: Bonjour,
monsieur. Luiza igen sápadt s arczszine rendkívülinek, feltűnőnek mondható ; ez mintegy átszellemült arcz, minő a
leirások szerint több szentnek arcza mindjárt a halál után
lehetett. Minthogy szokásos tartózkodásában velünk beszédbe ereszkedni a legkisebb kedvet sem mutatta, hanem
ellenkezőleg, félre ült ; azért én is csak a plébánossal társalogtam és csupán elmenetelemkor intéztem hozzá néhány
szót. Azt mondtam neki, hogy némethoni pap vagyok,
azon országból való, melynek jelenlegi helyzete előtte ismeretes, s azért kérem, imádkozzék Németországért, és néha

énérettem is, ki részemről viszonzás fejében olykor m'sézni
fogok érte. Ez utóbbi szavaim neki látható örömet okoztak ;
mindazáltal csak e néhány szót felelte: „Je vous remercie,
monsieur, — köszönöm uram". Ez volt mind, a mit velem
beszélt".
Ez egyszerű, szegény származású, de szentéletü leánykát választotta ki tehát a jó Isten mindenhatóságának é3
örök szeretetének eszközeül ; hiszen irva van az ő ujja által :
„Kiket a világ balgatagoknak tart, azokat választotta Isten,
hogy megszégyenítse a bölcseket ; és a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; és a világ
nemteleneit és megvetetteit választotta Isten, és azt, mi semmi, hogy lerontsa, a mi valami, hogy egy ember se dicsekedjék az ő szine előtt". 1 ) E jó, végtelen irgalmu Ur Isten
Lateau Luizában az ő szent Fiának, a mi Megváltó JézU3
Krisztusunk szenvedő, de épen szenvedése által megdicsőített képét állítja szemeink elé, hogy látva magunk előtt a
csudás sebeket, a vérző töviskoronát, az átvert kezeket és
lábukat azon szegény, de igen-igen széplelkü leánykán, ki
köztünk él ugyan, de kinek élete természetfölötti, túlvilági,
mennyei : mi keresztény magyarok, mi a hithű ősöknek
unokái is „ne legyünk hitetlenek, hanem hivők" ;2) hogy
higyjük, miként Jézus Krisztus, az Isten Fia, és hogy hivén.
életünk legyen (a kegyelem élete itt és örök élet a siron tul)
t +
az ő nevében.3) Amen.

A nagyszombati érseki convictus programmja
az 1875|6 iskolai évre.
Magyarország herczeg-prlmása, főmagasságu Simor
János, b'bjrnok és esztergomi érsek, a valláserkölcsös navelés ügyét szivén viselvén atyai gondjainak k ; váló tárgyává tevé, hogy a már 24 év óta fenálló s közbizalommal
kisért nagyszombati ériek! convictus a kor s józaa nevelészet igényeinek teljesen megfeleljen, és a növendékeknek
mind szellemi, mind testi képzése legczélszerübben eszközöltessék. E czélból a főmagasságának kegyelmes meghagyása folytán a nevezett intézetnek az 1875/6 tanévre szóló
jelen programmja az illető t. szülők és gyámok figyelmébe
ajánltatik.
A szellemi s különösen az érteim: képzésre nézve k i válólag azon előnyös körülmény nyújthat a t. szülőknek
biztosítékot, miszerint a convictusban az érseki egyházmegye ugyanazon áldozárai kezelik a nevelést, kik egyszersmind a convictushoz sorosan kapcsolt érseki főgymnasiumnak tanárai, s mind a tanitás, mind a nevelészet terén szerzett tapasztalataik- és átérzett hivatásuknál fogva az erkölcsi, tudományos é3 testi nevelést a legsükeresabben vezethetni reménylik.
Az értelmi képzésnek több rendkivüli segédszerével
bir az intézet, u. m. az idő czélszerü beosztása, a tantárgyak
gyakorlati alkalmazása, könyv-, természet- és mértan
gyűjtemények.
Az érseki főgymnasium által kiadott osztály- és érettségi bizonyítványok teljes államérvényességüek. Az előadási nyelv a tanodában a magyar ; a convictusban azonban
a magyar nyelven kívül a német nyelvre is különös gond
') Kor. I. 1, 27—29. -
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fordittatik, és az aesthetikai bővebb kiképzés végett a növendékek a franczia nyelv-, rajzolás-, szépirászati-, műének- és te3tgyakorlati oktatásban szintén külön dij nélkül
vesznek részt ; a zenében pedig mindegyik a t. szülők kívánatára mérsékelt külön dij mellett nyerhet az illető mesterektől oktatást.
A növendékek erkölcsi viselete-, tanulmányokbani
előmenetele- s egészségi állapotáról a t. szülők az intézet
elöljárói által havonkint értesíttetnek.
Az intézeti épület már keletkezésekor a dicsöemlékü
Mária-Terézia királyné által e czélra állíttatván, a maga
nemében páratlan és legczélszarübb szerkezetű, melyhez
közvetlenül a szórakozásra alkalmas kert és tágas gymnastikai tér van csatolva ; valamint a gymnasiumi tanoda és
házi kápolna is egy födél alatt közvetlen összeköttetésben
áll a növeldével. Az ét-, tan- és hálótermek terjedelmesek,
szárazak, könnyen szellőztethetők, télen füttetnek. A hálótermekben az ágyak deszkafalazat- és függönyökkel vannak egymástól elkülönözve és a termek éjjel lámpával világitvák.
Az élelmezést illetőleg délben rendesen három, csütörtök-, vasárnap- s ünnepeken négy, estve pedig mindig leves
és még egy tál ételből álló elégséges, egészséges és tisztán
kezelt élelemről, valamint a reggeli kávé- s az uzsonnái
zsemlyéről az intézet gondoskodik.
A fehérruha minden héten legalább kétszer, az ágyruha minden harmadik héten váltatik. A tisztaság és egészség tekintetéből a növendékek gyakrabban láb-, és nyáron
kádfürdőt vesznek, a házi kertben töltik a szabad időt, naponkint a szabadban nagyobb sétát tesznek, és mind egészséges, mind beteg állapotban a kellő felügyelet- és gondviselésben részesülnek.
A városi főorvos, mint az intézetnek is orvosa, naponkint egyszer, ha szükséges, többször is látogatja az intézetet, és egészségi szempontból befoly tanácsaival az élelmezés-, a helyiség rendezése- és az egyes növendékeknél egészségi szempontból tán szükségesnek mutatkozó gyakoribb
séták száma- és idejére. — Külön kimenet a városba csak a
szülők vagy rokonok kívánságára engedtetik meg. A gymnasium minden osztályába vétetnek fel növendékek kellő
tanodai bizonyítványok mellett.
Az évpénzt illetőleg fizettetik : Élelmezés, mosás, orvoslás, gyógyszerek, szolgálat, rajzolás, műének, szépirászat,
gymnastika s a franczia nyelvbeni oktatás nevében egész
iskolai évre 330 frt. o. é. — Ha tán a növendék hoszasb betegsége tetemes költséget igényelne, ezeket részben a szülők pótolják.
Az iskolai könyveket vagy a szülők, vagy azok megbízásából a felügyelők szerzik meg. Az évpénz fele a felvételkor tétetik le a kormányzónál, a másik fele pedig február
hó végén kézbesítendő. Az Írószerek s egyéb apró szükségletekre megkívántató költséget a t. szülők a felügyelőnél
tehetik le.
Elhozandó tárgyak: Legalább 2 lepedő, 2 fejvánkos,
4 vánkoscziha, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 1 ágyterítő, 1 matracz, télre 1 pakrócz vagy dunna, 8 pár fehérruha, 12 zsebkendő, 6 törülköző, 12 pár harisnya vagy kapcza, 4 asztalkendő, 2 fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruhakefe, 1 köpeny, legalább

2 téli és 2 nyári felső öltöny, egy atilla s fekete nadrágból
álló ünnepies öltözék és 3 nadrág, 3 pár lábbeli, 3 nyakkendő.
A felvételi véghatáridő f. é. oktoben l-jén. — Mindazáltal felszólittatnak a t. szülők, kik gyermekeiket ez
intézetbe adni kivánják, hogy ebbeli szándékukról biztosság okáért szeptember 15-ig tudositsák a „convictusi kormányzóság"-ot, s e tudósításhoz a bejelentett ifjú utolsó
iskolai bizonyítványát legalább másolatban okvetlenül csatolni szíveskedjenek ; a válaszban tudtul fog adatni a t.
szülőknek, mily szám jegyeztessék a felvett növendék minden egyes ruhadarabjára.
Kelt Nagyszombatban, junius 7-én 1875. Hidasy Kornél, t. eszt. kanonok, főgymnasiumi igazgató s convictusi
kormányzó.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest s augusztus 23. A z e x c o m m u n i c á l t p á r t
M a g y a r o r s z á g o n . Vigan érzi magát a fuzionált liberális párt, nem csuda, hiszen korteseivel oly nyájat hajtott
össze, mely a .szabadság kiütése' óta még a deákpárt legfényesebb korszakában sem létezett, vigan érzi magát oly
annyira, hogy türelmetlen kezd lenni, átkokat szór azokra,
kik vele együtt nem szédelegnek, excommunicálja azokat,
kik magukat agyon nem fuzionálják, excommunicálja nem
a fuzionált pártból, hiszen ide minden megtérő ultramontánt, vagy conservativot szivesen fogadnak,megbocsátva minden régebbi conservativ, vagy ultramontán bűneit, hanem excommunicálják az országból.
A conservativ párt, mondja a ,Napló', megbukott, úgyannyira, hogy mig magnak sem elegendő az a csékély számú conservativ képviselő, mely megválasztatott ; megbukott
pedig, mert a conservativek az ultramontán elemmel szövetkeztek, pedig régi tapasztalás mutatja, hogy ultramontán jelölt, ultramontán párt nem kell Magyarországon, tehát ki vele
az országgyűlésből, mert mi liberális fuzionált párt vagyunk
és nem tűrjük, hogy itt Magyarországon az ultramontán párt
felüsse fejét, és hogy nem tűrjük, megmutattuk avval, hogy
a választásoknál megbuktattuk a conservativ pártot daczára
annak, hogy annak hathatós elősegítésére a választások
alatt szépen aláirtak a püspökök közül néhányan és egy
pár káptalan.
A választások után széttekintve valóban azt találjuk,
hogy a conservativ párt tagjainak száma megapadt, az úgynevezett .ultramontán párt' pedig egyáltalában nincsen képviselve, és igy a dolog látszólagosan körülbelül azon k ü l szint viseli magán, mintha a ,Napló' csakugyan igazat b e szélne és szava nem lenne egyéb, mint a nemzet által végrehajtott excommunicatiónak, már a mennyiben ez teljes
mértékben az ultramontán pártot illeti, egyszerű, de mégis
nem minden tekintélyt a ,Pesti Napló' részére kizáró, hanem
inkább magának tulajdonitó constatálása.
A ,Napló' excommunicatiója azonban egy igen lényeges hibában sinylik, t. i. a tárgy hiányában, excommunicál
anélkül, hogy tudná kit, vagyis inkább anélkül, hogy lenne
mit; kimondja, hogy Magyarországon nem kell ultramontán párt, anélkül, hogy elébb bebizonyította volna, volt-e
valaha, szerveztetett-e valamikor az ultramontán párt. Mi,
fájdalommal bár, de kénytelenek vagyunk bevallani, hogy
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ultramontán párt, oly módon, amint pártot szervezni kell, annak teljes apparátusával, központi bizottságával, elnevezésével, kitűzött zászlóval, sem az országgyűlésben, sem azon
kivül nem szerveztetett és igy sem az ország nem mutathatta meg, kell-e vagy sem neki ultramontán párt, sem a
,Napló' kifejezett excommunicatiója nem sújthat oly pártot,
mely egyáltalában nem létezett.
De ha a pártot nem sújthatja, mert nem létezett, mit
sujt akkor? mit akar a ,Napló' excommunicatiój á val ? sújtani akarja szerintünk az eszmét, az ultramontán párt eszméjét, előre is elrémíteni akar mindenkit, ha hogy volna
valaki, aki elég vakmerő lenne a ,Napló' excommunicatiójával szemben — szemben az óriási többséggel az ultramontán párt' eszméjét megpendíteni, annál inkább ily pártot
szervezni ? A szabadkőműves liberalismus szabadsága mások
irányában abban áll, hogy eltiporjon minden ellenfelet,
annál inkább azt, mely alapjában keresztény, hogy korlát
nélkül grassálhasson és ne legyen senki, ki felrázza ellenében
a nemzet lelkismeretét. Ezért kellett urbi et orbi tudtára
adni, hogy az ultramontán párt eszméjére egész súlyával
nehezedik a fusionált pártot mindaddig hiven követő,Napló'
átka, mig csak oly szél nem kerekedik majd, mely megingatni kezdi a fusionált párt uralmát.
A liberalismus nagyon sokat szokott gúnyolódni napjainkban a pápa excommunicatiójával ; azt hiszszük, hogy
ez alkalommal nekünk sokkal több alapunk és jogunk van
e liberális excommunicatio felett nevetnünk. Az eszme az
.ultramontán', illetőleg katholikus párt megalapítása felől,
nem oly valami, melyet száműzni lehetne, él az és naponkint erősödik, nem erősödnie nem lehet, a kath. párt ugyan
nem létezik, de azért az eszme nem halt ki és nem fog elsenyvedni, még a ,N.' excommunicatiója daczára sem, hanem
ellenkezőleg mind mélyebb gyökeret ver, és hogy a ,Napló'nak megsugjuk a titkot, még okát is adjuk, miért nem hal
ki az eszme, miért fog belőle, hogy szája ize szerint beszéljünk, ,ultramontán párt' kinőni. Ezt mi, ha valaminek, ugy
legközelebb a liberális párt, a liberális lapoknak fogjuk köszönhetni, legyen meggyőződve a ,Napló', hogy az emiitett
tényezők a mi legjobb kerteseink. Ok támadnak, ütnek, rágalmaznak bennünket naponkint, vagyis ugy bánnak velünk, hogy e bánásmód ellen védelmi eszközökről kell gondoskodnunk előbb-utóbb, amit csak ugy érhetünk el, ha
tömörülünk, vagyis, ha az úgynevezett .ultramontán pártot'
megalakítjuk. Hogy tehát az eszme valamiképen minden excommunicatio mellett is ki ne haljon, arról, mint a ,Napló'
meggyőzödhetik, eléggé van gondoskodva és meg lehet győződve, hogy most felettünk kimondott átka is csak arra fog
szolgálni, nehogy az ellenségeink által felkeltett eszmét valahogy elejtsük.
Az excommunicatio miatt tehát bátran nyughatunk,
ez azon szellemet, mely az ultramontán pártot életre hívhatja és előbb-utóbb életre fogja hivni, távolról sem érinti,
mert az ultramontánok, kik é nevet a szó nemes értelmében
megérdemlik, sem a ,Napló' fenyegetéseitől meg nem ijednek, sem pedig, mint ugyan-e lap irja, Tisza ő excjától nem
rettegnek, mert nem az ultramontánok, hanem a liberálisok
ismertető jele szokott lenni, hogy a napvilágra sem merészelnek nyiltan kilépni terveikkel, hanem mint a vakond

föld alatti terveiket titokban hajtják végre, félve, hogyha
nyiltan fellépnének, a nép józan ítélete azonnal száműzné
őket. Es mi megvalljuk, hogy reményünket épen a józan nép
Ítéletére építjük. A liberalismus földalatti működése hova
hamarabb tényekben fog nyilatkozni, oly tényekben, melyek
végül a legegyszerűbb honpolgár kritikája előtt sem fognak megállhatni ; ez lesz azon pillanat, mely a liberalismus
közreműködésével megalakitja önkényt az ultramontán pártot, ekkor fog kitűnni,hogy hazugság,mintha a nemzet excommunicálta volna az ultramontán pártot, hogy ellonben igazság, miszerint az ultramontán párt eszméje, már most, midőn a ,Napló' excommunicatiót hangoztat ellenünk, mélyen
be van vésve az elmékbe, és hogy végre az egész liberális
handabanda csak fictio volt, csak ráerőszakoltatott a nemzetre, hogy végre is csúfosan megbukjék szerzőivel együtt.
A két anathema közül, hogy molyiknek lesz nagyobb és
tényleges hatása, azt a ,Napló' kicombinálhatja abból, hogy
az ultramontán párt igazságon, a liberalismus pedig hazugságon alapszik.
A
Győr. A n u n t i u s ö e x j á n a k i t t l é t e . A mult
hét városunkra nem csekély mozgalmat, s bár rövid, de
mégis oly örömet hozott, melynek emléke soká fenmaradand sziveinkben. F. hó 14-én ugyanis szerencsénk volt ő
szentsége bécsi nuntiusát, msgre Jacobini Lajos, thessalonikai érseket i. p. városunkban fogadhatni, hol mint mlgos
püspökünknek tisztelt kedves vendége öt napon át időzött.
0 Exja, mint a ,Religio' olvasói már tudják, Gönyőn
át Esztergomból érkezett hozzánk, hol huzamosb ideig mulatott volt. Gönyőn püspök ő mlgának ftdő irodaigazgatója
s jószágkormányzója által tiszteletteljesen fogadtatva, a
fentjelzett napon reggeli 4 órakor érkezett városunkba, a
püspöki lakba, melynek főkapujánál méltóságos föpásztorunk udvari papjai körében várta s szivből eredt néhány
szóval a magas vendéget szívélyesen üdvözölte.
Ugyané nap délelőttjén városunknak minden rendű s
rangú lakói, egyenkint s testületileg iparkodtak tiszteletök
adóját leróni egyházunk látható fejének köztünk időző képviselője előtt. Hogy a helybeli papság, élén a ftdő káptalan
az első volt, mely e czélból jelentkezett, az természetes ; hozzá
a csornai ngos prépost több papjaival, a pannonhalmi főszékbáz képviselői s az itteni karmelita atyák is csatlakoztak;
ugy hogy papságunknak ez alkalombóli fellépése csakugyan
imposansnak mondható volt, s kis keretben hü képét nyujtá
az különféleségnek, melyet mint a katholikus szellem mindannyi nyilvánulásait a közös hit, a közös törekvés, a közös
alárendeltség Krisztusnak földi helytartója szelid, kedves s
bölcs vezetése alá egy nagy, szerves egészszé fűz, forraszt
össze. A papságnak fogadtatása a püspöki laknak dísztermében történt ; a tisztelgők szószólója pedig maga mlgos
főpásztorunk volt, kinek jeles latinsága, ismeretes, kedves
előadása mellett kettős fényben ragyogott, Megható látvány
volt, a nyáj istenrendelte, közszeretetü s általánosan tisztelt
főpásztorát látni, amint mindnyájunk nevében kifejezést
adott azon hü katholikus érzületnek, melyre ő nevel, melyben ő megtart minket, tanitása, példája s bölcs vezetése
által; s mindnyájan, akik ott állottunk, ugy éreztük, hogy
mlgos főpapunk csakugyan szivünkből beszélt, s örültünk,
hogy érzelmeink ily ékesen szóló, tekintélyes tolmácsot nyer-
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tek. A gyönyörűen előadott beszéd láthatólag mély benyomást tőn a magas vendégre, ki arra szép sza vakkal válaszolt.
De Győrünk dicséretére legyen mondva, hogy nem
csak a papság, hanem világi hiveink is a kitelhetőt követték el, h ogy megmutassák ö exjának, miszerint katholikus
városban mulat. A tisztelgő testületek közt, mint illik, első
helyen az itt állomásozó 19. számú sorezred tisztikárát emiitjük, mely ezredese, labrizi ur vezetése alatt megjelent.
Utána a győri kath. polgárságnak képviselői következtek,
Wintert Antal nagyprépost ő nga által bemutatva, végre
pedig a helybeli sz.-Erzsébet-, s oltáregyletnek küldöttségei, kiknek nevében Khuen grófné ö mlga szólt. Mindezoket
nuntius ő excja szokott szivélyességével fogadta, s a hozzá
intézett üdvözlő szózatokra ismeretes kedves s megnyerő
modorában válaszolt. A tisztelgők néhányát ő excja 16-án
viszontlátogatással szerencséltető; az ekként kitüntetettek
közt Fabrizi ezredes s Winterl nagyprépost urakat emiitjük.
De térjünk vissza aug. 14-ére; mert e napnak estéje
még egy igen kiváló mozzanatot hozott azok közül, melyek
ő exja itt tartózkodásának fényét emelni segiték. Délután ugyanis ő exja püspök ő mlga társaságában sétakocsizást tett a városban, este pedig nagyszerű fáklyás menet
által lepetett meg, melyet városunknak kath. polgárai szeretett főpásztorunk becses vendége számára rendeztek. A
körülbelül 9 órakor érkező menőt, melyet derék tűzoltóink
jól begyakorlott zenekara kisérte, a püspöki lak udvarán
rendezkedett, hol azt ő exja, a püspök urnák oldalán, a háznak egyik ablakából szemlélte. Mint alkalmi szónokok
Baky István ügyvéd s Karvasy Kálmán tanár urak szerepeltek, amaz magyar, ez pedig latin nyelven ; mindkettőnek
a mlgos házi ur felelt, mint vendégének tolmácsa, magyarul.
Másnap, úgymint Nagyboldogasszony napján ő exja,
mint röviden már akkor jelentettem a ,Rel.' olvasóinak, a
nagymisét, ő mlga a püspök ur pedig az ünnepi szentbeszédet mondotta. Délben pedig ő mlga vendége tiszteletére fényes diszebédet rendezett, melyen ő maga ő szentségére,
nuntius ő exja pedig ceászár s ap. király ő felségére poharat emeltek.
Aug. 17. több idevaló kath. intézetnek látogatására
lőn szentelve; ilyen a nádorvárosi árvaház s leányiskola, a
győrszigeti zárda sat. O szentségének nagykövete, mint
magától érthető, mindenütt a legnagyobb kitüntetéssel fogadtatva, a látottak s tapasztaltak felett, kivétel nélkül magas megelégedését s örömét fejezte ki, s meg vagyunk győződve, hogy dicsérő s felbátorító szavai az egyes házak lakóiban maradandó emléket hagytak hátra.
Aug. 18-án, mint királyunk ő felségének születése
napján ő exja azon, fényes segédlet mellett tartott nagy misén jelent meg, melyet megyés püspökünk ő mlga felséges
urunk tartós jólléteért az egek Urának bemutatott. Az alkalmi díszebéd után, illetőleg e nap estvéjén még egy érdekes meglepetést készítettünk ő exjának, amennyiben székesegyházi énekkarunk néhány kiválóbb tagja több sikerült
férfi-négyes előadása által arról győzé meg őt, hogy a szép
dal s annak kedvelése Árpád fiai közt is honos.
Igy letelt ama négy nap, melyet ő exja itt tartózkodására kitűzött s igy elérkezett aug. 19-e, mely napon Sz.Mártonba utazni szándéka volt. A bucsutisztelkedések, me-

lyek ugyané napon reggeli 8 órakor kezdetöket vették, s
melyek alkalmával ismét főpásztorunknak kedves ékesszólását csudáltuk, méltó befejezésöket nuntius ő exjának végszavaiban lelték, melyekben mlgos háziurának a várakozáson
felőli kedves fogadtatásért, a város katholikusainak pedig a
tisztelet s ragaszkodás mindazon szép jeleiért köszönetet
mondott, melyekkel ittléte alatt minden lépten nyomon találkozott. Végre, az elindulás pillanatában megszólaltak a
városnak összes harangjai s őszinte üdvkivánataink által
kisérve ö exja elhagyott minket, kinek kitörölhetlenül kedves emléke megmarad sziveinkben örökké !
©
Oroszország.
A kath. egyház h e l y z e t é n e k
k i m e r i t ő e c s e t e l é s e épen most annál érdekesebb,
mennyivel eltérőbbek, sőt ellenmondóbbak az időről időre
felmerüló hírek, s mennyivel biztosabb tudattá tömörül azon
régebbi sejtelem, hogy az orosz kormány, bármit mondjon is
diplomatiája s felhivatalos sajtója, mégis semmi kevesebbet
sem forral, de sőt tettleg végre is hajt, mint a birodalma határain belül eddig fenállott kath. egyháznak — mondjuk ki
kereken: végleges kiirtását. Ennek bobizonyitását a következő korrajzi essayre bizzuk.
1. Sokat beszéltek s irtak a lapok legújabban valamely
concordatumról, melyet a szentszék állítólag az orosz kormánynyal kötött. Ezek szerint Antonelli bibornoknak sikerült volna az orosz kormányt arra birni, hogy a viszonylagos engedmények terére lépjen, nevezetesen, hogy a lengyelhoni kath. egyháznak a következő négy, fontos s nagyhorderejű engedményt tegye: 1) minden püspök az egyházi jog
értelmében teljes autonómiával igazgatja megyéjét; 2) akadálytalanul s közvetlenül közlekedhetik Rómával; 3) az
1868-i, a kath. zsinatot szervező ukaz visszavonatik ; 4) a
püspökök ellen netalán felmerülő panaszok nem a szentpétervári ,szentzsinat' hanem a varsói érsek előtt tárgyalandók
Sunt verba et voces ! A tény az, hogy — semmi sem
történt ; semmi concordatum, semmi egyezmény, semmi kölcsönös Ígéret nem tétetett, nem köttetett ; az ezekre vonatkozó hirek mind alaptalanok voltak, s az erősen hivatalos
tJourn. de St. Petersb.' azokat kereken s határozottan meghazudtolja. Szerinte a császári kormány ugyan minden időben azon volt, hogy a kath. egyház fejével a kellő jó viszonyokat fentartsa, s nem is ő rajta mult (???) ha ez nem
mindenkor sikerült ; — ma azonban ugy áll a dolog, hogy a
szentszék az, mely hozzáférhetőbbé, ,tractabilis'-abbá lett,
mint régenten volt, s ez az oka, hogy manap a két kormány
könnyebben érintkezik egymással, mint azelőtt. Az orosz
kormány azonban ma is ugyanazon az állásponton áll, mint
bármikor ezelőtt
ez ugyan világos s sokat mondó !
2) A dolog tehát igy áll, hogy semmi egyéb sem történt, mint hogy a Szentpétervárott 1868 óta fenállott ,kath.
zsinat feloszlattatott vagy legalább hatásköre tetemesen
megszorittatott. Mint a hasonló hatáskörrel felruházott szakadár ,szentzsinat', ugy ez is legfőbb joghatóságot gyakorolt a birodalom valamennyi katholikus püspökei felett, kik
csakis ő általa közlekedhettek a pápával. Elnöke a mobilevi
érsek volt, tagjai a különféle megyéknek képviselői, titkára
pedig világi, szakadárhitii, kit a kormány nevezett ki, s ki
az egésznek lelke volt, ugy hogy csak az történt, amit ő
akart, s semmisem, amit nem akart, oly annyira, hogy ha a
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zsinatnak mlgos tagjai egyszermásszor olyasvalamit találtak határozni, ami neki, azaz a kormánynak nem tetszett;
titkár uram röviden épen az ellenkezőt, vagyis azt, amit a
kormány akart, tette a jegyzőkönyvbe, s az urak — ezt is
irták a l á . . . .
Hogy a szentszék egy ily intézményt nem helyeselhetett, s vele semmiféle érintkezésbe nem léphetett, az magától érthető ; valamint az is, hogy e .zsinatot' soha sem ismerte el. Erre nézve már most az orosz kormány annyiban
engedett, amennyiben a zsinatot (mint a ,Religio1" már régebben is jelentette) minden ilyetén illetéktelen joghatóságtól
megfosztotta, s csak az egyházi vagyon kezelését hagyta meg
kezei közt; mire válaszul a szentszék azon censurákat is
vonta vissza, melyekkel e collegiumot sújtotta volt, s a püspököknek megengedte, hogy e czélból jövőre is képviselhetik magokat benne.
Ez tehát mindaz, mi a ,baráti közlekedés'-ről szállingózó hírekben igaz, s nevezetes : a szentpétervári lap még ezt
sem említi; — a többi mind tiszta s merő koholmány. Igy
azt is mondták, hogy a szentszék engedményeket tett arra
nézve, hogy az isteni tiszteletben az orosz nyelv hozassék
be, vagyis a lengyel, ott, ahol az dívik, ez által helyetesittessék. Ebben egy szónyi igazság sincs. A szentszék soha
sem gondolt erre, s a pillanat ily engedélyekre vagy engedményekre nagyon roszul lenne választva, lia azok most követeltetnének.
Ellenkezőleg ugylátszik, hogy mégis az orosz kormány az, mely egy lépést hátrált, s pedig azok miatt, a mik
legújabban Chelmben történtek. Ily csekély engedmény által,
mint a minőt tehát a zsinat ügyében tett, csak szokott óvatosságát tanúsítja, anélkül, hogy magának bármiképen is
praejudicálna, s mig a,liberális, békülékeny s méltányos' kormánynak nimbusában tűnik fel, addig másrészt, mint hivatalos lapja mondja : „álláspontja mégis ugyanaz marad" ; —
röviden : valami engedményféle téttetett ugyan szóval ; de
csalódnék, a ki abból valami gyakorlati hasznot remélne az
oroszhoni kath. egyházra nézve ; vagy azt hinné, hogy ezért
annak bilincsei érdemlegesen tágittatni fognak.
Ezen collegiumra különben sincs szüksége a czárnak,
ha a kath. egyházat birodalmában elnyomni akarja ; van
erre számtalan egyéb, ennél hathatósb eszköze, melyeknek
segitségével legújabban is 200,000 lengyelhoni egyesült k a tholikust beleerőszakolt a szakadárságba. A közel jövő meg
fogja talán mutatni, mennyire csalódtak mindazok, kik
Oroszországtól e tekintetben őszinte megtérést vártak. Ha
őszinte akart volna lenni, akkor mindenek előtte concordatumot kell vala kötnie, nuntiust kérnie Rómától, s a száműzött püspököket visszahívni. Mit sem tett mindezekből, hanem, mint alább látandjuk, megkettőztetett erőszakkal folytatja az egyesülteknek ,térítési' müvét.
(Folyt, köv.)

VEGYESEK.
= Sz. István, első ap. k i r á l y u n k n a k nemzeti
ü n n e p é l y é t s z o k o t t diszszel s f é n y n y e l ü l t ü k meg.
A fárasztó egyházi ténykedést ő Eminentiája, az
ország biboros herezegprimása személyesen végzé.
A segédkezők közül dr. Dulánszky Nándor kegyeim,
kin. székesfehérvári püspök u r a t ő mlgát, Somogyi
Károly s Markus Gyula esztergomi k a n o n o k s ngs
Steiner Fülöp udvari k á p l á n u r a k a t emiitjük. A mélyen átgondolt, eszmedus alkalmi szentbeszédet ft.
Eoldházy János ur, a győri püsp. kisebb papnevelde
igazgatója tartotta.
— Megnyugtatásul jelentjük a ,Prot. E. s I. Lap1-nak,
miszerint ngos Pollák János ur, pécsi kanonok, apát sat., a

,Religio'-nak két ízben nálunk sokkal különb szerkesztője,
nem csak él, hanem, mint ép e napokban itt járt egyik
pécsi barátunktól megtudtuk, igen jó egészségnek s kedvnek örvend, s reméljük, örvendeni fog még számos évekig.
Azon megbold. kanonok, kiről a t. collega 34. számában
említést tesz, veszprémi volt; szintén „jellemes, őszinte és
humánus ember", a kire nézve nem kevésbbé elmondhatja,
hogy „nyugodjanak békében porai" ; miért is, valamint
a t. szerkesztő elődünkről tett, elismerő nyilatkozatáért
vegye köszönetünket ; — különben : Philippinél ismét találkozunk !
— Szánalmas látványt nyújtanak az öreg Döllingernek remény- s kilátás nélküli, évről évre Bonnban az u. n.
.ókatholikus congressus'-on ismételt erőlködései, a szakadárok tunyaságát s szellemi tespedését, s a néhány ezer
protestáns felekezeteknek nihilismusát amúgy szabadkőmüvesiesen egy uj ,világvallás'-sá összekeverni. Ezide'n is angol nyelven előadásokat tartott egypár oda utaztatott görög
pópának a német tudományról, s az irodalmi zsidóság, mely
mindezeket épannyi benső részvéttel, mint helyes felfogással szemlélte, valóban komoly ember által utánozhatlan komolysággal, mintha csak börzehíreket jegyezgetne, jelzé
napról napra ama .háromnegyed', majd ,hétnyolczad', talán
nemsokára ,kilencztizednyi egyetértést', melyre a bonni értekezők rendesen akkor vergődtek, mikor Döllingernek egyegy háromórányi felolvasása után a table d'hôte órája ütött.
A többiben pedig, még eddig legalább, semmi figyelemre
méltó mozzanatot nem találtunk a bonni ,congressus'-on.
— Darwin nem régen felolvasást tartott Londonban,
melyben kimutatá s bebizonyitá, miszerint az angol s skóthoni tébolydákban tengődő tompaeszü vagy egészen megtébolyodott egyéneknek jó fele a protestánsok közt szeltiben dívó, testvérgyermekek közti házasságokból származik.
Ennek felismerésében a kath. egyház egyébiránt már századokkal s századokkal előzte meg az újkori tudományt, mint
Moufang jeles müve mutatja.
— A párisi katholikus egyetem, az , Univers• jelentése
szerint novemberhóban fog megnyittatni. — Martin, paderborni püspök, Scheveningen, németalföldi tengeri fürdőben
van. — Miután a katholikus szerzetesek, a legújabb egyházügyi törvényeknek folytán Poroszországot elhagyni
kénytelenek, s az ideiglenesen még tűrt betegápoló rendek
előreláthatólag önkényt félrevonulni fognak ; a berlini liberalismus fejében az a comicus ötlet támadt, jövőre a betegápoló
nőket csakúgy besorozni s szolgálatra kényszeríteni, mint
a katonát szokták. A berlini Staatsbürger-Ztg.'
egészen
komolyan fejtegeti e gondolatot, mely, ha csakugyan érvényesülne, nagyszerű illustratióját képezné a liberalismus
korában uralkodó ,szabadság'-nak. Egyébiránt azon j á m borság s jó erkölcs' mellett, mely az uj császárságban divik
egy ,porosz királyi felebaráti szeretet' is méltán foglalhatna helyt.
— Egy protestáns egyházi lap, a ,Mecklenb. Kirchenund Zeitblatt' nem régen egy okos eszmét pendített meg
következőképen : „Poroszországban a pályavégzett hittanulónak külön államvizsgát kell letenni, az ujságirók azonban,
kiknek legnagyobb része gymnasiumot sem végzett, s hogy
másról ne is szóljunk, gyakran még nyelvök helyesirását
sem ismerik, ezek az emberek minden állami vizsga s ellenőrzés nélkül a nemzet tanítóiul tolják fel magokat, s azt a
legkönnyelmüebb, leglelkismeretlenebb módon rontják, elcsábítják, tévútra vezetik. Azt hiszszük, hogy egy kis államvizsgának, ha valahol ugy itt lenne helye"
Van valami a dologban, s ha nálunk érvényesítenék, s a liberális
lapjainkat csináló zsidógyerekeket egy kis vizsgára szorítanák, alighanem nagy munkaszünetelés állana be a különféle
.nagytekintélyű közlönyek' bódéiban.
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Krisztus a történelemben.
(Vége.)

Oly alapokon s ily intézmények mellett haladás és civilisatióról természetesen szó sem lehetett
a p o g á n y o k közt ; hanem igenis szellemi és erkölcsi
pangásról, mely, miután előre nem mozdulhatott —
a szellem tevékenysége folytonos levén — tehát
visszafelé sülyedett s meg sem állott, mig teljes barbarismussá nem lőn.
A zsidónépnél u g y a n mindezek szilárdabb alapon á l l á n a k ; mert a szigorú nevelés következtében,
melyben Isten őket részesité, h o g y a megváltás tervét végrehajtsa, f e n n m a r a d t nálok az egy igaz Istenben való hit és a Messiáshoz kötött r e m é n y s é g ;
de e hit, remény s ezekre támaszkodó erkölcstan is
utóbbi időben k ö z ö t t ü k gonosz és babonás nézetek
által sokféleképen eltorzittatott. A zsidók közt támadt különböző felekezetek szomorúnál szomorúbb
képét t á r j á k fel a Krisztus idejében fennvolt zsidó
vallás-erkölcsi állapotoknak. A farizeusok üres vallási mechanismusa ; a sadduceusok epicureismusa s
az essenusok és therapeuták pseudo-mysticismusa
igen alkalmas tényezők v a l á n a k , h o g y a zsidó synag o g á t kivül u g y a n ékes, de belül u n d o k n á l undokabb b ű n - és s á t á n t a n y á v á alakítsák át, ami
meg is történt.
E z p á r vonásban az ó-világ képe ! Valóságos
torzkép, melyen Isten és az emberek j o g a i n a k n y o m a i r a alig a k a d u n k ; s midőn mi, Isten kegyelméből a világosság fiai csodálkozva kérdezzük : ki torzitá el i g y Isten és az ember képét, — a s á t á n j u t
eszünkbe. Isten dicsőségének s az ember boldogság á n a k ős ellensége. E sátáni képre pillantva nem
ismert a beteg emberiség ö n m a g á r a s önkénytelenül égre szegzé szemeit, ott keresve, s o n n a n v á r v a
Orvost, ki n y a v a l y á j á t meggyógyítsa s Tanítót, ki

I s t e n és az ember j o g a i n a k helyreállítása által megujjitsa az emberiséget az egyénben, családban, áll a m b a n és társadalomban.
E közben, midőn Virgil a csüggedő beteg emberiséget reményre hivja fel, ') megjelenik J é z u s
Krisztus, ki az emberiség v á g y v a v á r t R e f o r m á t o r á n a k mondja m a g á t ; ki a végre jött, h o g y a tudatl a n s á g fellegét eloszlassa az elmékről az általa hirdetett igazságok s általa szerzett kegyelem világosságával ; a szivekből kiirtsa a vadságot s ellensúlyozza a szenvedélyek h a t a l m á t — törvényei és keg y e l m e által ; h o g y végre először egyesekben igy
szellemi és lelki u j u l á s t eszközölve: megújítsa a
családot, az államot, a társadalmat. E csudálatos,
mindent bensőképen átalakító h a t a l m a t á t r u h á z n i
igéri azokra is, kiket elköltözése u t á n a n a g y és
csudálatos r e f o r m ü g y b a j n o k a i v á tesz, az apostolokra, az egyházra. „Ti vagytok — mondja vala
apostolaihoz — a világ világossága. Ti vagytok a fold
sava" 2) V a g y i s ti v a g y t o k általam a r r a hivatva,
h o g y az igazságot terjeszszétek, a világosodás előb a j n o k a i legyetek, a t u d o m á n y t megőrizzétek s a
világot a szellemi elbutulástól megóvjátok. T o v á b b á ,
ti v a g y t o k a r r a hivatva, h o g y a gondviseléstekre
bizott üdvintézmények által a világot az erkölcsi
rothadástól megóvjátok. „Hasonló m e n n y e k n e k országa a kovászhoz, melyet vévén az asszony, elvegyité három véka lisztbe, mig mind megkovászoso*) Ultima Cumaei venit iam carminis aetas,
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
Jam redit et virgo; redeunt Saturnia regna;
Jam nova progenies coelo demittitur alto.
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
Desinet ac toto surget gens aurea mundo,
Casta fave Lucina: tuus iam regnat Apollo.
Te duce, si qua manent, sceleris vestigia nostri
Irrita perpetua solvent formidine terras.
(Virgil. Ecclog. IV. 4.)
2
) Máté, 5, 13. 14.
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dék". 3 ) Miként a kovász csendes, láthatlan működéssel áthatja s megujitja a tésztaanyagot: aként
alakitja majd át bensőképen az én egyházamban
rejlő isteni erő az emberiséget; újjáteremt, megnemesit mindent, mi készakarva nem vonja ki magát
a n n a k üdvtermő befolyása alól.
íme ily fenséges, emberi tudományt és hatalmat felülmúló Ígérettel lépett fel a galilaei ácsfia,
mint Krisztust nevezték. S vájjon mi történik? Az
igéret nem maradt puszta szó, a n a g y igéret valósul ma is napról napra szemeink előtt. Van-e ki e
tényt tagadni merészelné ?
„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
menny és föld Teremtőjében és a Jézus Krisztusban
az ő egyszülött Fiában
Hiszek a Szentlélekben
Hiszem a közönséges ker. anyaszentegyházat
a szentek egyességét, bűneink bocsánatát,
testünk feltámadását és az örök életet". Az apostolok e hitvallása forrása lőn is felvilágosodásnak
mindenütt, valamerre az apostolok után hangoztat á k : Hiszek egy Istenben
és a Jézus Krisztus
az ő egyszülött Fiában ! A keresztény igazságok
iránytívje, vezére, ösztöne és czélja lőnek minden
tudományos törekvésnek s végtelen mezeje a haladó
szellemnek. Azontúl a tudomány közös kincsévé
lesz az emberiségnek.
A mit Jézus a Grenezareth tava p a r t j á n tanítványainak mondá : „Ite ! docete, menjetek, tanítsatok ; „omni creaturae" minden nemzetet, azt a föl.
dön azelőtt senki sem mondotta. Krisztus előtt a nép
gyermekei számára nem léteztek iskolák: a népiskolát egyedül Jézus Krisztus szava alapitotta meg.
„Nem mondom, hogy semminemű iskola sem
létezett, s ha jól emlékszem, a franczia Institut valamelyik tagja emlékiratában olvastam, miszerint
az egyptomi hieroglyphekben egy kis gyermeket
ismert fel, amint táskájával iskolába ment, három
vagy négyezer év előtt,
de tagadom, hogy e gyermek a nép gyermeke volt, mert tudom, miként
bántak akkor a néppel Kgyptomban s mindenütt e
lakott földön. Ismétlem, hogy Krisztus a nép tizenkét emberéhez szólva: Ite, docete omnes gent e s . . . . alapitotta meg az összes oktatást
E
szavak erejének kell tulajdonitani, hogy az emberek nagy sokasága találkozott mindenkor, kik általok lelkesednek, azokat hallani óhajtják s ebbeli
szomjuk soha le nem csillapodik. E szavak azok,
melyek a világ egyik végétől a másikig minden
egyházban mindannyiszor teljesedésbe mennek, va5

) Máté 28, 20.

lahányszor a szerény falusi pap a szószékre lép s
innen mint falusi Chrysostom magyarázza az evangéliumot s fejtegeti a katekizmust. E szavak erejénél
fogva harczolunk kezdet óta a szellem szolgasága ellen
Ma is azt a k a r j u k (mint mindig,) hogy a
legkisebb gyermek a legmagasb tanokig emelje fel
lelkét. Templomaink a bölcsészet, morál, vallás s
gyakorlati életnek mindig ingyen, nyilvános és
népszerű iskolái voltak s azok máig is". 4 )
E szavak, melyeket egy világszerte ismeretes
nagy férfiú beszédéből irtunk át, azon tényt visszhangoztatják, hogy az igaz bölcsesség, tudomány s
általában a felvilágosodás hajnala akkor hasadt fel
az emberiségre, midőn Jézus Krisztus megjelent, s
hogy u g y a n a n n a k apostola s bajnoka kezdet óta
máig Jézus Krisztus, egyházában s egyháza által.
Mi történt s történik még? Jézus abbeli Ígérete,
hogy kiirtja a vadságot a szivből kegyelme által s átalakítja erkölcsileg s társadalmilag az emberiséget,
szintén teljesedésbe ment s valósul napról napra. „Szeressed a Te uradat Istenedet teljes szivedből és lelkedből és teljes elmédből
Szeressed felebarátodat,mint tenmagadat. 5 )
Szeressétek ellenségeiteket,
jót tegyetek azokkal, kik titeket gyűlölnek és imádkozzatok üldözőitekért" 6 ) . . . E n a g y szózatra, mely
Isten s az ember jogainak helyreállítását hangsúlyozza a láthatlan kegyelem működésének hatása
alatt, eszmélni kezd vala a „beteg ember", szeretetre gyulád Isten iránt, s szeretetre az emberek
iránt különbség nélkül, kikben ugyanazon mennyei
Atya gyermekeit ismeri fel. A bálványistenek templomait és szobrait ledöntik. Ember és ember, nép
és nép közt lehull a rideg válaszfal ; a rabszolgákról leoldják a lánczokat ; a nő visszanyeri méltóságát a társadalomban, a családban. Az egyén és család szabadságát maga az állam biztosítja az evangéliumi tan szellemében hozott törvények által.
Megszületik a humanismus magasztos eszméje, mely
a ker. jótékonyság csudálatraméltó intézményeiben
testesül meg. A pogányságban megvetett szegénység felmagastaltatik s boldognak hirdetettik. Jézus,
az isteni gyermekbarát példája és szavai : H a g y j á tok a kisdedeket hozzám jönni, mert azoké a mennyország, viszhangra talál millió meg millió kebelbenSzabadság s tesvériség ]ö létre a legnemesebb fogalomban; a népek és nemzetek polgárosodnak, a
barbár erkölcsök nemesednek, az erkölcsi s társa*) Dupanloup Bódog beszéde a Malinesi I l - i k kath.
congressuson 1863. — ford, az Idők Tanúja. 8.1. — 5) Máté
22, 37. 39. — 6 ) U. o. 5, 44.
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dalrai haladásnak végtelen tere nyilik. Szóval a ker. vallás
Jézus egyházában uj világot alkot vala :
„Nova progenies coelo demittitur alto". 7 )
Tehát a világ újjászületése s átalakulása annak legbensőbb viszonyaiban tény, szemeink előtt folyton-folyvást
megujuló tény, melyről bizonyságot tesz minden egyes ember, ki egyszer „megvilágosíttatott s megízlelte a mennyei
ajándékot s részes lett a Szentlélekben" — mint Sz. Pál
apostol mondja. 8 ) Bizonyságot tesznek továbbá nemcsak
mindazon népek és nemzetek, melyek müveltségöket ugy
mint fennállásukat a keresztény vallásnak köszönik, hanem
a ma élő pogányok is. A kereszténység nélkül a régi tudatlanság és vadság barbavismusában látjuk azokat elmerülve
a felemelkedés és haladás reménye nélkül, hacsak az evangéliumi igének s a kereszt hatalmának meg nem hódolnak !
Sőt ugyanazon tényről tesznek tagadhatlan bizonyságot magokban a keresztény államokban a keresztény-ellenes törekvések, elméletben s gyakorlatban, tudományban s életben ; a mennyiben mindenütt és mindonkor amaz elvet igazolják azok, hogy a kereszténység által rakott alapoktól
való eltérés a pogányok tévedései és bűneihez vezet vissza,
— az államban, családban s az egyénben. „Mert más alapot
senki sem vethet, azon kivül, mely vettetett, mely a Krisztus Jézus". 9)
Már most — kérdem — mit tartsunk azon vallás eredetéről és alapitójáról, ki e csudálatraméltó reformot tizenkét galilaei halász által keresztülvitte s ugyanazt folytatja
kétezer éven keresztül ? Közönséges embernek mondjuk-e ? . . .
Igen, ember vala, sőt „utolsó az emberek közt" 10) szenvedése
idején : de Isten is, egy lényegüaz Atya Istennel, ma, tegnap
és mind örökké.
Szent Hona szigetének hirneves foglya, I. Napoleon vallomásával végezzük be e fejezetet. E férfiú, kinek hosszú
száműzetésében elég ideje, de joga is volt elmélkedni az emberi nagyságról, egy nap azon kérdést veté fel volt bajnokai s most fogsága hü társaihoz, hogy mit tartanak ők J é zus felől ?
Midőn azok a feleletet részint mentegetőzéssel iparkodtak elütni, részint azon véleméuyöknek adának kifejezést,
hogy Krisztus nagy, lángeszű ember lohetott csupán, de nem
Isten : a császár megilletődött lélekkel több, Krisztus istenségét bizonyitó érv után különösen a szeretet csudáját emelé
ki ; azon szeretetet,fmelytől a keresztény világ át van hatva
iránta kezdet óta mindvégig; azon szeretetet, melyet semminemű viszontagság sem tör meg ; azon szeretetet, mely a
bűnt és a szenvedélyek hatalmát ellensúlyozza ; azon szeretetet, mely egyedül képesiti az embert arra, hogy az ember
eszményét teljosen valósitsa ; azon szeretetet, mely a legnagyobb ellenségnek meg tud bocsátani ; azon szeretetet végre ;
mely a világot egészen átalakította. Szavait igy végzé :
„Néhány pillanat, s az lesz az én sorsom is, mint minő azoké
volt (az általa nevezett nagy férfiaké : Julius Caesar, N.-Sándor, XIV. Lajos stb.) Az angol'oligarchia kinzatásai alatt
idő előtt halok el s testem a sirban férgek eledele lesz. Ez a
Nagy Napoleon sorsa
Mekkora űr van az én mély
nyomorúságom és Krisztus örök uralma közt, kit hirdetnek,
7) Virgil, i. h.jegyzetben. — ») Zsid. 6. 4. — ») Kor. I, 3, 11. Iz. 53, 2.

dicsérnek, imádnak, szeretnek s ki folyton él az egész világban
Annyit jelent-e ez, mint halni? Nem-e inkább
élet jele az ? Ez a Krisztus halála, ez az Isten halála ! A
császár szünetet tartott és midőn Bertrand tábornok is kalgatagságba merült újra megszólalt s Bertrandra függesztve
meggyőződéstől sugárzó szemeit mondá: „IIa ön nem látja
be, hogy Jézus Krisztus Isten, akkor nem volt jogom önt
tábornokká tenni".
Ily emberekből minő Napoleon volt, csináltak hajdan
Isteneket, és e nagy ember, egy lelkiismeretes tekintetet
vetve Jézusra, meg nem állhatá, hogy térdre ne boruljon,
hogy ne mondja a századossal: „Ez valóban Isten Fia volt !" n )
S a rationalismus kisszerű emberkéi ? Káromkodnak.

Szent-István-ünnepi egyházi szentbeszéd.
„Polgártársai pedig gyűlölik vala őtet,
mondván :
Nem akarjuk, hogy ez rajtunk uralkodjék".
Lukács, 19,14.

Nyolczszáz és hetvenöt éve mult épen ötödnapja, Nagyboldogasszony napján, hogy első nagy királyunk, Szent István
a sz. koronát, mint a honalkotás zárkövét s az állami lét és
állandóság jelvényét fölvové, népeiből és országaiból rendes
államot alkotott, s a magyar nemzetet a keresztény hit áldásaiban részesítvén az európai ker. népcsalád közé beigtatá.
Mindenütt széles e hazában, ahová a magyar sz. korona elévülhetlen jogai sugárzanak, hazafiúi lelkesedés és
vallásos kegyelet hatja át a népeket e napon, melyhez közel
ezredéves polgári kötelék, annyi közös öröm és szenvedés
emléke fűzve van.
Nincs nemzetség, nincs párt, nincs vallásfelekezet Magyarország határai között, mely e nap magasztos jelentőségének a nemzeti öntudat, a vallásos ihlettség és kiengesztelődé8 szent érzelmeivel ne hódolna.
S ez jól van igy. A halhatatlan ősöknek századokra
kiterjedő s az emberi természet titkaiba avatott mély bölcsesége érvényesül ez által, melylyel ők a haza közügyeit, s
a nemzet öntudatát és eseményeit a vallás szentségével övezék körül s minden nemesb polgári és hazafiúi indulatot a
hit malasztjának isteni kútfejéhez vezettek vissza.
Mert érezték és tudták, — s az idő igazolta — hogy
mindaz, mi a vallás ótalma alatt áll, örökkévaló és sérthetlen, mint maga a hitnek, a keresztény vallásnak sziklaalapján épült egyház.
S tán nincs is a világ keresztény népei közt egy is,
melynél a haza eszméjét, a nemzet szokásait és törvényeit s
múltjának történetét oly fényes niinbusa környezné a vallásosságnak, mint a magyarnál.
Az első magyar király apostoli méltóságában helyezte
legfőbb dicsőségét, országát és népeit legjobban hitte biztosítva Isten anyjának védelme alatt; — s a magyar nomzet
történetének legfényesebb pontjait a keresztény vallás és
polgárosodás ótalmáért viselt diadalmas harczok képezik.
Viszont a kereszténység fejei, a római pápák sz. István királytól kezdve feltűnő előszeretettel és atyai indulattal kisérték e nemzet sorsát.
A magyar királyi korona, a dicső apostoli czim és a
kettős kereszt a pápák adománya; a magyar egyház és a
n
) Sentiment de Napoleon sur le Christianisme, par le chevalier
de Boauterse. V. ö. Nogáll Ján. „Ker. Vezérczikkek". 38. 1.

15*

1 3 2

magyar az. korona, — szoros összefüggésben egymással, —
fényes szabadalmakkal ruháztatott fel általuk ; s a korszakot képező magyar nemzeti események, a sz. király jobbjának tiszteletére szentelt május 30-dik napjától kezdve, a
Budavárának visszavételére emlékeztető szept. 2-ikáig —
egyházi szertartással ünnepeltettek és örökittettek meg. S
amerre s a mig csak keresztény népek közt hangzani fog a
déli harangszó : annak komoly áhitattal csengő hangja
mindig fennen fogja hirdetni ugyan Isten hatalmát, de avval
együtt a magyar fegyver, a magyar dicsőség által Nándorfehérvár falai alatt a keresztény vallás, a keresztény civilisatio s az európai népszabadság védelmére és megmentésére
vivott diadal emlékét és dicsőségét.1)
S a világ végéig megdönthetlen egyháznak ez ünnepei, mig egyrészről ugyan a népek sorsát intéző isteni jóság
és gondviselés iránti fiúi bizalom s vallásos odaadás ébresztésére s a keresztény hitélet áldásainak kifejlesztésére rendel vék : másrészt azok egyszersmind a magyar dicsőség
biztos zálogául és hirdetőiül szolgálnak mindenkor a földkerekségének összes keresztény népei között.
S a magyar haza és a magyar egyház érdekeinek e
benső, elválaszthatlan közössége, solidaritása, sok századoknak vérzivatarai között fenállott rendületlenül; s akik hazánk történeteinek dicsőségtől sugárzó lapjait higgadt észszel, méltányos lelkülettel tanulmányozták, kénytelenek bevallani, hogy e barátságos viszonyt a szövetséges tényezők
egyikének sem volt oka megbánni soha ! . . .
De ám az idők nagyban változtak !
U j elemek, uj feltételek alapján, uj korszak állott a
réginek helyébe.
Korunk a mult összes traditióival szakitván, ma már
az emberiség világéletében, az államok magán és társadalmi
viszonyaiban uj eszmék, uj irányok, uj törekvések jutnak
érvényre, melyek nemcsak nem hajlandók a keresztény hiterkölcsi elveknek az államalakulásokra elhatározó befolyást
tulajdonitani ; sőt nem ritkán azokkal szemben ellenséges
állást foglalnak el ; — s melyeknek hatalmas gyürüzetébe a
modern közművelődéssel egyenlépést tartani törekvő hazai
közgondolkodás is mindinkább ellenállhatlanul besodortatik.
Ertem a korunkban általánosan jelentkező amaz áramlatot, mely a positiv religio szükségességét nemcsak nem
érezvén, sőt egyenesen tagadván, annak a kereszténységben
nyilvánuló megtestesülését ma már meghaladott álláspontnak, s a társadalmi élet faktorai között többé számitásba
nem vehető dolognak tartja és hirdeti, ugy hogy annak ez
idő szerint már — állítólag, — egyéb jogosultsága nincsen
hacsak nem az, hogy mint egyik müveltségtörténeti tényező
s vallás-bölcselmi eszmeirány, mely a szellemi tökélyesedés és polgárisodás magas czéljainak megvalósítására tö') Igy augusztus 6-án hálásan üli az egyház 111. Calixt pápa rendeléséből a Hunyady János által 1456-ban Nándorfehérvárnál kivívott
diadalnak emlékét ; ugyan ő elrendelvén, hogy Istennek abbeli kegyelméért, mely szerint a magyar fegyvernek ez alkalommal oly fényes győzelmet engedett, az egész kereszténység a déli harangszóra mondandó
„angyali üdvözlet" buzgó elimádkozásában hálát adjon. Ily emlékünnepünk továbbá a sz. olvasó üunepe, 1716-ban Savoy ai Jenő által temesvárnál ugyancsak a török fölött kivívott diadalnak emlékére. E tekintetben is idézhető, mit sz. Ágoston „De civitate Dei" 1. 10. o. ir: „Beneficiorum Dei solemnitatibus festivis et diebus statuis dicamus sacramusque
memóriás, ne velamine temporum ingrata subrepat oblivio". L. Lonovics
„Egyházi Arohaeologia" I. k. 874. 1. — V. ö. még a fönnebbikre Török
János : „Publicistikai dolgozatok", több helyen.

rekvő emberiség szellemfejlődési processusára századokon át
tagadhatlanul erős befolyást gyakorolt, — majdan a történelem által számbavétessék.
Korunknak a keresztény vallás létjogával szemben elfoglalt eme felfogása oly általános, s e nézet az elméleti tudomány s a praktikus közélet minden orgánumai : a tanszékek, a szónoki emelvények s a napi sajtó által oly határozottan, oly követelőleg, oly minden kétséget kizáró bizonyossággal hirdettetik: hogy alig lehet csudálkoznunk azon
nagymérvű arányokon, melyekkel e nézet a társadalom
minden rétegeiben mindinkább utat tör magának.
Ámde, amint egyrészt okaiban könnyen felismerhető,
fejleményeiben pedig nyomról nyomra kimutatható korunknak eme vallásellenes iránya : époly téves, époly helytelen s
jogosulatlan volna másrészről az abból netán levonható
olyatén következtetés, mintha ez irány általános elterjedéséből s uralomra jutásából a keresztény hitelveknek hibás
és téves volta, feleslegessége vagy épen tarthatlansága tűnnék ki.
Az okok ugyanis, melyekre korunk vallástalanságának fokozatos elterjedése visszavihető, koránsem a kereszténység lényegében az általa vallott igazságok természetében, vagy az ezeket magában egyesitő rendszer hibás voltában keresendők. Ez okok ellenkezőleg külsők, esetlegesek, a
kereszténység lényegétől teljesen külön váltak, elannyira,
hogy általuk egyetlen keresztény hitelv, egyetlen kinyilatkoztatott igazság sem czáfoltatott meg soha.
Ugy vélem azért, nem lesz czél- s időszerűtlen dolog,
e jelentőségteljes sz. napon, mely nemzetünket a keresztény
vallás üdvözitő hitébe történt felavattatására kiválólag emlékezteti, — tüzetesb vizsgálat alá venni azon okokat, főbb
irányaikban feltüntetni azon tényezőket, melyek a modern
közvéleménynek a keresztény vallás elveitől való elfordulását s idegenkedését eredményezték ; — hogy aztán kitűnjék, váljon indokolt-e azon ellenséges álláspont, melyet korunk közvéleménye a keresztény vallás- és egyházzal szemben elfoglal; s váljon végeredményeiben hova vezet az ?
*
*

*

A kereszténység nem valami elvont fogalom, nem
puszta elméleti igazságok összege: az a világtörténelem legnagyobbszerü ténye, mely tizenkilencz század eseményein
keresztül szakadatlan lánczolatban átvonul, s az európailag
müveit emberiség összes állami, családi s egyéni viszonyaival elválaszthatlanul egybeforrt. Azért, midőn a kereszténységről szólunk, nem értjük alatta a puszta szót, vagy a k á r
azon egyéni véleményt, melyet kiki saját belátása, vagy
helyesebben önkénye szerint alkot magának e hitrendszer
lényegéről; hanem értjük igenis és kizárólag ama ténylegest, melynek teste, lelke, értelme, szelleme, történelme van ;
vagyis értjük a kath. egyházban letéteményezett s őrizett
azon igazságok összegét, melyet Krisztus urunk tanított, az
apostolok hirdettek, s az összes kereszténység mindenkor,
minden idő s hely különfélesége nélkül sajátjának ismert,
vallott és tisztelt.
A ker. vallásnak azon percztől fogva, midőn az, isteni
szerzőjével együtt, a betlehemi jászolban megszületett, mindig voltak ellenségei, kik azt megtámadták s ellene élethalál-harczot vivtak. A kereszténység látható megtestesü-
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lése az egyház alig kelt ki győzelmesen a Nérók és Domitiánok háromszázados véres üldözésoihől : midőn a Juliánok
és Ariusok sokkal félelmesebb fegyvereivel kellett megküzdenie. Majd a barbár invásiók fenyegették létét végveszélyly el ; azonban az összeroskadó római birodalom romjaiból
phönixként megifjodva kelt ki az egyház, s az ujan alakuló
népcsaládok a keresztény civilisatio nagy eszméjében testvérekként egyesültek anyai keblén.
Századok jöttek, századok tűntek el ismét, de melyek
az egyházra csak uj küzdelmeket hoztak, hogy újra növeljék diadalait. A 16-dik század óriási vallás-küzdelmei közepett az egyház ellenségei már meghúzták reá a halálharangot ; de az egyház, — bár népek millióinak gyászos elszakadását kelle siratnia, — feltartóztathatlanul folytatta
isteni küldetését a népek polgárosításában mind az ó-, mind
uj világrészekben ; mig végre a 18-ik század hitetlen bölcseletének kérlelhetlen hadüzenetét — jelen korunk vette át
örökségül . . . .
íme! folytonos megtamadtatás, szakadatlan küzdelem!
ez volt minden időben az egyház osztályrésze, melyet isteni
alapitója hagyott rá. — „Ha engem üldöztek — úgymond
az Üdvözítő — titeket is fognak üldözni".2) Nincs okunk
tehát csudálkozni a felett, hogy az egyház napjainkban is
heves megtámadások tárgya, — az volt egész életén át 19
század óta; bár e támadások, — s ezt sajnosan érezzük ! —
soha hevesebbek, soha általánosabbak s látszólag soha győzelmesebbek nem voltak mint ma.
Am e jelenség okai elemezhetők, — lássuk őket !
A mult század végtizedében egy világrenditő esemény
rázkódtatta meg az agg Európát ; esemény, melyet legjobban azon nagyszerű természeti átalakulásokhoz hasonlíthatunk, melyek földtekénk egész külalakját megváltoztatták.
Osi idők hagyományai, rendszere, intézményei szálltak
ekkor sirba, hogy helyet adjanak az újkor eszméinek, törekvéseinek, küzdelmeinek . . . .
Ha valaha, ugy ez esemény által megnyittatott egész
Európára a küzdelmek Pandora-szelenczéje ; s e küzdelmek
azóta a continensen folytonosan tartanak, s koronkint mint
egy meg-megujuló politikai földrengés hatalmas löketei, —
Európa egyik-másik államát megrázkódtatják.
A jelen nemzedék sokkal avatottabb részese, sőt többé
kevésbbé tényezője e mozgalmaknak, hogy sem azokat tüzetesebben jellemeznem kelljen. Tény az, hogy a forrongó
eszmemozgalom még mindig nem találta meg a medert, melyben csendes, áldásos folyammá rendezkedjék ; tény az, hogy
a dolgok bevégzett rendjét még sehol nem találjuk ; tény az,
hogy legfelebb csak a kezdetnek elején vagyunk, s tán még
az eddigieknél is nagyobb, egyetemesb válság küszöbén
álluuk . . . .
Eltekintve attól, hogy ily izgalmas korszak már magában sem alkalmas a kedélyeket a vallásos benső élet szentélyébe csendes szemlélődésre elvonni ; emellett mindezen
nagy koreseményeken vörös fonal gyanánt húzódik végig
azon ellenséges, sőt gyülöletteljes irányzat, mely azokat a
kath. egyházzal s annak intézményeivel szemben jellemzi.
Ugyanis a nagyszerű, mélyreható társadalmi átalakulások soha sem szoktak nagyszerű erőszakoskodások nélkül
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megtörténni. Ily forrongó, izgalmas időkben nemcsak a vallás, hanem minden egyéb erkölcsi tényezők elvesztik befolyásukat s egyedüli zsinórmértékül csupán — hogy a használatos szólammal éljek, — a tények kérlelhetlen logicája
ismertetik el. Már pedig az egyház, mint az örök, változhatlan, — mert isteni, — igazságok s hiterkölcsi alapelvek
őre s letéteményese, hányszor volt kénytelen az alapjaiban
megtámadott s veszélyeztetett társadalom s a megzavart jogrend érdekében felemelni hangosan kárhoztató szavát a bevégzett tényekkel szemben, — felemelni még akkor is, ha
tágitást nem ismerő tiltakozásaitól egész kül-existentiájának, eddigelé elfoglalt fényes positiójának, s ami előtte mindeneknél becsesebb : saját hivei, saját fiúi rokonszenve é3
ragaszkodásának veszélyeztetése, sőt feláldozása függött
volna is . . .
Innét van aztán, hogy a felzaklatott szenvedélyeinek
korlátozását nem tűrő, kedvencz vágyainak valósításában
akadályt ismerni nem akaró napi közvélemény az egyház
ellen zuditá ellenszenvének s gyűlöletének egész mértékét.
E gyűlöletet aztán nagyban fokozta azon süker, melyet ez ellenséges irányzat koronkint, de különösen legújabb
időben saját várakozását fölülmulólag az egyház s a katholicismus ellen kivívott.
Korunk egyik bálványa a süker; s ez még az eltiport
jog feljajdulása iránti érzéket is képos a nagy tömeg szivéből kiirtani, mely mindig kész tapsolni a győzőnek s imádja
a felkelő napot.
Nem ! a népszerűség, a rokonszenv nem lehet az egyház részén oly korban, midőn nagy elvek külszine alatt oly
irányok jutnak érvényre, melyek végveszélylyel fenyegetik
a társadalmat, s melyekhez az egyház helyeslését, hozzájárulását nem adhatja meg soha.
Lehet-e csudálnunk, ha a földig alázott, porba tiport,
üldözött, kigúnyolt katholicismustól a rokonszenvek elfordulnak ? ! . . .
Azonban helyesen jegyzi meg idevonatkozólag Montesquieu: „Az Isten, úgymond, általunk nem sejtett végzeteinél fogva majd szűkebb, majd ismét tágabb kört enged
religiójának. Ha imént földalatti üregekben rejtőzött ; csak
kis idő kell hozzá, és a császári hatalmat látandod mellette
felszólalni. A földi akadályok koránsem képesek annak terjedését meggátolni. Gerjeszszetek iránta idegenkedést az
emberek kedélyében ; ő le fogja ez idegenkedést győzni.
Hozzatok be szokásokat, képezzetek divatot, adjatok ki
rendeleteket, alkossatok törvényeket, s a religio diadalmaskodni fog a korszellemen, az ennek jellegét viselő törvénye(Folyt, köv.)
ken s az ezeket alkotott törvényhozókon". 3 )

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, augusztus 26. A z o r s z á g g y ű l é s m e g n y i t á s á n a k k ü s z ö b é n . Néhány nappal azután, hogy
e sorok napvilágot fognak látni, meg fog nyittatni az országgyűlés is. Alkotmányos életünk visszaadásának pillanatában mohó kíváncsisággal tekintett a nemzet az első országgyülés megnyitása-féle, hogy mi fog történni? és ma,
nyolczévi tapasztalás után egyáltalában nem lehet mondani, hogy kisebbedett várakozással tekintene a nemzet
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választottainak működése felé, sőt a várakozás, azon erkölcsi és anyagi sülyedés folytán, melybe a nemzetet saját választottai taszították, még hatványozódott ; a nemzet minden
egyes tagja, ki szoretettel csügg hazáján, csak egy kérdést
hangoztat : ki fog-e hazánk emelkedni az uj országgyűlés
alatt azon mély erkölcsi és anyagi sülyedésből, hova taszíttatott? Nyolcz évvel ezelőtt mindenki azt kérdezte: mit hoz
a jövő? Ma mindenki azt kérdezi : megmenekülünk-e ama
jelentől, melyet amaz egykori jövő hozott számunkra, melyet
akkor tudni annyira óhajtottunk.
Előttünk is hasonló kérdések lebegnek, mert, ha valaki, ugy bizonyára mi vagyunk, kik a legnagyobb érdeklődéssel vagyunk az országgyűlés megnyitása és annak működése iránt. Nem politikai, hanem vallás erkölcsi szempontból bir előttünk nagy fontossággal a bekövetkező országgyűlési ,ivad', s valamint a valláserkölcsi élet felülmúlja a
politikai életet; valamint a vallás van hivatva, hogy irányt
adjon a politikai erkölcsöknek és nem megfordítva : ugy
szükségképen magasabb a szempont, honnan érdeklődésünk ered a jelen országgyűlés iránt. E tekintetben szándékunk egyetinást elmondani, óhajainkat kifejezni, meglővén
győződve, hogy ha szavaink visszhangra találandnak, a
nemzet mi hamarabb felépül azon sebekből, melyeket saját
fiai ütettek rajta.
A t. ház elnöke egyidőben igen tanulságos leczkét adott
a ház tagjainak az erkölcsiségről. Nem azért emiitjük ezt
itt, mintha az uj ház tagjai iránt e tekintetben elfogultak
lennénk, hanem, hogy per associationem idearum a honatyákat, a kormányt figyelmeztessük egy más tekintetben
szükséges moralitásra, t. i. a politikai moralitásra, a kezelési
moralitásra. Nem szükséges gyanúsítani e tekintetben senkit sem ; amint nem is gyanusitunk, de tény, hogy az emiitettük tekintetbeni moralitás már-már a zérusra szállott
alá és e nemben oly közvélemény támadt a nemzetben, mely
előtte elöljárói tekintélyét előmozdítani nem, de igenis megsemmisíteni képes. Mi, mint a felsőbbség tekintélyének, minden törvényes téren védői, fájdalommal látjuk a felsőség
tekintélyének napról napra való sülyedését, a restitutio in
integrumot igen nagy örömmel vennők, magunk is készek
lévén e czélt előmozdítani, de addig minden támogatás hasztalan, mig nincsen, amit támogatni. Első sorban a tekintély
megóvása, vagy visszaszerzése azokat illeti meg, kik ennek
hiányában szenvednek, annyival inkább, minthogy az eszközök ennek megszerzésére kezeik közt vannak, vagyis tényekkel kell kimutatni, hogy a nemzetben elterjedt közvéleménynek, habár volt is a múltban alapja, de a jelenben
nincsen. Jellemes, szenytelen kezelők kineveztetése által
vissza kell állitani politikai téren a moralitást. Ez hitünk
szerint első lépés leend arra, hogy a nemzet jelen súlyos
helyzetéből kimenekülhessen.
De mint az magától érthető, itt még meg nem állapodhatunk, óhajtásaink nem csak e pontban központosulnak,
hanem kiterjednek még azon tárgyakra is, melyekkel eddig
ugyan az országgyűlés hivatottnak érezte magát foglalkozni, de jól megfontolva a dolgot kitűnik, hogy azok az ő
foglalkozási keretébe nem tartoznak. Azért óva intjük az országgyűlést, felemeljük az ellen szavunkat, hogy mint eddig,
ugy ezentúl is vallási ügyekkel foglalkozzék, hogy az or-

szággyűlés, politikai testület helyett, vallási orgánummá,
egyházi zsinattá változzék. Az országgyűlés nem illetékes forum a vallási kérdések tárgyalására. Honatyáink
az országgyűlésre nem azért küldetnek, hogy ott vallási
kérdésekkel foglalkozzanak, hogy határozataikkal a lelkismeret nyugalmát megzavarják, hozván oly törvényeket, melyek Isten törvényével ellenkeznek, és igy azok részére engedelmesség nem követelhető ; hanem, hogy az ország más
nemű dolgait helyesen, a nemzet boldogitására végezzék;
hogy hozzanak törvényt a pontos administratio, a gyors és
olcsó igazságszolgáltatásra stb. A tér, a tárgy sokasága,
melylyel országgyűlésünk jogosan foglalkozhatik különben
is oly terjedt, oly nagy, hogy ha annak csak egy részét is
elvégzi jól, már akkor is hálára kötelezi maga iránt a nemzetet. Hagyja a vallási kérdéseket az egyházaknak, a tlieologusokDak, mert lehet valaki jó politikus, és igy, ha épen
követelik tőlünk, elhiszszük, hogy országgyűlésünk minden
egyes tagja ugyanannyi nagy államférfiú, de azért még nem
theologus.
Azon óhajtásunknak azonban, hogy az országgyűlés
vallási kérdésekkel ne foglalkozzék, a jelen esetben nem
teljesen óhajtunk érvényt szerezni. A mennyire óhajtjuk
ugyanis, hogy az országgyűlés szűnjék meg a jövőben egyházi zsinat lenni, igy annyira óhajtjuk, hogy vallási kérdésekkel foglalkozzék egy időre, egy időre mondjuk, mely
alatt elismerve részint a félszeg irányt, mely szerint eddig a
vallási kérdésekben eljárt, részint pedig incompetentiáját
vallási kérdések fejtegetésére, eldöntésére ; mindazokra nézve
miket eddig e téren végbevitt, mondja ki hatályon kívüli
helyezésöket, hogy igy a megsértett jognak a katholikusok
irányában elég tétessék. Annyiszor fejtegettük e helyen a
ránk katholikusokra sérelmes eme pontokat, törvényeket, ministeri rendeleteket, hogy azokra igy általában jelenleg r á mutatni elegendőnek tartjuk, annyival is inkább, mert ott,
ahol ama törvényeket alkották, nagyon jól tudják, mily
pontozatok, törvények stb. azok, melyek a katholikusokra
sérelmesek, hiszen, ha sérelmesek nem lettek volna, nem
alkottattak volna. E helyett inkább még más valamire vagyunk bátrak figyelmeztetni honatyáinkat.
A mult országgyűlés tagjai nagyon nagy kedvet kaptak a külföld példáit a kulturkampf tekintetében utánozni
nálunk is, a törvényjavaslat ez irányban már el is készült»
de tárgyalás alá nem került. Óhajtásunk, tanácsunk e törvényjavaslatra nézve az, hogy hagyja békében azt az országgyülés, sőt temesse el azt egészen — temesse el, ha be
akarja bizonyitani, hogy a hazát szereti, hogy törvényeit
csak a szeretett haza érdekében hozza. A ki nálunk a kulturharczot előidézi, előmozdítja, arra kétszeresen inkább r á illik, mint a külföldön, hogy az ellensége a hazának, mert
a magyar haza addig él, mig benne a katholikusok háborithatlan nyugalmat élveznek, velük él, velük dől a magyar
haza sorsa is. Szivleljék meg e gondolatot honatyáink is, bizonyítsák be, hogy ők többet érnek elődeiknél, hogy szeretik hazájukat, nem szóval, hanem tettel, mert a cultur harcznak még eszméjét is eltemetik.
A
Oroszország.
A kath. egyház h e l y z e t é n e k
k i m e r í t ő e c s e t e l é s e . (Folyt.) A görög-egyesült egyháznak a szakadárba való bekeblezése bevégzett tény, mely a
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lehető legnagyobb ünnepélyességgel hajtatott végre, azért,
hogy a népre annál nagyobb benyomást tegyen. A kievi érsek, Arsenius, Chelmbe rendeltetett, azon meghagyássali
hogy ott az Urnák mennybemenetele napján a legnagyobb
fénynyel nagymisét mondjon, miben neki a chelmi érsek s
káptalan segédkeztek, mely utóbbinak tagjai máris azon
mellkeresztet s egyéb rendjeleket viselték, melyeket hithagyásuk béréül az orosz felségtől kaptak. A káptalannak
fejel Popel, ki legújabban lublini püspökké neveztetett, meleg
szavakkal üdvözlé ,a magas vendéget" minek jutalmául későbben az egész káptalan áldásra s kézcsókra bocsáttatott»
eléggé különösen a helybeli elemi iskolás gyermekek társaságában, kik bizonyára uj orthodoxiájokat épannyi bensőséggel, mint helyes értelemmel felkarolják.
Popelnek felszentelése junius 8/20-án történt Szentpéterváron, az Izsáktemplomban, mely zsúfolásig megtelt,
mert azon körülmény, hogy mint püspök a ,fehér papságából került ki, Oroszországban a legnagyobb ritkaságok közé
tartozik, hol a püspökök mindig a szerzetes papság soraiból
vétetni szoktak ; ámbár az ellenkező épen nem canonellenes ;
de oly szokatlan, hogy az ilyen püspök felszenteltetése előtt
a basilianus rendbe lépni szokott, nehogy a tudatlan nép
megbotránkozzék, mint a ,Glos' ez alkalomból mondá. Felszenteltetése után Izidor, pétervári metropolita az újonnan
felszentelt püspöknek még a templomban nyakába akasztá
az Anna-rend első osztályú keresztét, melyet a czár németországi útjában adományozott neki, mint a hivatalos leirat
mondja, jutalmul azon fáradozásokért, melyeket a chelmi
megyének az .orthodox' egyházba való bekeblezése körül kifejtett, tehát, egyenesen kimondva a dolgot: jutalmul az elkövetett árulásért. Ugyanezen okból ugyanakkor a liedlcei
helytartó, Qromacki, a titkos tanácsosi rangot nyerte, s hasonlólag a többi áruló pap is, kik Popelnek vezetése alatt a
schismához átpártoltak, s mindazon hivatalnokok, kik e szomorú ügyet elömozditák, megfelelő jutalomban részesültek,
kik most, ha s amennyiben lelkismaretök nyugodt lehet, a
vett Judásbért békében élveztetik.
De vannak mások, becsületesek, egyházukhoz ragaszkodók, ki épezért üldözést szenvednek, s — ki hinné? épen
azok részéről, kiknek pártjukat kellene fogniok, t. i. az
osztrák galicziai .egyesült'-görögök részéről, kikhez e szegények az orosznak embertelensége elől menekültek, s most
védelem s támogatás helyett idegenkedést, gúnyt, sőt szintén
nyilt üldözést találtak.
Pedig Galiczia is ugyanazon sorsra jutand mint a chalmi
megye, ha illető helyen ideje korán nem gondoskodnak kellő
gyógy- s ellenszerről, mi ezen országra nézve annál szükségesebb, minthogy a Popel-féle üzelmeknak termékeny t a laja s gyökerei vdtaképen itt vannak; főleg a lembergi s
przemysli megyében, s ez utóbbiak oly méiyen fekvők s erősek, hogy rendes eszközökkel talán ki sein irthatók. Itt nagy
a veszély, az egyesült papságra nézve nem kevJsbbé, minta
hivő népre. A püspök iránti engedelmesség sok helyütt még
névleg 3em létezik; azért-e, mert kellő helyen a szükséges
erkölcsi erély hiányzik? — nem tudjuk . . . . elég az h )Zíá,
hogy ezen körülmény, egysiilve a pánszláv áramlattal, mely
a galicziai ultrarutheneket az ukrain aiakkal összeköti, az
osztrák kormánynak közömbössége, rady észre sem vanni

látszik az onnan fenyegető veszélyt, s a czárnak egyre növekvő hatalma, tekintélye s befolyása óriási mérvekben mozdítja elő s politikai szakadást Hálicsország ruthen nemzetisége közt. Megbizható egyének, kiknek alkalmuk volt, k i merítő tapasztalatokat tenni a helyszinén, egész határozottsággal állítják, hogy az orosz hadsereg, ha ma szállná meg
e vidékeket, a legkisebb ellenállásra sem találna ! — Ca(Folyt, köv.)
veant Consules !

IRODALOM.
Az ,lrod. Értesitö' szerkesztése körül támadt többféle
nehézségek, melyeknek legnagyobb része onnan származott,
hogy, mig nyomdánk Pesten van, t. eddigi kiadónk Esztergomban lakik, arra birtak, hogy f. hó elejétől kezdve az
,Értesítő szerkesztésétől visszalépjünk, melyet Buzárovits
Gusztáv könyvkereskedő ur ezentúl mint önálló vállalatot
folytatand Esztergomban ; de ugy, hogy becses Ígérete szerint t. előfizetőink azt jövőra is ingyen veendik, valamint
másrészt mi is tehetségünkhez képest az esztergomi .Értesitö'-ban közreműködni fogunk.
Igy tehát az irodalmi rovatot lapunkban ismét megnyitván rajta leszünk, hogy t. olvasóinkat, mint eddig, minél
gyakoribb ismertetések s könyvjelentések által a katholikus
irodalomra nézve au niveau tartsuk.
Martin. Das christliche Leben. Mainz. Kirchheim. 1875.
A nagyérdemű paderborni püspök ezen munkája, melyet a
börtönben kidolgozott, mintegy folytatását képezi egy előbbi
„Wissenschaft von den göttlichen Dingen" czimü munkának,
mely először 1855-ben és harmadszor 1869-ben jelent meg.
Az első munka a keresztény hittant, a második az erkölcstant tárgyalja, és pedig a müveit kath. közönség számára,
mivel szerző azon meggyőződésben van, hogy a világiaknál annak daczára, hogy a heves támadások és harczok nagyon felkeltették a vallási oktatás szükségérzetét, általában véve mégis a vallási képzettség a tudományossal nenx
tart egyenlő lépést ; pedig a vallás iránti szeretet és lelkesedés függ a helyes ismerettől és nem csak a hittudósokról,
hanem minden keresztényről állanak sz. Jeromos szavai, melyek szerint a vallás tudománya az egyedüli, melyet nem a
földi élet, hanem az örökkévalóság kedveért tanulunk.
Minthogy Martin püspök a müveit közönség és nem
hittudósok számára irta könyvét ; azért czéljának megfelelő leg, nem annyira iskolaszerüleg és szorosan meghatározva
adja elő a ker. hitelességeket és erényeszközöket, hanem
inkább a ker. élet szellemét, szépségét, fenségét és magasztosságát akarja feltüntetni, hogy ezáltal az olvasók lelkét a
ker. erény iránt szeretet és lelkesedésre gyulaszsza. Valamint egyéb munkáiban ugy ebben is előszeretettel követi
aquinói sz. Tamís tanítását ; azért gyakran hivatkozik főképen annak „Summa Theologica" czimü munkájára
Martin jelen könyvét két részre osztja. Az első tizenkét
előadásban tárgyalja a ker. erény tant. Ezen résznek főtartalmát a következő tételben egybefoglalhatjuk: Krisztusnak
követése a szent szeretet által, msly a keresztény ember minden viszonyát áthatja és megszenteli, képezi legfőbb czélunkat, a bün ellenben, mely által az ember végelemzésben
mindig önmagát keresi, végczélunk elérését lehetetlenné t e szi. A ker. erény, azaz a szent szeretetnek oly hatályosnak
kell lenni, hogy elmondhassuk sz. Pál apostollal: „Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erősség, sem
magasság, sam mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakaszthat minket az Isten szeretetétől, msly a mi Urunk J é zus Krisztusban vagyon." (Róm. 8, 31. 39.)
A második rész tárgyalja az erényeszközöket. Sokkal
bővebb mint az erényekről szóló első rész, minthogy a szer-
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zőnek azon kiváló czélja van, hogy a keresztény erény iránt
szeretetet és lelkesedést ébresztve, azok gyakorlatára inditsa
az olvasókat ; ez pedig az erényeszközök használata nélkül
nem lehetséges, az erény használata ismét azok beható ismeretétől van feltételezve. Ezen második rész fénypontját
képezi azon három előadás, melyben a m. püspök ur az oltári
szentségről és a miséről értekezik. Már az előszó érinti a miséről szóló előadások fontosságát ; ott tudnillik szerző azt
mondja, hogy ő elégséges nyereségnek tartaná, ha csak egyetlen egy lélek is arra indíttatnék, hogy a sz. mise áldozataban
gyakran és nagyobb ájtatossággal részt vegyen. A sz. miséről
értekezvén, Martin igen szépen és alaposan védelmezi a
latin nyelv használatát az isteni tiszteletben. Örvendezzünk,
mondja egyebek közt, hogy legalább az egyházban a nemzetiségi szédelgések nem kaphatnak lábra, és hogy itt épen ugy,
mint akkor, midőn az egyház keletkezett, nincs pogány és
zsidó, idegen, scitlia, szolga és szabad : hanem mindenes
mindenben Krisztus. Örvendezzünk, hogy legalább ezen magasztos és fenséges szertartás, ezen egy nyelv, melyen azt
megüljük, emlékeztet benünket a nyelv hajdani egységére és
a Szentlélek csodatettére, midőn az első pünkösdi ünnepen
a világ minden nyelvét egységbe köté. Martin munkájának
297-ik lapján sz. Alphons nyomán azt mondja, hogy a hittudósok valószínűbb véleménye szerint a nem névleg kiközösítettékért a sz. miseáldozatot az egyház nevében is szabad bemutatni ; de az ellenkező vélemény alaposabbnak látszik, mely szerint legfőbb csak mellékesen, tudniillik megtérésökért (indirecte i. e. pro conversione) és titokban a botrány
elkerülése végett szabad erettök misézni. (1. Kober. Der Kirchenbann 268. 1.) Az utolsó előadás a szent idők és ünnepek
megtartását tárgyalja, utoljára hagyta ezt a szerző, mivel
mindaz, amit előbb az erények és erényeszközökről mondott,
összpontosul az idők helyes és az egyház szellemének megfelelő ünneplésében ; a vasárnapok és ünnepek megszentelését
joggal tartja a ker. élet egyik lényeges ismervényének ; azért
rövid de gyönyörű vonásokban festi az egyházi év szellemét.
Ezen kevés megjegyzésből is világos, hogy a nevezett munkát mind azon müveit katholikusoknak, kik komolyan ker.
életet akarnak élni, legmelegebben ajánlhatni.
f
— Molnár János urnák, az ,Ért.' utolsó számában jelzett
„ E m l é k e i m " czimü útleírásnak első, kis 8-dr. 158 1. kötete fekszik előttünk. Kölnben találkozunk szerzővel, honnan
egy meghiusult kísérlet után az akkor épen fogva volt érseknél tiszteleghetni, Aachenen keresztül Belgiumba vezeti az
olvasót s e minden tekintetben felette érdekes országot egyik
végétől a másikig beutaztatja vele, mig végre Londonba szállítja, s egyelőre, a második kötet megjelenéseig ott hagyja.
Megvalljuk, hogy e kis könyvecske igen kedves benyomást tett
ránk ; a szemlélet közvetlen s az elbeszélésnek keresetlen volta
minden negélytől ment, és önkénytelenül is sejteti az olvasóval, hogy szerző csakugyan öntapasztaltokat beszél el, minek megfigyelésére s helyes megítélésére őt szive s esze egyaránt s pedig kiválólag képessé teszi. Az oktatva kellemesen
mulató olvasmányok kedvelői szerzőnek őszinte köszönetet
mondhatnak, meglévén győződve arról, hogy a második kötet
is az első által keltett várakozásoknak megfelelni fog.
— Weckstimmen für das kath. Volk, VI. Jahrg, 8 Hft :
Carl VII. von Spanien oder Beleuchtung der jüngsten Pöbelexcesse in Graz ; von einen Ultramontanen.
Újdonságok.
Martin Konrad, Bischof v. Paderborn,
Katechismus des röm.-kathol. Kirchem-echts, gr. 8. Münster,
1 frt. 20 ujkr. — Ségur Monsignore, die Wunder v. Lourdes.
12. Maincz. 60 ujkr. — Horváth Imre, népszerű szentbeszédek a kath. egyház ünnepeire, gr. 8. ára 1 frt. — Páskuj
Lajos, egyházi munkálatai. Ünnepi, vasárnapi és alkalmi

beszédek, H-ik köteti 8. ára 1 frt. —Herders ConversationsLexicon, II. Heft. Lex. 8. Freiburg, 30 ujkr.
(Ientemlitett újdonságok, Savtori Károly, pápai és
primási könyvkereskedése által, Pesten, megszerezhetők )

VEGYESEK.
= Mai számunk második czikkében megkezdjük ama
kitűnő alkalmi beszédet, melyet ft. Holdházy János, a győri
püspöki kisebb papneveldének igazgatója, Sz. István napján
a buda-várbeli Mátyás-templomban tartott. Ajánljuk ezen
époly korszerű mint jelesül kidolgozott szónoklatot t. olvasóink osztatlan figyelmébe.
— Erdélyi püspök ö Excellenciájának ujabb kegyes
adakozásai az áprilisi közlés után : a n. szebeni szent-ferenczrendü apáczák leánynöveldéjére (melynek összes épitési
költsége 28,000 fortot meghaladta) a folyó évben 7600 frt.
— az egyházmegyei segély-alapba 1875-re 2000 frt. —
szovátai templom építésére 500 frt. — az al-csernátoni iskola építésére 300 frt. — a m.-ujfalvi templomban felállított
uj oltár költségéihez segélyképen 100 frt. — a bétái r. kath.
tanitó javára alapítványul 100 frt. — a dobói tanító részére alapítványul 50 frt. — a magyarósi fiókegyház részére egy harang öntetett 202 frt. — egy kereszt — feszülettel — állíttatott 20 frt. — a k.-vásárhelyi aggház j a vára 50 frt. — az udvarhelyi gymnas. zeneegyletnek 50
frt. — a cs. somlyói gymnas. tanulók részére 30 frt. — a
k.-fehérvári leány-iskola és a főelemi tanoda részére két
díszes lobogó 112 frt. Udvarh. Szent-léleki egyháznak harangöntésre segélyképen 50 frt. — a szebeni oltáregyletnek
50 frt. — a szebeni Mária-társulatnak 50 frt. lelkészek segélyezésére 230 frt. — tanitók segélyezésére 443 frt. — iskolák szükségeire 75 frt. — Missiói czélokra 155 frt. — tanulók segélyezésére 320 ft. — egyes szegények segélyezésére 100 frt. — Irodalmi czélokra 240 frt.
— AS. Poenitentiaria a jubileumra vonatkozólag legújabban ismét a következőket határozta :
Utrum lucretur Jubilaeum, qui conditiones praeseriptas
adimplet in aliéna Dioecesi, ubi non habet domicilium, si
observet ordinationes Ordinarii loci, ubi moratur ? R.
Affirmative.
Utrum lucretur Jubilaeum, qui confessionem et communionem peragit in aliéna Dioecesi, ubi non habet domicilium,
dum cetera opera iniuncta in propria Dioecesi adimplevit,
aut adimplere intendit iuxta raodum a proprio Ordinario
praeseriptum ? R. Affirmative.
Utrum lucretur Jubilaeum, qui postquam partem visitationum peregit in Dioecesi sui domicilii, in aliam Dioecesim se transfert, ubi novum acquisiturus domicilium, si in ea
numerum visitationum iuxta praeseriptum Ordinarii novi domicilii complet? R. Affirmative.
Quid iis agendum, qui antequam visitationes praeseriptas
impleverint, mutant domicilium, ratione, ex gr., officii, servitii, matrimonii, vel alia quacumque de causa ?
R. Opera incepta uno in loco, impleri et perfici posse in
alio, ubi quis vitam degere débeat ratione officii, servitii, vel
matrimonii
— Ő Felsége a Császár s apostoli király a prágai bibornok érsekhez, Schwarzenberg herczeghez 25-éves jubileuma alkalmából igen kegyes,legmagasabb kéziratot intézett.
— A porosz félhivatalos lapok meghazudtolják azon hirt,
mintha Bismarck a Belgiumban tartózkodó német papok
miatt az ottani kormánynál felszólalt volna. Mindazonáltal
a bruxellesi porosz követ, Perponcher gróf épen most mozdíttatik el ; mert a kanczellárnak külügyi politikáját »nem
a kellő erélylyel" támogatta.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
HARMINC ZNEGYEDIK

Pesten, szeptember 1.
Tartalom.

18.

Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendök.

ÉVFOLYAM.

II. Félév, 1875.

Havi szemle. — Szent-István-ünnepi alkalmi beszéd. —Egyházi tudósitások: Pest. A büntető törvénykönyv
és a párbaj. Pest. A vilgháboru és az ultramontánok. Znyovdralja. Olvasd és kövesd. — Vegyesek.

Havi szemle.
„ N a g y korszakot élünk, oly n a g y o t , h o g y képesek sem v a g y u n k , n a g y voltát kellőleg elképzelni, a n n á l kevésbbé felfogni" — mondá e g y
1872-i m á j u s 23-án S t r a s s b u r g b a n tartott nyilvános előadásban az ismeretes Müller Miksa, kitől,
b á r m i t gondoljon is valaki t u d o m á n y o s i r á n y a s
modoráról, a szellemdusan mulattató ,causeur' jellemét el nem vitathatni.
N a g y korszakot élünk t e h á t ő szerinte, s bizonyos tekintetben igaza van, a m e n n y i b e n t. i. az,
mit a németek „ Grossemvahn"-nak neveznek, a m a g á t
n a g y n a k képzelődés rögeszméje soha n a g y o b b pusztítást nem tett az tires, v a g y legfelebb álmtiveltséggel megtöltött fejekben, mint ma ; a világtörténelem pedig tanúsítja, h o g y az idők a n n á l , n a g y o b bak', minél s i l á n y a b b a k a bennök, i r á n y t a d ó tényezőkképen m ű k ö d ő emberek ; — h o g y pedig a
nagy, politikai s társadalmi világ szinpadán m a n a p
szereplő főszemélyek, igen kevés, talán egykét kivétellel, felette n y o m o r u l t módon töltik be helyöket, ki tagadná ?
Mert meg kell ám különböztetni a ,nagy' korszakokat azoktól, melyekben valóban n a g y férfiak
működnek s azáltal, h o g y lángelméjük jellegét
n y o m j á k r á j o k , igazán, a szónak nemes értelmében
n a g y o k k á teszik azokat. E közben g y a k r a n történik, h o g y épen ezek a férfiak nem igen fényes helyet
foglalnak el a világtörténelemben ; mert a szellemi
magvetés, a v a j ú d á s s készülődés napjai nem szolg á l t a t n a k mindig kellő a n y a g o t bizonyos i r á l y g y a k o r l a t o k r a ; pedig nem egy ,nagy' korszak ennek köszöni fényét, hirét, a rövidlátók előtt ; —
ezen idők nem n y ú j t a n a k elégséges t á r g y a t a szellemi plebsnek oktalan bámulásra, — pedig ez is

egyik tényező, mely bizonyos időket ,nagyok'-ká
tenni szokott; vide : a német ,culturharcz' korszakát,
kik szerepelnek benne, mint hajtó, i r á n y t a d ó t é nyezők, s kik b á m u l j á k a z t ?
Ezek azok a ,nagy' idők, melyek csak rontani
tudnak, melyeknek jellege az enyészet, a bukás, a
f e l f o r g a t á s ; történelmi emlékkövei t ö n k r e ment h a talmak, elűzött fejedelmek, vesztett k o r o n á k , b u k o t t ,
nemzetek, a mindennapiasság v a g y jellemtelenség
iszapjába elmerült ,kiváló' férfiak ; — a szédelgés
napjai ezek : s e tekintetben alig volt , n a g y o b b '
korszak a világtörténelemben a miénknél, midőn a
jellemtelenség soha nem látott diadalokat til, a
szellemi törpeség pedig tapsol neki.
I g y tapsol, kevés tiszteletre méltó, de csakis
egyes egyénekre szoritkozó kivétellel, az összes protestantismus, azaz ama különféle semmihitüségnek
t a r k a vegyüléke, melyet e név alatt ismerünk, —
tapsol, mert a katholicismus sok h e l y ü t t nyilt, még
több helyen titkos üldözését, az egyház látható fejének s z o r o n g a t t a t á s á t kereszténytelen kedvteléssel
szemléli ; tapsol, mert fanaticus egyoldalúságában
azt hiszi, h o g y itt v a n az idő,, midőn L u t h e r cynicus s Calvin vérszomjas á b r á n d j a i teljesedésbe mennek, s Kóma, a katholikus Róma. megsemmisülve el tűnik a föld színéről.
Pedig : „qui h a b i t a t in coelis, irridebit eos, et
Dominus subsannabit eos" — jobb lenne a most
t a p s o l ó k n a k a felett elmélkedniük, váljon a ,reformatió'-nak ezen látszólagosan legnagyobb diadala
nem i n k á b b Isten itélete-e a ,reformátorok' emberi,
tökéletlen, vétkes müvei ellen ? . . . .
Menjünk lépésről lépésre s nézzük a dolgok
fejlődését.
Régen túlhaladott álláspont, h o g y az, mit
,szellemi szabadság'-nak neveznek, L u t h e r n e k v a g y
18
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egyáltalán a már kezdetben sokfejű ,reforma tió'n a k köszöni eredetét; — ba a protestantismus ezt
mégis csak váltig állitja, azért teszi, mert mint lapidaris valótlanságot nem nélkülözheti e fegyvert,
ilyenekből összeállitott, s mondhatjuk : e tekintetben gazdagon felszerelt fegyvertárának lciegészitő
részét. De ez nem változtat a dolgon, s nem teszi
igazzá azt, ami magában véve nem az. A minden
positivumnak amaz oktalan negatiója, karöltve a
legmeddőbb szellemi tehetetlenséggel, jobbat tenni
a lelkismeretlenül feldöntött eddiginek helyébe, mit
protestáns jargonban ,szellemi szabadság'-nak neveznek, nem csak nem az u. n. reformátoroknak találmánya, mint inkább ők annak szüleményei s
szolgái voltak. Az a szellemi áradat, mely zavaros
hullámain őket magokat is magával ragadta, már
korábban keletkezett, s a renaissance s humanismus
n y o m á n közvetlen pogány befolyásokra vezethető
vissza; a ,reformátorok' müve tehát egyszerűen abban áll, hogy a keresztény szellemet a pogány eszmék mérgével elrontani segiték — részben tudva,
g y a k r a n talán tudtukon s szándékukon kivíll is ;
elég a rosz magot elvetni, burjánzik az magától is ;
tudjuk, hogy, fájdalom, szaporábban mint a jó mag!
— s e mérgezési műveletből keletkezett aztán az(
mit manap protestáns szellemnek, protestáns világnézletnek hivnak, s mi a benne romboló méregnél
fogva máris teljes nihilismussá fajult ; — mert képtelen, eredetének bélyegét magáról letörülni.
S e protestáns szellem természetesen külön
tudományt s külön politikát is teremtett magának.
A tudomány terén a ferditést, hamisítást s irányzatos koholmányt honositá meg, mint ezt egy szempillantás a protestáns történetírásra mutatja, s a
nevetséges confusióban végződő negatiót s hypercriticismust, minek eredménye a mai protestáns
,hittudomány' ; — a politika terén pedig a protestantismus szülője a forradalomnak, mely, elkezdve
legszelídebb alakjától, a liberalismus vulgáristól,
egészen a communardok socialismusáig kizárólagosan azon szellemnek köszöni eredetét, melyet a
protestantismus honositott meg az addig katholikus világon.
Az ilyetén eszközökkel működő szellemnek
hatását s hatásának eredményeit ismerjük. Már
Luther érzé, hogy puszta tagadással s a szabadságnak nevezett féktelenséggel csak rontani lehet ;
érzé, hogy homokra épit, hahogy t a n i t m á n y á t bizonyos, állandó s határozott alakba önteni, ha eszméi számára állandó s változhatlan formulákat

megállapítania nem sikerül ; s innen van, h o g y
pályája második, lehajló részében azon vehementiával, mely összes eljárását jellemzi, s azon túlzással,
mely a mesterkéltség s az igazi meggyőződés hián y á n a k ismérve, azon volt, hogy követőire bizonyos „formulát" erőszakoljon rájok, mig egyúttal
szokott kiméletlen, durva modorában a .kóbor szellemek' ellen szóval s Írásban — káromkodott.
Pedig hasztalanul! — Mint a büntető f a t u m ,
u g y lebegett a ,sectarius' szótóli félelem szüntelenül szemei előtt ; — egyházat akart ő alapítani s
nem felekezetet az egyházon kivül ; de nem csak,
hogy amaz nem sikerült, hanem müve még életében számos, mai napig pedig ezer meg ezer darabra mállott szét; s a melyektől legjobban félt,
melyeket tűzzel vassal üldözött, melyek ellen ismételten a világi hatalmat hivá segitségiil, a ,kóbor
szellemek' — azoknak ősatyjára épen ő lőn ; mert,
az ember mindig az által bűnhődik, amiben vétkezett, s a negatio szellemeit ismét elodázni, midőn
egyszer idézve vannak, meg Luthernél erélyesebb
s képzettebb elméknek is csak nagy ritkán sikerül. A kis kátéhoz irt előszavában inti a hittanitókat, hogy állandó formulához szokjanak, s a mellet maradjanak s azt ismételjék, egyik esztendőben
u g y mint a másikban. „Mert a fiatalal s oktalan népet, — mondja — állandó s meghatározott szöveg
és formula szerint kell tanitani, különben igen
könnyen eltéved. Azt a kedves a t y á k is ugy látták jónak, kik a Miatyánkot, a Hiszekegyet s a
Tízparancsolatot mindnyájan egyformán mondták
el; s ezért kell a fiatal s oktalan nemzedék előtt az
ilyen darabokat u g y tanitani, hogy még egyetlen
egy szótagot se mozdítsunk ki helyéből; hanem egyik
esztendőben ugy m i n t a másikban ugyanazt hirdetni
s elmondani neki"
Azt gondolta talán a szerencsétlen, hogy miután a ,kedves a t y á k ' ősi egyházától elpártolt, az
ő, a hitehagyott szerzetes tekintélye elég erős lesz
arra, hogy vele együtt fellázadt pajtásait az ,állandó s meghatározott szöveg és formula' mellett
megtarthassa?
ha egy pillanatig gondolta is,
csakhamar kijózanodott, de az ő sajátos, tekintetnélküli leleményességével legott más eszközhez kapott, mely egyelőre hathatósnak mutatkozni látszott : — a világi hatalommal, illetőleg a rendőrséggel szövetkezett, s a világi fejedelmek csakugyan
időre órára hajlandóknak nyilatkoztak is, az ő ,formulá'-ját védelmök alá fogni ; mert ez a ,form ula'
hatalmukat anyagilag s szellemileg tetemesen nö-
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veszté, s mig őket korlátlan urakká tette, alattvalóik nem volna, ha ama felséges vívmányok ellen akarnánk gáncsolócsak teste, hanem szelleme felett is, — addig ez utóbbiak- lag felszólalni, melyeket az emberi szellem főleg a terméból testileg s szellemileg elnyomott rabszolgákat csinált
szettudományok terén s azok segélyével létrehozott. Ámde
íme a .szabadság', melyet a protestantismus honosított tagadhatlan s lélektanilag szükségképi tény, hogy minél
meg az emberi nem közt ! Az emberi méltóságnak tisztelete» inkább elmerül az ember a külvilág zajos életnyilvánulásaiba
melyre ö tanitá e nemet! Ugyané protestantismus,mely mig s anyagi élvezetekbe, legyenek aztán ezek durvák, vagy fiegyfelől az uralkodókat ezen byzanti jellemvonása által dé- nomultak, annál sivárabb, pusztább lesz benső lélekvilága, s
delgeté, addig másrészt a minden tekintélynek, általa meg- az egyedül valódi, nemesebb, mert szellemi élet kivesz benne.
inditott lerontása, s a legféktelenebb subjectivismusnak fel- Miértis joggal állithatni, hogy az anyagi érdekek eme gyors
keltése által az egyénben, kiapadhatlan kutforrásává lőn és mindent absorbeáló fejlődése korunkban, — minden üdazon folyton folyvást megujuló forradalmaknak, melyeknek vös és nagyszerű eredményei mellett is, — valamint általán
az emberiség áldozatja lesz mindaddig, mig csak társadalmi a szellemi, ugy különösen a valláserkölcsi téren sok tekinszervezetében a katholikus elveket nem teszi ismét irányt- tetben káros és veszélyes visszahatást szült, melynek sajnos következményei a társadalomban csakugyan félreismeradó zsinórmértékké.
hetlenül s eltagadhatlanul mutatkoznak is.
S mindez hasztalan erőlködés volt a ,reformátorok
íme ! a modern államelméletek már alig ismernek egyéb
részéről; oda dobták a szellem keresztény szabadságát, oda
az addig szabad polgárnak emberi méltóságát, csak hogy államczélt, mint : az élvezeteknek a lehető legnagyobb száművöket állandóvá tegyék, s nem sikerült. A mig a .for- mú élvezők részére a lehető legkiterjedottebb mérvbeni megmula' arra szolgált, hogy a fejedelmeket az összhazának a l - szerzését, s az e czél valósítását biztosító eszköznek, a pénzkotmánya ellenes lázongásokban s az egyházi birtoknak nek s pénzmértéknek előállítását. A civilizatio ezen elméleelrablásában segitse, addig védelmezék, de mihelyt e szolgá- tek szerint nem egyéb, mint az ember uralma az anyag felatot,megtette volt, elfordultak tőle,mindig jobban s jobban, lett ; nem egyéb, mint az anyag tulajdonságainak, erőinek s
mig épen korunkban, ugyanazok, kik a katholicismusnak törvényeinek ismerete és értékesítése. Miértis ezek szerint az
legelkeseredettebb ellenségei, magától a protestáns .egyház'- emberi szellem elérte rendeltetését, ha az anyagi élvezeteket
tól az állami támogatásnak legutolsó maradványait is meg- lehetőleg gyarapította, s a testi nyomort enyhitette ; szóval,
vonják, ugy hogy a századokig galvanizált cadaver épen ha felfedezte ama titkos tudományt, — hogyan lehet e römost a különféle consistoriumok keserves jajveszeklése közt vid földi élet tartamát lehető kellemessé és gyönyördussá
porrá s hamuvá széthullani készül, — mig a katholicismus> tenni. A politikai pártok minden különválásának daczára
százados nyűgtől szabadulva, a benne rejlő isteni életerőnél legtöbb modern állam-bölcselőnek törekvése tagadhatlanul
1
fogva örömmel elébe nézhet a mindenesetre jobb s szebb jö- ezen közös alapgondolatban találkozik. )
vőnek, s midőn ama másikat sírba szállani látja, megemlékKönnyű már most belátni, hogy ezen uralomra jutott
szik a zsoltáros eme szavairól „Cadent a latere tuo mille, et anyagias irány a vallás szigorú, önmegtagadást követelő
decern millia a dextris tuis ; acl te autem non appropin- tanaitól élesen különbözik ; természetes tehát, hogy mi sem
quabuntu.
volt könnyebb, mint az anyagi élvezetek csábos ingerei után
Nincs igazunk-e, midőn azt mondjuk, hogy azon urak- szívesen induló tömeg rokonszenvét azoktól elidegeniteni.
nak, kik annyira örülnek a katholicismus zaklattatásának, Emberi természetünk sajnálatos gyarlóságai közé tartozik
s,pium' desideriumukat : Róma bukását, egyre jósolgatják — ugyanis, hogy ami érzékiségünlcnok kedvez, amit óhajtunk,
hogy jobb lenne ezeknek a felett elmélkedniök, váljon az ál- ahhoz szivesen ragaszkodunk, az nálunk vajmi könnyen
talok annyira csudált s üdvkivánatokkal elárasztott mű, hitelre talál ; mig ellenben ami hajlamainkat, vágyainkat
nem őket öli-e meg, mig amazt, kinek haláltusáját látni vé- korlátozza, attól elfordulunk, attól hitelünket megvonjuk,
azt vajmi örömest balgaságnak, tévedésnek bélyegezzük.
lik, csak megerősiti — ?
(Vége köv.)
Am e veszélyes balirányok káros következményei ellen
Szeiit-István-ünnepi egyházi szentbeszéd.
nem egy mélyen gondolkozó állambölcs emeli fel mindinkább
(Folytatás.)
óva intő szavát: „Az egyén vallás-erkölcsi, művészeti s
A politikai tények izgalmainál nem kevésbbé lohasztó egyéb kifejlődésének, — mondja egyebek közt egy elismert
befolyást gyakorol korunk vallási érzületére az üzleti szel- nemzetgazdászati szaktekintély, 2) — nem szabad a gazdálemnek s az anyagi érdekeknek rohamos fejlődése.
szati létkör kifejlődése által sem megzavartatnia, sem hátMinden nap uj találmányokkal lep meg, minden nap térbe szoríttatnia. A személyiségek gazdászati élete csupán
u j forrásai nyílnak meg a vagyonosodásnak, uj eszközei jő- alsóbbrendű létkör, mely a fensőbbekhez mint eszköz vinek létre a kényelemnek és élvezeteknek. Az előre haladó szonylik s ezeknek szolgálatában áll, és kell, hogy ezek
társadalom mindezen uj vívmányainak közepette magunk által megnemesittessék s átszellemüljön. A gazdászati egyémintegy közönyös szemlélők élünk s eszünkbe sem jut, hogy niség saját megsemmisülésének megy eléje, lia a vallásera legóriásibb anyagi átalakulások korában élünk, melyek kölcsi törvénytől elszakaszkodik s a jó, szép és igaz magakiterjedésük és mélyreható eredményeik által még a politi- sabb eszméitől elidegenedik. A siilyedt izlés, — mondja tovább — a vallástalanság és erkölcstelenség, a korhadt államkai átalakulásokat is fölülhaladják.
intézmények
korszakai koránsem vakeset folytán voltakSemmi sincs távolabb tőlünk, minthogy azok fölött pálczát törni akarjunk, kik magokat az industriális érdekek
ápolására szentelték ; az pedig már egyenesen esztelenség

2

*) V. 3. Hettinger „Apologie d. Christenthums''. 1871. I. k. 22..
) Sehjieffle „Die Nationaloekonomie". Leipzig 1861. 24, 1.
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rendszerint a vagyoni romlás korszakai is egyszersmind az
emberiség történetében". „Oly időben — mondja maga Gondilláé 3) — midőn azt biszik, hogy mindent pénzzel lehet
elintézni, minden kereskedelmi, pénzügyi és politikai speculácziók eredménye — a közbukás".
Azon tényezőkhez, melyek a vallástalanság terjedésére
előmozditólag hatottak napjainkban, tartozik továbbá azon
befolyás, melyet korunk közvéleménye az ifjú nemzedék
szellemi kiképeztetésére gyakorol.
Azon ürügy alatt, hogy az ifjúság jövő élethivatásának betöltésére lehető korán előkészittessék s kiképeztessék,
minden magasabb oktatásnak czélja úgyszólván csakis azon
ismeretek közlésére szorítkozik, melyek őt az életben valamely állomás biztos elfoglalása és betöltésére lőhető gyorsan
kiképzik. Innét van korunkban az úgynevezett kenyértudományoknak túlnyomó kelete; innét a napjainkban mindinkább túlsúlyra vergődő reál-irány az ifjúság tudományos
kiképeztetésében. Minden tudomány, mely közvetve vagy
közvetlenül a napi szükségleteknek, vagy a gyakorlati élet
igényeinek nem szolgál ; a tanulmányok köréből, ha teljesen
kizárva nincs is, de mindenesetre tetemesen háttérbe szorittatik s jobbadán csak egyesek magán vonzalmára van
utalva. Innét van aztán, hogy ez egyoldalú reál-irány elöl,
elfojt minden magasabb, eszményi, tisztán humán törekvéseket ; ez oka, hogy a tudományos kutatások azon neme
iránt, mely a magasabb, abstract kérdések vizsgálására, az
emberi lét eredete és czéljainak, az ember jelen s jövő rendeltetésének fürkészésére irányul, — korunknak sem érzéke, sem előszeretete többé. Ha az ifjúságnak a közoktatás
magasabb tanintézeteiben oly csekély idő és alkalom nyujtatik arra nézve, hogy az a vallás véghetetlen fontosságú
igazságainak alig felületes izét képes elsajátítani magának:
kell-e csudálnunk, bogy a serdülő nemzedék között bizony
Sdmmi vonzalmat nem találunk oly vallás iránt, melynek
tanait, rendszerét épenséggel nem ismeri, nemhogy azok felett magával tisztába jöhetett, s azok iránt szivében meggyőződést érlelhetett volna meg.
Gyakran szoktunk Amerikára, mint a modern haladás és cultura classicus földjére, mintaképére utalni. Már
pedig e nagy és hasonlithatlan népnek, kiváló jellemvonása
Tocqueville 4 ) szerint a hely, melyet Isten eszméje s a vallás szivében elfoglal. Mig a nálunk sajnálatos szokás, a vallás magasabb tanulmányait elkülöníti s az ifjúságot mindinkább arra szoktatja, hogy vallásos kötelmeinek teljesítésére mitse adjon ; addig a szabad és toleráns Amerika a család s a társadalom érdekeit vélné elárulni, ha az egész nevelést az evangéliumra nem alapítaná.
3
) „Le Commerce et le Gouvernement". 1776. t. II. p. 18. — 4)
„Toutes les républiques Américaines sont solidaires, disaient-ils (les Américains) ; si les republiques del' Ouest tombaient dans l'anarchie ou soubissaient le joug du despotisme, les institutions républicains, qui fleurissent sur les bords de l'océan Atlantique, seraient en grand péril ; nous
avons donc intérêt à ce, que les nouveaux Etats soient religieux, afin
qu'ils nous permettent de rester libres . • . C'est le despotisme, qui peut
se passer de la foi, mais non la liberté.
„La religion est beaucoup plus nécessaire dans la république qu'ils
préconisent que dans la monarchie qu'ils aitaquent et dans les republiques démocratiques que dans toutes les autres. Comment la société
pourrait elle manquer de périr si, tandis que le lien politique se rélàche,
le lien moral ne se resserait pas ; et que faire d'un peuple maître de lui
même s'il n'est pas soumis à Dieu ? Eu même temps que la loi permet au
peuple américain de tout faire, la religion l'empêche de tout concevoir
et lui défende de tout oser". La Démocratie en Amérique, 1.1, chap. XVIII.

Ellenkezőleg amaz egyoldalú iránynak káros következményei nem tagadhatók. Aki megszokta csupán azt valónak s létezőnek elismerni, amit megmérni, megszámlálni s
fontra tenni lehet, az már tényleg s elvben a materialismus
zászlója alá esküdött. Ahol az érintettem gyakorlati tudományok képezik az ifjúság kiképeztetésének s a népnevelésnek alapját : ott egy sivár, szellemtelen nemzedék fog képeztetni, melynél az emberiség legmagasbb javai tönkre silányulnak. Nyers matorialismus s az arany-borju imádása
elmaradhatlan következménye e rendszernek; — és csakugyan már is észlelhetők annak eredményei kettős irányban: a tudományban t. i. és a közéletben; ott az anyag istenitése-, itt a gazdagság és munka nélküli vagyonosodás után
való kóros törekvésben, valamint az erkölcstelenség, a corruptio megdöbbentően gyors és általános elterjedésében. 5 )
Ami a tudományt, az eszmék birodalmát illeti : t a gadni nem lehet, hogy az emberi szellem mindazon nagyszerű s ragyogó vívmányok daczára is, melyek manap az
omberi ész dicsőségét fennen hirdetik s korunknak megszerezték a „felvilágosodás századának" diszczimét, — balirányokba tévedt, hamis utakon j á r ! „Oly korban élünk —
mondja Ahrens, a jeles jogbölcselő — midőn egy vészteljes
áramlat a kedélyeket mindinkább elvonni törekszik az élet
eszményi javaitól, mélyen megingatja az erkölcsi világrendbe
vetett hitet, sőt minden szellemerkölcsi életelv öntudatát az
emberben elhomályosítani s végkép kiirtani erőlködik, —
minden irányban csakis materlalistikai, atomistikai és mechanikai elméletek és nézeteknek levon hajlandó érvényt
tulajdonítani". 8 )
E kárhozatos jelenségnek, e tévedésbe ejtő egyoldalúságnak oka, ha mindjárt nem menthető is, de legalább könynyen megmagyarázható, ha tekintjük az m bámulatos eredményeket, melyeket manap a természettudományok felmutatni képesek. Azon számtalan közhasznú találmányok, melyekkel az erőműtan, a vegytan s a physika egyéb ágai
ajándékozzák meg időről időre az álmélkodó világot, s melyek a közélet ezerféle szükségleteinek mindegyre tökélyesb
mérvben felelnek meg : e tudomány-szakokat, ha nem is elméleti alapelveik s rendszerük ismeretére, de bizonyára
gyakorlati eredményeik- s hatásukra nézve meglepöleg népszerűsítették s még a legmüveletlenebb elmékkel is ú g y szólván közel viszonyba hozták.
Vajmi természetes tehát azon mély befolyás, melyet a
természettudományok a közgondolkozásra gyakorolnak, s
igenis érthető azon domináló helyzet, melyet azok ma máiegyéb tudományszakok között és fölött elfoglalnak. Ez oka
aztán, hogy elvakittatva azon széditő siker által, melyet e
tudományágak mivelői az anyagi világ erőinek s törvényeinek ismeretében kivivtak : magokat illetékeseknek vélték
arra is, hogy törvényeket szabjanak az erkölcsi világban, a
társadalmi téren pedig a reformátor szerepére vállalkozzanak. A nagy tömeg aztán, mely nem reflectál, nem okoskodik, hanem vakon indul vezérei után, kik rokonszenvét kinyerni voltak képesek, — annyival szivesebben hitt sza6
) L. Eud. Wagner „Der Kampf um die Seele vom Standpunkt d.
Wissensch 8 Güttingen, 1857. 6. 1. — V. ö. még : Ahrens „Die Abwege
d. neueren deut. Geistesentwicklung und die nothwendige Reform des
Unterrichtswesens". „Die neue Zeit" cz. folyóirat 1874. folyamában. —
„Naturreoht". Wien 1870. VII. 1.
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vaiknak, mert e tanokból az anyagi haszon s élvezeteknek vallástól s a vallást az erkölcsiségtől, s széttépted azt, mi
gazdag forrása kínálkozott megnyilni számára. S ime j eredetileg legbensőbb életközösségben volt kölcsönösen egyismét egy okkal több, amiért, hogy a nép korunkban a val- beforrva ! Az erkölcsiség vallás nélkül gyökeréről levágott
lásos eszméktől s a kereszténység tanaitól elfordul.
fa, mely erőt s életnedvet sehonnét többé nem nyerhetvén,
Am természetbúváraink nem gondolják meg, hogy ami elszárad s kivész ; viszont a vallás erkölcsiség nélkül csupán
a reáltudományoknak oly nagy tekintélyt, oly ellenállhat- élettelen üres külsőség, mely megrontja Isten eszméjét, lelan hatalmat külcsönöz, az ép ama körülményben rejlik, alázza az ember méltóságát s hazugsággá torzítja az ember
hogy azok szigorúan kimért körben, szorosan megszabott ajkán az imát.
határok között mozognak, amennyiben csakis e látható, érAz ember csakis a vallásban találja meg erkölcsi k ö zékelhető világ tárgyai, tüneményei s erőinek észlelésével s telezettségének tárgyilagos, egyénisége fölött álló, a gyenge,
buvárlásával foglalkoznak. Mihelyt e tudomány eltér hatal- ingatag emberi sziv minden sophisticája által elérhetlen s
mának s befolyásának emez elengedhetlen föltételétől, mi- megingathatlan szabályát és szentesitését, mel-yre az élet »
kelyt lelép működésének emez egyedül biztos talajáról s kö- ezerféle viharai, a szenvedély és kötelesség kemény tusái
rén s czéljain kivül eső téreken kalandoz: akkor önkényt között vajmi nagy szüksége van. Az ember önmagára h a elveszti magas jelentőségét s létjogát ; akkor a tudomány gyatva mint öntörvényhozó az erkölcsi világban, a megnevére, reputatiójára többé igényt nem tarthat. 7 )
próbáltatás súlyos perczeiben a vallás magasabb ihlete és
Azért is nem csupán a vallás szolgáinak, hanem egy- tekintélye nélkül hányszor lépne alkura egyrészt az erkölátalán mindenkinek, aki még az emberiség legszentebb ér- csi kötelesség, — másrészt meg szive vágyaival?! hányszor
dekeit szivén viseli, szent kötelessége e mindinkább terjedő nyernének ezek túlsúlyt amannak rovására ? ! . . .
balirányok vészhozó következményei ellen felszóllalni s eréMert, ha az ember autonom lény a morál terén, miért
lyesen ellenmüködai, annyival inkább, mert korunk, mely ne érezhetné magát feljogosítva kivételek tételére saját énje
tudománysóváran áhitozik az ismeretek kincsei után, igenis érdekében mindannyiszor, valahányszor szenvedélyei összekész mohó hiszékenységgel elfogadni s nagyra tartani mind- ütközésbe jönek kötelességeivel ? ! Helyesen és találóan
azt, ami neki a tudomány czége alatt a tudományos birála- jegyzi meg azért Rousseau hires Emile-jében : „Némelyek,
tok eredménye gyanánt nyujtatik ; igenis hajlandó magát át- úgymond, az erényt az észre akarják alapitani ; de én megengedni ama hiedelemnek, hogy számára a földi lét nyomo- vallom, vallás nélkül nem találok szilárd alapot az erkölraival szemben nincs másban üdv, mint : hogy ama dicső tu- csiség számára. Az erény, ugy mondják, a rend szeretetében
domány biztos ösvényén haladjon előre a világosság felé, áll ; jól van, de váljon köteles vagyok-e én boldogságomat
mely egy század óta hatalma és kimerithetlen gazdagságá- ezen rendnek feláldozni ? Megengedem, hogy ahol értelem
nak oly fényes bizonyítékait nyujtá s szolgáltatá a világ- van, ott rend is van ; de azon különbséggel, hogy az igaz, a
nak. De ám ép ez egyoldalúság képes megfosztani az em- vallásos ember magát az összeségnek ; a vallástalan ellenberiséget attól, ami után az jelenleg leginkább sóvárog : a ben az összeséget önmagának rendeli alá s önmagát tartja
tudomány áldásaitól; egyúttal pedig, midőn a pártütő tudo- egyedüli központnak. Ha Isten nem létezik, akkor a vallásmány a nép szivében feldúlja annak vallásos hitét, azt egy- talan egészen helyesen okoskodik, ha önmagát tekinti közszersmind erkölcstelenné teszi.
pontnak". 8)
Igen ! mert egyedül Isten a valódi, élő, erkölcsi törvény
Igen ! az erkölcstelenség ! . . .
Kell-e rámutatnom társadalmunk ez ijesztő réme, e forrása, mely az ember lelkén, mint Isten képmásán visszanaponkint jobban terjedő ráksebére?! Kell-e mondanom, tükröződik. „Azért nincs erkölcsi rend Isten nélkül, nincs
mily hatályos, mily eredményes tényezője ez a modern val- közmorál vallás nélkül, s a vallás elvetésének az erkölcsi
törvény elvetése, s a közerkölcsiség meghamisítása volt és
lástalan korirány rohamos terjedésének? !
Ugy hiszem, az összes emberiség közérzülete ellen vé- lesz mindig s mindenütt szükségképi következménye".
tenék, ha feltenném, hogy korunk elvesztette s feladta a valHogy ez viszont is áll, ki merné kétségbe vonni?
lás és erkölcsiség legbensőbb, legsajátosb rokonságának
Csakis legfelebb azon kérdés eldöntéséhez férhet szó :
szükségessége iránti meggyőződését ; mert e kettő : vallás és ha váljon a vallásosság s a hitbuzgalom megfogyatkozása
erkölcsiség oly szoros, oly szétválaszthatlan kapcsolatban előzi-e meg az erkölcsök elaljasodását ? — vagy viszont ?
all egymással, hogy eziránt forrongó, abnormis, kivételes De legyen bármiként a kettő közt létező lényeges oksági
időkben merülhetnek fel kétségek, emeltethetnek hangok összefüggés a világtörténelem folyamában, nem tudom, ha
egyes oldalról ; de egy egész társadalom, mely azt tagadná, nyilvánult-e valaha szembeszökőbb módon, mint napjaink— létezésének, fennállásának legsajátosb alapjait öngyilkos ban? S azért lehet-e csudálnunk, ha a ker. vallásnak, az
kezekkel önmaga rombolná le ! Ugyanis az erkölcsi élet, a erkölcsi szigor s jellemerősség eme tenyésziskolájának, nincs
közmorál, csakis a vallásban birja egyedül biztos támaszát becse, nincs kelete oly korban, mely az érzéki gyönyöröks gyökerét ; mert az erkölcsi eszme, az erkölcsi elvek csakis nek áldozik, melynek életczélja, főtörvénye az élvezet, s
a vallás áldásos befolyása által érik el tökélyes, egész és mely erkölcstelenség tekintetébon versenyezhet a Caesarok
csonkitatlan valósulásukat. Válaszd el az erkölcsiséget a korszakával ? !
(Folyt, köv.)
7
) Helyesen jegyzi meg ide vonatkozólag egyik legkiválóbb korunkbeli franczia iró Le Play általános feltűnést keltett jeles müvébon :
„La Reforme Sociale". Tours. 1872. t. I. p. 108 : „Pour devenir compétant en matière de religion, il ne suffit pas d'étudier les huitres et les
singes, il faut surtout se dévouer à l'étude des sociétés humaines".

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
P e s t t augusztus 29. A b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v
és a p á r b a j . Nagy örömünkre szolgált, hogy a napokban
») L. Hettingernél I. k. 450. 1.
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olvashattuk, miszerint büntető törvénykönyvünkben a párbaj nem soroltatott azon tények közé, melyeket csak a
sötét középkorban az egyház tartott büntetésre méltó cselekménynek, hanem maga Csemeghy ur a többi bírálókkal
egyetemben ugy találta, hogy a párbajt vívók a politikai
hatóság részéről, még a 19-ik században is büntetésbe méltók. A büntető tvkönyv tárgyalására összehivott bizottság
ugyanis büntetendőnek találta a párbajra kihívókat még
azon esetben is, ha a párbaj el nem fogadtatnék, ugy büntetendőknek találta a párbajvivókat, valamint a segédeket
is, azon indokolással élvén ez utóbbiakra nézve, hogy ha a
segédek felmentetnének a büntetés alól, maga a törvény
mozdítaná elő a párbajok szaporodását. Nem felejtkezett
meg a bizottság azonban a párbajok legújabb, de legesztelenebb és legigazságtalanabb neméről sem, az úgynevezett
amerikai párbajról, a mely eset szintén büntetendőnek találtatott és az öngyilkosságra való rábeszéléssel egy osztályba
soroztatott.
Midőn a bizottság a párbajt büntetendőnek találta,
valóban nagy és szent érdekeknek kelt védelmére, ezért méltán fejeztük ki határozata felett örömünket. A párbaj ugyanis
nem csak egy, de többféle érdeket és jogot sért, a párbaj
sérti az egyesnek ugy, mint a családnak és az össztársadalomnak érdekeit és jogát, sérti főleg Istennek jogát, és igy
bün az egyes, bün a család, bün a társadalom és Isten ellen.
Nagy érzéketlenség lett volna a bizottság részéről a jog
iránt, épen a mai jogállamban', ha a párbajt a bűntények
közé nem sorolta volna, méltán vádolhatta volna őt az össztársadalom, hogy feladatának nem áll magaslatán, ha modern nézetek után indulva, büntetlenül hagyott volna tényt,
mely annyi érdeket és annyi jogot sért. S ha mi minden tekintetben elismeréssel vagyuuk is a bizottság iránt, amenynyiben egy határozattal, annyi irányú érdeket védett meg,
mégis egy az különösen, ami figyelmünket kiválólag leköti,
hogy t. i. a bizottság az Isten jogainak védelmére is kelt,
és igy a legnagyobb bünt megakadályozni törekszik. Ugy
veszszük mi fel a bizottság határozatát, mint figyelmeztetést hazánk polgáraihoz, hogy az élet Isten adománya, melyet kényekedve szerint sem az ember önmaga ki nem olthat, sem egyes privát tekintély nem bir hatalommal, hogy
más életét kioltsa, hanem az élet felett feltétlenül csak Isten
rendelkezik, az állam pedig kötelességének tartja Isten jogát védelmezni, ennek megsértését akadályozni, amennyi ben pedig mégis megsértetnék, büntetőleg lépni fel.
Ha a bizottság határozatát mint az Isten jogainak védelmét veszszük fel, ugy továbbá azt is látjuk, hogy büntető törvénykönyvünk a párbajra nézve találkozik az egyházzal, vagyis az egyház és állam karöltve haladnak, hogy
Isten jogának megsértését, amennyiben tőlük telik, elhárítsák a társadalomból és annak hatását, befolyását érvényesítsék. Az egyház, mint tudva van, a párbajt első kárhoztatta ; hogy a társadalomból száműzze, kiközösítéssel fenyegette mindazokat, kik a párbajban bármiképen is részt vesznek, tudjuk, hogy a párbajban résztvevőktől az egyházi
temetés is megtagadtatott ; tudjuk, hogy az államok maguk
belátva az egyházi intézkedés üdvös voltát, az egyházi
büntetéseket nemcsak nem helytelenítették, hanem a párbajt
vívókra még polgári büntetéseket is szabtak, igy igyekez-

vén közösen az egyházzal Isten jogát és a társadalom érdekét védelmezni a nélkül, hogy e barátságos közreműködés
által az állam tekintélye bár csak a legkisebb csorbát is
szenvedte volna. Most ugyanezt tapasztaljuk hazánkban, azt
tapasztaljuk, hogy állam és egyház ugyan egy jogot közösen védelmeznek, ugyanegy bünt közösen üldöznek, az állam
anyagi, az egyház szellemi fegyverrel üldözi a párbajt, sujt
mindkettő ugyanegy tényt, hogy védelmezzen és gyógyítson. Nem kell-e mindenkinek e közös találkozás, e közös
működés felett örvendenie ? Nem kell-e mindenkinek e közös működést más pontokra nézve is óhajtani ?
Igen is, ha államunk ez egy pontra nézve, nem tekintve
a modern elméleteket, melyek alapjokban felforgatnak minden jogot, sértenek minden jogot, különösen pedig Isten jogát, hanem tekintve a számos szent érdeket, melyeket a
párbaj sért, az egyházzal ily egyöntetüleg tud határozni,
anélkül, hogy ezáltal az állam érdekeiben csak legkevésbbé
is sértetnék ; ha e pontban keresztény alapra képes volt helyezkedni és az egyházzal a régi szövetséget fentartani ;
miért nem történhetnék ugyanaz más pontokra nézve is ?
mit ártana az államnak, ha az iskolára, a házasságra és más
pontokra nézve is az egyházzal ugyanegy alapra helyezkednék ? A közösen elfoglalt álláspont az állam tekintélyét
e pontokra nézve nem csak alá nem ásná, hanem inkább
emelné. Valóban sajátságos egy helyzet, melyen nem lehet meg nem ütközni, hogy ugyanakkor, midőn az állam
első tekintélyű jogtudósai perhorrescálják a párbajt két ember közt, midőn büntetéssel üldözik még akkor is, ha az el
nem fogadtatnék, midőn belátják, hogy mily nagy és szent
érdekek sértetnek a két személy közti párbaj által, hogy
ugyanakkor nem retteg vissza maga az állam a párbajtól az
egyházzal; hogy nem látja, vagy nem akarja belátni, mily
hasonlithatlanul nagyobb érdekek sértetnek akkor, ha az
állam az egyházzal párbajt viv ! Habár örvendünk is tehát,
hogy büntető törvénykönyvünk a párbajra nézve egy alapon
áll az egyházzal és vele együtt karját emeli a párbajt vivók
ellen, örömünk teljes csak azon esetben lesz, ha az egyházzal megkezdett párbajt abba hagyja és baráti kezet nyújtva
az egyháznak, a mult boldog idők hagyományával egyezőleg, vele együtt fog küzdeni az Isten jogainak minden iránybani érvényesítésére, és igy hazánk boldogitására.
A
Pest3 augusztus 28. A v i l á g h á b o r ú és a z u l t r a m o n t á n o k . Már az csak igaz, gonosz egy népség, elvetemedett faj azok az ultramontánok, melytől az emberiség
egy pillanatig sem lehet nyugodt. Napkelettől napnyugatig,
déltől északig a legnemesebb szabadkőműves erők, éjjelüket
napallá változtatva, a legszentebb és legtisztább eszközöket alkalmazva, legmagasztosabb terveiket, melyeket önfeláldozással az emberiség jólétére végre akarnak hajtani, az
ultramontánok mind megsemmisítik. E viperafajzat, ugyanakkor midőn a ,testvérek' az emberiség erkölcsi és anyagi
jólétét előmozdítani akarják, megosztván a szükölködőkkel
még utolsó fillérjüket is, anyagilag kiszipolyozza a népet,
erkölcsét aláássa ; midőn a .testvérek' a felvilágosodás f á k lyájánál hirdetik a nagy építőmester tanait, hogy az emberiséget a sötétség rémes éjétől megmentsék, ő, ez ultramontán had végerőmegfeszitéssel az éj sötét tanitmányának tanszékeket emel, hogy elnyomja a nap fényét és a Syllabus en-
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cyclica rettentő lánczával tartsa szellemi rabságba az emberiséget ; midőn a .testvérek' a testvériség eszményének megvalósításán működnek és ennek megvalósítására lelkismeretesen azon vannak, bogy minden kivétel és különbség megszűnjék az emberek között,ugyanakkor e békés összhangzatot
az ultramontánok megzavarják, a testvériség kapcsát széttépik, alkotván maguknak szenteket mint Lateau Luiza és
Alacoque Maria és ami mindezeknél megdöbbentőbb, midőn
a ,testvérek' csüggedetlenül az általános lefegyverezés, a
világbéke létesitésén fáradoznak, melynek sikerültével uralmukról le akarnak mondani, ugyanakkor az ultramontánok világháborúra izgatnak, hogy uralmukat fentartsák,
megerősítsék és örökké lehetetlenné tegyék azon magasztos
eszmék valósítását, melyek miatt a szabadkőművesség megszületett, él és működik, stb. stb.
Ez elég hosszú létania az ultramontanismus bűneiről,
pedig még csak távolról sincsen az elősoroltakkal megközelítve mindaz, amit nap-napután olvashatunk liberális lapjainkban és pedig mily vakmerő arczátlansággal leírva. A
legújabb them át az ultramontanismus által inditandó világháború képezi, amint azt hazánk fusionált liberálisainak részére a ,Pesti Napló' hitelesen és dönthetetlen érvekkel t á mogatva feljegyezte. Vagy ki lenne képes megczáfolni,
hogy p. o. nagyobb ultramontán a világon nincsen, mint a
,Pesti Napló' minthogy naponként dühösen ír a liberalismus
mellett és az ultramontanismus ellen, az ily érv ellen küzdeni
nem lehet, hanem csak meg kell előtte hajolni. Pedig épen
ily dönthetetlen érvvel, miben még az a nevezetesség is rejlik, hogy ezt is kölcsön vette a ,Napló', akarja bebizonyitani, hogy az ultramontánok világháborúra izgatnak. Mert
kérjük igen szépen, az mégis csak valami dolog, hogy egy
kath. főpap, hozzá még bibornok is, t. i. Manning, áttekintve Európa helyzetét, látva azon fáradhatatlan tevékenységet, melyet a szabadkőművesek az európai rend felforgatására kifejtenek, látva, hogy sajtó és parlament, melyek
mindannyian egy közös szellem által sugaltatnak a páholyból, miként ássák alá az államok alapját, a vallást és erkölcsöt, látva, mily féktelen dühvel támadják a tek'ntélyt ^s
mennyire pártolják másrészt a forradalmi törekvéseket,
látva, hogy a nyilt harcz megindittatott az atheus államok
által az egyház ellen most már a törvényhozás terén, mondjuk, hogy az mégis valami, hogy mindezt látva és összevetve végre azon következtetésre jut és azt nyiltan ki is bátorkodik mondani, hogy ennek vége általános conflagratio
lesz. Nem világos dolog-e ebből, hogy Manning és a többi
ultramontánok csakugyan a világháború gyujtogatói ? nem
bebizonyul-e ezen állítás még jobban abból, hogy Manning
a többi ultramontánnal egyetemben Istenhez folyamodik
buzgó imában, hogy fordítsa el e csapást Európától ? Ez oly
világos és döntő argumentum az ultramontánok ellen, hogy
más egyebet ellenök felhozni felesleges, hiszen hogyan folyamodnának Istenhez, hogy háritsa el a világháborút, miért
óhajtanák, hogy a fejedelmek és népek tegyék le a fegyvert és térjenek vissza a béke evangéliumához, ha nem ők
lennének a világháború gyujtogatói? ez a kettő: imádkozni
a csapás elhárításáért, és izgatni a csapás bekövetkezése érdekében, synonimák.
Bizony, bizony annyira esztelennek tartjuk a ,Napló'

insinuatióját, hogy még arra sem tartjuk érdemesnek, hogy
egyszerűen visszautasítsuk vádaskodását. Hogy a ,Napló' a
fennebbi állítást minden megjegyzés nélkül koczkáztathatta,
sőt már ez maga, hogy a fenebbi állítást lapjába felvette és
hogy olvasói azt ugy, a mint az irva van, még el is hiszik, erre
csak azt lehet mondani, hogy egymáshoz méltók, s illő hogy
a ,Napló1-nak oly olvasói legyenek, a kik ily badar állításokat is el tudnak hinni és az olvasóknak oly lap szerkesztessék,
mint a milyen épen a ,Napló', mert ők ketten csakugyan kiegészítik egymást ; — loquere stulto, mondja a sz. irás, secundum stultitiam eius.
^
Znyováralja.
O l v a s d és k ö v e s d . Jézus legszentebb szivéről eddig már sokan és sokat irtak, mert, hisz
ez nem is valami uj találmány, a mint ezt az egyház ellenségei állítják : hanem 200 év előtt magától Krisztus Urunktól Mária Margaretha Alacoque előtt kifejezett vagy is inkább kinyilatkoztatott akarat, a mely kinyilatkoztatást a
most nevezett boldog szűz engedelmességből saját kezével
följegyzett s a melyet a katkolikus egyház nem csak jóvá
hagyott, hanem az egész világnak melegen ajánlj is, midőn
nem csak önmagát, hanem az egész világot is Jézus legszentebb szivének oltalma alá helyezé.
Folyó év junius hó 16-án 200 éve annak, hogy Jézus
legszentebb szivét nyilatkoztatta ki a föntnevezett szűz előtt.
IX. Pius pápa ő szentsége ugyan e napon az egész világot
ezen legszentebb szívnek oltalma alá kelyezte s fölszólította
egyszersmint az összes püspököket s egyházi elöljárókat
arra, hogy ezen üdvösséges eszközt, a mennyiben annak
szükségességéről s jóvoltáról megvannak győződve, karolják
föl saját s alattvalóik lelki üdvösségének előmozdítására. Ezen
fölhívás sok helyen tárt karokkal volt elfogadva, különösen :
Franczia-, Lengyel-, Német-, Morva- stb. országokban, a hol
ezen eszköz által sok mély álomba szendergő lélek uj életre
ébresztetett föl. Sok helyen azonban, és pedig kivált ott, a
hol már nem csak hanyatlik, hanem már majdnem el van
merülve a valódi erkölcsi élet, ott ezen fölhívás még mindeddig minden eredmény nélkül hangzott el. Valamint az, a
ki alszik, haragszik, ha mindjárt aranyat is tenne valaki
kezére, és pedig azért, mert háborgattaték álmában, ugy a
lelki élet álmába elmerültek kancsal szemmel néznek mindarra, a mi őket e veszélyes álomból felriaszthatná ; mert a
megrögzött bűnös jól érzi magát gonoszságában.
Est el lehet mondani szegény magyar hazánkról is, a
hol már a valódi vallásos élet egészen el van merülve a
lanyhaság álmába. Nem csak az ugynevezettt fölvilágosult (?), de még a köznép is majdnem egészen kivan vetkőztetve minden vallásoságból annyira, hogy ha most föltámadna sz. István királyunk, aligha volna kedve csak egy
perczig is élni nemzete közt. Ezen siralmas állapoton csak
rendkivüli eszköz segíthet, ezen rendkívüli eszköz pedig
Jézusnak legszentebb szive, melyx-ől maga Üdvözítőnk szólt,
hogy ez már az utolsó eszköz, melyet nekünk lelki üdvösségünk elnyerésére adni szándékozik. De fájdalom ! kevesen nyúlnak utána.
Folyó év augusztushó 3-kán Thurdossinba jővén, kimondhatlan örömet élveztem, a mint a helybeli templomba
beléptem, látva ott a főoltár fölött egy 1% méter magasságú,
Jézus legszentebb szivének szobrát, oly alakban, amint bold.
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Margaretha Alacoque a szeretet Megváltót megjelenni látta.
Haza jővén a templomból, megtudtam, hogy a thurdossini
plébániához tartozó hivők folyó évi juniushó 16-án, a mely
napon 200 éves emléknapja tartatott meg azon nagy kegyelemnek, melyben Jézus legszentebb szivének kinyilatkoztatása által minket részesített, s mely napon IX. Pius pápa ő
szentsége az egész világot ezen sziv oltalma alá helyezte,
buzgó lelkipásztoruk által ünnepélyesen lőnek Jézus legszentebb szivének oltalma aláhelyezve. De ezen jó lelkipásztor még azzal sem volt megelégedve, hogy csak saját lelki
juhait ezen biztos akolba vezesse, ahova a ragadozó farkas
egy könnyen be nem mehet, amiértis csak azon juhokat ragadja el, melyek nem akarnak ezen akolba bemenni, vagy
abból vakmerően kilépnek ; — hanem mint alesperes felszólította a kerületéhez tartozó lelkipásztorokat is, a kik közül
a haboskai, fehérpataki, csimhovai, chlebnici, rabcsici, ustiai
és krivai lelkipásztorok örömmel engedtek is a tett felhívásnak, s a fentnevezett napot megszentelték. Maga az ünnepély következőképen tartatott meg :
Több hétig tartó oktatás után junius 6-án kezdették
meg az úgynevezett novennát Jézus legszentebb szivéhez,
mely abban állott, hogy a nép naponta az esti órákban a
templomban összejött, a hol elmélkedéssel és imával foglalkozott. Az esti órákban azért, hogy ne legyen szórakozva napi munkája által, és hogy csak azok legyenek jelen, a kik valódi meggyőződésből akarják magokat ezen
legszentebb szivnek szentelni. Junius hó 16-án korán reggel
a taraczkok dörgése és a harangok zúgása hirdette a rendkívüli ünnepélyt. Majdnem az összes nép ünnepélyesen öltözve sietett a templomba, sokan járultak a sz. gyónáshoz,
hogy igy annál buzgóbban és méltóbban szentelhessék magokat Jézus legszentebb szivének. Az ünnepélyes isteni tisztelet reggeli 8 órakor vette kezdetét s eltartott egészen
11-ig. Először volt sz. beszéd, azután sz. Mise, mely után az
összes nep Jézus legszentebb szivének oltalma alá helyeztetett. Hála az Ur Istennek, Mária kertjéből is van már egy
pár rózsa Jézus legszentebb szive körül ! Adna az Ur Isten,
hogy minél előbb az egész magyar hazánk legyen mint illatos rózsa Jézus legszentebb szivére tűzve ! ! !
6r. N.

VEGYESEK.
— Balaton-Füred. Az ap. nuntius ö exja itt mulatásáról írják a ,M. .áííam'-nak : Miként önök már táviratilag
értesítettek, Balaton-Füredet azon ritka szerencse érte, hogy
ami annyi századon át egyszer sem történt, szentséges
atyánknak magas és legméltóbb képviselőjét lőn szerencsés
ölébe fogadni s a magyar tenger partján hódolatteljesen üdvözölhetni. A fürdő birtokosa, Simon Zsigmond tihanyi apát
ur ő nga már tegnap vette az örvendetes hirt, hogy Jacobini
Lajos érsek s bécsi apostoli nuntius Zircen át Balatonfüredre
s innen Tihanyba is kirándulni szándékozik. A fentisztelt
apát ur legott legszebb négyes fogatával egész Zircig a magas vendégnek eléje sietett, honnan ma, aug. 26-án déli 11
óra után mozsarak dörgése és harangzugás közt, a diadalivekkel s nemzeti és pápai zászlókkal feldíszített fürdőhelyre
érkezett. Leszállván a kápolna előtt, Isten oltára előtt buzgó
imát mondott ap érsek-nuntius ; honnan kijővén, hintaján a
fürdői fő sétány előtt felállított diadalkapuhoz érkezett, hol
a fürdői igazgatóság, nagyszámú vendégek s nép fogadta ő
exciáját. A helybeli pléb.-helynök, Jalsovics Aladár ur csinos latin szónoklattal üdvözölte a magas vendéget, ki nyájas és erődus feleletében igen boldognak mondotta magát a
kis magyar tenger partján. Ugyanitt egy ital füredi savanyúvíz ízlése után az uj vendéglő termeibe kisértük szállására ő nmlgát, hol Simon Zs. apát mint háziúr érzelem- és
tartalomdus latin beszédben fejtegette, hogy mily ritka s

nagy szdrencse lesz mai napon Balaton-Füred évkönyveibe
irva. A sz. atya képviselője méltóságteljes szivélylyel köszönte az apát ur igazi magyar vendégszeretetét, kiemelvén,
hogy azt hazánk minden pontján teljes mértékben s örömmel élvezi. Ezután az apát ur bemutatta ő exciájának Lonkay Antalt, a körülálló papságot, a fürdő igazgatóját és főorvosát. Déli egy órakor az apát ur díszebédet ad a magas
vendég tiszteletére, kinek ittmulatása programmjábói csak
annyit írhatunk ma, hogy holnap pénteken Tihanyba való
kirándulás, szombaton pedig a Kisfaludy gőzösön Siófokra s
innen Budapestre való utazás van kilátásba helyezve.
— Az országgyűlés első ülésén ministerelnökünk egy
helyes, bátor szót mondott, minőt régen hallottunk. Irányi
Dániel szokása szerint a császári zászlóról való egyetlenegy
eszméjét váriálta, mire Wenckheim báró következőleg felelt:
„Ami a feketesárga színeket illeti, azok a fölséges uralkodóháznak családi színei. Ha minden egyes embernek szabadságában áll lakásán, várán lobogtatni szineit, épen igy
áll ez jogában felséges Urunknak, királyunknak. (Helyeslés
a középen.) Ha valaki bokros ezektől a színektől s ezek miatt
nem megy fel Budára, ezt teheti, teszi is e szerint. En ezen
szinek előtt meghajlok, azokat tiszteletben tartom. Nem láthatok tehát abban semmi alkotmányellenes dolgot, ha Ő Felsége családi szineit várára feltűzi". (Helyeslés a középen.)
— A bonni ókatholikus .egyesülési' értekezlet, (UnionsConferenz) a következő dogmatikai határozatot hozta, melynek hoszadalmas és zavaros volta eléggé mutatja, mennyit
ér az egész ,Unio' s annak,hittudományi' okadatolása: „Damaskusi szent János nyomán (?) s az ősegyház értelmében (?)
a Szentlélekre vonatkozólag ezeket valljuk : 1) A Szentlélek az Atyától származik, mint az Istenség kezdete- s alapokától ; 2) a Szentlélek nem származik a Fiútól ; mert az
Istenségben csak egy kezdet, egy alap-ok lehet, melyből
mindaz származik, mi az Istenségben van ; 3) a Szentlélek az
Atyától származik a Fiu által ; 4) a Szentlélek a Fiúnak
képe, az Atyának képe, az Atyától származó 8 a Fiún
nyugvó, mint annak kifelé ható ereje ; 5) a SzentléleK az
Atyának személyes létesitménye [ist die persönliche Hervorbringung aus dem Vater, — ,teremtmény' által még sem
mertük forditani] s mint ilyen a Fiúé, de nem a Fiúból ;
mert az Istenség szájának lelke, mely az Igét hangoztatja ;
6) a Szentlélek közvetítő az Atya és a Fiu közt, s a Fiu
által az Atyával van összekötve" . . . .
Hogy valaki, a kinek oly tudomány állott rendelkezésére, mint Döllinger, ezen nyomorult zagyvalékot irhássá
alá, melybe a pópák .tudománya' azt a lehetetlenséget burkolta a római-katholikus dogmával szemben mást, ettől eltérőt, vele ellenkezőleg tudományosan s az összes kinyilatkoztatással összefüggőleg taníthatni, ez csak onnan magyarázható, hogy ,impossibile est eos, qui semel sunt íllumin a t i . . . . et prolapsi sunt, rursus renovari ad poenitentiam'.
S ezen, most már egyenesen keleti-szakadár irányú felekezetet a német kormányok még mindig mint a róm.-katholikus egyház teljesjogu tagját ismerik el ! Nevezetes, hogy a
sectának kiválóbb tagjai, többi közt Schulte is, .betegség
által akadályozva' nem vettek részt a tanácskozmányokban; ugy látszik, hogy Bismarcknak nem igen tetszik ez az
egész dolog, mely, mig Rómával szemben hasznavehetlennek bizonyult, addig igen gyanús módon Oroszország felé
húzódik . . . .
— A .titkos delegatus'-sal a porosz kormány ismét
blamirozta magát. Miután Kurowski kanonokban most már
a hatodik vagy hetediket .fedezte fel' s zárták be, egyszerre csak azon veszi észre magát, hogy a titkos delegatus imperterrite tovább működik ; — megindul tehát a
keresés újból, hogy ugyanazon eredményre vezessen.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,
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Havi szemle.
(Vége.)

Különös s feltűnő jelenség legújabb hazai történetünkben, h o g y valahányszor e g y e g y ú j o n n a n
megválasztott országgyűlés összeáll, a katholikus
sajtó összhangzólag azt kérdi a g g ó d v a : „Mit fogn a k ezek majd ismét a katholikus egyház rovására
tenni, hatái'ozni, törvénybe i g t a t n i ? " — mig a liberális zsidó-sajtó a maga részéről, e g y e g y leendő
országgyűlésnek feladatairól értekezve, első sorba
mindig azon t ö r v é n y j a v a s l a t o k a t helyzi, melyeknek éle a hazai katholicismus, a n n a k szellemi s
a n y a g i birtoka, szokásai s jogai ellen i r á n y u l ; —
a n n y i r a v a g y u n k e téren, h o g y az újságolvasó
n y á r s p o l g á r n a k fejében lassankint azon rögeszme
kezd gyökeret verni, h o g y az egész a l k o t m á n y o s ság, mindenféle szabadságaival csak arra való, h o g y
a vallás terén is csak a felforgatásnak eszköze, talán még helyesebben : maga, a bizonyos rendszerbe
hozott felforgatás legyen.
Pedig ha azt hiszi, azért nem kellene azt az
újságolvasó n y á r s p o l g á r t kinevetni, v a g y elitélni;
igaza van, nem téved, hanem ösztönszerűleg is érzi
hova sodortatunk ; csakhogy ő, mint szellemi kiskorú
örül a veszélynek, amint mások, számitó gonoszsággal örülnek a n n a k , a józanul s becsületesen
gondolkodók pedig aggódva szemlélik a v á l s á g n a k
óriási léptekkel yaló közeledését.
H á t r a t e k i n t v e egykét elmúlt országgyűlésre,
nem m o n d h a t j u k u g y a n , h o g y azok még sokkal
több roszat nem követhettek v o l n a el a a hazai katholicismus ellen, de azt sem m o n d h a t j u k , h o g y e
téren h a n y a g o k lettek volna ; sőt minden egyesnek
fellépése s eljárása azt mutatja, h o g y a szándék s
j ó a k a r a t bőségesen megvolt, csak az alkalom hiá n y z o t t s t ö b b n y i r e az időből fogytak ki a számta-

lan meddő beszéddel idejöket elfecsérlő tisztelt h á z a k
Mindazonáltal, b á r a munkafelosztás elve szerint,
darabonkint, de szünet nélkül foly az előkésztilődés
m u n k á j a , azon csendes következetességgel, mely a
p á h o l y t a n u l é k o n y fiait jellemzi, s ez uton odáig
jutottunk, h o g y m i u t á n elemi s középiskoláink
tényleg már — nem dekatholizáltattak, hanem
egyenesen dechristianizáltattak, egyetemünk az
apostatált k a t h o l i k u s papok et consortes tápintézetévé silányittatott, összes alapjaink s alapitván y a i n k egy ügyesen combinált,vizsgáló-bizottsági'
rendszer által folytonos ostrom, a m o l y a n blocadeféle alatt t a r t a t n a k , addig a polgári házasság s néh á n y lépéssel h á t r á b b a papi birtok elvételének
kérdése a r r a h a s z n á l t a t n a k fel, h o g y a ,do ut des'
j á t é k á b a n mindannyiszor előhozassanak, v a l a h á n y szor itt v a g y ott egy kis pressiót gyakorolni, itt
v a g y ott bizonyos bons offices kierőszakolni kell,
mig végre majd egyszer mégis csak végső ütőnek
fognak szolgálni, h a a mai i r á n y b a n még egy kis
ideig előre haladunk, s h a az illető tényezőknek
idejök lesz, romboló h a t á s u k a t a végsőig kifejteni.
E z e n tényezők alatt m á r most nem épen csakis
az időszerinti k o r m á n y t , v a g y t a l á n az esetről
esetre e g y ü t t ü l ő parlamentet, v a g y a k á r mindakettőt együttvéve é r t j ü k ; á m b á r természetesen nem
tagadjuk, h o g y ezeknek mindenben, a mi netalán
e g y h á z u n k ellen történik m á r csak azért is n a g y ,
sőt főrészök van ; mert mindketten e g y e n k i n t s
együttesen a végsőleg határozó s végrehajtó for u m ; hanem a főtényező mindkettőnél m a g a s a b b a n
fekszik, s azon általános eszmeáramlatban keresendő, melynek vizein mindketten részint szándékosan s elég jókedvüleg úszkálnak, részint eléggé
gondatlanul vitetik m a g o k a t , g y a k r a n magok sem
tudva, h o g y hova
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A mi különben is a k o r m á n y o k a t illeti, azok
talán ép annyiszor akadályoztatnak valami jószándéku tettnek végrehajtásában, mint ahányszor valamely helytelenségnek abbanhagyása nem az ő
érdemök. Váljon az első eset megtörtént-e liberális
k o r m á n y a i n k valamelyikén, nem t u d j u k ; a másodikra vannak tapasztalataink, s az ez esetben akadályokul mutatkozott tényezők legfőbbikét azon
gyakorlati tényben találjuk, hogy a magyar katholicismus s a n n a k jogszérinti képviselője, a nm.
püspöki kar még mindig oly hatalom, melylyel
számolni, melyet tôkintetbe venni kell, akár a szabadkőműves színezetű idealismus uralkodjék bizonyos körökben, mint Eötvös napjaiban; akár a
legridegebb protestáns szellem, mint ma, talán nem
csak a látszat után indulva, sokan állítják.
S ez arra nézve is szolgálhat némi bizonyítékul, hogy egyes, bármiképen iránytadó államférfiaknak vallási vagy felekezeti álláspontja magában
véve sem biztosíték, sem veszély. Eötvös ,katholikus' volt, pedig a magyar katholikus egyház bízvást legnagyobb ellenségei közé számithatja, ki tehetségéhez képest beláthatlan k á r t tett rajta ; eddigi
k o r m á n y a i n k közt még nem volt, melyet oly
nyiltan protestáns szelleműnek, Kálvin-irányunak
hirdettek, s mely a n n a k részben maga magát is hirdette volna,mint a mostani,s mégis — a mi ellenségest
e kormány, országgyűlése által tólva s tolatva magát,
netán elkövetend, ebben nagyrészt az elmúlt korm á n y o k n a k örökségét fogná végrehajtani ; — szóval, mindegyik a n n y i t tesz, amennyit tehet, s iparkodik is — hiszen liberálisok mindnyájan, mentől
többet tehetni ; de hogy mennyit tehessen tettleg,
az utóvégre is tőlünk, katholikusoktól függ, hahogy
helyzetünket kiaknázni, s ennek megfelelőleg, kötelességünket teljesíteni tudnók s akarnók.
Mondók fentebb, hogy mindannak, mi egyházunk ellen terveztetik, s minek végrehajtása titkos
s nyilt, kerülő s egyenes uton megkiséreltetik, —
hogy mindannak főtényezője az uralkodó eszmeáramlatban keresendő: világosabban kifejezve : ama
kezdetleges éretlenségben, mely által nemzedékünk a
kortársak s az utókor előtt örök időkre megbélyegezte
m a g á t ; mert hogy nemzet, mely a n n y i küzdelem
után, azt mit kivánt, s minek neve a bevett szokás
s a hivatalos műszó szerint : „szabadság", végre elnyerte, ezzel annyira visszaéljen, s e szabadságot
arra használja fel, hogy pénzügyileg tönkre tegye
magát, közigazgatásilag a n n y i r a sülyedjen, hogy
kérdés: tartozik-e még az európaiiag civilizált álla-

mok sorába s végre, pro coronide, az u. n. felvilágosodottság otrombaságával neki rohanjon azon egyedüli tényezőnek, mely államiságát még fentartani,
védelmezni s biztosítani képes, — ez már csak oly
óriási éretlenségre mutat, melynél visszataszitóbb
l á t v á n y t csak azon ravaszság nyújt, melylyel mind
ezt n é h á n y páholy-kolompos az országgyűlésen s
azon kivül ,haladás'-nak csúfolja, s azon határtalan cretinismus, melylyel azt a nagy tömeg itt is
ott is utánmondja.
Ezek tehát azon tényezők, melyeket számba
kell venni, midőn egy uj országgyűlés kezdetén
azt k é r d j ü k : „Mit fognak ott meg'int az egyház, a
vallás s vallásosság rovására határozni s törvénybe
i g t a t n i ? " — oly országgyűlés kezdetén, melyről
egyébiránt nehéz meghatározni, váljon bizalomra
vagy félelemre nyujt-e hevesebb okot ; mert, hogy
az elsővel nem viseltethetünk iránta, az, tekintve
azon befolyásokat, melyeknek nyomása alatt s a
módot, miként alakult, talán bebizonyításra sem
szorult; — de váljon van-e okunk félni oly testülettől, melyről nem tudni, váljon lesz-e holnap még
az, a mi ma, az is kérdés ; u g y hogy egyelőre legjobb lesz semmit sem félni, de minden eshetőségre
készen állani, — készen állunk pedig akkor, ha
megértetjük az urakkal, miszerint Magyarország
katholikusai egy egyöntetű, jól szervezett, bátor
hadsereget képeznek, mely nem retteg vissza még a
legzajosb szellemi csatától sem s mely jogai védelmére kész bármikor minden törvényes eszközt
megragadni; — ha megértetjük velők, hogy fegyelmezett papságunk s jól vezetett, igazi érdekeik
iránt kellőleg felvilágosított hiveink rendületlenül
ragaszkodnak egyházuk s annak törvényes főpásztoraihoz — szóval, ha megértetjük velők, h o g y
jobb lesz azt tenniök, a miben talán hasznára válhatnak a hazának, s abban hagyniok azt, miáltal
csak k á r t tehetnek; illetőleg a máris meglevő bajokat egy ujabbal, a legnagyobbal szaporíthatják.
Az ország száz meg száz sebben sinylik, gyógyítsák be ezeket, ha tudnak hozzá ; különben is az általános politikai áramlat lassankint el-el kezd fordulni a már nagyon is elkopott liberalismustól,
mert a népek kijózanodni, s az iránt tisztába jönni
kezdenek, hogy a mit eddig jóhiszemüleg csudáltak, annak jó n a g y része hazugság, szédelgés, üzlet
könnyen megtörténhetnék tehát ismét
egyszer a ,magas' politika terén is, hogy a ki másnak vermet ás, maga esik bele —
Mi ellen egyébiránt a legkisebb kifogásunk
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sem lenne, s nem is annyira intelemképen mondjuk ezeket,
mint inkább annak feltüntetésére, miszerint semmitől sem
félünk, de mindenre készen állunk.

Szent-István-ünnepi egyházi szentbeszéd.
(Vége.)

A hitetlenség és vallástalanság terjedésének mindezeknél közvetlenebb és egyetemesb oka ama hallatlan tájékozatlanság a vallás dolgában, melylyel manap szerte mindenütt, minden körben találkozunk.
Nem csupán a kath. egyháztól különvált, elszakadt
hitfelekezetek, nem is annyira a műveletlenebb s tanulatlan
alsóbb néprétegek ; hanem épen a társadalom műveltebb elemei, az intelligens osztályhoz tartozó kath. hitfeleink a keresztény vallás hitágazatainak, a kath. egyház intézményeinek ismeretében általán véve teljesen járatlanok. Nem ismerik a vallást, melyhez külsőleg tartoznak ; nem tudják, mit
hisz, mit tanit a katholikus egyház, melynek hiveiül vallják magokat.
S mig általán véve manap müveit emberre nézve érzékenyebb sértés alig gondolható, mintha őt „tudatlannak"
tartanók ; addig a vallási dolgokban tanusitott tájékozatlanság „müveit" embereinket oly kevéssé kemzzi és hozza zavarba, hogy ellenkezőleg e téreni tudatlanságukat inkább
érdemül és kitüntetésül hajlandók magoknak felróni.
Igen ! tudós tanult urak a legbehatóbb szorgalommal
tanulmányozzák Hellasz s az ó Róma, vagy akár Buddha,
Cong-Fu-Tse e's Zoroaster mesés vallási rendszereit ; de J é zus Krisztus isteni religiójáról, e nagyszerű világtörténeti
tényről, e csudás hatalomról, mely Európát civilizálta, mely
a müveit világnak törvényeket szabott, s mely e sötét beteg
földnek világossága, gyógyszere marad örökké, — erről
csak annyit tudnak, csak ugy beszélnek, mint akár a vak
a színekről.
Valóban meglepőnek mondhatnám e jelenséget, ha
nem volna oly igen leverő, oly mélyen szomoritó dolog, hogy
a keresztény polgárisodás tizenkilencz százada után, oly
társadalom közepett, mely az egyház kebelén nőtt nagygyá,
ez lehetséges. E jelenség oly általános, sőt oly megszokott
és mindennapi, hogy szinte hajlandó az ember azt természetesnek tartani ; holott pedig ez egyike az erkölcsi világ legszomorúbb rejtélyeinek, legszánandóbb aberratióinak . ..
Nem emlitem azt, hogy e közönyösség vétek az önmagát a vallásban kinyilatkoztató örök Igazság s vétek önnön
halhatatlan lelkünk ellen, — vétek, mely egykoron, tul az
örökkévalóságban rettentően fogja magát megbőszülni ; —
mondom : ezt nem emlitem, félő, hogy ez irányban szavaim
ugy sem találnának visszhangra . . . S azért csak azt emelem ki, hogy a vallás dolgában tapasztalható emez általános
tájékozatlanság, az egyház tanítása iránt mutatkozó eme
hideg közöny, bölcsészeti és társadalmi szempontból is helytelen, eltévesztett, káros dolog.
Ugyanis e kérdések : mi vagyok ? honnét vagyok ? mi
az én czélom ? mi által érhetem el czélomat ? e kérdések
mondom, bár a könnyű vérű világfia frivol gunymosolylyal
tér fölöttük napirendre; mindazáltal az egyén s az emberiség fő-fő életkérdései, a tudományos kutatásnak legmagasb
feladatai s leghatalmasb rugói voltak s lesznek is minden-

kor. Már pedig a keresztény vallás ép e kérdésekre ad kielégítő feleletet; s azért, aki a bölcselő nevére igényt tart,
az, ha mindjárt ránézve a kereszténység, mint vallás, alárendelt jelentőségűnek látszhatnék is : mint bölcseleti tanirány általa figyelmen kivül nem hagyható. De azonfelül
a kereszténység tanai az európai emberiség polgárosításában
oly mérhetlen fontos szerepet játszottak, a keresztény vallás intézményei az államok közinstitutióival oly bensőleg,
mondhatni szétválaszthatlanul egybeforrtak: hogy mindenki, aki társadalmi viszonyaink nagyjelentőségű problémáinak fejtegetésével foglalkozik, a tényleges viszonyok helyes
felfogására a ker. vallási eszmék tüzetes, beható ismerete
nélkül egyáltalán el nem juthat. Ha valaha, ugy bizonyára
manap igenis szembeszökő ama mondás igazságának evidentiája ; „hogy a világtörténelem folyamában felmerült minden kérdés, mely az emberiséget két ezredév óta mozgalomba hozta, végső okaiban valamely theologikus tételre vihető vissza".
És mégis ! daczára, hogy korunknak a vallás magasabb tanulmányai iránt sem érzéke, sem hajlama nincs; daczára, hogy müveit köreink, sőt magok a napi közvélemény
képviselői és vezetői oly souverain megvetéssel viseltetnek a
kath. tudomány és irodalom iránt, mely az ő szemeikben
mint holmi avas ódonság, mint afféle haszontalan lom kérlelhetlenül el van itélve : — mégis, mondom, manap mindenki hivatottnak s illetékesnek tartja magát arra, hogy
minden felmerülhető vallási kérdéshez hozzá szóljon, s amellett a legnagyobb rész egyeneäen követeli, hogy e tárgybani Ítélete mérvadónak tartassék.
Es csakugyan, mikor beszéltük többet a vallásról, mint
ma? mikor voltak különösen a kath. kérdések inkább napirenden, mint ma? magán társasköreink ép ugy, mint uyilvános gyüléstermeink nem egyházpolitikai discussióktól
visszhangzanak-e ? s az időszaki irodalom és a napisajtó
váljon mit hoz gyakrabban, mint a vallást érdeklő, az egyházról tárgyazó czikkeket és röpiratokat ? Csakhogy mind
e czikkeknek, mindezen szónoklatoknak, kevés kivétellel,
jellemző sajátsága szokott lenni, — az egyház s a katholicismus elleni elfogultságon s szenvedélyességen kivül, — a
vallás dolgábani járatlanság s az egyházi institutióknak következetes nem-, vagy pedig félreismerése.
De hogy is no ? hisz azoknak túlnyomó többsége, kik
manap a katholicismusról irnak és beszélnek, alig vett magának fáradságot, hogy csak egyetlen valamire való kath.
hittani könyvet átolvasott, s általán a kath. vallás tanai és
rendszeréről helyes fogalmat szerzett volna magának, vagy
legfelebb a kath. vallást azon torzképek után tanulmányozta,
melyeket az egyház esküdt ellenségei irtak össze róla.
Erről legjobban meggyőződhetünk, ha azon számos,
részben kitűnő és hirnoves férfiakat, kik a rationalismus,
vagy a protestantismusról ujabb időben a katholicismusra
tértek, megkérdezzük, hogy váljon miért viseltettek ők azelőtt oly nagy, csaknem legyőzhetlen ellenszenvvel a kath.
vallás s annak intézményei iránt? — legtöbben közülök
nyiltan bevallják, hogy azért, mert a katholicismust vagy
épen nem, vagy csak helytelenül ismerték.
Mert csakugyan, aki a katholicismus hitrendszerével
előitélet s elfogultság nélkül tüzetesen megismerkedik, az,
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nem mondom, hogy azonnal annak zászlója alá is fog esküdni ; mert hisz ez a hitnek dolga, a hit kegyelme pedig
magasb isteni közreműködés eredménye is egyszersmind ; de
bizonyára az nem fogja az egyházat oly méltatlan s igazságtalan vádakkal sújtani, miként az manap, fájdalom !
legtöbbnyire történik. Azért mondá már a harmadik század
egyházostromlóihoz Tertullián : „Egyetlen kívánsága az
egyháznak, hogy meghallgatás nélkül el ne ítéltessék". 1 )
Végül mi haszna tagadnók? — hisz tudjuk, mert látjuk s tapasztaljuk, hogy létezik egy számos és hatalmas
párt, mely nem is titkolja többé eddigelé palástolt czéljait
és terveit, hogy túladjon mindazon, mit ö a korhadt mult
intézményeinek nevez, azaz tulajdon a tekintélyen, családon, tulajdonon. A legnagyobb akadály, melylyel e veszedelmes elmélet czéljainak megvalósításában találkozik, a
vallás. Ha tehát nem akarja látni, hogy ebbeli vérmes reményei megsemmisüljenek, a hitet kell a szivekből kitépnie.
Ez mindenki előtt, aki nem úszik az eszmények felszínén,
hanem a dolgok mélyébe hatni törekszik s azon motorok
után kutat, melyek a világtörténelem gépezetének kerekeit
mozgásba hozzák, felfejti amaz elkeseredett támadások, ama
heves erőszakoskodások, rágalom és gyűlölet titkát, melyekkel manap a kath. vallás és annak intézményei a magán- és
közéletben ugy, mint a napisajtó túlnyomó nagy részében
minden észrevehető külső ok nélkül, vagy legfelebb is csupán keresett ürügy alatt ostromoltatnak. Meg akarják a
vallást a tömegek szivében megsemmisíteni, mert minden
tekintélyt, s ez által mindazt, mi a társadalomban ina még
a kereszténységből fenálí és érvényben van, meg akarják
semmisíteni.
Nincs tehát mit csudálkoznunk a hitetlenség, a vallástalanság sajnálatos terjedésén, mind nagyobb és nagyobb
térfoglalásain a mai társadalom közepette ! Az egyház ellen
zuduló koresemények, korunknak a tudomány és közélet,
az intellectualis és morális fejlődés terén egyaránt érvényre
jutó anyagias iránya, az ifjúság vallásos kiképeztetésének
czélzatos elhanyagolása, s az ennek eredményeül mutatkozó
telje3 tájékozatlanság a vallás dolgában, végre egy, a fenálló társadalmi renddel elégületlen, semmit veszteni nem
képes és mindent nyerni óhajtó tömeg kérlelhetlen fanatismusa, — mindez kitartó rendszerességgel terjeszti, szitja az
ellenszenv, a gyűlölet lángját a társadalmi rendnek leghatalmasabb őre, az egyház ellen . . .
Ám az egyház az istenileg nála letéteményezett örök
igazságok közöl egy hajszálnyit sem adott fel, s nem adhat
fel soha. Nem ! mert azok nem a gyarló, ingatag és csalékony emberi ész megállapodásai, azok nem valami finom és
furfangos politikai kombináczió abstractiói; hanem Isten
müve. Az iskolák csalékony véleményei, az emberek leleményes alkotásai hasznavehetlenekké lehetnek, elavulhatnak igenis ; de Isten müvei, Isten igazsága sohasem ! Veritas Domini manet in aeternum !
Azonban másrészről mégis igen sajnálatos tévedés, szánalmat gerjesztő önámitás volna, ha be nem látnók, vagy a
tényekkel szemben még leplezgetni akarnók, hogy a keresztény eszmék befolyása napjainkban csakugyan megdöb') „Hoc unura gestit, ne ignorata damnetur". Apologet. 1.

bentő arányokban csökken, oltáraink, szószékeink elhagyatva állnak, s a társadalomból mindinkább kivész mindaz, mi annak eddigelé keresztény jelleget kölcsönzött. S
váljon, hol van a határ, ahol ez áramlat hullámai megtörnek ? hol van az orom, ahol a társadalom bárkája e második vizözön örvényeiből kiemelkedni s megáliapodni fog? S
váljon, kik és hányan fognak e bárkában megmentetni avégből, hogyha majd a romboló ár elvonult, ha majd az Ur
haragja lecsillapult, s a béke galambja egy uj, egy boldogabb
és nyugodtabb korszak olajágát hozandja meg a kifáradt
sziveknek ; akkor a megjavult, a megtérő emberiség újból
meggyújtsa a kiengesztelődött Istennek a fiúi hódolat, engedelmesség és hála áldozat-tüzét,
mindez emberi számítás szerint be nem látható.
De bármit rejtsen méhében a titokteljes jövő, bárminő
sorsot tűzött legyen ki a mindenség Ura szent religiójának,
bármi súlyos megpróbáltatásokat tartott legyen fenn anyaszentegyházának ; soha ne feledjük a történelem tanulságait !
Az 1794-ik év május 7-ike örökké emlékezetes, komolyan tanulságos nap marad az emberiség történetében. E
napon történt meg az, hogy a rémuralom emberei a párolgó
vérözönben már-már elmerülni látták a társadalom h a j ó j á t ;
e napon történt az, hogy ők belátván, miszerint a társadalmat az Isten és az örökkévalóságba vetett hit nélkül, pusztán emberi törvényekkel kormányozni nem lehet : Isten létét ujolag ünnepélyesen decretálták és kihirdették, s a társadalomból száműzött vallást újból helyreilliták.
Eszerint azon pillanat, melyben a vallás teljesen elveszté uralmát, összeesett azon pillanattal, melyban annak
szükségét legjobban érezték. S ime ! ez a vallásnak legnagyszerűbb igazolása. 2 )
Igen ! beláthatlanok azon veszélyek, kiszámithatlanok
a rázkódtatások, melyeket a keresztény elveknek kiküszöbölése a társadalomból az emberiségre hozhatna. Avagy nem
látjuk-e, hogy már eddigelé is a keresztény eszmék befolyásának korlátozásával egyenes arányban növekednek társadalmi bajaink ? !
Váljon van-e időnk, van-e erőnk további experimentátiókra? Váljon, ki vállalja magára a felelőséget, hogy a
társadalom, hogy hazánk a bekövetkezhető katasztrófa esélyeit a megsemmisülés veszélye nélkül ki fogná állani ? ! . .
„Discite justitiam moniti et non temnere Divos !"
„Hazánk nyolczszázados múltja tekint felénk, hogy az
idő jeleiben felismerjük a kötelességet, melylyel vallásos
őseink emlékei, hagyományai és kegyelete iránt tartozunk !"
„A katholicismus, mely hazánk történelmének kezdetén az erkölcsi és szellemi érdekek nagy egységével jött,
hogy fajunkat az enyészettől megmentse, ma ismét megjelen s kezében a haladás szövétnekével, ajkán a testvériség
igéjével, rámutat az ösvényre, melynek határán a történelem geniusa áll és nyújtja áldásait !"3)
*
*

*

Szent Királyunk ! esdve kérünk, légy szószólónk, hogy
Isten ugy áldja meg hazánkat, mint szivünk kivánja s lel—
2
) „Le moment oú la religion a perdu sou
avec celui ou elle est plus nécessaire que jamais :
démonstration". Aug. Nicolas „La Révolution et
ris 1873. p. 123.
3
) ,,A kath. autonomia hordereje" stb. Pest,

empire coincide ainsi
ce qui est sa suprême
Tordre chrétien". P a 1871. 46. 1.
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künk érette imádkozik! Légy pártfogója, védangyala országodnak, koronás királyunknak, magyar hazánknak ! Amen.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest s szépt. 2. E g y i m p o r t á l t c z i k k . Sokkal
ismeretesebb olvasóink előtt a Belgiumban felmorült Duchesne-ügy és a vele összekötött porosz felszólalás fiaseója,
hogy sem azt, itt e helyen ismételten előadni szükségesnek
vélnők. Tudjuk, hogy az állitólagosan merényletet tervező
bűnös felmentetett, de tudjuk azt is, hogy a belga kormány a
porosz nyomás következtében törvényt alkotott, melynek
értelmében jövőben a merénylet szándéklata is összeköttetés, illetőleg összeütközésbe jön a büntető eodexxel. A porosz
kormány Belgiumban csak annyit volt képes kivinni, odáig
azonban nem volt képes vinni az ügyet, hogy a belgiumi
kormány e csinált merényletet kedvező alkalmul használta
volna, hogy az ultramontánokat üldözőbe vegye és ,májusi
törvény'-féléket alkosson.
Nálunk is kezdenek beszélni holmi §§-sokról, melyek
a belga §§-sokkal azonosak lennének, importálni akarnak
egy czikket, melyet eddig nem ismertünk, s ha tekintetbe
veszszük a jó szándékot, melyet eddig irántunk az uralkodó
rendszer kormányai és pártjai tanusitottak, semmi kétségünk sincs afelől, hogy Bismarck nagy gyönyörűségét fogja
találni a fusionált pártban és az abból kifolyó kormányban,
de mi annál kevésbbé fogunk bármelyiknek is örvendhetni.
A különbség t. i., mely a honi és a belga §§-sok közt már
a priori is szembeötlő, igen nagy. Belgiumban az ügyek élén
kath. kormány, nálunk pedig liberális kormány áll ; ott a
kormány a külső nyomásnak engedve hozta meg az ismeretes §§-sokat, nálunk ily nyomás ismeretlen és a készület
mégis megtétetik ; annak megalkotására a belga katholikus kormány engedett, hogy a kulturharczot elkerülhesse és
az ország békéjét fentartliassa ; nálunk e §§-sok alkalmul
fognak szolgálni a kulturharcz megkezdésére, és igy a haza
békéjének, nyugalmának megzavarására.
Nem önkényüleg oda dobott állítás ez, nem is mint
mondani szokták: az ultramontánfanatismus agyréme, mintha bizony nekünk valami nagy kedvünk telnék abban, hogy
a liberalismus által az egyházat üldöztetve, papjait bírságolva, börtönre vetve, vagy száműzve szemléljük hazánkban, mintha élvezetünket abban találnók fel, hogy az üldöztetés következtében az egyház által gond és áldozat közt
megalapított s megőrzött hazánk békéjét felforgatva lássuk ;
állitásunk a helyzet és a helyzetből kifolyó eseményeknek
constatálása. Annyit mindenkinek be kell látni, aki szemeit
a legvilágosabb tények előtt bezárni nem akarja, hogy a
Németbirodalom vezérférfia, hazánkban, a liberális táborban, mely pedig nem csekély számmal van képviselve, épen
oly bámulat tárgya, mint külföldön ; épen ezért a porosz királyságban oly vehementiávál duló kulturkampf hazánk
liberális elemeinek körében nagy tetszéssel találkozik, úgyannyira, hogy nem hiányzik a kedv nálunk sem, hasonló
vad üldözést indítani az egyház ellen, mint az Poroszországban napirenden van. Ez tény, melyet tagadni ugyan lehet,
de melynek valósága megmarad mindaddig, mig csak be
nem bizonyitható, hogy Deák Ferencz ama hírhedt .amerikai rendszerről'-i beszédet nem tartotta, mig ismét be nem bi-

zonyitható, hogy eme beszéd alapján a 27-es bizottság nem
készítette az általunk annak idején ismertetett tvjavaslatot.
Ez általános kulturkampf-kedv liberális köreinkben
sokat, sőt mindent megmagyaráz a tervbe vett §§-3okra
nézve. A czél a kulturkampf, az ut e czél elérésére a nevezett §§-sok. Egyszerre berohanni a kulturkampt'ba talán
még a liberálisok előtt is veszélyesnek látszik, és talán épen
e körülménynek köszönhető, hogy már a mult országgyűlés
tárgyalás alá nem vette a 27-es bizottság törvényjavaslatát;
a veszély elkerülésére, és igy a liberalismus majdani eljárásának az egyház iránt némi igazolására módról kell gondoskodni. A terv egyenes uton veszélylyel jár, azért kerülőt kell
használni, itt lép előtérbe szükségessége a liberalismusra
nézve oly §§-soknak alkotása, melyek valamely merénylet
elkövethetésének szándékát is büntotik. Hogy e §§-sok
azután Bismarckot tartják szem előtt, az több, mint valószinü, hiszen ő mulattatta a világot legközelebb' mindenféle
merényleti szándéklatok beperlésével. S ha egyszer e §§-sok
készen lesznek, a többi már önmagától következik. Első és
fődolog lesz ,fogni' egy embert, ki jó pénzért kész lesz hasonló merényleti szándéklattal birni Bismarck ellen, mit
azonban sikerülni fog a buda-pesti rendőrségnek eddig még
ismeretlen ügyességgel felfedezni, sokkal hamarabb, mint
X. Y. gyilkosát ; a vallatás kétségbevonhatlanul bebizonyítani fogja, hogy az illető fanaticus ultramontán, kit az országban létező titkos ultramontán összeesküvők felfogadtak
a merénylet végrehajtására. Ekkor ki fog tűnni, hogy az
illető §§-sok még nem biztosítják az országot az ultramontán fanatismus ellen, sőt könnyen történhetik, hogy erélyesebb rendszabályok nélkül az ország Bismarck haragját
magára vonhatja. A hajtóvadászatot első sorban megkezdik a liberális lapok az ultramontánok ellen, a kormány a
pressiónak nem képes ellen állani, a 27-es bizottság munkálata ennek következtében kiadatik egy bizottságnak azon
utasítással, hogy ujabb §§-sok hozzáadásával, minden ultramontán mozgalmat lehetetlenné tegyen, a törvényjavaslat
benyujtatik a t. háznak, a t. ház megszavazza és — itt lesz
a kulturkampf.
Igy bizonyul be igazságnak, amit fentebb mondottunk, hogy ez importált czikk nálunk a culturkampfhoz, és
igy az ország békéjének felfogatásához vezet, ami, nem azt
mondjuk, hogy meglepő, mert hiszen, ahol a liberalismus
uralkodó, ott semmi sem meglepő azon az egyen kivül, ha
az egyházat békében és szabadon hagyná magas missióját
betölteni; de ami, mondjuk annál jellemzőbb lesz a liberalismusra, mert, mióta e fusionált párt létrejött, organumai
naponkint feladatuknak tartották hirdetni az erős Magyarországot, mit azonban a készülőbe lévő §§-sok már előre is
megczáfolnak, melyek arravalók, hogy a liberalismus hazugságát ujabb szinben tüntessék fel, mert orős ország beibéke nélkül, erős Magyarország pedig a katholicismus békéje és szabadsága nélkül egyáltalában nem képzelhető, A
fusionált pártnak, a készülőben lévő §§-ok után itélve, tehát
az ország gyöngeségét, tekintélyének sülyedését fogjuk köszönhetni, ha csak, amit óhajtunk, a pártok alakulása következtében a conservativ párt úgyannyira meg nem erősödik, hogy képes leend e szerencsétlenséget az országtól elhárítani. Bárcsak megszívlelnék ezt honatyáink és a haza
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megmentése szempontjából tömörülnének minél számosab- tehetetlen korában az egyháztól függ, attól nyervén ő minden körülmények közt elláttatását.
ban a conservativ párt körül.
i?
Nem lehet tehát félreismerni, hogy a kath. szellemnek
Pest3 szeptember 3. A t a n u l ó k n y u g d í j a z á s a
mind
az iskolában, mind a tanitói karban fentartására,
ü g y é b e n . E bevégzett tényre vonatkozólag a , Pesti Napló',
a következőket közli : „A tanítók nyugdíjazásáról szóló tör- rendkívüli horderővel bir az eszme, mely a külön kath. tavényt a katb. főpapok legnagyobb része szintúgy készsége- nitói nyugdij alapítását tervezi, melyet ma még kivinni,
sen fogadta, mint a protestáns egyházkerületek. Kivételt e minden anyagi és szellemi koczkáztatás nélkül annál
részben is az erdélyi püspök tesz. Az erdélyi püspök ugyanis könnyebb lenne, mert az állami nyugdíjazásra az adatok
legújabban augusztus 10-én körlevelet bocsátott ki, s abban még csak most szereztetnek be, hogy majd valamikor renarra hívja fel az esperesi hivatalokat, hogy érvényesítenék deztessenek. De a fennebb emiitett okon kivül van még egy
befolyásukat, miszerint a kath. tanulók ne az államtól kap- másik is, mely indokolja a kath. külön tanitói nyugdijalap
janak nyugdijat, hanem „a tanitók s az iskola-fenntartó szervezését. Mi nem mondjuk, hogy most, ámbár ? . . . . de
községek, a kath. összetartozás és összetartás szellemétől hagyjuk ezt: azonban a liberális gondolkozásmód terjedésélelkesítve, az erdélyi róm. kath. püspök megyei tauitói nyug- vel egykor könnyen megtörténhetnék, hogy a tanitói nyugdijalaphoz kivétel nélkül csatlakozzanak". A püspök ugyan- dijalapra befizetett összeg, ki tudná megmondani már most,
annyi nyugdijat igér mint amennyit az állam ad. Mikhez a hogy — hogy nem, eltévedhetne és a tanitók ugyanott
,Napló' a következő megjegyzést csatolja : „Hogy e különál- lennének, a hol most vannak, vagy pedig az állam a terhet
lás nagyon megnehezítheti a törvény végrehajtását s az ösz- ismét kivetné a népre, adó alakjában. Az egyház nem igy
szes tanítói kar helyzetét ; azzal, úgymond a,Napló' a püspök szokta kezelni a pénzt ; az ő kezében a pénz nem apad, hanem
növekszik, a félelemnek még árnyéka is ki van zárva, hogy
nem gondol".
Legkevésbbé sem vagyunk ugyan beavatva az erdélyi e teher valaha a nép vállát nyomhatná. E szempontból is
nmlgu püspök ő excjának indokaiba, melyek a lelkes egyház- azt véljük tehát, hogy biztosabb az egyházi mint az állami
nagyot arra vezérelték, hogy egyházmegyéje tanitói részére nyugdíjazás; a tanítóknak pedig már azért sem lehetne elkülön kath. nyugdijalapot létesítsen, de hogy őt e tényében lene kifogásuk, minthogy ugyanannyit, amennyit az állam
magas tekintetek, legnemesebb indokok, az idők és körül- igér, az egyház is adna.
ményeknek minden alkalommal tanusitott bölcs megfontolása veze'rlé, arról már egyebeken kivül bennünket a ,Napló'
által is idézett és azt, mint látszik nagyon is bántó főpásztori
körlevél szavai meggyőznek. Erdély kath. főpásztora a külön kath. tanitói nyugdíj létesítésénél nagy súlyt fektet a
kath. összotartozás és összetartás szellemére, és ezért akarja,
hogy a kath. tanitók ne az államtól, hanem az egyháztól
kapják nyugdijukat.
A ,Napló' e szavak súlyát fel látszott fogni és bizonyára
azért nyilatkozik ellene oly malitiával, mintegy felelőssé tévén ő exját, ha a törvény életbe nem léptethetik. Pedig tagadhatatlan, hogy az, mit ő excja körlevelének idézett szavaiban mond, rendkívüli horderővel bir reánk, katholikusokra nézve. Az egyház az iskolát ugy tekintette mindig és
tekinti ma is, mint a templom előcsarnokát ! tanítói nagy
részt vesznek abban, hogy a gyermekek az egyház szellemében neveltessenek. Innen fejthető meg ama gondosság,
melyet az egyház ugy iskoláira, mint tanítóira minden időben fordított. Az állam, belátva az egyháznak küldetését a
tanításra, úgymint gondosságát, saját maga érdekében is az
egyháznak engedte át a főszerepet, amint az őt valóban meg
is illette az iskolában. Csak a legújabb időben, midőn a hitetlen állam kezdett uralkodni,történik,hogy az államok, épen
a hitetlenség érdekében nagy gondot kezdenek fordítani az iskolára, s igen különös módon pártolják, kegyelik a tanitókat.
Amint azonban az úgynevezett közös iskolákban a tanitók fizetése által a hitetlen állam döntő befolyással bir a
tanitók szellemére, kiknek közvetítése által az iskola keresztény szelleme száműzetik ; ugy az állami nyugdíjtól is
nagyon lehet tartani, hogy végeredményében a kath. tanítók kath. szellemének megrontását fogja előidézni. Ezt megakadályozni csak azáltal lehet, ha a tanitó öntudatával bir
annak, hogy anyagi existentiája, ugy most, mint elöregedett,

A ,Napló'-val ellentétben tehát, mi csak köszönetünket
fejezzük ki ő excjának, hogy a tanitókat és iskola-fenntartó községeket, „a kath. összetartás szellemére" utalni méltóztatott, remélve és kérve Istent, hogy az egyház szeretetétől sugalt főpásztori körlevélnek apostoli szavai termékeny
talajra hulljanak és nem csak Erdélyben, hanem máshol is
százszoros gyümölcsöt hozzanak.
A
Berlin.
K ü l ö n f é l é k . Igen csalódnék, aki azt
hinné, hogy a ,culturharcz' nyugszik, mert már régebben
nem volt alkalmunk, valami kiválóbb erőszakoskodásról
irni ; e harcz nem nyugszik, csak, hogy egyelőre kisebb
mérvekben s csekélyebb eszközökkel folytattatik ; egyszerűen azért, mert a fő s legfőbb urak a fürdőidény miatt nem
érnek rá jelenleg nagyobbszerü hajtóvadászatot tartani a
katholikusokra, mely legott ismét meginduland, mihelyt
az urak hazajöttek.
Eddig sem hiányoztak azonban a kisebb csetepaték.
Legújabban főleg a ,kedves szomszéd' s .leghatalmasabb
szövetséges', Bajm-ország, az, kire haragszunk," mert, ámbár a culturharcz dolgában a kitelhetőt teszi, mégis mindeddig nem ment annyira, a mennyire az itteni óhajoknak
megfelelöleg mehetne ; nevezetesen még külön követet tart
Rómában, s nuntiust Münchenben, mi felett felhivatalosaink
legújabban szünet nélkül lamentálnak ; azonban ugylátszik egyelőre eredmény nélkül; mert Münchenben épen
ellenkezőleg, a poroszellenes tüntetések oly oldalról, mely
utóvégre is mindenben a legfőbb döntő tényező, egyre szaporodnak.
Hogy azonban itthon sem mennek a dolgok egészen jól, mutatja azon már több izben említett műveletnek következetes folytatása, hol itt, hol ott oly papokat felfedezni, kik a májusi törvényeknek állítólag alávetették
magokat, mig későbben kiderül, hogy az egész semmi egyéb,
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közönséges füllentésnél. Igy e napokban ama hir járta be a
liberális lapokat, hogy számos, állami intézetek mellett mint
tanár müködö pap alávetette magát, minélfogva fizetésüket
tovább húzzák; — ez irányzatos koholmány; igaz ugyan,
hogy e tanárok fizetésüket most is húzzák; de nem azért,
mert alávetési nyilatkozatot tettek, hanem mert ilyetén
nyilatkozatot tölök, mint államhivatalnokoktól, még a májusi törvények szerint sem szabad követelni ; a fentebbi
.minélfogva' tehát valótlanságot fejez ki ; helyesebben s az
igazságnak megfelelőleg igy kellett volna ezt mondani : a
pozeni tanárok húzzák fizetősöket, annak daczára, hogy
egyik sem tett alávetési nyilatkozatot.
Söt, mennyire nem halad a culturharcz épen Posenbon,
mutatja legújabban ismét Golembiewski, plusznitzi plébánosnak, a xionsi Kubeczák nobile párjának példája; mióta helyét elfoglalta, egy lélek sem jár a templomba ; sőt volt eset
rá, hogy egy haldokló asszonyt taligán a harmadik faluba
vittek, csak hogy a végszentségeket ne kelljen ezen kiközösített papnak kezeiből vennie.
Mindezekkel párhuzamosan virágzik a májustörvényi
büntetéseknek rendszere, csak hogy azt a gyümölcsét, melyet a kormány vár, ezen oly gondosan ápolt csemete sem
termi. Augusztus 22-én ismét birói foglalásnak kellett volna
lenni a trieri püspök urnái, 1200 mark erejéig; az executor
pedig tisztán semmit sem talált lefoglalhatót, s re infecta
vonult vissza; mert az executio alá eshető czikkek már tavai mind elvittettek s ami jelenleg a püspök urnák lakásán
található, az mind kikölcsönzött jószág s mint ilyen le nem
foglalható; — mi mindenesetre nagy hézag a májusi törvényekben. Még furcsább azonban, mit a limburgi püspökkel
tesznek. Ennek megyéjében van két plébánia, Johannisberg
és Haintchen, melyekért évek óta senki sem folyamodik;
mert szerfelett roszak ; s mégis — hihetetlen, de való, a püspök aug. 24-én 600 markig elmarasztaltatott, mert e plébániákat mindeddig be nem töltötte, sőt e zsarolásnak fokozatos emelkedése is helyeztetett neki kilátásba, hahogy rövid
idő alatt be nem tölti. íme a liberális jogállam !
Végre egy kedélyes adoma. Hauptmann nyomdász
Bonnban, a ,.Deutsche Reichsztg' czimü, katholikus lapnak
kiadója a III. oszt. Piusrendet kapta; de a magas kormány
megtagadta az engedélyt annak viselésére. Risum teneatis !
Missiói tudósi!ások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) Meg van irva édes üdvözítőnkről: „Pertransiit benefaciendo et sanando omnes". A hitéritők is igy cselekesznek: jót tesznek minden tekintetben, s nem egyszer mint orvosok is működnek. Reford nyugoti Tong-King ap. helynöke már több évnek előtte figyelmesekké tette a francziákat a datura stramoniumra (annam nyelven: cà dôc dzuoc,)
mint oly hathatós gyógyszerre, melynek főzete a még ki nem
tört veszettséget gyökeresen gyogyitja. Gyógyítja pedig
ugy, hogy a kitörést elősegíti s nyomban el is fojtja. 1869ben egy köztiszteletben álló párisi pap veszett ob harapása
következtében, a veszettség minden jeleit észlelvén magán
több sikertelen próba után a d.stramoniumhoz folyamodott,
melynek száraz leveleiből főzetet készítvén, azt bevéve s kitörvén rajta a nyavalya, csakhamar meg is gyógyult. Gauthier déli Tong-King ap. helynöke a veszettség ellen egy
ujabb s a stramonium-főzetnél hatásosabb gyógyszert ajánl,

mely a már kitört veszettséget is képes elfojtani Vevénye
igy szól :
1. Phèn (alumen) 1 / 5 . 2. Hiing-Hoang (Réalgar)
3.
2
Hoang-Nàn / 6 .
A készítési mód következő : A két első gyógyszer
porrá töretvén a hováng-nán porral összekevertetik, ezen
por aztán nem felette erős eczettel leöntetik s apró, mintegy
centiméternyi átmérőü labdacsok készíttetnek belőle. Először csak egy labdacs adatik a nyavalyásnak, melyet kevés
eczet segélyével kell lenyelnie; azonban csakhamar ismét
kettő s igy tovább adatik be neki ugyanazon arányban
nyújtván neki eczetet is, mely a labdacsok gyors felolvasztására szükséges. A bevétel mindaddig folytattatik, miglen
a beteg egész testében roszul nem érzi magát, a szédelgés be
nem áll, és kivált az ajkak rángatódzni nem kezdenek.
Gyakran megesik, hogy a nyavalya mérge (virus) már
beoltva a megharapott egyénbe; ilyenkor a harapás nem veszélyes. A fentjelzett gyógyszer ez esetben biztos kalauzul
szolgál a virus valódi jelen- vagy távollétének kipuhatolására. Azon esetben ugyanis, midőn a virus közölve nem volt,
két s legfeljebb három gramm e szerből elégséges lesz a fentjelzett tünemények előidézésére, s ekkor a sebet csak közönséges seb gyanánt kell orvosolni; ellenben, ha a méreg
inoculálva volt, több gramm is bátran beadható az eredmény
létrehozása végett.
E gyógyszor csalhatlannak bizonyul a nyavalya kitörése előtt, s ritkán marad jó hatás nélkül, ha már ki is tört
az. Azon esetben azonban, ha már nagy mértékben dühöng a
nyavalya, azonnal egy aránylagos nagy adagot kell a betegnek beadni, s fokonkint s mindaddig nagyobbítani az adag
mennyiségét, mig csak szája nem habzik, s nem érzi magát
egész testében roszul, mint előbb mondottuk vala.
Ha a gyógyszer akár annak oktalansága miatt, aki
azt beadá, akár mert a virus inoculalva nem volt, felette
nagy erőszakkal működik, hatását édesfa-gyökér infusioval lehet mérsékelni, mely igen jó antidotuma ugy a hoángnán-nak, mint a stramoniumnak.
A hoáng-nán repkényhez (lierre) hasonló csemete ; a
hegyekben, kivált a meszes földben tenyészik. Kérge némi
vöröses porral van hintve, mely finom mérget rejt magában
s ez képezi ama hatásos gyógyszert a veszettség ellen.
Csakis e port kell felhasználni, a kéreg semmi gyógyerővel
nem bírván.
A hoáng-nán leginkább a ngan-cai hegyeken található a ngké-ani tartományban és a than-hovai tartományban. Az annami királyság más tartományaiban ott honos,
azonban sehol sem bir oly erővel, mint az előbb érintett tartományokban. Gauthier püspök erősen állítja, hogy csupán a nghé-ani tartományból évenkint mázsa számra lehetne kivinni.
Nem lesz felesleges még azt is megjegyezni a hoángnánról, hogy ez a mérges kigyók harapásai ellen is époly
hatásos gyógyszernek bebizonyult, mint a veszett ebéi ellen ;
azonban minél veszélyesebb a seb, annál nagyobb mértékben kell abból bevenni. Jó sikerrel használják a poklosság
és más hasonló bajok ellen is, a mint ez a ,Missions Catholiques' f. évi 308. és 310. sz. bővebben olvasható.
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házi művészet kézikönyve", czimü munkája által, Otte Henrik
nyomán a magyar viszonyokhoz alkalmazva ; 165 ábrával, Budapest, 1875, n. 8-dr. XX. és 207 ; ára 1 frt. 60 kr.
Ez érdekes müvet dr. Ortlivay Tivadar szakavau
„Mit szól a történelem Toldy Pista Jezsuitáival szem- tott, jeles tollal ismerteti, illetőleg bírálja az „Arch. Ert. 5.
számában
s
szép
elismeréssel
nyilatkozik
felőle.
E
munka,
len ? " Tomcsányi János. 8-adrét. Ára 1 frt 50 kr. Kapható ?
Nem tartozunk azok közé, kik az igazságot goromba- mint egyébiránt már czime is mutatja, nem egyszerű fordísággal szeretik védelmezni, de nem is zavarjuk össze az tása, hanem helyesebben átdolgozása az Otte-féle ismert műerélyt a gorombasággal és amint ez utóbbit elitéljük, ugy nek, melynek csak felosztását tartotta meg, ámbár könnyebb
megköveteljük az előbbit, sőt még annak sem vagyunk egé- kezeltetés végett ezen is változtatva, módosítva s illetőleg
szen ellenségei, ha az igazság védelmében tekintet van a sze- ahhoz hozzáadva van.
De mint magyar irodalmi terméket is üdvözli ismertető
mélyiségre is némileg, ki az igazságot arczátlanul megtámadja. Ily szemponttól vezéreltetve nemcsak nem helytele- e munkát ; mert a külföldi irók, hazai munkásságunk eredménítjük a fennebbi műben nyilatkozó hangot, hanem azt egye- nyeit e téren is jobbadán ignorálva, ifjuságunk Otte eredeti,
nesen helyeseljük. Ott hol egy ember elég vakmerőséggel, német katechismusának tanulmányozása mellett teljesen tásőt több, mert a vakmerőség egész cynismusával bátorkodik jékozatlan marad középkori hazai müarchologiánkra nézve ;
egy egész testület rég hazugukul bizonyított állításokkal meg- holott most Czobor munkájában oly becses kalauzt bir, mely
támadni, mint azt Toldy Pista a jezsuitákkal teszi, ott kímé- az egyetemes ismeretek mellett a hazai régészet ismeretét
letnek alig van helye, ott hitünk szerint a támadó álarczát is jelesül közvetíti.
— Ugyané szorgalmas irótól meg egy kis 22 lapnyi
letépni, kivált irodalmunk jelen viszonyai között ugy hisszük
füzet is fekszik előttünk ily czimmel, „A Régészet s a hittunem lehet meglepő, sem megütközést nem szülhet.
Az egyházirodalmi téren ugy szorgalmáról, mint bő olva- dományok", mely annak feltüntetésével foglalkozik : miként
sottságáról jó néven ismeretes Tomcsányi ur, hogy mit akart álljon és áll a régészet a Regina Scientiarum, a theologia
jelen müvével elérni, ezt a műkez csatolt élőbeszédből olvas- szolgálatában.
— A Sz.-István-társulat legújabb kiadványai a „Házi
suk ki. Ő, mint mondja, közli e jegyzéseit az egyháznak gakönyvtár"
17—19 füzetét s az Encyclopaedia 12. kötetét fogládul megrágalmazott, ugy is eléggé félreismert intézményeért, a Jézustársaságáért, hogy ugy neki a közvélemény előtt lalják magukban. Ez utóbbinak tartalma : Pachydermák —
némi elégtételt nyújtson, „nemis hizeleg magának avval, Smyrna"; amazoké pedig : 17. Hasznos s kártékony állatahogy a társaság érdemeit teljes fényükben tudná rajzolni... inkról; irta gr. Lázár Kálmán; 18. s 19. pedig Veresmarti
csak a felhozott, nyomatékosabbnak látszó vádakra akar némi Mihály XVII. századi magyar iró, Ipolyi Arnold beszt. püsillustratióval szolgálni." Szerző eszerint, mint látszik nem pök urnák tollából, mely munka egyidőben szép, nagy
szándékozott rendszeres müvet szolgáltatni az olvasó kezébe, 8-adrét kötetben is jelent meg.
— Ismét két szomorú hirt vagyunk kénytelenek könem akarta a jézustársaság történetét megírni, hanem inkább
mint apologeta lép fel a társaság mellett és ott is nem min- zölni : A „Kath. Világ" részvéthiány miatt beszüntetetett ;
a „Küzdő Hatalmak" fordítói pedig jelenték, hogy nem érdenre, hanem csak egyes vádpontokra kiterjeszkedőleg.
Bármily szerényen nyilatkozzék is azokban szerző, pro- kezvén elég számú előfizetőik, forditmányuk kiadásától elvinciális eréjéről, annyi bizonyos, hogy kitűzött czéljának állanak s az előfizetési pénzeket az illetőknek visszaküldik.
oly annyira emberül megfelelt, hogy az központi erőnek sem
VEGYESEK.
válnék szégyenére. Sz. a következő czimek alatt foglalkozik
a jezsuitákkal, azokat védelmébe vévén, úgymint : 1. A jézus— Ő Eminentiája, az ország bibornok-herczegprimása
társaság czélja és szabadalmai, 2. A társaság szervezete, a pozsonyi betegápoló apáczák számára 200 frtot kegyeske3. a jézustársaság fanatismusa és vallástalansága, 4. a jezsuiták erkölcstana, 5. a hazugság erénye, 6. a jezsuiták mint dett adományozni. — Ó Emja az országgyűlés megnyitása
pénzemberek és tolvajok, 7. a jezsuiták és a hatodik paran- alkalmával néhány napig Budapesten tartózkodott, hol az
csolat, 8. a bün apostolai, 9 a jezsuiták küzdelmei az egy- időközben ide érkezett ap. nuntius ő exja is vendége volt.
házzal, 10. a régi jezsuiták Magyarországon, 11. intermezzo
— Európaszerte most folynak a katholikus gyűlések.
és restauratio, 12. a jezsuita kérdés Magyarországon, 13. ki Freiburgban a német, Poitiersben a franczia, Schwyzben a
a jezsuitákkal.
svajczi katholikusok tanácskoznak a teendőkről. Lapjaink
Az elősorolt pontozatok, mint ezt az olvasó láthatja, mindezekről annál bővebb tudósításokat hozhatnak, mintelég érdekesek ; de még érdekesebbé teszi a müvet azon hogy Magyarország e tekintetben a legkisebb tért sem
körülmény, hogy szerző saját tapasztalatait, nevezetesen pe- igényli. — Ugyanakkor Rheimsben a franczia kath. mundig hazánkat illetőleg is közli a jezsuitákról, melyekre any- kás egyleteknek nagygyűlése is tartatott, melyből kitűnt,
nyival is inkább hivatkozhatik, minthogy egyik testvére tagja hogy ezen szép vállalat is igen örvendetesen virágzik. Több
a jézustársaságának. Ajánlja a müvet továbbá a nagy terje- mint 50 ily egylet létezik, körülbelül 150000 taggal. Ezen
delmű olvasottság, melyet szerző müveinek minden lapja el- egyletek figyelmöket mindenre terjesztik ki, mi a munkásra
árul, nemkülönben a hév, mely egész müvén elömlik. Szer- nézve fontos; őrködnek a tanonezok erkölcsi magaviselete,
zőnek szivesen kívánjuk, hogy e legújabb munkája minél na- de a felett is, bogy emberséges bánásmódban részesüljenek,
gyobb elterjedésnek örvendjen.
Q
olcsó lakás s élelmezésről gondoskodnak, kór- s árvaháza— A jubileumi irodalomhoz már régebben Meiszer- kat alapítanak, végre felolvasások s kölcsönkönyvtárak által
mann Ignácz bátokeszi plébános is járult egy füzettel, mely a munkást szellemileg js emelni iparkodnak.
arról értekezik : „Mit kell tennünk, hogy a jubileumi teljes
— Dr. Hump Ármin, a hazánkban is szélesen elterbúcsúban részesüljünk?"
jedt ,Lit. Handweiserl-nek egyik alapitója s majd 14 év óta
— Fiataljaink egyre sűrűbben kezdik az irodalom me- szerkesztőtársa aug. 21-én nehéz betegség után Münsterben
zejét ellepni. Közülök legújabban kiváló figyelmet egyik pesti meghalt. Benne a kath. irodalom époly buzgó mint szorgalpapnövendékünk keltett ; Czobor Béla, „ A középkori egy- mas napszámosát siratja. Nyugodjék békében !
Ajánlom ezt a magyar orvos uraknak tanulmányo-

zás végett.

(Folytatjuk.)

IRODALOM.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Egyházjogi aphorismák.

Mily szépen s begyőzőleg nem t á r g y a l j a többi
közt az e g y h á z n a k alapjogait, s ebben épen azon
kérdést, mely k ö r ü l n a p j a i n k leghevesebb vitái
f o l y n a k . A katholikus egyház, melynek alapitója
maga K r i s z t u s U r u n k , Isten fia volt, mint teljes,
egész, tökéletes s független t á r s a s á g alapíttatott
á l t a l a , 2 ) s mint Istennek földi országa azon joggal
is r u h á z t a t o t t fel, önállólag, függetlenül s szabadon
létezhetni. Létezik pedig, mert bizonyos, meghatározott feladatot kell teljesítenie e földön, t i. az emberi nem megszentelését ; de ha e feladatot teljesítenie kell, a k k o r joggal is kell bírnia az a n n a k teljesítésére szükséges v a g y előnyös eszközöket haszn á l h a t n i s alkalmazhatni, legyenek ezek b á r külsők is ; mert nincs észszerű ok, azokat egy láthatólag létező társulattól megtagadni ; — „ H o g y az
e g y h á z mint ilyen isteni küldetését teljesíthesse,
mondja Vering legújabb nríívében 3), szükséges, h o g y
saját hatáskörében mindazon törvényeket hozhassa
s keresztül is vihesse, melyek ebbeli feladata teljesítésére szükségesek. Isteni alapittatásával e g y ü t t
kelle tehát mind az ebből folyó jogokat is n y e r n i e
Istentől, s azokat tettleg nyerte is. H a csak az emberi nemnek az Istenember által történt megváltását,
az e g y h á z n a k isteni alapittatását s ezzel a kereszténység egész jelentőségét tagadni nem a k a r j u k ,
u g y okvetlenül mind azon jogokat is el kell ism e r n ü n k , melyekkel az egyház, közvetlen isteni
rendelésből, mint lényegéhez tartozókat bír". S
eszerint értendő a Syllabusnak 19. tétele i s : „Ecclesia non est vera, perfectaque societas, plane libera,

E n a p o k b a n egy n a g y h í r ű német hitvalló,
Martin Konrád, paderborni püspöknek legújabb
m u n k á j á t vettem kézhez, melynek czime: „Katechismus des römisch-katholischen Kirchenrechtestt ') s
nem sajnálom az a n n a k átlapozgatására fordított
időt, mert oly m u n k a ez, mely a maga nemében
tízszer több hasznot tehet s teend is az e g y h á z n a k ,
mint a k á r h á n y terjedelmes s bonyadalmas rendszerű s szerkezetű, szorosan t u d o m á n y o s m u n k a ;
mert oly köröknek szól, hova ezek soha nem f o g n a k
hatni, s nem is h a t h a t n a k ; mert még a papok közt
sokan nincsenek azon helyzetben, idejök, m ó d j u k
sincs hozzá, h o g y a mai világmozgató egyházpolitikai kérdéseket a m ú g y ex asse t a n u l m á n y o z z á k ;
pedig mégis illik, sőt okvetlenül szükséges, h o g y
értsenek hozzá, meggyőződésűknek egyrészt önmag o k b a n i megerősitése, részint mások előtti helyes
védelmezhetése végett; — de ha, mondom, még a
papok közt is sokan v a n n a k , kik a lelkipásztorkodás terhei alatt görnyedve nem érnek r á tüzetes,
részletes t a n u l m á n y o k r a , mit szóljunk a világi hívekről, kik közt a vallásügyi s egyházjogi kérdések körüli tájékozatlanság, m o n d h a t n ó k : tudatlanság oly borzasztó pusztításokat tesz ; holott mégis
épen ez a mi legfőbb b a j u n k , melynek jobbrafordulásáról szó sem lehet, mig sikeres oktatás s egy
kis j ó a k a r a t n a k bennök való felkeltése által híveink mindezek i r á n t jobban fel nem világosittatnak .
mert a legelső kellék arra, h o g y valaki valami
mellett lelkesüljön, az, h o g y az illető dolgot ismerje,
2
) Ruzsicska: ,Egyház, annak szerkezete s alkotmáilyetén ismereteknek közvetítésére pedig ily, minden
mánya'; Pest,1868; 12. §. 3.931. E munkácska a benne fognépszerűségük mellett mégis alapos m u n k á k , m i n t lalt részletekben méltóan foglalhat helyet Martin-é mellett.
3
) .Lehrbuch des kath. u. prot. KR. mit besonderer
a legújabb Martin-féle, felette alkalmasak.
Rücksicht auf das vat. Concil, sowie auf Deutschland, Oester*) II. unveränderte Aufl. Münster, Aschendorf, 1875; reich und die Schweiz'; Freiburg, Herder 1874; (Tkeol.
8-adr. 240 1. ára 2 Mk = 1 frt. 20 kr.
Bibliothek II.) 8. §. II. 8. 1.
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nec pollet suis propriis et constantibus iuribus sibi
a divino suo fundatore collatis, sed civilis potestatis est, definire quae sint ecclesiae iura ac limites,
intra quos eadem iura exercere queat;" — (1. ehhez:
Tosi, Vorlesungen über den Syllabus Errorum,
Wien, Braumüller 1865 ; 66 s k. lapokon.)
Még több tanút idézhetnénk ; de elég legyen
ennyi ; a felállitott tételnek igazvolta már a dolog
természetéből könnyen bebizonyítható ; mert az
egyház, mint Krisztus földi országa, szellemi királysága, ha nem is e földről való, mégis e földön
létezik, embereket — tehát nem tiszta szellemeket,
hanem anyag- s szellemből álló lényeket foglal magában, ezekkel van dolga, melyekre pedig pedig
hasontermészetű, az anyagot nem kevésbbé mint
a szellemet hatáskörükbe vonó eszközök által hatni
lehet és kell is.
E kettő t e h á t : az önálló, szabad s független
létezhetés joga, s ama másik jog : hatáskörén belől
külső eszközöket is alkalmazhatni istenrendelte
czéljai elérésére — e kettő összeesik, s együttesen
az egyház istenadományozta alapjogait képezi,
alkotmányának, mint Martin mondja, az Istenfia
vérével megpecsételt magna chartáját, melyet megsérteni vagy felforgatni, mint fentebb már Vering
szavaival mondók, annyit tenne, mint az egyház isteni eredetét, következőleg Jézus istenségét
tagadni.
H o g y ez igy van ; hogy e jogok lényegéhez
tartoznak, azt az egyház mindig tudta, hitte, vallotta, hirdette ; azért tiltakozott s tiltakozik, valahányszor b á r h o n n a n is támadás intéztetik ezen jogok ellen ; ezért minden, oda irányuló oly követelésre, hogy e jogok egyike-másikáról, vagy akár
valamennyiről is lemondjon, mindig erélyes, következetes ,Non possumus'-âved felelt, s felel még ma is ;
— ,Non possumusnem
lehetek hűtlen isteni küldetésemhez . . . .
Innen van, hogy az egyháztörténelem folytonos, kisebb nagyobb elkeseredettséggel, váltakozó eszközökkel vitt harczoknak története. E g y felül a ravaszság, az erőszakoskodás, a zsarnokság,
az önkény, v a g y legjobb esetben is az alaptalan
féltékenység s igazolatlan bizalmatlanság támadásai ; másfelől az isteni jog erélyes, bátor, alkudozást nem ismerő védelme ; innen is van, hogy az
egyháztörténelem egyúttal az egyház folytonos
diadalainak története is.
Ezek az egyháznak, úgyszólván, általános, Istentől nyert alapjogai ; de vannak különösök is,

melyekhez először is az tartozik, hogy saját alkotmánya szerint kormányoztassék
Ezen a l k o t m á n y á n a k legelső czikkelye az,
hogy Péter az egyház feje, s hogy az ő utódja, a római pápa, s a vele egyességben levő püspökök, kik
mint az apostol utódjai a Szentlélek által rendeltettek, kormányozzák az Isten egyházát. Péternek
mondatott: (Máté, 16, 19;) „És neked adom a
mennyek országa kulcsait; és a mit megkötendesz
a földön, meg leszen kötve mennyekben is, és a mit
feloldandasz a földön, fel leszen oldozva mennyekben is ; mely szavak által, JRuzsicska szerint „Péternek adja a legfőbb kormányhatalmat egyházáb a n . . . . « (51. 1.) „A kulcsok alatt a legfőbb kormányhatalom értendő, mondja Szeredy u g y a n é
helyre vonatkozólag ; 4 ) midőn tehát Krisztus Péternek a mennyország kulcsait átadni igéri, nem
kevesebbet mond, mint : E n téged helytartómmá,
legfőbb pappá teszlek, az egyházban a legfőbb hatalmat átadom. Azon kormányhatalom, melyet
Krisztus minden apostolnak, kik között volt Péter
is adott, rá különösen az egész egyházat illetőleg,
az apostolokat sem véve ki, ruháztatott"
IIa
Martin püspök (11 1.) különösen hangsúlyozza,
hogy Krisztus U r u n k n a k fentebb idézett szavai
Máté 18, J 8 az apostolokhoz is intéztettek, „miután
azokat Péternek alárendelte volnau ugy ezen megjegyzés által eléggé bebizonyítja, hogy ezt ekként érti,
mint péld. Szeredy is mondja (1. h. 164 1.): „Krisztus a primátusán kivül a püspöki méltóságot is alapítván, a monarchiai alkatidomba az aristocratiai
elemnek némi nemét vegyité. De azért nem lehét
mondani, hogy az egyház monarchia aristocratiâtemperata. Ezen nézet különösen téves volna, ha azon
értelemben vétetnék, mintha a püspöki méltóság
alapításának czélja a központi hatalom kisebbítése,
mérsékeltetése lett volna, ellenkezőleg a püspökök
a pápai hatalom erősbitésére vannak hivatva. Téves és ennélfogva elvetendő azon nézet is, mintha
az egyházhatalom meg volna osztva a pápa és a
püspökök közt ugy, hogy egy részét a főnökség,
másikat a püspökség birja. Mert a római pápa
egyedül birja a plenitudo potestatis-t, önmaga teljes mértékben képviseli az egész egyházat, s önállólag a püspökök nélkül is mindent tehet, a püspökök pedig nem tehetnek semmit, hanem csak quatenus Papae uniti, subiecti tamquam fundamentales
4

) ,Egyházjog, kül. tekintettel a magyar sz. korona
tartományaira, a keleti s prot. egyházakra'; Pécsett 1874 ;
II. könyv, I. szak. 1 f. 90 §. I. köt. 195 1.
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lapides secundarii super principali et communi fundaraento
consistant".
Ezen kis digressio után térjünk vissza oda. ahonnan
kiindultunk, s mi jelenlegi érvelésünknek voltaképeni t á r gya : hogy az egyházban a iegfőbb hatalom Péterre s utódjára, a római pápára ruháztatott, s nem a világi fejedelmekre, vagy bármi néven nevezendő világi, politikai hatalomra ; hogy a pápa s a vele egyességben levő püspökök kormányozzák, kiki joghatóságának köréhez képest, az anyaszentegyházat, s nem a világi hatalomnak bármiféle kezelői. Ez a pápa s a püspököknek isteni joga, mely az egyháznak istenadományozta szervezetéből foly, s melynek az
egyház részéről azon jogigény felel meg, csak is azok által
kormányoztatni, kiket a Szentlélek rendelt. Ezen rendnek
megtámadása az egyház fenállásának megtámadása, merénylet az egyház szervezete, alkotmánya, alapjogai, f ü g getlensége s önállósága ellen ; ezen rendnek megsemmisitésével megsemmisül az egyház is ; mert Krisztus igazi egyháza csak ugy, csak azon alakban állhat fenn, amint O
azt alapitotta s szervezte; másképen nem!
A kormányzás lényegét a törvényhozás, s az ekként
hozott törvényeknek végrehajtása képezi. Az eddig mondottakból következik tehát, hogy a pápának joga van az egész
egyházat kötelező törvényeket hozni, mely jog az egyes
püspököt csak megyéje korlátain belül illeti meg. Hasonlólag mindkettejüknek, hatáskörük határain belül isteni, elidegenithetlen, s minden hatalomtól független joguk van az
ezen törvényeknek végrehajtására szükséges eszközöket, ha
mindjárt büntetések volnának is azok, alkalmazni. Igy tehát nincs joga a világi hatalomnak, az egyház istenrendelte kormányzó közegeinek hatását bármiképen zavarni
vagy megbénitani, mit tesz, midőn például a zsinatok megtartását vagy az azokon hozott törvényeknek kihirdetését
akadályozza, avagy ez utóbbiaknak, valamint a püspöki kibocsátványokuak közzétételét bizonyos feltételektől (a placet-tól) függővé teszi, vagy midőn az egyházi hatóságok birói vagy büntető hatalmának gyakorlatába avatkozik; —
ez mindannyi merénylet az egyháznak szabadsága, következőleg fenállása ellen.
Rendes kormányzatnak végre egyik lényeges feltétele az, hogy a hatóság, az elöljáróság szabadon közlekedhessek alárendeltjeivel. Ebből következik, hogy az egyház
fentebb vázolt jogainak egyik folyománya a szabad érintkezés és közlekedhetés a pápa, a püspökök s a hivek közt.
Ezért itéli el a Syllabus eme következő (49.) tételt : „Civilis auctoritas potest impedire, quominus sacrorum antistites
et fideles populi cum Romano Pontifice libéré ac mutuocommunicent", (Tosi, 139) s helyesen mondja Martin, hogy minden e téren tétetni szokott akadálynak régi s mindig uj oka
azon félelem és gyanú, mely már Heródest is nyugtalanitá,
mert — Heródes volt
(Folyt, köv.)

Nogáll

kátéjáról.

Ide-oda már három hónapja lesz, hogy Nogáll János,
hittudor s nagyváradi apát-kanonok ur ő nsga, kath. népiskolák számára irt s négy tanfolyamból álló, elemi-képes, his,
közép és nagy kátéjának megjelenését a lapok utján köztudomásra hozta. De „semmi nesz és semmi zaj". Mintha az

érdemes szerzőnek J f M f J-jegyü nyilatkozata csupán
ephemer jelentőséggel birt volna, melynek igazi, reális becse
nincs; vagy mintha egy uj káté megjelenése nem csupán a
magyar, de egyáltalán a kath. vallási tanirodalom terén épen
nem képezne komoly figyelemre méltó eseményt: oly mély
a csend, oly néma a hallgatás, melylyel e műnek specialis
magyar irodalmunkban való feltűnése fogadtatni látszik. Mi
ennek oka ? Egyrészről én sejthetni vélem ugyanezen, csaknem megmagyarázhatlan tünemény okát, mely később, alig
kétlem, a maga valóságában nyilvánulni is fog ; de másrészről nem csak szerénytelen feltolakodásnak, sőt inkább hivatásbeli kötelességnek tartom, hogy a dologhoz értő hitelemzök, tanárok s illetékes szakférfiak ez uj káté becséről vagy
netáni kifogásos voltáról nyilatkozzanak, felőle táplált véleményöket véka alatt ne tartsák, hanem őszintén és kendőzetlenül nyilvánosságra hozzák.
Az ügy oly nagy jelentőséggel bir, hogy azt hallgatással mellőzni nem lehet, nem szabad.
Midőn én ragadok tollat ez ügy érdekében, ezzel én
sem akarok korántsem ,zajt' ütni, meg levén győződve, hogy
vannak nálamnál illetékesebbek is, s hogy az ügy úgyis meg
fog érlelni, hogy annak meg kell érlelnie. Ámde az ügy
elég sürgős arra, hogy valahára már a nyilvánosság terén
is történjék behatóbb hozzászólás, s igy én — bocsánat —
de időszerűnek találtam, felszólalni.
Mindjárt in médias res lépek.
Hoszu, érett tanulmányozás és gondolkodás után azon
meggyőződésre jutottam, hogy napjaink szellemét s ennek
irányát tekintve Nogáll kátéja Deharbeénál mindenesetre
korszerűbb, korunk sajátos követelményeihez inkább, vagy jobban mondva, egyedül van egészen helyesen alkalmazva, s jelesebbül is van kidolgozva mint Déharbeé.
Ez állításomat ugyan lesznek, kik nem fogják egészen
osztani, sőt azzal sem akarom magamat ámitani, mintha t a lán nem találkoznának olyanok, kik ezt kereken tagadni
fogják. Am ezzel én nem törődöm. En véleményemet bátran
kimondom, s ha illetékesek által meggyőzetem, hogy tévedtem, se baj, az ügy nyert s én megadom magamat.
De hogy saját állitásomat nemcsak ugy könnyedén
odavetettem, erről, bátor vagyok hinni, hogy az érdeklett
olvasók a következőkből fognak meggyőződni.
Én épen nem szegődtem vakon Nogáll feltétlen párthiveül ; legjobban tudja ezt a nagyérdemű szerző maga, a
hozzája intézett ama levelem és hozzászólásomból, melyet
legott „katechetikai különlegességei"-nek megjelente után
megirtam s posta utján neki megküldöttem. Ott én határozottan Deharbe hivének vallottam magamat s épen nem tudtam megbarátkozni Nogáll uj tervével, nem az alapeszmével, melyből ő kátéja kidolgozásában kiindult. Én akkoron
a káté legjobb, leghelyesebb alapkérdéséül tartottam azt,
mely Deharbéban van s mely igy szól : „Mi végre vagyunk
a földön ?" Ugy tartottam, hogy mindenekelőtt is ezt kell
tudnia az embernek, mert ez állítja szemei elé végczélját.
Nogáll maga sem tartotta ezen alapkérdést rosznak, de nem
találta kielégítőnek. Én ezt, Deharbénak, mondhatnám —
megrögzött párthive levén, egyhamar nem tudtam megérteni ; de ím — később megértettem ! Miért, mi okból ? azt
alább fojtegetem.
15*
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Nemsokára a „katechetikai különlegességek" után k i bocsátá a szerző „hármas-tanfokozatu katechismusát népnevelők és lelkipásztorok kezébe, tervezettel és tervezetül" az
általa munkába vett s kiadatni szándékolt kátéra vonatkozólag. A szerző e munkáját sokáig tanulmányoztam, mig
végre annak alapgondolata és irányával megbékültem, söt
azt bátsó gondolat nélkül elfogadtam. Ebbeli véleményem és
meggyőződésem fordulatát a nagytudományu szerzővel hoszas indokolás és hozzászólás kíséretében még a tavali nyáron tudattam, mely hozzászólásomban egyes aggodalmaimnak is kifejezést adtam s a szerzővel több módosítási fogalmazványt is közlöttem. Most már megjelent a négy tanfolyamu káté maga, ugy amint az alakra és tartalomra nézve
a szerző előtt már elejétől fogva lebegett. E négyfokozatú
kátét is, mihelyt kézhez vettem, jól megfontolva többször is
átolvastam, minden mondatát szorgos vizsgálat tárgyává
tettem, számos kisebb jelentőségű s egy-két nagyobb fontosságú észrevételt is tettem rája a szerzőhöz beküldött ujabb
hozzászólásomban ; és hiszem, mások is szólottak ily uton
hozzá, s h a j ó i tudom, a nemsokára foganatosítandó másoclilc
kiadás — az első kiadás úgyis csak csekélyszámu példányokban jelenvén meg — a káté tökélyét emelő kisebbnagyobb javításokkal fog napvilágot látni.
Most immár közelebbről szólok a tárgyhoz, részletesen kifejtve, miért szegődtem én Nogáll hívéül, s miért fogadom el az ő kátéját.
a) Emiitettem, hogy Nogáll kátéját korszerűnek, korunk sajátos viszonyai s követelményeihez alkalmazottnak
találom. Miért ? Kifejtem. A boldogult Deliarbe okát adja
annak, miért kötötte liguori sz. Alfonz példája szerint az
egész vallásoktatást az emier rendeltetéséről szóló fontos
üdvigazsághoz ; azért, mondja, mert korunknak pogány, a
földiekbe egészen elmerült szelleménél fogva mindenekelőtt
arra van szükség, hogy a keresztény ember lelki szemét
azonnal az egyedül szükségesre, az örökkévalóra irányítsuk. Kifejti, hogy valamint Canisius az ö korának ismert
jelszavával : „Csak erősen higy, különben cselekedjél, amit
akarsz; mert a hit egyedül üdvözít", a ker. igazság s megigazulás tanát állította szembe; ugy a napjainkban megfordított tétel megdöntésére: „Csak légy becsületes, különben
higy, amit akarsz ; mert a hit nem határoz", — legfökép a
hitet kell bőven tárgyalni s emlékezetbe vésni ; igen, úgymond folytatólag, korunk rationalismusa és indifferentismusával szemben a keresztény hit igazságát, isteni és szükséges voltát már a gyermeknek, legalább az érettebbeknek, a
lehetőleg világosan és mintegy szemlélhetőleg kell eléjök
állítani. „Ez, végzi, véleményem szerint egy korszerű káté
főfeladata". (340—341. 1.)
r

Am ezzel Deharbe a maga szempontjából saját kátéjának korszerűségét igazolta, de ebből még nem következik, hogy az övénél korszerűbb s alkalmasabb káté ne lenne
kigondolható s fogalmazható. Az igaz, Canisius kátéja egy
pár évszázadig csaknem kizárólagosan volt honos iskoláinkban, s azért valaki azt az észre/ételt tehetné, hogy: tehát
Deharbe kátéja oly hamar elvesztette korszerűségét, hogy
>) L. .Die vollkommene Liebe Gottes stb. nebst einigeu Erläuterungen zum Einverständnisse in der Katechismussache' czimü müvét.

im alig három évtized után már kiküszöböljük azt iskoláinkból ? Am erre megjegyzem, hogy Deharbe kátéja még
most sincs általánosan minden országban elfogadva, még
magokban a német tartományokban sem. A lajthántuli osztrákországi megyékben jelesül még mindig Canisius uralkodik és Francziaországban nagyjában G-aume szerint járnak
el. Tehát Deharbe még sincs olyannyira elterjedve, mint
azt hinnők.
r

Es szivesen megengedve, hogy az elvitázhatlanul mélyen és bölcsen gondolkodó Deharbe a maga nagyhirü k á téját csakugyan kora követelményeihez alkalmazva adta ki,
váljon azóta a rohamosan haladó, igazán mondva, ÄoVszellem nem idézhetetett elő az eszmékben változást annyiban,
hogy azok végzetes fejlődésökben határozottabb s élesebb
kifejezést nyertek ? Deharbe a maga kátéjának kiadásakor
főkép a széltében uralkodó materialismus, rationalismus s
indifferentismus által indíttatott, miért kátéja alapeszméjéül
az ember természetfölötti rendeltetését állítván fel, első alapigazságul a hit szükséges voltát vette; de a puszta hit nem
levén elégséges, második alapigazságnak vette, hogy a parancsolatokat is meg kell tartanunk, és mivel mind e kettőben Isten sz. malasztjára lesz szükségünk, harmadiknak ezt
vette. Es ez magában jól is volt; mert az ő idejében Krisztus és az ő anyaszentegyháza elleni általános irtó háború
még csak hamu alatt lappangott, míg az mai napság már,
mondhatni, longe lateque lángban áll. Váljon tehát, miután
Krisztus anyaszentegyháza mint „az igazság oszlopa és
erőssége" elleni háború csaknem világszerte oly fékvesztetten dühöng, elégséges és tökéletesen kielégitő-e most már
Deliarbe alapkérdése: „Mi végre vagyunk a földön"? Elégséges-e ez, mondom, mikor nemcsak általános hitetlenség s
hitközönyösség uralkodik, de a pokol kapui főlog a katholikus, mint egyedül üdvözítő anyaszentegyház bástyáit, ha
ugyan lehetséges volna, fenyegetik ledönteni? Alig hiszem,
sőt tagadom. Minél kidomborodottabb az alvilági harczmüvelet szelleme s iránya, annál határozottabb frontul kell
ellenébe a kétségtelen s megdönthetetlen isteni igazságot
állítani s ezt teszi most Nogáll, midőn kátéja alapjául s központjául odaállítja : Krisztust mint megváltót az ö üdvözitö
anyaszentegyházával. Kérem az érdeklett olvasót, gondolkodjék efölött s észre fogja venni az éles különbséget, mely
Nogáll kátéját Deliarbeétól elválasztja ! Deharbe alapkérdése : „Miért vagyuuk a földön?" — nem kizárólag keresztényre, de egyáltalán minden emberre nézve áll ; ámde mai
nap az általánosságban tartott vallástanítás épenséggel nem
kielégítő, mikor a hitet amugyis sutba dobják s nagy szenvedélylyel kürtölik, hogy minden vallás egyformán jó, vagy
inkább, hogy egy vallás sem szükséges ; most már azt a
vallást, mely egyedül igaz, világitó pharosként a leghatározattabban kell előtérbe állítani, hogy lássa az ördög és saját
bűnei által tévútra vezetett világ, mikép csak egy az igazság, egy az Isten, egy a megváltó Krisztus, egy az igaz vallás, egy a Krisztus üdvözítő anyaszentegyháza, egy a Noë
bárkája, melyen kivül nincs s nem lehet üdv! S íme ezt
teszi Nogáll a maga kátéjában, ez különbözteti meg az ő
kátéját Oeharbeétöl, ez sürgeti az ő kátéjának elfogadását
s azért én szintén az ő kátéját fogadom el. Nogáll kátéjának
ez irány nemcsak alapeszméjét képezi, de a „hit, remény és
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szeretet" hármas kötelékénél fogva az egész munkát ezen
irány s eszme lengi át — elejétől végig.
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, szept. 5. V e n i s a n c t e S p i r i t u s ! A ker.
államok, azon szoros összeköttetésnél fogva, melyben az egyházzal voltak, azon szellemnél fogva, mely tetteiknek irányadóul szolgált, minden fontosabb cselekmény kezdeténél
megszokták Istent segélyül hinni. A modern államok kormányférfiak habár a keresztény szollemet száműzték is a
kormányzás köréből, a hagyománynak ma még puszta respectus humánusból hódolnak, s hogy bebizonyítsák létjogosultságukat, hogy utalhassanak a jogfolytonosságra, mintha ők nem mások lennének mint elődeik, kiktől kétségbevonhatlanul rájuk szállott a kormányzási örökség, az ősök
példájának nyomán haladva kihatóbb természetű ténykedéseknél, mint p. o. országgyűlési ujabb idény megnyitásánál
fentartották mai nap is a keresztény szellem szülte intézkedést, Istenhez folyamodnak segítségért, hogy munkálkodásuk az országra üdvös lehessen.
Veni sancte Spiritus ! E szavak, e kérő, az isteni segély és támogatás után folyamodó szavak hangzottak el
néhány nap előtt az ország biboros főpapjának ajkairól is,
és visszhangoztatta azokat minden keresztény módra érző
magyar ember az országban. Az országgyűlés megnyitása
a hagyományos mód szerint nálunk is Istennel vette kezdetét, habár tagadhatatlan tények tanusitják, hogy a magyar
állam kormányának módja is azon modern államok iránya
felé hajlik, melyek a kormányzásban Istennek nagyon kevés, vagy épen semmi helyet nem engednek, sőt határozottan ellene fordulnak ; de ugyané tény tanusitja azt is, hogy
Isten és államkormányunk közt minden összekötő szál még
nem szakadt szét, és igy daczára a sok eltérésnek Isten törvényétől,melyeket alkotmányos korszakunkban már láttunk,
még táplálhatunk némi reményt, hogy hazánk kormányzása
előbb-utóbb keresztény szellemben fog intéztetni és hazai
intézményeink keresztény szellemben fognak kifejlődni.
Veni sancte Spiritus, et emitte coelitus, lucis tuae radium . . . . Veni lumen cordium. Ugy van ! imádkozunk, mert
reménylünk, reményünk horgonyát a sz. Lélek általi felvilágosításban helyezzük, ő a spiritus consilii, a spiritus sapientiae,
ő tőle várhatjuk, hogy honatyáinknak oly bölcs tanácsokat
adand, melyek az ország javára és üdvére szolgálandnak, és
ez az, amiért az országgyűlés megnyitása napján mind azok
imádkoztak, kiket még nem szédített el a modern államok
iránya, kik az államok boldogságát nem a minden természetfelettit tagadó materialisticus szabadkőművesség inspirálójától várják, hanem a mindent legbölcsebben intéző
isteni Gondviseléstől.
A feladat tehát kormányunk és honatyáink részéről,
nehogy t. i. az ima sikertelen legyen, abban áll, hogy az emberi bölcseséget, jobban mondva, sapientiam mundi, utána
tegyék az isteni bölcseségnek, hogy befogadják az isteni
sugallatot és ennek befogadhatására minden akadályt elhárítsanak. Mert miért tagadnók, ily akadályok vannak és
azok számtalanok, vannak a kormány, vannak a képviselők
körében. Isten ugyan az emberekre bízta bizonyos tekintetben a világ kormányát, az ember az Isten helyettese a föl-

dön a világ kormányzásában, de nem ugy, hogy az embernek joga lenne a világ kormányzásából Istent kizárni, nem
ugy, hogy az embernek joga lenne a világ kormányzásában
Isten akaratját mellőzni, nem ugy, hogy szabad lenne a világ kormányzásában a természetfeletti létrendszert szem elöl
téveszteni, nom ugy végre, hogy az embernek, tekintettel
épen e természetfeletti rendszerre szabad lenne az egyházzal, mint a természetfeletti rendszernek isteni intézményével
szembe szállani, azt üldözni, isteni küldetésének teljesithetése elé akadályokat görditeni.
Ez akadályok fentartásával járni el, kormányozni, a
Szentlélek segítségül hivása után is, azt jelentené, hogy a
sapientia mundi ma sem engedett tért az isteni bölcseségnek,
azon tanácsoknak, melyeket az emberiség a Szentlélek utján
nyer; azt jelentené, hogy hazánk kormányférfiai konokul
ragaszkodnak az isteni bölcseség ellenében az emberi bölcseséghez, mely pedig már eddig is számtalan kellemetlenségnek volt forrása a hazára nézve, a jövőben pedig a kellemetlenségek tetézésével a végveszély készíttetik számára ;
azt jelentené végre, hogy nemcsak az eddigi akadályokat
nem akarnák kormányunk és törvényhozó testületünk tagjai leküzdeni, hogy a hazát biztosan és a zavartalan béke
közt vezessék a haladás utján boldogulása felé ; hanem,
hogy készek inkább ujabb akadályokat felhalmozni, csakhogy minél inkább elzárják az utat az isteni segély és tanácsok befogadhatása, érvényesithetése előtt.
A jövő titkai előttünk ismeretlenek, kormányunk iutentióit setét homály fedi, amit magáról a kormányról 'tudunk csak is annyi, hogy tekintettel a magyar nemzet h a gyományos vallásosságára az országgyűlés uj időszakát a
Szentlélek segélyül hívásával nyitotta meg. Ez eddig tény,
hogy azonban e tény pusztán szokásból, vagy valóságos
benső vallásos érzetből, váljon humánus respectusból, vagy
azon benső vallásos meggyőződésből hajtatott-e végre, hogy
a kormány maga is meghajlik Isten akaratja előtt, hogy
maga is érzi egy fensőbb lény támogatásának szükségességét, hogy oly nagy felelősséggel járó kötelmeinek megfelelhessen, vájjon elhagyja-e egyszerűen hangzani a ,Veni S.
Spiritus' szavakat, vagy óhajtja-o, hogy jöjjön segélye, hogy
előtte kész örömest meghajolhasson, ezt — a titok fátyla
fedi, melyet szellőztetni, talán lehetetlen, talán kellemetlen,
talán felesleges, de talán érdekes is lehetne, miről azonban most készséggel lemondunk.
Két megjegyzést tenni azonban kötelességünknek tartjuk. Bármily kevés reményünk legyen is, hogy intéző körökben lemondjanak a sapientia carnis fölényéről hazánk kormányzásában, mégsem tagadhatjuk meg magunknak, hogy
reményünknek kifejezést ne kölcsönözzünk egy jobb jövő
iránt, melyet természetesen nem másban, mint felséges K i rályunk és Urunk vallásos buzgalmában keresünk, ki
bizonyára határt fog szabni netaláni liberális kormányi
velleitásoknak és elébe fogja tenni az isteni bölcseséget az
emberi bölcseségnek. Azt tartják ugyan, hogy alkotmányos
országokban a király uralkodik ugyan, de nem kormányoz ;
lehet, de voltak, vannak és lesznek esetek, midőn a kormány ugy kormányoz, amint azt az uralkodó fejedelem
akarja, parancsolja. Ez egy. A másik, amit mondani akarunk
az, hogy mi katholikusok, nem csak az országgyűlés kezde-
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tén, hanem annak folyama alatt is imádkozni fogunk, hogy
foganatja legyen kormányzó köreinkben a csak nem régen
mondott imának, hogy kormányunkat az isteni bölcseség
és tanács szerint lássuk haladni az ország boldogitásában.
Veni S. Spiritus !
$
fíóma. A k a t h o l i k u s o k r é s z v é t e l e a p o l i t i k á b a n képezi a legújabb kérdést, mely felett a lapok,
katholikusok s liberálisok egyaránt, ámbár egyelőre csak
amúgy tapogatódzva s halkan értekezni kezdenek; mert
bizony, e kérdés, amily fontos époly kényes is ; sikeres megoldása az egyik részt, megoldási kísérletekben elkövetett bármely hiba a másik részt teszi tönkre ; a körülötte kitörendő
harcz tehát mindenesetre haláltusa lesz, két kiegyenlithetlen ellentét közt.
Tavai ilyenkor a Velenczében összegyűlt katholikus
vezérférfiak s az egyes kath. egyleteknek képviselői elhatározták, hogy az olasz katholikusok ezentúl a municipalis
választásokban részt veendenek ; e határozat folytán az idén
részt vettek, s mint tudjuk [1. a ,Rel: 7. s 8. sz.] az ország
legnagyobb városaiban győztek is ; nem is emiitve ama számos kisebb várost, mezővárost s egyéb helységet, melyekben a győzelem nem oly feltűnő, mert nem oly váratlan s
nem oly nehezen kivívható volt. Ez volt az első lépés.
De most következnék a második, hasonlithatlanul nehezebb, mely azon kérdés megoldásában áll: mit tegyenek,
s miként tegyék az olasz katholikusok, hogy immár a politika terén is érvényesítsék magokat, s egyáltalában: tegyenok-e valamit avégből, hogy a forradalmat e téren is legyőzzék, s oly irányt adjanak Olaszország politikájának, mely a
nemzet vallásos meggyőződésének s a haza történelmi múltjának egyedül megfelel. Ugy látszik, első pillanatra, hogy
ez oly kérdés, melyre minden katholikus hazafi csak lelkes
,igen'-nel felelhet, pedig száz meg száz körülmény okozza,
hogy a válasz korántsem oly határozottan hangzik, mint a
külföld tán reméli ; sőt épen a római katholikusok azok, kik
e téren a legnagyobb tartózkodást tanúsítják, mit egyúttal
az itteni katholikus sajtóról is mondhatni ; mert az ,Oss.
Rom: s a ,Voce délia Verità' e kérdésre nézve azon taktikát
követik, hogy a vidéki katholikus lapoknak ez ügy körül
forgó nézeteit s czikkeit registrálják, s jól teszik, mert az
első mint a Vatikánnak hivatalos, a másik mint félhivatalos
lapja ismeretes lévén, az ő czikkeik rendesen ama sorsban
részesülnek, hogy csúnyán elferditve a Vatikán ellen zsákmányoltassanak ki. A vidéki lapok pedig csak lassan s óvatosan lépnek fel, nehogy elhamarkodás által többet ártsanak, mintsem használjanak a jó ügynek. így a bolognai ,Ancora' e napokban hoszabb s meglehetősen burkolt
irályu czikket hozott, melyet a ,Voce' oly fontosnak talált,
hogy átvette, s mely czikk azt helyzi kilátásba, hogy a
katholikusok, jól kimért léptekkel azon czél felé fognak haladni, hogy a városi községtanácsokból az országgyűlésbe
jussanak, elsőben az egyház s igy aztán a haza szabadságát
is vivják k i . . . . Hogy valaminek történni kell, az tagadhatatlan, s nagytekintélyű katholikus lapok, mint péld. a berlini ,Germania1 már régen kimondák, hogy a merő passivitas nem fog sem Olaszország, sem különösen Róma sorsán
lendíteni ; csak hogy a bölcseség köve az : a történelmi
jog igényeit az unificationalis áramlat ellenében ismét ér-

vényre jutatni. A katholikus olasz politikának feladata ennél fogva, nézetünk szerint az lenne, a nemzetet meggyőzni
arról, hogy az unificatio nem csak, hogy Olaszország boldogságát s hatalmát nem mozdítja elő, hanem, mint a gyakorlat mutatja, mindkettőnek hátrányára van ; — a második aztán az lenne, az ekként felvilágosított népet arra bírni,
hogy a politikában tettleg részt is vegyen, s a politikai befolyást ne mindig a nemzet, erkölcsileg legsilányabb, törpe
minoritásának kezében hagyja, a hol most van, olyannyira,
hogy parlamentünk tettleg csak az ország tizedrészét, tisztán csak a páholyt képviseli
Most veszem észre, hogy amit mondtam, nagyonis
,kath. democratia1 -izü.... De hát mi rosz lenne abban ? Ugy
látszik szentatyánk is használta már egyszer e szót s nem
hiszem, hogy roszul magyaráztam azt.
=
Oroszország.
A kath. egyház helyzetének
k i m e r i t ő e c s e t e l é s e . (Folyt, s vége.) Hogy lássuk,
minő emberek azok, kik a szakadár mozgalom élén állanak,
ide igtatjuk azon beszédnek vázlatát, melyet Popel május
11-én a chelmi székesegyházban tartott, midőn ünnepélyesen a schismára tért. E beszédben az egyesült-görög egyház
az evangeliumbeli tékozló fiúhoz hasonlittatik, ki most az
atyai házhoz visszatérni készül ; továbbá Jóbhoz, a nyomor
és nyavalya emberéhez. Aztán az evangeliumbeli világtalanhoz, ki egy kis sárral meggyógyittatik, végre pedig a viharok hányta kis sajkához
látszik, hogy kitűnően ért
ez az ur az exegeticai ferditéshez.
A pápát ugyané beszédben hiúnak s rátartónak nevezte, ki Istenhez hasonló lenni akarván, a keresztény világot „legújabb eretnek" dogmájával meglepte; ki az egyháznak feje akar lenni, holott csak Jézus lohet az ; végre
pedig hoszadalmas dicsénekét zengé sz. Cyrill s Methodnak,
kikre ráfogta, hogy a mai orosz orthodoxiának előharczosai
voltak ; mi pedig hazugság ; mert e két dicső szent soha sem
tanította a római szeutszéktőli elszakadást, s az általok behozott görög-szláv szertartást is előlegesen oda, Péter utódjához terjesztették fel, jóváhagyás végett.
Tudósításomat ugyan csak azon szándékkal kezdtem,
hogy a katholikus egyház helyzetét lehetőleg kimerítően
ecseteljem; mindazonáltal legyen szabad néhány oly vonással megtoldanom azt, melyeknek rendeltetése a szakadár
népség társadalmi állapotát is röviden jellemezni.
E tekintetben Tolstoy gróf, vallás- s közoktatásügyi
ministernek egyik legújabb körirata igen szomorú belátást
enged az orosz nep politikai s társadalmi beléletébe. A minister keservesen panaszkodik, hogy a forradalmi s socialista eszmék roppant pusztítást tesznek a nép közt, s mi a
legnagyobb b a j : a titkos társulatok főleg a tanuló ifjúságot választják erkölcsrontási, csábitási műveletei számára,
anélkül, hogy a szülők kötelességöknek tartanák, ezen gonosz
befolyásokat intés s jó példa által ellensúlyozni. Inti tehát a
minister a tanitókat s tanárokat, hogy e téren kettőztetett
buzgalommal hassanak oda, hogy az ifjúsággal a jó eszméket
megkedveltessék, mert a jelenlegi uton haladva, kevés idő
múlva oly nemzedékkel állandunk szemben, mely a fenállónak felforgatásában látja életének egyedüli czélját.
Azonban hiába beszél a gróf, ki, mellesleg mondva, a
classicismusnak nagy barátja s pártfogója. Nem a latin
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ból valók ; sőt üldözik és sértegetik a szentszéket; s az égő
szeretet és szívélyes megbocsátás szavaival felhivja őket,
hogy közeledjenek hozzá és fogadják el öt a t v j o k n a k ; e
szavak ama magasztos taglejtést j u t t a t á k elmémbe, melylyel
karjait kiterjesztő, mikor első nyilvános áldását adta és az
egész emberinem számára szivéhez utat nyitni, és azután
gyöngéd öleléssel magához szorítni látszék.
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

r
Pest, márczius 8. „ É r t s ü k m e g e g y m á s t " . Ily
czimü röpirat forgott a napokban kezeink közt, méltó, hogy
mindenki kezei közt forogjon és eloszlassa azon aggodalmakat, majd gyanúsításokat, félreértéseket, melyekkel a conservativeket g y a k r a n oly helyeken és körökben is illetik,
hol ezeknek a múltban ugy mint a jelenben hazafias intentióik lehetetlen, hogy ismeretlenek lennének.
De mi nem azért fogtunk tollat kezünkbe, hogy tul magasztaljuk az ismeretlen szerző müvét, sem azért, hogy a
conservativ politika mellett e helyen propagandát csinálj u n k ; hanem hogy épen azok alapján, melyek az ismeretlen
szerző röpiratában elmondatnak a katholicismusról, a kath.
papságról, mi is egy porszemmel járuljunk azon magasztos
czél elérésére, mely a röpirat cziméül szolgál, hogy t. i. egymást megértsük és eloszlassuk még azon kételyeket is,
a mennyire lehet, melyek még eme röpiratban is, daczára
tagadhatatlan jó indulatának, bennfoglaltatnak.
A vallás, maga a katholicismus oly társadalmi tényező,
melylyel számítani kell minden körülmények közt a k o r mányférfiunak, ha csak feladatul nem tűzte ki magának,
hogy herostratuai nevet a k a r magának a történelemben k i vívni, amennyiben semmivé teszi az államot, mely pedig
gondjaira épen azon czélból bízatott, hogy azt szilárdítsa.
Ha e szempontból Ítéljük meg az ismeretlen szerzőt, ugy őt
csak üdvözölnünk kell azon nyilatkozatáért, h o g y : „nem
hiszi, miszerint ez idő szerint, positiv vallás nélkül a m a gyar állam magát fen tarthassa, — most és soha".
Örvendünk e nyilatkozatnak és pedig mindenek előtt
azért, mert ez az első szó, mely alkotmányos korszakunk
óta nyilvánosan hangsúlyozza a positiv vallás szükségét azon
áramlattal szemben, mely már eddig is befészkelte magát n á lunk és mely a felekezetnélküli, illetőleg hitetlen állam megalkotása által oly pusztítást vitt végbe, hogy egy század szakadatlanul tevékeny munkásságára van legalább szükség,
hogy az okozott sebek behegedjenek és a haza a keresztény
állam nevére méltó legyen; de örvendünk azért is, mert e,
mint látszik, tekintélyes embertől származó röpirat eszméi,
mint reményijük, rést törnek az eddig áthatatlan hitetlenség
falán, utat nyitnak a nemzet szivébe, hogy végre valahára
megértse, megtudja, hogy azok, kik a vallásosság hirdetői,
egyszersmind a magyar nemzet létalapjának fentartására,
megerősítésére működnek, midőn a vallásosságot nem csak a
templomban, hanem az iskolában is hirdetik, és igy, midőn
minden rendelkezésükre álló törvényes eszközzel küzdenek
a felekezeti tanodák fentartása mellett és a közös iskolák
ellen. Ha ugyanis a positiv vallás szükséges a magyar állam fentartására, most és mindig, ugy u közös iskolák, honnan a positiv vallás,ha egészen nincsen is kitiltva,de csaknem
a semmiségig van devalválva, a magyar állam megsemmisí-

tésére irányzott intézetek most és mindig. Mi tehát feljegyezzük, hogy a magyar állam positiv vallás nélkül fenn nem
állhat; e nyilatkozat oly jelenség, mely fehér hollóként jelent
meg a minden vallást összezavaró, majd száműzni óhajtó
törekvések közt és lelkünkből óhajtjuk, bárcsak mielőbb
áthatná nemzetünket a meggyőződés, hogy léte a vallás létéhez van fűzve, és igy visszatérne állami életében is a rég
elhagyott, de a nemzetre mindig üdvösnek bizonyult v a l l á sos ösvényre! Bárcsak e tekintetben mielőbb megértenők
egymást és lennénk egy sziv és egy lélek !
Azt mondtuk, hogy jelen sorainkkal, a mennyire tehetjük, az egyetértés előmozdítására a k a r u n k közreműködni,
nem tehetjük pedig ezt hathatósabban, mint ha netalán létező téves nézetekkel szemben felvilágositó szavainkat ismételjük, melyeket talán már más alkalommal is elmondtunk.
E helyzetben vagyunk a röpirattal szemben is. Névtelen
szerző ugyanis következőleg nyilatkozik t o v á b b á : „mi
részben jó keresztények vagyunk, szeretjük egyházi intézményeinket, tiszteljük hierarchiánkat, nem kívánjuk a
másét, nem adjuk s a j á t u n k a t ; de az államhatalom felett
semmiféle hatalmat el nem ismerünk soha".
r

Értsük meg egymást!
Szerző elvtársaival együtt részben tehát jó keresztény,
szereti egyházi intézményeinket, tiszteli a hierarchiát, nem
kivánja a másét, nem adja sajátunkat, de — mint látszik —
fél ő is azon modernné lett vádtól, hogy talán az egyház az
állam felett uralkodni és azt elnyomni akarja, vagy, hogy
az egyház nem tartaná nálunk tiszteletben az állami intézkedéseket ; — mi legalább csakis e félelemből tudjuk k i m a gyarázni, hogy szerző kinyilatkoztatja, miszerint az államhatalom felett semmiféle hatalmat el nem ismer. Ismételj ü k : értsük meg e g y m á s t ! és e czélból elemezzük egy kissé
a kérdést.
Honnan került t. i. elő azon nézet, hogy létezik egy
hatalom és ez az egyházi, mely az állami hatalom felett
akar uralkodni? Feleletül mind a régi, mind a legújabb
történelemből azt nyerjük, hogy azon körülményből, mivel
az egyház a magát mindenhatónak vélő állam önkényü
erőszakoskodásának nem vetette, nem vethette alá, hanem
küzdött létjogáért, küzdött függetlenségeért mindazokban,
melyeket az Istenfiától n y e r t ; ezen küzdelmet az önlétért
oda magyarázták, hogy az egyház hatalmaskodni akar
az állam felett, a farkas saját bűnét a b á r á n y r a h á r i totta, és a világ már nem is veszi észre, hogy a bűnöst p á r tolja, az ártatlant pedig elitéli, minek azután következménye, hogy azon czim alatt, hogy az egyház uralkodni a k a r
az állam felett, ugyanazok, kik ettől félnek, vagy félni l á t szanak, az állam nevében elnyomják az egyházat, uralkodnak felette.
Mi nem tudjuk még, hogy az állam nálunk is fogja-e a
végletekig vinni a dolgot az egyházzal,de annyit tudunk,hogy
ha az álllam az egyháznak Isten által adott jogkörébe fog
avatkozni, ha papjaink neveltetését maga részére fogja követelni, ha az egyházi hivatalokat ő a k a r j a majd betölteni, ha
a gyermekek részére ő fogja előírni akarni, minő katekismust tanuljanak, ha meg a k a r j a majd határozni, hogy a
szószékről mit hirdessünk, ha akadályozni fogja a szabad
közledést Rómával, szóval, ha az állam mindenhatósági k ö -
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vetelménynél fogva túllép saját jogkörén és az egyházzal is
ugy a k a r rendelkezni, mint bármely biztosító-intézettel,
a k k o r valóban nem fogjuk megérteni egymást, de nem
azért, mert az egyház az állam felett, hanem mivel az állam
az egyház felett a k a r uralkodni.
Hogy e félelemtől szerző, és kik vele egyetértenek megmeneküljenek, egy feltételre okvetlenül szükségük v a n : le
kell mondani egyrészt azon gondolatról, hogy az állam mindenható; másrészt száműzni kell elméjükből azon másik
gondolatot, mintha az egyháznak szándéka lenne az állam
felett uralkodni. Ez utóbbi czélt igen könnyen elérhetik,
ha csak tekintethe veszik, mikép viselte magát az e g y ház, mióta alkotmányunk helyreállíttatott. Képes-e felmutatni valaki csak egyetlenegy tényt is az egyház részéről, melyből következnék, hogy az egyház az állam felett
uralkodni a k a r ? Az talán csak nem jelent annyit, hogy az
egyház a közösiskoláknak nem b a r á t j a ? Talán az sem bir
ama jelentőséggel, hogy a pápa infallibilitását hirdetjük, d a czára annak, hogy az állam azt el nem fogadja ? És ha az egyház ez ideig semmiképen nem vádolható arról, hogy az állam
felett akar uralkodni, sőt nagyonis tul elnéző volt, ugyan
nem fogadható-e el becsületes múltja garantiául a jövőre ?
Nem nyujt-e elég meggyőző okot, hogy mindenki belássa,
mily ellenséges indulatból származott azon állítás, hogy az
egyház az állam felett a k a r uralkodni, és hogy ennek következtében ezen állítást magától végre elűzze? Nem, az
egyház az állam felett nem akar uralkodni, ettől nincsen mit
félni, ez az egyetértést nem fogja akadályozni; hanem a magáét sem engedheti, s ha az ő jogkörének megtámadása
miatt az egyetértés nem jöhet létre, — ő, a védő, vagy a megtámadó lesz a bűnös ? Legyen meggyőződve szerző, hogy
amint neki és rokonérzelmü társainak sikerült, mint ő maga
mondja, müve 28-ik lapján az absolutismus idejében megnyerni az összes kath. főpapságot, kevés kivétellel, hogy az
actióban résztvegyenek, és hogy Scitovszky és Bartakovits
lettek legbuzgóbb legitim m a g y a r o k ; hogy ezek főnkéit
szellemű utódjai épen a kath. elv szellemében tiszteletben
t u d j á k tartani az állam jogait és semmiféle gondolat nincsen
tőlük annyira távol, mint uralkodni akarni az egyház nevében az állam felett; csakhogy olyasmit ne értsenek az egyháznak az állam feletti uralma alatt, a mi nem az, a mi nem
más, mint pusztán vedelem az állam túlkapásai ellen és j o g szerű megtartása annak az egyház jogkörében, a mit Krisztus az egyházra bizott megőrzés, kezelés végett, nem fog
pedig ilyesmit érteni akkor, ha maga az állam is vallásos
alapra támaszkodik, mert ez maga meg fogja hozni a bizalmat s igy az egyetértést is.
(Vége köy.)
Pest.
É r t s ü k meg e g y m á s t miis, u r a k a
Magyar
Állam't ó i . A titokszerü alak, .Esztergomi'
ur tehát bevégezte specch-ét, a ,Magyar
Állam'
négy
számán keresztül arról értekezvén, hogy mily érdekes személyiság ő, s mennyire kíváncsiak vagyunk mi, már mint a
,Religio' szerkesztője, tudni, hogy kicsoda ő
de ő ezt nem
mondja; mert — no alkalmasint mert ez „az ügy" ártalmára
lehetne
í g y aztán valóságos kegyetlenség lenne a mi részünkről, ezt a partié honteuse-t ,tisztelt' ellenfeleink táborában
még tovább is bolygatni, ha egyáltalán valaha komolyan

bolygattuk' s ha ez az egész ,érdekesség' nem inkább E s z tergomi' urnák szerény képzelődésének szüleménye; ily k e gyetlenséget elkövetni azonban nincs okunk, nincs kedvünk,
annál kevésbbé minthogy korunk humanitárius szelleme,
melynek ad hoc feltétlenül hódolunk, a torturát az igazságszolgáltatás eszközei közül már régen kitörölte.
Pedig ugy állunk, hogy ha ,Esztergomi' ur, egyéb ismerősei előtt talán becses személyétől , — mit megjegyezni
k é r ü n k : — örömmel eltekintünk, hogy akkor nincs többé
vele dolgunk, mit hasonló örömmel constatálunk; mert az
érdekes, vagy legalább is ,az ügy' körül szemlátomást igen
érdekelt maszk e négy czikkben semmi ujat, semmi figyelemreméltót nem mondott — egyen kivül, mire alább visszatérendünk; minthogy az Esztergomi & Comp. u r a k n a k jel—
lemezésére megbecsülhetetlen adalékot n y ú j t ; a többiben pedig megengedi, hogy nézeteit ne sokra v e g y ü k ; mert ő azokban csak egy másik társának, a,Legyen világosság' írójának
echója, a miben pedig apologiáját irta, ott mulatságosan
ügyetlen, mig végre azon negélyezett aristocratismus, m e lyet még a képzelt sértés is idegessé tesz, jól állhatott, a
contrast miatt, Táncsics védőjének, de ha aztán minden
czikkben, bárhonnan legyen is az keltezve, ugyanannak
ismétlésével találkozunk, nem csudálkozik talán az ,egy
sziv S egy lélek sem', ha ezt utóvégre is unalmasnak találjuk.
Esztergomi ur felett tehát bátran átmehetünk a napi
rendre, ez a napi rend pedig néhány szó a , M a g y a r Allam'hoz — néhány collegialis szó; egy kis felvilágosítás kölcsönös helyzetünk i r á n t ; mert azt látjuk, hogy az ott megszokott ,embarras de richesse'-hez legújabban még egy u j ,embarras' is csatlakozott, az t. i,: hogy lehetne a ,Religió'~1
megbüntetni azért, hogy nem csak más nézeten mert lenni,
mint a .Magyar Állam', hanem felszólalása által azon praetendált monopoliuma ellen is véteni, hogy csak ő, ez ügyben
is egy nem létező Allah-nak nagy prófétája, értesitse a kath.
közönséget arról, amit Esztergomi & Comp. a Szent-IstvánTársulat körül tenni s rontani iparkodnak.
Ez az ok, amiért az „oz idő szerinti" ,Religio' nem tetszik az ez idő szerinti ,Magyar Állam1-nak — közbevetőleg
legyen mondva, miszerint eléggé szerények v a g y u n k a n n a k
beismerésére, hogy egyik másik régebbi ,Religiol joggal jobban tetszhetett a , M a g y a r Állam'-nak, mint a mai, például a
Palásthy-iéle, melyet még most is emleget, á m b á r csupa tiszteletből mindig tecto nomine — és e magas nem-tetszésnek jeleit a t. olvasó közönség már is a ,M. Állam' 53. számában találhatta, melyben az ,Egri Egyházmegyei
Közlöny'
három helyen idéztetik; mert ugyanis a ^ötófautczában azon
naiv hit uralkodik, hogy a ,M. Állam'-nak hathahós protectiója elég arra, hogy egri t. collegánkat minket megölő v e télytársunkká tegye, s hogy mi ránk nézve nincs nagyobb
csapás, mint ha emiitett collegánkat idézik; — hogy minden
lehető alkalommal mi is ugyanazt teszszük, s hogy 5000
példányban szétküldött ,Értesítőnk' a derék egri , Közlöny nek hírét négyszerte nagyobb közönségnek megviszi, mint az
öreg ,Állam', az persze semmi; az égiek tanácsában elhatároztatott a ,Religio'-t megbüntetni, s a ,büntetés' megindult.
Nem volt ez mindig i g y ! L á t t u n k mi szebb napokat
is! Volt idő, midőn mi is idéztettünk, sőt ritkított betűs dicséretben is részesültünk; mert, — no többi közt, mert akkor már
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2) Az egyháznak jogai s kötelmei az isteni Ige hirdetése körül.

netalán felmerült visszaéléseket saját tekintélyökn é l f o g v a megszüntetni és megfenyíteni stb., szintu g y a kegyosztói h a t a l o m is magával hozza, h o g y
az egyház teljes szabadsággal és a k a d á l y t a l a n u l

„ E l m e n v é n az egész világra, hirdessétek az
evangeliomot minden t e r e m t m é n y n e k " — igy szólott K r i s z t u s U r u n k kevéssel mennybemenetele
előtt t a n í t v á n y a i h o z s e s z a v a k k a l egy további, al
k o t m á n y á b ó l s rendeltetéséből folyó jogot r u h á zott a n y a s z e n t e g y h á z á r a , a z t : szent t a n á t mindenütt szabadon hirdetni az egész világon, s mindazon eszközöket alkalmazni, melyek az ekként
vett megbizatás teljesítésére szükségesek.
„Semmi sem f ü g g u g y az egyház a l k o t m á n y á val össze, mint épen a hatalom, melyet Krisztus
üdvözítőnktől k a p o t t ; kell tehát, h o g y azt az egyh á z i elöljárók, k o r m á n y z ó k Krisztus a k a r a t a s rendelete szerint szabadon g y a k o r o l h a s s á k ; kiválólag
pedig kell, h o g y a tanitói hatalommal teljesen szabadon élhessenek, következőleg szükséges, h o g y az
állam által h a g y a s s a n a k a k a d á l y t a l a n u l és teljes
szabadsággal :
a) Az igaz vallást tanítani, terjeszteni, az üdvtan k ö r ü l felmerült kételyeket és v i t á k a t s a j á t birói tekintélyök alapján függetlenül eldönteni, az
igaz t a n n a l ellenkező tévelyeket felismerni és elitéini és ezen h a t á r o z a t o k a t a hívekkel szabadon közleni.
b) Az iskolákban a vallás-erkölcsoktatást igazg a t n i és vezetni, u g y h o g y mindenki, ki a vallást
v a g y a h i t t a n t tanitani a k a r j a , egyedül csak az egyháztól megnyerje, megnyerhesse a szükséges küldetést és h e l y b e n h a g y á s t .
c) U j t a g o k a t az eretnekek v a g y p o g á n y o k
sorából az egyház kebelébe felvenni és ezen felvételt illető szükséges feltételeket s szabályokat meghatározni
d) A vallástanitók v a g y hitszónokok részéről

rendelkezhessék mindazokról, mik az isteni szolgáés a
szentségek kiszolgáltatása körébe tartoznak
> milyenek p. o. a közimák, ajtatosságok, a bucsuk
kihirdetése, a lelkigyakorlatok, melyek a vallásos
érzelmek táplálására és emelésére hasznos
eszközül szolgálnak, az isteni tiszteletnek módja
stb
" e z e k b á r külsőknek lenni látszanak, mégis
meró
' egyházi dolgok, és azért szentségtörést köv e t n e el a z o n
profanus kéz, mely a szentélynek rendÍ é t igazgatni v a g y meghatározni merészelne ; f o n á k u l boz
a t i k az állam mellett fel, h o g y szükséges az
isteni
tisztelet körül felmerülhető visszaéléseknek
határt
szabni, a fölöslegeseket megszüntetni és a
hib
^ k a t kiigazítani, mert váljon nincsenek-eKriszt u s U r u n k t ó l megrendelve e g y h á z i pásztorok, előlj á r ó k > k i k a z i s t e n l szolgálat g y a k o r l á s a körül történt
visszaéléseket saját h a t a l m u k n á l fogva megÍtéljék, megszüntessék ?" »)
Világos tehát, h o g y az e g y h á z n a k isteni, elidegenithetlen jogai, de kötelességei közé az is tartozik az ü d v t a n á t
'
n y i l t a n s szabadon „a háztetőkrö1
" hirdetni „omni creaturae, minden t e r e m t m é n y nek
" ' a z a z zsidónak s p o g á n y n a k , hivőnek s hitetleanek
> elő szóval s Írásban, hitoktatás s egyházi
szónoklat, népmissiók által hivei, s hitküldérek kiküldé
s e által a hitetlenek közt. Még lévén az Ú r t ó l
bizva
> h o ë Y e c z é l elérésére törekedjék, az ide szóló
eszközöket is kell, h o g y szabadon s egész kiterjekésőkben használhassa
Ide
tartozik tehát azon jog s kötelesség is, az
steni tan
|
letéteményét tisztán megőrizni, minden
idegen befolyást, tévállitások általi megmételyezést
Ruzsicska ,Egyh.' 42. 1.

Egynazjogl apnonsmak.
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távol tartani tőle; e tannak, bárhol s bárki által
kisérletbe vett elrontását legott a n n a k bélyegezni,
visszautasítani ; hitkételyek s vitás pontok felett
végérvényesen dönteni, hit- s erkölcsellenes iratok a t elitélni, a hi veket ezeknek olvasásától eltiltani, a
tévtanokat hirdetőket inteni, rendreutasítani, illetőleg, ha az intelemre nem figyelnének, kebeléből kizárni. Mindezen jogok, melyek egyszersmind mindannyi szent kötelmek is, oly szoros összeköttetés- s
összefüggésben állanak egymás közt s magának az
egyháznak benső lényegével, hogy azoknak egyikét
sem adhatja fel, anélkül, hogy magamagát is fel ne
adja, s hogy azoknak bármely oldalróli megtámadása erőszakos belenyúlás s merénylet, mely ellen
határozottan s következetesen tiltakoznia kell; mint
tiltakozott Péter a zsidó főtanács előtt, midőn ennek
azon tilalmára, „hogy teljességgel ne szóljanak és
ne tanitsanak Jézus nevében" — Ap. Csel. 4, 18. s
19.; — ekként válaszolt: „Ha méltó-e az Isten szine
előtt inkább titeket hallgatni, mint az Istent? magatok Ítéljétek meg. Mert nem lehet, hogy a miket
l á t t u n k és hallottunk, ne beszéljük" ; — v a g y a m i n t
Pál apostol, ki még első római fogságából is azt írhatta a filippiekhez — I, 12, hogy „jelen körülményeim az evangeliom gyarapodására szolgáltak",
Timotheust, kinek — 11,4,2, — meghagyja, h o g y :
„hirdesd az igét, légy rajta alkalmasan s alkalmatlanul, ints, kérj, dorgálj teljes türelemmel és tudom á n y n y a l " ugyané levélben — 2, 9. — arra figyelmezteti, miszerint az Isten igéje nincs megkötve.

classis pueris, ac publica universim instituta quae
Uteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi iuventutis curandae sunt destinata, eximan
tur ab omni ecclesiae auctoritate modératrice vi et
ingerentia, plenoque civilis ac politicae auctoritatis
arbitrio subiiciantur ad imperantium placita et ad
communium aetatis opinionum amussim" — a 47-ik
kárhoztatott tétel, melyekben az egyház az iskola
körüli jogait megállapítja s védelmezi.
Nem igaz tehát, hogy a nyilvános iskolák összes
vezetése, melyekben valamely keresztény államnak
ifjúsága tanittatik, csak a püspöki papneveldéket
némileg kivéve, az államra ruházható vagy épen
ruházandó, s hogy semmiféle más tekintélyt sem
illetne meg valamely bizonyos jog, az iskolai fegyelemhez, a tanulmányok vezetéséhez, a tudományos
fokozatok adományozásához s a tanerők megválasztása s helybenhagyásához hozzászólhatni, — és
Az államnak legjobb berendezése sehogy sem
követeli, hogy a népiskola, mely minden rangú s
rendű gyermekek előtt nyitva áll, s egyáltalán, az
ifjúság tudományos oktatására s nevelésére szentelt nyilvános intézetek az egyháznak befolyása,
vezetése s hozzászólása alól egészen kivonassanak,
s tökéletesen a hatalom kezelőinek s az időről időre
való közvéleménynek tetszése szerint a kormányok
kényekedvétől f ü g g j e n e k . . . .
Mindkét tételben, mondók, az iskola körüli jogainak védelmére kel az egyház, könnyebb megérthetésökre jó lesz szem előtt tartani, (Tosi, 122.1.),
E jogok s kötelességek pedig egytől egyig ki- hogy a 45 tétel az 1848 i szardiniai iskolatörvényt,
zárólagosak, amennyiben csak bizonyos személye- a 47. pedig azon alapeszmét tartja szem előtt,
ket illetnek meg; u g y hogy a hithirdetés csak a mely összes liberális államainknak iskolai törvénypápától s a vele egyességben levő püspököktől in- kezésében feltalálható. A mi mindkét tételben eldulhat ki, s az egyházban senki sem tanithat, mint vettetik, az mindenek előtt azon kizárólagosság,
a ki küldetését ezektől nyerte ; — ezt a hit tisztán- melylyel az „állam" az egész iskolai ügyet a maga
számára lefoglalja, s az egyházat a tanügy körüli
tartása teszi szükségessé.
minden intézkedésből k i z á r j a ; — ellenben sem az
3) Az egyháznak jogai az iskola körül.
egyik, sem a másik tételben nem mondja ki az
„Totum scholarum publicarum regimen, in egyház azt, hogy egymaga kizárólagos befolyást s
quibus iuventus christianae alicuius reipublicae in- joghatóságot akar gyakorolni az iskola felett. A
stituitur, episcopalibus dumtaxat seminariis aliqua 47. tétel sok tekintetben erősebb, mint a 45-dik, mindratione exceptis, potest ac debet attribui auctoritati kettő együtt véve pedig az itt elmondandók körülcivili et ita quidem attribui, ut nullum alii cuicun- belül egész körét foglalják magokban.
que auctoritati recognoscatur ius immiscendi se in
„Postulat optima civitatis ratio . . . " mondják a
disciplina scholarum, in regimine studiorum, in gra- liberálisok, „Legjobban az az állam lesz berendezve,
duum collatione, in delectu aut approbatione ma- melyben a népiskola az egyháznak befolyása, vegistrorum" — hangzik a Syllabus 45-dik, és:
zetése s hozzászólása alól egészen kivonatik" — s
„Postulat optima civitatis ratio, ut populäres ez nem igaz ; mert, mint későbben látandjuk, az
scholae, quae patent omnibus cuiusque e populo egyháznak szabatos, elidegenithetlen, számos czi-
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men alapuló jogai vannak az iskola, s nem csak a népiskola,
hanem a fensőbb tanintézetek körül is ; azért emliti tételünk
a ,populäres scholae' mellett ,publica universim instituta1, sat.
a magasabb tanintézeteket is, melyeket szintúgy nem szabad ,ab omni Ecclesiae auctoritate' elvonni, mint a népiskolát sem.
Hova viszen a liberalismusnak, egyházilag e téren is
kárhoztatott rendszere, arra nézve is nyilatkoznak tételeink,
s pedig hálára kötelező nyiltsággal : a tanügy utóvégre is
csak vad imperantium placita" és a „communes aetatis opiniones" szerint intéztetik el, roszakaratu kontárok által, az
egyre váltakozó, de mindig éretlen ,közvélemény' nyomása
alatt ; mert legutoljára az ,imperantium placita' is csak erre
mennek ki, hiszen jól tudjuk, hogy a liberalismus csak addig
szokott engedelmeskedni, mig a felsőbbség az ő akaratát teljesiti s az ő terveit hajtja vegro; ezen német közmondás
szerint: „Der König herrsche absolut, — wenn er unsern
Willen tbut ! " . . . .
Mi tehát a tisztán katholikus elmélet ez ügyben? mit
tanit az egyház a minden rendű s természetű iskola feladatáról, s az e feladat megoldására megkívántató s megengedett eszközökről ?
E kérdésre legjobban, mert legilletékesebben egy pápai leirat felel, mely 1864-i julius 14-én a freiburgi érsekhez intéztetvo, többi közt ezeket mondja : „Nihil dubitandum quin humana societas gravissimis repleatur et vexetur
damnis, ubi a publica et priva ta iuventutis institutione, qua
rei tum sacrae tum publicae félicitas tantopere continetur>
fuerit moderatrix ecclesiae auctoritas eiusque salutifera
vis amota".
„Hoc enim modo humana societas vero illo christiano
spiritu sensim privatur, qui unus potest et publici ordinis
tranquillitatisque fundamenta stabiliter servare, ac verum
utilemque civitatis progressum efficere ac moderari, et ea
omnia hominibus praebere subsidia, quae ad ultimum suum
post mortalis huiusce vitae stationem finem assequendum,
scilicet ad aeternam salutem obtinendam sunt necessaria . . . .
At vero cum huiusmodi perniciosissima docendi ratio seiuncta a catholica fide et ab ecclesiae potestate maximo sit hominibus et societati damno, dum agitur de literis severioribusque disciplinis tradendis ac de educatione curanda in
scholis publicisque institutis, quae honestioribus societatis
classibus sunt destinata, ecquis non videt multo graviora
mala et damna ex hac metliodo derivare, si eadem in populäres inducatur scholas ' ? . . . . In eisdem scholis religiosa praesertim doctrina ita primarium in institutione et educatione
locum habere ac dominari debet, ut aliarum rerum cognitiones quibus inventus ibi imbuitur veluti adventiciae appareant. Quapropter inventus maximis exponitur periculis, nisi
eius in memoratis scholis institutio arctissimo cum religiosa
doctrina vinculo consocietur".
„Cum igitur populäres scholae ad populum religiose
formandum eiusque pietatem et christianam morum disciplinam foveudam sint presertim statutae, idcirco omnem ecclesiae curam, sollicitudinem et vigilantiam prae ceteris educationis institutis sibi merito atque optimo iure semper vindicarunt" . . . .
„Quocirca ecclesia, quae easdem fundavit scholas, sum-

ma cura studioque eas semper est prosequuta, illasque veluti
potiorem ecclesiasticae suae auctoritatis et regiminis partem consideravit, et quaecunque earum ab ecclesia seiunctio
maximum eidem ecclesiae ipsisque scholis affert detrimentum. Ii autem omnes qui perperam contendunt ecclesiam debere salutarem suam moderatricem vimerga populäres scholas deponere aut intermittere, iidem nil aliud profecto vellent,
quam ut ecclesia contra divini sui auctoris mandata ageret
et gravissimo officio curandi omnium hominum 8alutem sibi
divinitus commisso deesset. Certe quidem ubi in quibusque
locis regionibusque perniciosissimum huiusmodi vel susciperetur vel ad exitum perduceretur consilium, expellendi a
scholis ecclesiae auctoritatem,... ecclesia non solum deberet
intentissimo studio omnia conari nullisque curis uuquam parcere, ut eadem iuventus nocessariam christianam institutionem et educationem habeat, verum etiam cogeretur, omnes
fideles monere eisque declarare, eiusmodi scholas catholicae
ecclesiae adversas haud posse in conscientia frequentari".
Ezen authentikus nyilatkozat alapjáu mint a tanügy
körüli katholikus tant a következőket jelölhetjük ki : az
egyház legott alapittatása pillanatában közvetlenül Istentől
felhatalmazást nemcsak, hanem egyenes megbízatást nyert
— más szóval: kötelessegévé tétetett neki, valamint az emberi, egyéni s társadalmi létnek minden egyéb mozzanatát,
ugy az iskolát is megszentelő befolyása alá venni. Mint
Istentől ráruházott kötelességnek teljesítése joga ez az egyháznak, melyet minden katholikus ember köteles elismerni,
s melyről lemondani, vagy melynek gyakorlatát felfüggeszteni, magának az egyháznak sincs joga ; sőt mihelyt egyszer végképen ki lesz űzve az iskolából, kötelessége leend
megfelelő pótlásról gondoskodni, a végképen elkereszténytelenitett iskolának látogatásától pedig gyermekeit nehéz
bűn terhe alatt eltiltani.
Hogy a jelenleg uralkodó áramlat oda törekszik, azt
csak a vak nem látja, s alig van ország, melyre ne illenének
az 1864-i Encyclica eme szavai: „Non cessant utrumque clerum, ex quo, velut certissima históriáé monumenta splendide
testautur, tot magna in literariam rempublicam commoda redundarunt, quibusque infandis módis divexare et edicere ipsum clerum, utpote vero utilique scientiae et civilitatis progressui inimicum ab omni inventutis instituendae educandaeque cura et officio esse amovendum" — s a mi itt a papságról mondatik, többé kevésbbé a jobb irányú világi hívekről is
áli ; bátortalanok, fegyelmezetlenek, rendezetlenek, egységes
vezetés s útbaigazítás nélkül lévén, csakhamar háttérbe szorulnak, s az uralmat a silány szájhősöknek kénytelenek
átengedni.
Legközelebb azon jogczimekről szólandunk, melyekre
az egyház az iskola körül hangoztatott igényei támogatására hivatkozik.
(Folyt, köv.)

Nogáll

kátéjáról.
(Vége.)

b) Jól tudom, hogy vannak jeles egyházi férfiak, kik
abbeli gyöngéd lelkismeretességöknél fogva, melylyel a hívek s kisded gyermekek vallástanitása s erkölcsös nevelése
iránt dicséretesen viseltetnek, a káté terén behozni szándékolt minden ujjitást bizonyos aggodalommal, ne mondjam
21 *
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idegenkedésssel fogadnak, attól tartván, hogy egy, felosztásában, sőt kérdései s feleleteiben is megváltoztatott káté káros zavart idézhetne elő mind a hivek, mind a gyermekeknél
nem is tekintve azt, mikép egy alapjában megváltoztatott kátéval kezében a hitelemzőnek is jó darab ideig sokszoros nehézségekkel keilend megküzdenie. Ám de a gyengéd lelkismeretesség szülte ily aggodalomnak van ugyan alapja, s magam
is teljes tisztelettel viseltetem eddigi kátéink iránt, s azoknak fontos oknélküli megváltoztatásába épen nem tudnám
beleegyezésemet adni : mindazáltal kérem az illetőket, méltóztassanak figyelembe venni, mikép Nogáll kátéja az előbbi
kátéktól olyannyira nem tér el, hogy ez okból bajtól, zavartól és káros következményektől épen nem kell tartanunk.
Deharbe is idézett munkájában váltig bizonyítja,
mennyire nem oly lényeges az eltérés az ő kátéja és Canisiusé közt, ugy hogy e különbözés indokolt aggodalmat nem
kelthet. 0 is kátéja szerkesztése alkalmával távol volt attól,
hogy a megtestesülést nyert régi ,jót' elvetve, úgynevezett
,modern' kátét készitsen, mi, úgymond ő, époly nevetséges
lett volna, mint ha valaki modem breviáriumot, missalét
vagy rituálét akarna készíteni. Ismerte ő a nagy Sailer szavait : „IIa tökéletesen megváltoztatott kátét adnánk az emberek kezébe, a gyengédebb lelkismeretüek csakhamar
attól tartanának, hogy a régi kátéval régi liitöket és régi Istenöket is el akartuk tőlük venni".
Azért Deharbe nem irt ,modern' kátét, hanem a régi
kátéból mindazt, mi tökéletes és jó volt, s mint ilyen a nép
vérébe ment át, lelkismeretesen megtartotta, és a kor igényeihez képest csupán uj alapot, uj rendszert adott annak.
Ám de Nogáll kátéjáról is nem mondhatjuk-e ugyanezt ?
Vájjon mennyiben tér el ez Deharbeétól ? Alapra és beosztásra. Az elsőre annyiban, hogy alapul nem e kérdést : Mi
végre vagyunk a földön ? — mely nem specialiter keresztényt illet, hanem : „Krisztust az ő anyaszentegyházában
hármas hivatalának folytonosságával" vette fel, (ami hogy
Deharbeénál jobb, fennebb bizonyítottam) s ehhez képest
Krisztus hármas hivatalának megfelelőleg, a „hit, remény
és szeretet" hármas isteni erénye szerint, kátéja első szakaszában a hitről, másodikában a malasztról, harmadikában a
parancsolatokról stb. szól.
Látnivaló tehát, hogy a beosztást illetve Deharbe és
Nogáll közt csupán az a különbség, hogy utóbbiban az előbbi
3-ik szakasza a 2-kal fel van cserélve. Vájjon elegendő ok
lehet-e ez arra, hogy miatta aggódjunk? Es — ismét kérdem — Nogáll kátéjának bevezetése nem időszerűbb és
ker. kath. gyermekeknek megfelelőbb-e mint Deharbeé?
Vagy ha Nogáll azért, mivel már megkeresztelt gyermekekkel van dolgunk, minden rationalizáló introductiót mellőzve,
elemi kátéját a keresztvetéssel, a többit pedig egyenesen az
üdvözitő Krisztussal, kivel a gyermekek már az előbbi kátéban megismerkedtek, kezdi meg s ebből kiindulva állapitja
meg a káté három szakaszát, vájjon oly idegenszerű dolog-e
ez, hogy e miatt bajtól kelljen tartanunk ? Épen nem ! Sőt
igen helyes introductio ez ! Deharbe maga mondja, amint
senki máskép nem is mondhatja : „Das Kreuzzeichen ist das
Erste, was die Kinder zu lernen pflegen", s hozzá tehette
volna: „lernen sollen oder müssen". S ime Nogáll épen a
keresztvetéssel kezdi meg elemi képes-kátéját ! — Sumus

Christiani! S azért a korszerűség kérdésétől eltekintve ia,
,Krisztus az ö anyaszentegyházával' minket keresztényeket
jellegző helyes kiindulási pont.
A kérdéseket és feleleteket illetőleg azt vethetnék ellen,
hogy Nogáll a maga kátéjában azok legnagyobb részét D e harbétól nagyon eltérőleg modificálta, ugy hogy ez okból az
uj káté behozatala a gyermekeknél, kik a régihez szoktak,
sok akadálylyal és zavarral fogna járni. Ámde Deharbéval
is, bár a régi kátéból a szükségest, tökéletest és jót mind
megtartotta, csak ugyanaz történhetett; Nogáll is pedig Deharbéból a szükségeseket megtartotta s kátéjának magyar
zamatot adott; váljon tehát az a kikerülhetetlen csekélyebbszerű akadály, melylyel e káté első alkalmazásakor meg
keilend küzdenünk, elrettentsen-e annak elfogadásától, főkép, miután az oly korszerű ? ! Es még egyszer megjegyzem, a nagykészültségü szerző az alapeszmét, melyből kiindult, szigorú s lelkismeretes következetességgel viszi végig
az egész kátén ; a káté minden izéből kitetszik ez összefüggés, hogy t. i. a fősuly mindig ezen fekszik : „Krisztushoz az ő anyaszentegyházában hittol, reménynyel és szeretettel ragaszkodom" stb. Ez teszi nézetem szerint kiválóan
becsessé e kátét.
Hogy Nogáll sok oly kérdést, mely a bibliai történetbe
vagy a szertartástanba vág, kátéjából kihagyott, ez kátéjának csak előnyére válhatik. Mert meg kell adni, hogy
Deharbe kátéjában sok oly kérdés fordul elő, melynek helye
a bibliában van s itt csak felesleges ismétlés; (a szertartásokról ezúttal nem szólva, miután Deharbe ilyféle járulékot
a maga kátéjához nem csatolt) ; Nogáll ezt mellőzte, s a bibliai történet kellő előismeretét feltételezve, kátéja II. tanfolyamához járulékul „Az egyházi szertartások magyarázatát" csatolta, s a szertartásokba való kérdéseket mind ebbe
vette fel. Ez által kátéja rövidebb, szabatosabb, minden
hoszadalmasságtól ment lett, — s egyúttal, ha ugy veszszük, a hozzákapcsolt járulék által, mely inkább kiegészítő
magyarázatul szolgálhat, bővíttetett is. Ezt is Nogáll k á t é jának előnyei közé vélem számithatni.
c) Továbbá nem csekély, de sőt igen nagy előnyül tekinthető ránk magyarokra nézve az, hogy Nogáll nekünk
eredeti magyar kátét adott. Sokat és igen sokat írtak már
eddig Deharbe kátéja magyar forditásainalc gyengéi s hiányairól is, mely felszólamlások alapját én inkább azon nehézségekben vélem felfedezhetni, melyekkel egy káténak
más nyelvre való áttétele egyáltalán szükségképen jár. Én
nem tartozom azok közé, kik Deharbe magyaritóit derüreborura elitélik ; én legkevésbbé sem ítélem el őket, jól tudván, — a nyelvek különböző természetét s itt különösen a
műszavakat tekintve — mennyi jóformán legyőzhetlen nehézségekkel jár az ily fordítás. Deharbe magyaritói bizonyára a munkát megillető szigorú lelkismeretességgel j á r tak el, ámde hogyha munkájukon mégis majdnem léptennyomon meglátszik, hogy az fordított, tehetnek-e ők erről?
Fordítson bárki is valamely idegen munkát, — a kátéról,
mint melynek forditása különös nehézségekkel is jár, nemis
szólva — s a legritkább esetben fogja magát azon szerencsével kecsegtethetni, hogy munkáján nem lehet észrevenni,
mikép az fordított s nem eredeti. Pedig hát az eredeti munka,
feltéve, hogy jó s minden jogosan s méltányosan támaszt-
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ható igénynek megfelel, nem bir-e kétségtelen előnynyel a
forditott fölött? S igy vagyunk Nogáll eredeti kátéjával
Deharbe magyar fordításaival szemben ! Vesse bárki is össze
Nogáll kátéját Deharbe magyarított kátéival s meggyőződésem szerint azonnal észre keilend vennie az e tekintetben
mutatkozó nagy, feltűnő, de ránk magyarokra nézve igen
előnyös különbséget. Nálam legalább Deharbe magyar k á téinak használata az iskolában mindig, hol több, hol kevesebb akadékoskodással járt, melyektől — nagyon hiszem —
Nogáll kátéját birva ment lennénk. Deharbe eredeti német
kátéja ugyancsak igazán eredeti német s egy-két eltorzítva
bővített kiadásán kivül, melyek szerzői több jóakarattal
mint helyes szakismerettel bírtak, nyelvezetre kétségkívül
remek ; de hogy az eredeti tökély és szépség a fordítás által
közönségesen sokat veszt, ki tagadná ezt ? S ez történt
a magyar fordítással is. Ha tehát van Nogállunk, kire büszkék lehetünk, miért szoruljunk idegennyelvü szerzőre ?
Mindig csak a külföldtől éljünk? Ha eredeti tehetségünk s
általa létesített eredeti munkánk vau, kicsinyeljük azt ? Rólunk is mondhassák szomszédaink: „Keriilhet-e valami jó
Názáretből (Magyarországból) ?" Vagy nem bírnánk annyi
önbizalommal, hogy egy eredeti munkát elfogadni bátorkodnánk? Ám, de vizsgáljuk meg, veszszük szigorú bár, de
pártatlan, elfogulatlan s méltányos bírálat alá, melytől a
szerző nem fog visszarettenni, s ha a dogmaticába ütköző
hibát nem találunk s korszerűnek ismerjük, — fogadjuk
el; nem fogjuk kárát vallani, sem szégyent nem fogunk
vele aratni.
d) Végül még egykét észrevételt akarok tenni. Hogy
Nogáll kátéja a tökély netovábbján állana s nem lehetne
ellene kisebb-nagyobb kifogásokat tenni, azt nem fogja állítani senki, valamint nekem is vannak még észrevételeim,
melyeket a szerzőnek a 2-ik kiadásban való netáni felhasználás végett be is küldöttem. Hisz Deharbe maga is bevallja,
hogy a kátéval azon számos követelésekkel szemben, melyekkel iránta fellépnek, mindig csak relativ tökélyt lehet
elérni. Jellemzőleg nyilatkozik ő e tekintetben : „Wir sind
der Ueberzeugung, dass es weder einen Katechismus gibt>
noch geben kann, an welchem nicht Manches sich austeilen
lässt. Diese Ueberzeugung haben wir nicht bloss deswegen,
weil jedem Menschenwerke Mängel ankleben ; sondern weil
die Forderungen, welche man an einen Katechismus stellt,
so zahlreich und so verschiedenartig sind, dass es rein unmöglich scheint, allen zu genügen. Zudem ist es keine seltene Erscheinung, dass sich die Kritik darin gefällt, eben
desshalb zu tadeln, weil Andere loben". (320—321. 1.) Elfogulatlan s lelkismeretes bírálatra méltassuk az uj kátét s
ne tegyünk ugy mint valaki tett, ki csak beletekintett s
máris látta s tudta, hogy az neki nem kell ; s ez esetben még
az ellenkező vélemény is tisztelettel fog fogadtatni. De én
hiszem, hogy Nogáll kátéja — főkép javitott második kiadásban — minden jogos s méltányos igényt kielégitend.
Ha valakinek oly kátét sikerülne szerkeszteni, mely
ellen senki kifogást nem fogna tenni, ám arról elmondhatnók : „Laudamus eum ; fecit enim mirabilia". Csakhogy ily
kátét valakinek létesítenie soha sem sikerülend !
Szemére vetették Nogállnak, hogy kátéjában analytikus s nem synthetikus rendszert követ. De a rendszert min-

dig az alap határozza meg, melyből a szerző kiindul ; miután
pedig Nogáll kátéjának alapeszméje meggyőződésem szerint
kitűnő, ne gáncsoskodjunk a rendszer ellen !
Ennyit akartam Nogáll kátéjáról mondani. Volna még
több mondanivalóm is, de azt majd talán az idő érleli meg.
Biess Gáspár.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest 3 szept. 9. A t r ó n b e s z é d . Csak most jutottunk
hozzá, hogy a súlyos viszonyok, nehéz körülmények és nagyfokú várakozások közt összegyűlt országgyűlést megnyitó
trónbeszédhez mi is hozzászólhassunk; jogunk és kötelességünk ezt tenni épen ugy, mint bármily árnyalatú más lapnak, jogunk és kötelességünk főkép azért, mivel az országgyűlést megnyitó trónbeszéd, mint a kormánynak sajátlagos müve, átkarolta az országgyűlési időszaknak összes kitűzött teendőjét, mivel nemcsak oly kérdésekre terjeszkedik
ki, melyek általában, de különösen most a kormánynak jogés kötelességkörébe tartoznak, nemcsak tisztán politikai, hanem vallási, tehát oly kérdést is emleget, melyet egyszer
mindenkorra szeretnénk országgyűlésünktől, mint incompetens forumtói távol tartani.
A megtörtént tényt azonban hallgatással nem mellőzhetjük, avval számolnunk kell, a kormány szükségesnek
vélte a trónbeszédet ugy szövegezni, hogy abban a vallási
és házassági kérdések is megemlittetnek, mint olyanok, melyeknek megoldására az országgyűlés figyelme felhivatik,
„a vallási és házassági kérdésnek, úgymond a trónbeszéd,
az élet szükségei által kívánt mérvben való megoldására"
felhívjuk önök figyelmét. E kérdések bennünket közelről
érdekelnek, ezért akarunk a trónbeszéd e pontjához hozzászólni.
Már egyes liberális lapoknak s köztük a ,Pesti Napló'nak is feltűnt, hogy a trónbeszédnek épen azon passusa,
mely a vallási és házassági kérdéseknek megoldásáról a fentebb idézett szavakban szól, formájában nagy óvatosságra
mutat, előttünk azonban még inkább feltűnik, hogy a vallásra vonatkozó eme passust egyáltalában beletette a kormány a trónbeszédbe, mintha csak épen e kérdéseknek liberális megoldásától függne, hogy a trónbeszédben felemlített
minden többi kérdés, köztük az országnak anyagi bukástól
megmentése, szerencsésen megoldassék. Ha a kormány, engedje ezt kimondanunk, feladatának magaslatán állana, ugy
be kellett volna látnia, hogy a vallási kérdéseknek minden
szükség nélküli felmelegítése, — felemlitése akkor, mikor a
viszonyok épen ellenkezőt, a kedélyek pacificatióját követelik, hogy az ország nagymérvű regeneratiója szerencsésen
végrehajtathassék, egyáltalában nem államférfiúi tény, hanem nagy tapintatlanság, és hogy többet ne mondjunk olyan
táblabiróiféle szűk látkörü eljárás.
A kormánynak ily szűk látkörü politikán felül kellene
emelkednie, ha azt akarja, hogy tettei, mint államférfiúi
tények ismertessenek el; figyelmének nem oda kellene irányulnia, hogy mikép lehet nagyon kétesbecsü tapsokat, még
kétesebb jellemű köröktől szereznie, hanem mikép lehet,
mily eszméknek mikénti realizálásával a létező szükségen
segíteni. Amely kormány, legyen az bárhol is, a létező szükséget felismerni nem tudja, vagy nem akarja, vagy felis-
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merve a szükséget részben, olyasmiket is a szükségesek közé
soroz, mik minden egyebek csak nem szükségesek; vagy
lia oly mód által vél segíthetni a létező szükségen, mely
csak ujabb bajokat szülhet, oly kormány valóban nem áll
feladatának magaslatán és nagyonis félő, hogy uralma nem
lesz más, mint erőszakoskodás a nemzet érzületén, mint oly
meghasonlás okozója a nemzet közt,melyet kiegyenlíteni sokkal nehezebb lesz, ha ugyan lehetséges lesz, mint előidézni.
Szemelőtt tartva az épen most mondottakat, senki sem
zárkózhatik el azon tény felismerése elől, hogy mily téves
uton járt kormányunk akkor, midőn a vallási és házassági
kérdést is felveendőknek ítélte a trónbeszédbe. E kérdések a
tényleges szükséggel ellentétben állanak nemcsak, hanem
épen ezen kérdéseknek felelevenítése a létező szükséget, t. i.
a ma mindent domináló pénzügyi kérdés megoldását, amint
egyrészt nehezíti, ugy másrészt a legnagyobb bonyodalmakat
rejti méhében. Csakugyan, ha a kormány egy kis fáradságot szentelt volna, amint kellett volna, annak kipuhatolására, mennyiben érzi a nemzet szükségét a vallási és házassági kérdések bolygatásának, nagyon könnyen meggyőződhetett volna arról, hogy ily szükség egyáltalában nem forog fenn. A nép, mely a nemzet többségét képezi, melynek
érdekében kell, hogy a kormány működjék, nem ismer
vallási kérdést, nem óhajtja annak oly módoni bolygatását,
minőt liberális lapjaink a trónbeszédből kiolvastak, nem érzi
szükségét, hogy még lazábbá tétessék a házasfelek közti viszony, mint ahogy az már eddig úgyis létezik ; azok, kik
ily vágyakkal vannak eltelve, kik szükségét hirdetik a házassági reformnak modern irányban, azok a nemzet eltűnő
kisebbségét, csak törpe minoritását képezik, kik valamint a
mostani egyházi és állami törvényeket tiszteletben nem tartják, ugy nem fognak tiszteletben tartani jövőben hozandó
bármely törvényt sem. Ezekre tekintettel lenni, ezek kedveért
a nemzet nagy többségét mellőzni bármily, és igy a vallási
kérdésben is, a nemzet érdoke ellen elkövetett bűn lenne ;
mert nem e semmit nem hivő, semmit nem contribuáló szájhős-clique, hanem a nép az, moly az államot, mely a nemzetet fentartja. Ez a nép, hogy ismételjük, nem vallási
kérdések feszegetése végett küldte fel képviselőit, fizeti ezeket és a kormányt, hanem, hogy könnyítsenek terhein, hogy
oly törvényeket alkossanak, melyek védjék az igazságot,
legyen az a gazdag, vagy a szegény részén.
Általában véve mi szerencsétlen gondolatnak tudjuk
a kormány részéről, hogy a vallási kérdésnek felemlittetése
által ujabb támaszt nymjtott azon elemeknek, melyek eddig
is a legnagyobb fanatismussal küzdöttek, hogy a külföld
példáján, hazánkban is minél szűkebb körre szorítsák a kereszténység befolyását, és minél tágasabb kört biztosítsanak a hitetlenség, úgyis eléggé pusztító közegeinek. Mert,
hogy a trónbeszéd szavait használjuk fel, ha „a vallási és
házassági kérdéseknek az élet szükségei által kivánt mérvbeni megoldásáról" lehet szó, e szükségesség bizonyára nem
oly értelemben forog fenn, mint azt magyarázni a liberális
sajtó jónak látta, hogy a már is megbénított keresztény befolyás még jobban megbénittassék. A jelen szükségei ellenkezőleg, ha valahol, ugy nálunk épen azt követelik a néhány
évi tapasztalás után, hogy a liberális velleitásokról minden
téren, és igy a vallási téren is le kell mondani, azt követeli,

hogy mondjunk le a külföld majomszerü utánzásáról és
államunkat vallás-erkölcsi alapon törekedjünk biztosítani,
ahelyett, hogy már eddig is megrendített alapját még jobban
megrendítsük. Meglehet győződve kormányunk, hogyha már
egyáltalában elmulasztliatatlannak vélte, a trónbeszédbon
megemlékezni a vallási kérdésekről, melynek'mi, mint mondtuk, szükségét nem látjuk be, hogy sokkal nagyobb örömmel üdvözölte volna azt a nemzet, ha e passus az általunk
jelzett irányban lett volna concipiálva, mint ahogy az jelenleg van ; de ugy valamint a többi, ugy a vallási szempontból
sem meríthet a nemzet a jövőre nézve reményt, nem meríthet semmi örömöt.
S
Deáki (Pozsonymegye) szept. 5. A magyar régészet s
jelesen Ipolyi püspök t. t. székfoglaló beszéde által megérdemlett hirre emelkedett deáki románstylü templom a pannonhegyi főapátság áldozatkészsége által uj stadiumba lépett.
Sok század viharos járása alatt már bomolni kezdvén s az
isteni tisztelet megtartására szűk volta által elégtelenné válván, nagyban megujittatott, illetőleg két harmad részszel
megtoldatott. Nehogy pedig az ősrégi építészeti modor csorbát szenvedjen, az építész mindenben az eredeti styl nyomán haladt. A messze visszaeső századok culturájának az
újkori művészet jöve hódolni vívmányaival : festett ablakai
s falaival s Ízléssel faragott szószékével. Az ablakokon a
képek annyira sikerültek, hogy vetekednek a festett legszebb művészi képekkel. S ezen valami 40 ezer forinton megujitott remek templomot szentelé föl f. sept. 5. ft. Zalka J.
győri püspök ö méltósága minden ilyen ünnepélyes alkalommal kifejthető diszszel és pompával, az ünnepi szónok
tisztét maga a ml. főapát ur egy nagyszabású sz. beszéddel
végezvén. A magasztos szertartás fényének emelésére számos, minden rendű és rangú papság sereglett össze a vidékről és távolból. A világiak részéről jelen valának mélt. Hegedűs Kandid, cultusministeri tanácsos, Bacsák Pál pozsonyraegye köztiszteletben álló alispánya s egyéb uraságok. Az
ünnepély minden mozzanatában oly szépen összhangzott,
hogy valóban Isten dicsőségére s az ezrekre menő vallásos
népnek igazi épülésére szolgált. Nem mulasztá el a deáki
kath. hitközség, birájának egyszerűen velős és megható szónoklatával ft. Kruesz Chrysostom főapát ur ő méltóságának azon roppant áldozatokat hálásan megköszöni, melyeket
kedvükért, hogy üdvösségöket annál biztosabban munkálhassák, önkényt hozni méltóztatott; Ígérvén, hogy ők viszont lélekbenjáró tisztöknek tartandják e fölséges templom
díszéről s tisztaságáról lelkismeretesen gondoskodni, főleg
pedig lelköknek vigasztalást és enyhet abban mindenkor
keresni. A rá következett dus lakoma alatt poharak emeltettek minden egyházi és világi főhatalmasságra, melyek
csaknem mind azon óhajban végződtek; vajha a concordia
sacerdotii et imperii a háborgó világ boldogságát a vallás
malasztja s az Istenre és igazságra fektetett haladás által
állandóan megállapíthatná. Egy szivvel-lélekkel hódolánk
az elismerés méltó adójával sz. Benedek diszes szerzetének,
melynek hazafiúi érdemei a vallás s tudomány igéjének hirdetése s az ipar fejlesztése által párhuzamosan futnak a magyar nemzet történetével. Nekik Deákiban mindjárt szent
István kora után szépen virágzó pomariumjok volt ; s az
első magyar századokban épiték ezen templomot, melynek
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művészi alakját és arányait a 19. század felvilágosodott fiai nominis et ecclesiae gloriam fructus uberrimos pariat. Hoc ut
szükségesnek látják tanulmányozni; ittDeákiban szerkesz- feliciter et plene contingat, Apostolicam Benedictionem,
tették s szavalták ők, mit a legújabb nyomozó történet be- auspicem omnium gratiarum et pignus praecipuae dilectionis
bizonyitá, azon halotti beszédet, mely mainap nyelvünknek Nostrae Vobis, Dilecti Filii, aliisque dilectis filiis, quos vera
legrégibb ereklyéje s megbecsülhetlen kincse.
fides et pietas Vobiscum congregabit, peramanter in Domino
Aki a templomépítészet remekeiben gyönyörködik,' ne impertimus.
sajnálja fáradságát a délkeleti vaspálya séllyei állomásán
Datum Romae apud S. Petrum die 14. August 1875.
leszállni; félórai sétálás után élvezettel szemlélhetendi a Pontificatus Nostri anno XXX.
Pius Papa IX.
megújított deákii templom művészeti szépségeit.
Továbbá nem tehetjük, hogy a mainczi püspök, KetteMinél megátalkodottabb rohammal tör a kor mate- 1er báró urnák az első nyilvános ülésben, f. hó 1-én tartott
rialistikus szelleme Isten és müvei ellen ; annál önfeláldo- nagyszerű beszédét ne hozzuk, melyben a tudós főpap a szazóbb készséggel kell a keresztényeknek templomok és val- badság eszméjét fejtegette ; — hogy miként, azt felesleges külásos iskolák állitása által Isten szellemét terjeszteni, s ez lön jelezni ; elég ha az ember tudja, hogy Ketteler beszélt. A
által az emberiség erkölcsi javait megmenteni.
A
beszéd következőleg hangzik :
Németország.
A kath. congressusnak főbb
„Eddig nem igen szoktam a katholikus nagygyűléseken
m o z z a n a t j a i . A jelenleg badeni freiburg városában ülé- részt veni ; már csak azért sem ; mert püspöki teendőim nem
sező kath. congressus már több érdekes mozzanatot tud fel- engedtek nekom elég időt rá ; ez egyszer azonban elhatározmutatni, minő bizonyos tekintetben a katholikus egyleti ház- tam kivételt tonni, s eljöttem, mert e megyéhez nem egy
nak megnyitása is, mely, aug. 29-én, mintegy a congressus kedves emlék fiiz, mert e városban mélyen tisztelt, atyai
előzményeül szenteltetett be. Ez által a katholikusok nagy barátomnak, a bold, érseknek sirját látogatni akartam, s
lépést tettek majdani emaneipatiójuk felé — már igy kell mort itt számos jó baráttal találkozni reméltem. Minthogy
beszélnünk — mert van hely, hol szabadon, s akadálytala- most arra szólittattam fel, hogy néhány szót intézzek önöknul gyülekezhetnek s tanácskozhatnak. A ház közadomá- hez, oly tárgyat választok, melyről azt hiszem, hogy épen
nyok utján épült, nehogy pedig maholnap a páholy mint ma kettős fontossággal bir. Azon veszélyekre akarok
kath. birtokot elrabolhassa, Kageneck grófnak nevére lett a ugyanis utalni, melyeknek a szabadság ma hazánkban kitelekkönyvbe bevezetve — ,amerikai viszonyok' ! . . .
téve van. Mennyivel többre becsüljük az igazi szabadságot,
A házban egy 48 szobából álló rész elktilönittetett annál fontosabb, hogy az azt fenyegető veszélyeket gondokatholikus munkások számára, kik ott olcsó lakást, sőt élel- san szemügyre vegyük. Csak igy lehetséges, hogy e veszémezést is nyerhetnek ; a gondolat igen helyes, bár mennél lyeket elháritsuk.
gyakrabban is több helyen ismételtetnék.
Első helyen, mint az igazi szabadságnak egyik kiváló
Egy másik igen figyelemre méltó mozzanat e congres- ellenségét az absolutismusnak eszméjét emlitem, s pedig azt,
susból azon latin breve, melyet ő szentsége intézett hozzá s mely a szabadság álczája mögé rejtőzkedik. Az igazi szabadság mindenek előtt a személynek szabadsága, mely a szamely következőleg hangzik :
„Dilectis filiis, Salutem et Apostolicam Benedictionem. bad önelhatározásban áll. Dőreség szabadságról beszélni
Accepimus e literis a vobis datis die XIX. elapsi Julii gene- ott, hol a nép a köz- s magánélet minden terén e jogos önéiralem Catholicorum Germaniae conventum proximo Septem- határozás lehetőségétől s szabadságától megfosztatik. Magábri mense in ista civitate habendum esse, qui ad eum finem tól érthető, hogy az egyesnek szabadsága nem lehet határspectet, ut nempe Vestrae aliorumque qui aderunt, mentes et talan, mert egyáltalán, ami emberi, az nem lehet vég nélcorda ad servandam Catholicam unitatem, ad tuendam fidei küli, határtalan. A szabad önelhatározásban, mely a szabad
veritatem et ecclesi asti cam líbertatem magis magisque Deo önkorlátozással karöltve jár, rejlik az erkölcsileg szabad férauxiliante confirmentur, et ut virtutis et charitatis vinculis finak méltósága és becse. Hol e kettő nincsen összekötve,
arctius obstrictis omnium zelus ad obsistendum tantae pravi- ott a szabad önelhatározás a szabadsággal való visszaéléssé
tati et inquitati temporum constanter explicetur. Grata pror- fajul, s mások szabadságát sérti. S ez képezi az államnak
sus fuit Nobis, Dilecti Filii, optima voluntas quam Nobis ex- egyik föfeladatát, hogy a szabadsággal való e visszaélést
posuistis, eamque uti dignissimam veris ecclesiae filiis, qui akadályozza; törvényei ne csorbítsák a személyes szabadsáquo gravius est certamen eo maiore cum studio officia obire got, hanem, mint mondom, csak az azzali visszaélés elé emelconantur, amplissima laude commendamus. Quinetiam probe jenek gátot.
agnoscentes, quam necessarium sit hoc tempore, ut omnium
Ezen igazi szabadságnak halálos ellensége az absolufidelium studia ad commune bonum promovendum oppor- tismus, azaz, az államnak azon fogalma, mely arra absolut
tune instent, Vobis addimus animos, ut firmum et sincerum hatalmat ruház. Csak Isten hatalma absolut, korlátlan,
obsequium et submissionem Vestram erga hanc Apostolicam s innen van, hogy az absolu ti smus eszméjében egyúttal az
Sedem, quam Nobis tanto cum affectu declarastis, et erga le- állam istenitésének eszméje fekszik Hol ezen eszme lábra
gitimos Pastores Vestros fide'liter retinentes sanctis operibus, kap, ott természetesen az egyén jogairól szó sem lehet többé,
voce, scriptis et iis omnibus mediis, quae recta et iusta cogno- ott a személyes szabadságnak eszméje merőben tagadtatik.
scitis, pro defensione ecclesiae eiusque iurium perseveranter De az absolutismus annál veszedelmesebb, mennyivel inkább
et impavide certetis. Interea Deum ex corde precamur, ut tud bizonyos szabadságszerü jelmezbe burkolódzni, mert
ipse suo lumine et abundantia gratiai'um Suarum sit in me- akkor annál könnyebben történhetik, hogy az emberek még
dio congregationis Vestrae, ac benigne efficiat, utipsaadSui mindig szabadoknak tartják magokat, midőn már régen
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megszűntek azok lenni ; mert a személyes szabadságot ama
bizonyos állami szabadságszerü külsőségekkel cserélik fel.
Nagyjában nincs különbség XIV. Lajos közt, ki azt mondá.
„Az állam én vagyok" s Robespierre vagy napjaink valamely telivér libéralisa közt. (Helyeslés.) A mit azok magok
tettek, azt ezek a törvényhozással végeztetik el, melyet járszalagon vezetnek. Remekül a maga nemében St. Juste ecseteié
a törvényhozás emez absolutismusát, midőn nevetséges pöffeszkedéssel ekként szólott : „A törvényhozó a jövőnek parancsol; az ő dolga, a jót akarni, s az embereket olyanokká
tenni, a minőknek őket akarja". Ez esztelenség, ez elviselhetlen rabszolgaság mindazok számára, kik véletlenül nem a
törvénycsináló többséghez tartoznak, s mégis: ez a modern
államnak eszméje, ez azon eszme, melynek uralma alatt jelenleg többé kevésbbé mindnyájan állunk.
Ezen irány annál veszélyesebb, minthogy két hatalmas támasza van ; először is valamennyi pantheisticus bölcsész támogatja, pedig ezek az urak manap felette nagy befolyással bírnak. Nem csak Hegel mondá: „Az állam a jelenlevő Isten", hanem azt szükségképen mindazok mondják,
kik a földönkivüli, személyes Isten létét tagadják. Minthogy nem az egyént ismerhetik el, mint végsőleg elhatározó
tényezőt, nehogy mindnyájának harczát idézzék elé mindnyája ellen, azért az egyének öszletét kell azzá tenni s igy
jutnak odáig, hogy az államot istenítsék, bármely kevés isteni tulajdon is legyen ezen újkori bálványban ; — második
támasza pedig a protestáns theologiának azon árnyalata,
mely azt tanítja, hogy a kereszténységnek feladata korunkban az államra ment át,s hogy a keresztény egyház ennélfogva voltaképen feleslegessé vált.
(Vége köv.)

IRODALOM.
Viszonválasz Roder ur válaszára. (Folytatás.) A J á kobbal küzdő férfiúról azt mondja a I. Móz. 32. fej. 4-dik
jegyzete, miszerint azt több szentatya véleménye szerint angyalnak kell tartani, mert Ozeásnál 12, 3. angyalnak nevezték. — Mi ellenben azon sz. atyák mellé állunk,
akik ama férfiút Istennek, az Isten Fiának állítják ; mert,
mint bírálatunkban is már megjegyeztük, hogy azon férfiú
nem teremtett, hanem isteni természetű lény volt, magából
a Gen. hívatolt fejezetéből is napnál fényesebben kitűnik.
Ugyanis ama férfiú a küzdelem után, melyben Jákob lőn a
győztes (^Dlfil), e nevet : .Izrael' ( = Istennel küzdő) adá
Jákobnak, „mert", úgymond, „ha Isten ellen erős voltál,
mennyivel inkább gyöződelmes leszesz az emberek ellen".
Itt tehát maga ama férfiú nyilván Istennek nevezi magát. De
Istennek tartá öt Jákob is, mivel azon helyet, hol ezen esemény végbement, elnevezé Fánuelnek, azaz Isten színének,
indokul adván: „Láttam az Istent színről szinre". Ha pedig
az emiitett jegyzet, hivatkozva Ján. 1, 18. szavaira: „az
Istent soha senki sem látta", azt erősíti, hogy Jákobnak
ama nyilatkozatát csak képleges értelemben kell venni,
akkor erre azt feleljük, hogy distinguimus. Ha ugyanis J á kob látását az Isten lényegére, természetére vonatkoztatjuk, akkor concedimus ; de ha azt az emberi alakban, tehát
látérzékünk alá eső alakban jelenkező Istennel hozzuk kaposolatba, akkor negamus, hogy t. i. képleges érteményt kelljen tulajdonítani Jákob szavainak ; mert utóbbi módon
csakugyan tulaj donkép eni értelemben láthatta Jákob színről
szinre az Istent, lévén azon emberi alak nem ugyan az Isten
természetéhez tartozó, de az Isten által felvett alak, tehát
az Istennek alakja, tehát az Istennek szine is. Különben is
nem arról van itten szó, hogy Jákob képleges vagy tulajdonképeni értelemben látta-e az Istent, hanem egyedül
arról, hogy Jákob meggyőződése szerént ki jelent meg neki

azon férfiú alakjában ? E tekintetben pedig Jákobnak idézett szavai semmi kétséget sem hagynak fen az iránt, miszerint ő magának az Istennek megjelenéséről volt meggyőződve. — Ha pedig a hívatolt jegyzet szerént többen a
sz. atyák közül Oz. 12, 3-re támaszkodva, ama férfiút egyszerű angyalnak gondolják, akkor ez nem egyéb tévedésnél, mely könnyen onnét magyarázható, hogy ők az a n gyal' szót közönséges értelemben vették, és hogy az eredeti
szöveget, valószínűleg a nyelv ismeretének hiánya folytán
meg nem tekintették. Már pedig a "^K^O,, jCcy/sXo^ kifejezések nemcsak anyanyelvünk értelmében vett angyalt j e lentenek, hanem annyit is mint: követ, küldött, hírnök; miértis azok a sz. írásban nemcsak angyalokra, hanem emberekre, sőt isteni személyre is alkalmaztatnak, ez utóbbi eset
látható Gen. 16 ; 22; Exod. 3; Józ. 5; Bir. 2. s. m. h. —
Továbbá Ozeás idézett helye az eredeti szövegben igy hangzik : " í ^ s b Q - ^ s i j ü i i í D ^ ' b x - n s üpy?) rnto» és a
LXX-ban : „sviaxve ('Iaxu>ß) nçog D~b6v. Kai évío/vs ftsrá
àyyéXov" ; — magyarul küzdött (Jákob) Istennel, küzdött
angyallal. Az eredeti szöveg tehát s annak nyomán a L X X
azon angyalt vagyis azon isteni követet, kivel Jákob a Gen.
32. f. szerént megküzdött, egyenesen Istennek mondják. —
Eléadott érvelésünk, ugy hiszszük, a kérdésben forgó vitás
pontot illetőleg megnyugtatja R. urat is.
(Vége köv.)
= Weckstimmen für das katholische Volk. VI. Jahrg.
9. Heft. ,Eine Todtenbeschau', von Anton Steiner. Wien,
Carl Sartori.

VEGYESEK.
— A szentatyának egy érdekes, Francziaországra vonatkozó nyilatkozatát olvastuk e napokban : „Van egy ország, mondá ő szentsége nem régen séta alkalmával, melyben a dolgok meglehetősen jól mennek ; a mit királyok s
császárok nem tudtak kieszközölni, az sikerült a köztársaságnak, mely a gallicanismust eltemette, a római liturgiát az
egész országra kiterjesztette, a szerzetesrendek szabadságát
helyreállította, előttök a tanítási pályát ismét megnyitotta s
a tanszabadságot az elemi iskoláktól kezdve, fel az egyetemekig megállapította". A szentatya egyáltalában nagyon
meg van elégedve a franczia katholikusok magatartásával.
— A prágai iskolatanácsban nem régen egy zsidó t a nítónak az altstadt-városrészi polgári iskolában való alkalmazása forgott szőnyegen, s a zsidó csakugyan ki is neveztetett az üresedésben levő helyre; mert a protestáns prédikátorban, bizonyos Färber urban hatalmas szóbőségü pártfogóra talált, ki másfél órányi beszédben fejtegette, hogy
mindegy, bármely vallású legyen az ember. Az egészet csak
azért említjük ; mert még nem találtunk példát rá, hogy
valamely protestáns prédikátor ezt az eszmét meg merte
volna penditeni akkor, midőn protestáns iskoláról van szó ;
hanem, midőn katholikus alapitványu iskolának elrontásáról van szó, akkor mindig szövetségesek a tiszteletes és a
rabbi, — nobile par fratrum.
— Az olasz katholikusok congressusa f. hó 22—26-ig
tartatik meg Bolognaban ; netaláni felvilágosítás s útbaigazítás Acquaderni orvostudortól szerezhető, Bolognában,
Strada maggiore 209. Hírlik, hogy ugyancsak e hó végén a
következő főpapok neveztetnek ki bibornokká : mgr. AnticiMattei, konstantinápolyi patriarcha, Vitelleschi, Simeoni,
Randi, Pacca, talán Nina is, kik mind in urbe laknak, továbbá msgr. Saint-Mars rennesi érsek a Bretagneban s a
Voce d. V.1 szerint msgr. Serafino is, viterbói püspök.
— 1876. jan. 25-én lesz száz esztendeje, hogy Görres,
az újkor katholikus politikusainak ezen legnagyobbika Koblenczben született. Lesz-e emlékünnepély még nem tudni.
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Egyházjogi aphorismák.
(Folytatás.)

Az eddigiek u t á n szükséges már, azon jogczimekről is szólanunk, melyekre az e g y h á z az iskola
k ö r ü l i igényei h a n g o z t a t á s á b a n támaszkodik.
Ezekhez tartozik első sorban is a vele született s elidegenithetlen jog, minden embert megszentelni, s a m e n n y o r s z á g s z á m á r a szentté nevelni. E
jogot maga Isten r u h á z t a r á ; ez, h o g y Tosi szerint,
divatos szólammal éljünk, egyik alapjoga az egyh á z n a k , s b ű n t követ el minden k a t h o l i k u s ember,
legyen b á r m a g á n e g y é n v a g y államférfi, a ki e j o g
g y a k o r l a t á n a k , s az e g y h á z ennek megfelelő tevék e n y s é g é n e k elleneszegül E tevékenység természetesen l e g i n k á b b a serdülő i f j ú s á g k ö r ü l központosul ; mert a jellem képzése k ö n n y e b b az i f j ú k o r ban, m i n t későbben ; más szóval : az e g y h á z csak
lélektanilag helyesen j á r el, h a jogos tevékenységén e k kiváló t á r g y á u l az iskolát választja, s nem is
tehet másképen, ha fentemiitett ama jogát, m e l y
egyszersmind kötelesség i s : az emberi nemet magasztos rendeltetéséhez képest szentté nevelni, g y a korolni, érvényesiteni a k a r j a . 1) Azon i g é n y tehát,
melyet az egyház az iskola k ö r ü l támaszt, voltaképen semmi egyéb, m i n t egy általános j o g n a k valamely különös, specificus esetben való h a n g o z t a t á s a ,
g y a k o r l a t i alkalmazása : azon általános jog- s kötelességből, az egész emberi nemet nevelni, származik a m a különleges, specificus j o g s kötelesség az
iskolára is megfelelő befolyást gyakorolni.
Ez oly egyszerű dolog, h o g y az ember szinte csud á l k o z h a t i k r a j t a , m i k é n t sikerült az úgynevezett
*) Lásd: „Die kath. Ehe und Schule und die Gesetze
vom 28. Mai 1868." Hirtenschreiben Sr. Em. d. Hw. Herrn
Kardinales Fürst-Erzbipchofs von Wien ; [Kath. Stimmen
aus Oesterreich, II, 2, Sartori 1868.] 20 1.

„kösös", v a g y ..felekezetnélküli",
helyesen s igazán :
u
„vallásnélküli iskola b a r á t a i n a k azt a n n y i r a összezavarni, h o g y az esz mék mai rémületes confusiója
keletkezhetett belőle. E z t csak u g y eszközölhették,
h o g y elferdítvén a szók eredeti értelmét, mint szentséges a t y á n k m á r többször felpanaszlá, s csalárd j á tékot tizve a „nyilvános" szó értelmével, a ,nyilvánosát
az ,államiéval azonosítják, s mivel az iskola, m i n t
ilyen, n y i l v á n o s intézmény, eo ipso államinak mondj á k azt* melyben az e g y h á z csak oly s a n n y i tevékenységet fejthet ki, a m i l y e n t s a m e n n y i t az „áll a m " s a n n a k „közegei" megengedni j ó n a k íátják.
Pedig ez a főhazugság, h o g y az iskola ,nyilvános'
lenne a szónak ezen értelmében, mert az csak a n n y i b a n nyilvános, a m e n n y i b e n , mint több családnak közös vállalata a magánnevelés szűkebb köréből kilép
u g y a n ; de csak u g y , h o g y azt, s az a b b a n i r á n y adó eszméket mindenben helyettesiteni köteles.
Mert azt (legalább ma még) t a l á n csak nem t a g a d j a
senki, h o g y a g y e r m e k e k s i f j a k n a k nevelése a szülőknek joga s kötelessége, kik ezen kötelességnek
mikénti teljesítéséről Isten előtt felelősséggel tartoznak, váljon t. i. О neki tetsző módon nevelik-e
gyermekeiket. H a m á r most több család, ö n k é n y t
v a g y külső inditás f o l y t á n , egyesül avégből, h o g y
gyermekeik oktatása- s neveléséről közösen gondoskodjanak, az erre szükséges alkalmatosságokat,
tanszereket és tanerőket közös költségen szerezzék
be s t a r t s á k fenn s hogy e k k é n t a fontos czélt egyesült erővel könnyebben, de biztosabban is érhessék el,
a k k o r az e k k é n t keletkezett iskola m a g á b a n véve
nem egyházi intézmény u g y a n , de állami sem, hanem egyszerűen a családi magánnevelésnek közös
helyettesitése. De az e k k é n t szövetkező családapák,
amint e g y e n k i n t kötelesek, minden ténykedésökben
I s t e n t s az ő legszentebb törvényét szem előtt tar22
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tani, u g y szövetkezve is ahhoz alkalmazkodni tart o z n a k ; amint egyenkint az egyház engedelmes
fiai lenni tartoznak, u g y szövetkezve sem szabad
erről megfeledkezniük ; hanem miután az iskolát
azért alapították, hogy gyermekeiket könnyebben
j ó k k á neveljék, kötelesek az igazi keresztény nevelés főtényezőjének is illő befolyást engedni arra,
s ha keresztények, megteendik is, az általok alapitott iskola keresztény, felekezeti iskola lesz; sebben
látszik mai „ á l l a m i u n k n a k , illetőleg az abban garázdálkodó zsidós liberalismusnak egész zsarnoksága, hogy csupa „ s z a b a d s á g i b ó l még azt sem
engedi meg a keresztényeknek, hogy oly iskolákat
alapítsanak, melyekben gyermekeiket olyanokká
neveltethetik, m i n ő k ő k magok, t. i. keresztényekké ;
hanem kiragadva e jogot kezökből, egy törpe minoritás, a hitetlenek s nem-keresztények kedveért,
az óriási többséget arra kénzszeriti, hogy gyermekeit vallástalan, azaz jellemtelen szörnyetegekké, a
siron innen s tul boldogtalan lényekké neveljék ;
— ezt nevezik szabadságnak, ezt „a törvény előtti
e g y e n l ő s é g é n e k ; — jól megjegyezve: csak a katholikusok számára ; mert a protestáns s zsidó iskolákat senki sem meri bolygatni ; á m b á r azoknak
legnagyobb részét, nem u g y a n felekezeti, de azon
okból nagyon is kellene bolygatni ; mert tudvalevő
s hivatalos o k m á n y o k k a l beigazolható, hogy az
az ,oktatás', mely ezen, többnyire zugiskolákban
elkövettetik, a képzelhető, lehető legsilányabb, olyannyira, hogy ennek hire már az országon kivül
is közmondásossá lett; sőt bizonyos bizonyítván y o k ott már el sem fogadtatnak többé.
De hát v a n n a k iskolák, melyeket „az állam"
alapitott — ezek már csak a dolog természeténél
fogva „felekezetnélküliek" ? —
E r r e azt mondjuk, h o g y „a dolog természeténél fogva" épen nem ; mert nem ismerünk ,felekezetnélküli' államot ; — de e helyt egészen eltekintve
ettől, k é r d j ü k : kicsoda, v a g y micsoda ez az „állam" ?
Az „állam" nem a polgárok felett, v a g y a
polgárokon kivül álló valami, hanem a polgároknak összlete; ily felfogás mellett, mely az egyedül
helyes, mert az egyedül lehetséges, képzelhetlen,
miként történhetik ; h o g y ez az „állam" foly'tonos
ellentétben áll polgárainak óhajaival, akaratával,
szellemi irányával, de még anyagi javával s érdekeivel is ; képzelhetetlen, miként lehetséges, h o g y
egy, óriási többségében keresztények, s legalább túln y o m ó többségében ma még jó keresztényekből álló
állam „hitfelekezetnélküli", azaz vallástalan lehet;

— mindez, mondjuk, képzelhetetlen lenne, ha nem
tudnók, hogy ez a rendszer, mely szerint manap
az államok k o r m á n y o z t a t n a k , merő fictio, hazugság, szédelgés, csalás ; hogy korántsem a többség
az, mely a közügyekre befolyást gyakorol, hanem
egy törpe kisebbség, legnagyobbrészt szellemi s
anyagi proletariátus, mely szellemileg- s többnyire
anyagilag is a Talmud befolyása alatt áll, s ennek
szolgálatában viszi a kereszténység elleni harczot.
Ez az az „állam", mely iskoláinkat elkeresztényteleniti; ez az az állam, mely katholikus szülőinket
kényszeriti gyermekeiket oly iskolákba küldeni, a
melyekből a feszületet kidobták, a melyekben soha
sem hangzik keresztény i m a ; melyekben egész
r a j a a minden más p á l y á n hasznavehetetlen, bukott egyéniségeknek azon fárad, hogy hitetlen,
becstelen nemzedéket neveljen, a jövő forradalmak
számára....
Ez az államnak jogczime vallástalan iskoláira ;
a zsarnokságok legnagyobbika; — ha korunknak,
ha ennek az eszeveszett vén, bolond Európának
csak szikrányi fogalma lenne a valódi szabadságról, egy perczig sem tűrhetné ezen állapotokat ; de
nincs fogalma, s Isten tudja, meddig fog még tartani, mig az államomnipotentiának protestantismusszülte elméletét oda vetendi, a hova tartozik,
a tudományos lomtárba !
Ismét talán a kellőnél is n a g y o b b digressiót engedtünk meg m a g u n k n a k ; de a mai államelméletnek
hazug- s zsarnokvolta sokkal kirivóbb az iskola körében is, semhogy azt hallgatással mellőzhettük volna.
E n n y i minden esetre kiderült az eddigiekből, hogy
az „állam"-nak, s egyáltalában senkinek.e világon
sincs joga a szülőket az iskolára gyakorlandó illetékes befolyástól megfosztani, s megakadályozni
azt, hogy keresztény szülők gyermekeiket keresztény
iskolába k ü l d j é k ; nem csak Isten s az egyház, hanem a minden állampolgárnak közönséges egyéni
szabadsága ellen is vétkezik, a ki ezt teszi; — teszi
pedig a mai „állam", a „szabadság" őrve a l a t t ;
holott e réven legfelebb azt tehetné, hogy hitetlen
apák s a n y á k gyermekeire számára ily fajta iskolákat tűrjön ; ha már ennyire meg akar feledkezni
erkölcsi küldetéséről ! — de h o g y a keresztény érzelmiteket is ilyenekbe erőszakolja, arra nincs joga,
még akkor sem, ha azoknak megalapítására anyagilag közreműködik; mert az erre szükséges pénzt
is csak a keresztény szülőktől hajtotta be ; nem is
emlitve, hogy e czimen is megint csak a katholikusok szedetnek r á ; legalább nálunk, mert a mit a
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többi felekezetek iskolai adó czimén fizetnek, azt bőven
visszakapják „állami segély" képében, hozzá pedig az ö iskoláikat nem bántja senki; csak a katholikusok pénze bir
azon különös tulajdonnal, hogy mihelyt egyszer az állam
pénztárain keresztül m e n t ; többé már csak a zsidó érdekeknek szolgáló „hitfelekezetnélküli" iskolákra forditható, a
„szabadság" s „a törvény előtti egyenlőség", még v a k merőbben hazudók szájában: „a haladás s felvilágosultság" nevében !
Mindezen szédelgés azonban meg nem változtathatja
azon megmásithatlan tényt, hogy az iskola a család nevelő
tevékenységének helyettese, mely a gyermeket a család nevében s megbizásából a maga körén belől neveli ; az e g y háznak pedig, amint joga van s kötelessége a családot, ugy
joga is van s kötelessége az iskolát is szellemével áthatni ;
mert nincs mozzanat az emberi életben, melyet neki a k e resztény eszmék áldásos harmata által termékenynyé tenni,
s a mennyország felé irányzani nem kellene, s az egyház ezt
mindig hűségesen meg is tette, ebben egyik legszentebb k ö telességét ismerte. „Ubicunque Ecclesia exsurrexit", —
mondja hasánlc bíboros főpapja, egyik, 1858-ban, még mint
győri püspök kibocsátott körlevelében*), — .,et coetus congregatus est credentium, mox stetit et aedificium, in quo
iuventus instituebatur. Nec id mirum, Ecclesia namque propagandae educationis christianae non solum omnimodam a
Christo conseçuta est libertatém sed etiam strictissimam obligationem, illis apud Matth. X X V I I I , 18 et soq. verbis inculcatam : ,Data est mihiomnis potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptisantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia,
quaecunque mandavi vobis. Et ecce, ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi'. Quae verba et
omnes homines et omnes modos comprehendunt, qui ad christianam institutionem et educationem condueere possunt ut
adeo recte declaraverit postremum Concilium Lugdnnense,
decreto 24. : „Religiosa iuventutis edueatio ad Ecclesiam,
utpote Christianorum matrem spectat, et omnis sexus, omnis
aetas in his Christi verbis: ,Docete omnes gentes' ita includitur, ut nonnisi conculcatis et pastorum et familiarum sanetissimis iuribus asseri queat, docondi ea omnia, quae ad disciplinam christianam conferunt, et ideo omnium doctrinarum
magisteriis invigilandi potestatem Ecclesiae competere „ex
mera institutione humana" — tehát nem emberi adomány
vagy engedmény az, hanem az egyházzal vele született
i s t e n i m e l y minden időre, minden helyre, minden korra j
minden nemre vonatkozik; melynek gyakorlatában az egyházat erőszakkal akadályozni, de létét tagadni nem lehet.
Ezen ősi, eredeti, vele született jogon kivül még keresett jogokkal bir az egyház az iskola körül. „Ecclesia scholas fundavit", mondja a szentatya a freiburgi érsekhez intézett, múltkor idézett brevejében — „summa cura studioque
eas semper est prosequuta" — „ubicunque enim Ecclesia
exsurrexit, et coetus congregatus est credentium, mox stetit
et aedificium, in quo iuventus instituebatur" — mondja a
bibornok-herczegprimás fentidézett körlevelében ; az iskolának eszméje a katholikus egyházé, de az anyagi megalapit*) „Litterae Circulares ad Venevabilem Clerum almae dioecesis
Janrinensis dimissae, anno Domini 1858 ;u az 61. s köv. lapon.

tatás is igen számos, mondhatjuk, a legtöbb esetben tőle
eredt, nem csak az alsóbb, de a közép s magasabb tanintézeteknél is, s sokkal több katholikus alapitványu egyetem raboltatott el a hitujitók s azoknak utódai által, mint a hányat
magok alapítottak. Az iskolai tanitás már oly időben kiváló
gondját képezé az egyháznak, midőn a mai „állam" ú g y szólván még nem is létezett, s ha ez ma kizárólagos úrrá
tólja fel magát e téren, ha az egyháznak, e kettőn kivül
meg felhozható tényleges birtoklási jogezimét is számtalan
esetben lábbal tapodja, ez csak onnan van, mert elég anyagi
hatalommal bir, ebbeli illetéktelen igényeit erőszakkal is érvényesíthetni ; — ha váljon jogcsim-e ez ?
(.Folyt, köv.)

Grymnasiumamk s reáltanodáink t. cz. hittanáraihoz!
Midőn ezelőtt két hónapja kátémat közre bocsátottam,
ugy nyilatkoztam, hogy
„ezen négyféle káté első stádiumát képezi azon háromrendü tankönyveknek, melyeket közelebb a gymnasíumok
s reáltanodák számára folytatólag kiadni szándékom ; a
2-dik stadium az 1-sőnek nyomán, a 3-dik stadium a m á sodiknak nyomán haladva, de egyre emelkedő tanfokozattal
szintén négy-négy kötetre terjedendő. A 2-dik stadiumbeli
vallási-tankönyv már sajtó alatt volna s a jövő iskolaiév
elejére ugyhiszem meglesz. A 3-dik stadiumbeli „Vallási
Tanulmányok" szintén készülnek, de az idén már aligha
meglesznek. Ezen hármas tanfokozatu stádiumok egy egészet — egy és ugyanazon talajon, melyet ifjaink (a hitnek
kegyelembeli anticipatióval lelkökbon !) gyermekéveikben
már megszoktak, tehát nem váltig u j meg u j s egyre uj n e hézséggel járó tájékozással, hanem már ismeretes vezéreszmékkel, amennyire csak lehet, szórói-szóra, de egyre emelkedő tanfokozattal és szélesebb látkörrel — egy egészet képezendnek. Fabri polita malleo lianc saxa molem construnt,
aptisque iuncta nexibus locantur in fastigio". *)
Ezen nyilatkozathoz képest a jelzett 2-dik stadiumbeli
tankönyv imént m e g j e l e n t . . . négy füzetben, ily czimmel :
„A keresztény hitrendszer."
„Tankönyvül gymnasiumok és reáltanodák számára.
Nagyvárad, 1875." Ara, fűzve, füzetenkint: 60 кг. o. ért.
Volt magamnak is tapasztalása benne, ügybuzgó t a nároktól is ugy hallottam,
hogy gymnasiumaink s reáltanodáink alsó osztályaiban az elemi-iskolákban tanult káté és Roder- vagy Halasyféle bibliai-történet ifjainknak már nem izlik ;
hogy nevezett tankönyvek szerint a „hittant" márcsak
azért is, mert a szakadatlan ismétlés miatt u j ismeretekbeli
gyarapodás ingerével nem bir s jóformán semmi tanulmányozásba sem kerül, ifjaink némi vilificatióval veszik;
hogy nevezett tankönyvek nincsenek semmi tanfokozatos arányban a felsőbb osztályokbeli tankönyvekkel, hogy
az alsóbb és felsőbb osztályokbau használt kézi-könyvek
közt mint tananyag mint tanalak tekintetében roppant h é zag van, mely éppenséggel nincsen áthidalva, hogy a M a r tin-Konrad vagy Wappler-féle tankönyvek nem felelnek
meg a magyar ifjúság geniusának. stb, stb.
Ilyféle panaszok s egyéb tekintetek arra ösztönöztek,
hogy más vallási-tankönyvek szerkesztésére vállalkoznám.
*) L. a jelen évfolyam I, 49. sz. 390.1.
Szeri-.
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Vállalatom határait bárom stadiumra tűztem ki. Ezennel
csak is az imént elkészült stadiumbeli tankönyvről van szó.
Meg kell lenni, bármily bajjal járjon is reámnézve,
kell valamit elmondanom . . . „pro domo".
Ugy láttam magam is, másoktól is ugy hallottam. Kivánatos volna, hogy a vallási-tanköny, melyet ifjainknak
kezökbe adnánk, ne lenne — forditmány, lenne kifejezéseire
s egész észjárására magyar. Terjére, hogy ne lenne sok.
Tartalmára lenne fokozatos. Alakjára lenne kellemes. Lenne
benne élénkség, hogy az ifjú lássa a tárgy életrevalóságát.
Ezért még egy kis szelid polémia is elkelne. Lenne benne
azon szellemből is valami, mely a fiatal elmét megkapja és
szivét-lelkot megragadja. Ne lenne nehéz. Ne legyen Ízetlen. Legyen tekintettel a leczkerend keretére s a vallástan
részére előirt tanórákra. Efféléket mind számba vettem.
Figyelmes és szakértő olvasó észlelni fogja, hogy voltam
tekintettel érintett kívánatosságokra.
Methodikai tekintetből a tanár urak, ugyhiszem, helyesnek fogják találni, hogy minden §-us homlokán hordja
ugyan saját ezimét, azt, mely a tanczikket az egésznek
architeetonicus szerkezetéhez képest megilleti, hogy azonban azonfelül minden §-us tananyaga külön kérdésekre is
van véve, melyek által a ezikknek constructiója kidomborítva, a tartalombeli eszmék szembeszöktetve s a gondolatmenet jelezve van.
Fel kell említenem belszerkezetére egyet, különösen
szóba kell hoznom azt, hogy közbenközben egyetmást más
(garmond) betűkkel, meg mást apró (petit) betűkkel nyomattattam ; ami apró betűvel van nyomtatva, az nem arra
való, hogy az ifjú azt betanulja ; de még a sürübb (garmond)
betűs és itt-ott némely csillagos (*) jegyzetek sem arra valók, hogy azokat emléztessük ; a tanár elolvastathatja,
lelkesités fejében elmagyarázhatja, ajálhatja olvasmányul,
sőt kiválólag tehetségesb ifjakkal (minők minden tanodában
akadnak) mag is tanultathatja — kitüntetésül és jutalmul,
elmondathatja ünnepélyek alkalmára szavalmányokul ; de
mindössze nem arra vannak szánva, hogy ezekkel a vallástant megnehezítsük, meggyülöltessük. Többet mondok. Meglehet, hogy akad, aki „merésznek" találja. Azt mondom,
soha se ,kinozzuk' ifjainkat vallástannal; nem szükség a
§§-okat mondatról mondatra, szóról szóra megtanultatni,
csak tudják a dolog velejét... ha egy-egy czikket körülbelül ugy, mint az elemi-iskolában (persze, hogy emelkedettebb tan" " zattal) egy-egy olvasmányt, letárgyaltunk és
megbesziînmik ; ha veszszük észre, hogy értik és — éreznek
érte; ha gondolkodóba esnek és érdeklődnek iránta: elég
ez ! És ha oda viszszük, hogy „mégis csak szép"-nek találják a kath. hitrendszert és „merészek" lesznek keresztényeknek vallani magokat és büszkék lesznek hitökre s egyházukra, ha odaviszszük, hogy az egyház irányában oly
érzület szállja meg lelköket, melyet a haza irányában ,honszeretet'-nek mondunk: nagyon jó lesz. Az ifjú, h a n e m
tudja is elmondani a §-ust; csak értsen hozzá, csak tudjon a
dologhoz szólni; tudja feltalálni magát a kérdésre nézve és
magát kimagyarázni, és tudjon érezni érte, érezni melegen
és bátran . . . nagyon jó lesz. Mondom, hogy igenis szükséges a könyv, melyből a keresztény hitrendszei-rel megismer-

kedjenek; de mondom, hogy nem szükséges az egész könyvet mondatról mondatra, szóról szóra emléztetni."
Ilyféle kívánatosságokat tartottam szemmel, midőn a
„keresztény hitrendszert" szerkesztettem — ifjaink számára, kik egy-két évtized múlva a haza intelligentiáját
képezendik.
Az élet prózája megkívánja, hogy a tankönyv árát is
szóba hozzam. Egy-egy füzet ára 60 kr. Csak 40 kr. volna,
ha nem kellene az árának egy harmadát a könyvárusnak
átengedni. Azért ,egy' példány ára csakugyan 60 kr. ; de ha
az illető tanár urak akár csak egy levelező-lappal közvetlenül hozzám fordulnának és sommásan egyszerre ,ötven' példányt rendelnének meg; egy példányt csakis 40 krjával
számítva, portomentesen elszállítanám. A példányonkint
megtakarított 20 krját a tanár urak vagy egyáltalában magok is elengednék, vagy ha megvennék azt a 20 krt a vagyonosabb tanulókon, abból a szegényebbeknek ingyen j u t tathatnának, vagy fordíthatnák más czélra, amint magok
legjobbnak látnák.
És még egyet. A munka czimlapjára az van írva, hogy
az gymnasiumok és reáltanodák négy „alsóbb osztályai"-nak
szól. S ez igenis ugyvan. Azonban őszintén szólva, ugy gondolom, hogy ezen négy füzet a „felső" osztályokban is járná,
ahol azután a sürübb (garmond-féle) szakokat is, és az „adalékokat" is (ha nem is megtanultatni, de) tanulmányoztatni lehetne. — Kérem az illetők szives részvétét.
Nagyvárad, szept. 8. 1875.
Himdásul

Dr. Nogdll János.
kátéimról.

Egyelőre, mig érkezésem lesz egyébre is reflectálni,
csak a következőket :
1) A káté immár definitiv editióban „cum approbatione
ordinariatus" jelenik meg.
2) Az „elemi képes-káté" és a „kis káté" együvé van
olvasztva és két tanévre véve ; a csillagtalan kérdések a
kezdőknek, a csillagos (*) kérdések a haladóknak, illetőleg
a második osztályosoknak szólnak.
3) A „közép-káté" ugyszinte a „nagy-káté" hasonlólag csillagoztatás által két osztályra különítve, két-két tanévre szól. A „közép-káté"-hoz a „szertartások magyarázatja", a „nagy-káté"-hoz az „egyházi történelem rövid foglalatja" járul.
4) Faluhelyen az „elemi képes-káté" talán (?) elég is,
de ctakis ugy, ha hozzá (tán a 3-ik tanévben !) a „szertartások magyarázatja" és (ha lehet, a 4-ik tanévben !) az „egyházi történelmet" is megtanultatjuk. Ezt a két járulékot a
ker. hitélet s az egyház iránti szeretet élesztésére (részemről legalább !) fontosabbnak tartom a terjedelmes közép- és
nagy-káténál.
5) Az „elemi képes-káté" ára darabonkint (egyenkint
könyvárusi uton) 15 kr. ; sommás megrendeléssel 50 példány
közvetlenül szerzőnél 5 ft. osztr. ért. Utánvételre portomentesen elszállittatik. A „közép-káté" járulékával együtt darabonkint (könyvárusi uton) 30 kr. ; sommás megrendeléssel 50 példány közvetlenül szerzőnél 20 krjával 10 frt. A
„nagy-káté" szintén járulékával együtt darabonkint (könyvárusi uton) 36 kr. ; sommás megrendeléssel 50 példány köz-
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vetlenül szerzőnél 24 k r j á v a l 12 frt. A „szertartások m a gyarázatja", nemkülönben az „egyházi történelem" külön
lenyomatban, külön füzetben, darabonkint 15 kr. ; 50 példány szerzőnél 5 frt.
Nagyvárad, szept. 8. 1875.
Nogáll János.

Napnál világosabb, hogy a psychologiában otthonos
minden értelmes ember a sorok közül inkább az ellenkezőt
fogja kiolvasni, azt t. i., hogy a Goliáth fegyverzetével t á madó liberalismus, a Dávid parittyájával védekező katholikus sajtótól a győzelmi babért máris félteni kezdi. Azért
hát egy nagy püspök szavaiként: „macte animo ad fortiter
Részletezések.
praeliandum
praelia Domini" ! Annál is inkább, mivel a mi
XIV.
kötelességünk
sz. Pállal ültetni, Apollóval öntözni ; a növeA katli. egyház önállóságának I I I - d i k lényegos kelkedést
pedig
Istentől
várni, ki a világ erőtleneit választja,
léke, — törvényhozói hatalma szabad gyakorlatában áll.
Egy főrangú országos tekintély, honatyáink szűnni hogy ezek által az erőseket tönkre tegye és Bethuliából a
nem akaró tapsai közt, — ide vonatkozólag a sándor-utczai fegyvertelen Judith asszonyt hívja elő, hogy általa a tetőtől
házban már rég kimondotta, hogy a magas ház abba ugyan talpig vértezett, pánczélozott Holofernest lenyakaztassa.
nem avatkozik, miféle törvényeket alkosson a kath. e g y - Egyébiránt az szentegyházunkat vagyonbukott koldussá,
h á z ; — de azt igenis meghatározhatja, miféléket ne hoz- életnélküli hullává sorvasztani akaró liberális programm k e hasson, ne alkothasson. Ez aztán igenis magyarul van ki- resztülvitelét, sajnálatos meghunyászkodásunkkal lassan és
mondva; ez (hogy a derék pozsonyi,Hecht 1 szavaival éljünk) fokozatosan bár, de annál biztosabban fognók elősegíteni.
csakugyan a háttérben lesködő magyar kulturkampf elő- E programm keresztülvitelét illetőleg, tegyünk bármit, a
őrséül, Vorpostjául tekinthető s kellő értőkére szállíthatja le liberalismus kérlelhetetlen, mert ettől függ élete vagy h a azon, különben jóakaratú feleinknek aggodalmaskodásait, lála ! „O még nem feledte el a delphosi jósdának rávonatkik a kath. sajtónak ily programmszerü, s azért nagy hord- kozó szavait: „me puer hebraeus (t. i. a szabadon mozgó kaerejű enunciatiókkali szembeszállását ; a Góliáth fegyver- tholikus egyház) cunctos deos ipse gubernans Cedere fatis
zetű liberalismus elleni szükségtelen (?), sőt káros kihivás- iubet, tristemque redire sub orcum". Tehát derék öregünk
ép egészséges eszmemenete a katholikus sajtó felkentjeit
nak (?) t a r t j á k .
Classikus, mit egy, világutazott humoristikus öreg ur még inkább meggyőzheti a gyakorlati ész abbeli következefféle aggodalmaakodásokra nézve minapában mondott. tetéséről, miszerint a legfogárdosbb körülmények közt is
„Tagadhatatlan, úgymond, hogy a liberális sajtó drastikus elodázhatlan kötelesség szentegyházunk nativus jogai meltámadásaival a kath. sajtó lágymeleg védekezése nincs kellő lett az illemes nyelvezet és lehetőleg kiméletes irály h a t á kötelességszerű arányban ; s még e gyenge, halvány, a Justi- rain belől harcza kelni, következőleg : magával a sándornok, Tertulliánok stb. apológiáitól oly messze elütő védeke- utczai ház ünnepelt primairjével is homlok állásba helyezzést is félénkségünkben mi magunk sokaljuk, azon öncsaló- kedni, midőn az törvényhozási tekintetben, katholikus e g y dásból indulva ki, hogy, hiszen, a tulhatalmas liberalismus házunkat laikus képviselet által a k a r j a megrendszabályozhalálthozó damoclesi k a r d j á t még nem (?) lebegteti fölöt- tatni, illetőleg arra kényszeritetni, hogy a lelkiekben is
tünk ; azért vele szembe szállani, ha bár hősies is, de nem (?) parlamenti acták által engedje magát kormányoztatni. T e eszélyes; annál is inkább, mivel az alvó (?) oroszlányt szán- hát fegyverre: ad fortiter praeliandum praelia Domi !
Nincs, nem lehet magasztosabb, áldásteljesebb feladat,
dékosan (?) fölkelteni s vele ingerkedni annyit tesz, mint
oda kényszeriteni, hogy hatalmas talpaival szentegyházun- mint az Isten képére szentségben és igazságban alkotott, de
kat szétmorzsolja s éles karmaival ingó- s ingatlanságain- a bün által elbukott emberiséget eredeti méltóságára, tökélyére s boldogságára visszavezetni ; s ekkép rendeltetésék a t mihamarabb magához kaparja" sat.
„Tudjuk azonban, mondá folytatólagosan, hogy : ,sero nek elérhetésére képessé tenni. E rehabilitatiót csak Isten
medicina paratur, cum mala per longas invaluere moras !' eszközölheti és végetlen irgalmában már eszközölte is ; a
Testünkön ütött, bár életveszélyteleneknek hitt sebek, gyógy- polgári társaságban ugyan az államhatalom, a vallásiban
kezelés nélkül hagyatván, igen g y a k r a n elfenésednek és pedig az egyházi hatalom által. Midőn t. i. az előbbi, a polsorvasztó kórállapotot idézvén elő, lassú, de annál bizo- gári téren igazságot szolgáltatva s a rendet fentartva, az
nyosb halált okoznak. Szinte igy fognának elmérgesedni és embert embertársaival egyesíti ; az utóbbi pedig az egyházi
szentegyházunknak lassú, de annál bizonyosb halált okozni téren az istenességet, vallásosságot hathatósan elősegítve, az
embert Istenével kibékíti s összekapcsolja, akkor az imáazon sebek, melyeket a liberalismus tulmerész oldalvágásai
dandó
Gondviselés bukott nemünket eredeti méltóságába
magyar katholicismusunk testén ez ideig is már ütöttenek,
rehabilitálja,
visszahelyezi. Azonban e magasztos czél elérha t. i. e sokak által jelentékteleneknek (?) hitt sebek általunk elhanyagoltatnának, s az evangeliumi samaritánus bo- hetésére, a változatlan örök rend követelménye szerint megrával és olajával, a lehetőségig kiméletesen nem mosogattat- kívántatik, hogy e két főhatalom közül mindegyiknek megnának. Hogy kath. sajtónk eddigi, jóllehet, kiméletes és a legyen külön és saját hatásköre, melyet mindenkor a főhasima irály határain belől mozgó apologetikája, a magyar talom eredete, czél ja és ehhez vezető eszközei jeleljenek ki,
szójárás szerint, máris az elevenre markolt s érvelései ú t - hogy körének határit egyik főhatalom se lépje át önkényefélre vagy sziklára nem hullottak; kitetszik a liberális s a j - sen, s a másik körébe annak megegyezése vagy felhatalmatónak folytonos jajveszékléseiből és kivált abbeli hypocri- zása nélkül soha se avatkozzék; ha czéljától eltérni, zavart
táskodásából, miszerint a kath. ügy iránt némi érdeklődést okozni s idegen jogot bitorolni nem akar. Szóval, hogy e
tettetve oda nyilatkozik, mintha: „a kath. sajtó m a g a t a r - két főhatalom mindegyike, tulajdon körében működve, m a tása a római egyháznak többet ártana (?) mint használna". gas rendeltetésének megfelelhessen, szükséges, miszerint
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egyik s másik is, saját eredetét, czélhoz vezotő alkalmas e's
szükséges eszközeit, vagyis hatáskörét mindenkor szemelőtt
tartsa.
(Folyt, ltöv.)

kifakadásoknak, vallási gravameneknek stb. előadására,
holott mellőzve felemlitését a polgári házasságnak, bebizonyította, hogy minden vallási vitatkozást szorgosan ki akar
zárni a felsőház terméből.
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Mi nem kételkedünk, hogy az egész ország velünk
tart
és
örvend a bizottmány finom tapintatának, hogy minPest, September 8. A f e 1 s ő h á z f e 1 i r a t a a t ró nden
felesleges
vallási vitatkozást szándékosan kerülni akar.
b e s z é d r e. E perczben, midőn e sorokat irjuk, még nem
tudjuk minő vitákra, és minő eredménynyel nyújt alkalmat Annál meglepőbb lehet tehát az előleges tudósítás is, hogy a
a felsőház felirata a trónbeszédre, nem tudjuk, habár elkép- válaszfeliratí vita nem fog oly simán lefolyni, mint azt az
zelhetjük azok után, mik e feliratra nézve a liberális lapok előttünk fekvő feliratból a vallási kérdésre nézve jogosan re1
hasábjain találhatók. Arait t. i. liberális lapjaink óhajtottak, ményiette az ország. A ,Napló tudósitása szerint Vay Mikhogy a polgári házasságról legalább .általános elv'-ben le- lós és Radvánszky főispán külön véleményt jelentettek be,
gyen szó a trónbeszédben, azt tudvalevőleg meg is nyerték ami annyit jelent, hogy e két protestáns uri ember még a mult
és a ,Napló már akkor azzal vigasztalta magát és fusionált országgyűlés vége felé annyit emlegetett protestáns alliance
közönségét, hogy a trónbeszéd ismeretes- passusa a polgári nevében a kath. főrendeknek oda dobja a keztyüt, vagyis
házasságról ,is', érthető. El vagyunk rá készitve, hogy az megkezdi a vallási háborút, megzavarja az eddig valahogy
alsóház válaszfelirata a trónbeszédre semmit sem fog jobban mégis csak fentartott vallási békét.
Igenis, ezt jól meg koll jegyeznünk, hogy mikor szühangsúlyozni, mint épen a polgári házasság szükségességét,
hiszen a többi mind mellékes kérdés, csak egyszer a házas- letett meg a protestáns szövetség a katholikusok ellen, mint
ság legyen ugy elintézve, hogy általa a kath. egyházat ezt a mult országgyűlés vége felé a ,Beform' jelentette,
tanitmányában sérteni lehet, a többi kérdés mind magától most pedig a szervezett (?) fusionált pártból álló országgyűlésen, ugyancsak a protestánsok azok, kik megkezdik a fele,megoldódik'.
A felsőház által a trónbeszédre adandó válaszfelirat el- kezeti vitát, melyet elkerülni lehetett, elkerülni kellett volna,
ha Vay és Radvánszky urak nem abban biznak talán, hogy
készítésére kiküldött bizottság, mint látszik, ugy vélekedett,
és pedig helyesen, hogy a felsőház nyilatkozata nem egy- ez ídőszerint Tisza К. a belügyminister, kitől, mind mondszerű viszhangja a kormánynak és igy nem tartotta felada- j á k , minden függ, kinek uralma alatt tehát bátran a kathotának, hogy a kormány által készített trónbeszédre adandó likusokra lehet majd fogni, hogy a vallási békét megháborították, még azon esetben is, ha Vay vagy Radvánszky ur
válaszába applausussal emlékezzék meg, vagy hogy csak
akár megemlékezzék is a polgári házasságról. A bizottmány, lesz az, ki első fog fellépni a katholikusok elleni támadásdan. A történelmi igazság, a katholikusok igazolása érdekémint oly testület kifolyása, melynek nem áll érdekében a
népszerüséghajhászat, mely magasabb érdekek megőrzésére ben tettük e megjegyzést, mert már most, akkor t. i., midőn
van hivatva, mely mélyen érzi, hogy társadalmunk egyik nyiltan hirdetik, hogy az említett két protestáns főúr fogja
létfeltételét az képezi, hogy az keresztény maradjon és igy a vizet a felsőházban felzavai'ni, mondjuk, már most elég
mindenekelőtt a családnak nem szabad profanáltatnia ; érthetően azok vádoltatnak a felekezeti vita felkeltésével,
mondjuk a bizottmány, mely ily testület kifolyása, mel- kik mellőzni a k a r j á k a választ a polgári házasságra.
Semmi sem fogna ránk sajnosabb benyomást g y a k o lőzte a válaszadást a trónbeszédben távolról emiitett polgári
rolni,
mint a tapasztalat, ha látnók, hogy az előre jelzett
házasságra, tudtára adva egész finomsággal a k o r m á n y nak, nyiltan hirdetve az egész országnak, hogy neki polgári felekezeti viták csakugyan megkezdetnének a felsőházban,
házasság nem kell, hogy társadalmunkat jól felfogott nem- ott, honnan minden szenvedélynek száműzve kellene lenni,
hol az ország lakosainak példával kellene előmenni, a felezeti érdekből is, mint keresztényt, a k a r j a conserválni.
Nem tagadjuk, de nem is a k a r j u k tagadni, sőt öröm- kezeti béke mikénti fentartására. Fájdalommai szemléljük
mel valljuk, hogy a bizottmány, sőt többet mondunk, mert ezt, mint mondtuk, de ha a protestáns főurak csakugyan
részben a felsőháznak is emez első lépése a fusionált a j aerá- megkezdenék a vallási vitát, ha a haza békéje iránti szereban nagy reménynyel tölt el bennünket egy jobb jövő iránt ; tetből nem tudnának oly magaslatra emelkedni, önmagok
oly kezdet ez, melynek méltán örvendhetünk, mert láthat- felett annyira uralkodni, hogy gyűlöletüket a katholicismus
juk, hogy vannak felsőbb rendű törvényhozóink közt, kiket iránt önmagokban elfojtsák, ha erőszakkal felekezeti via fusionalis szabadelvű mámor nem szédített el, hanem akik szályt, vallási háborút a k a r n a k előidézni : akkor számitunk
higgadt keresztény alapon mérlegelik a helyzetet, nem előre is a főrendiház kath. tagjaira, számitunk egyházuk,
vallásuk és hazánk iránti szeretetükre, hogy helyt fognak
akarván tudni semmit oly intézményekről, melyek nemzeállani és pedig tömören veszélyeztetett vallásuk mellett,
tünket keresztény jellegétől megfosztják.
Nagy érdeme előttünk a bizottságnak maga a tény, hogy vele együtt a hazát is megmentsék, az önző protestanhogy a polgári házasságról hallgatott ; még nagyobb azon- tismus elnyomása ellenében. A megkezdett harczban kikeli
ban, ha a hallgatást ugy fogjuk fel, mint ez valóban van is, tűnnie és reményijük, hogy ki is fog tűnni, miszerint aristohogy a bizottság hallgatott, mert nem akarta a felsőházat cratiánk nem csak névleg, de tényleg is katholikus, hogy
vallási viták szinhelyévé tenni. Ha a bizottság nyilatko- őseihez méltóan felfogva szerepét, a katholicismus védelmézott volna válaszfeliratában a polgári házasságról, minthogy ben szerzett babéraihoz u j a k a t fog tűzni. S ezt reményijük
annak ellene nyilatkozott volna, csak alkalmat nyújtott már most a felirati vita alkalmából, melynek ránk szerenvolna az ellenfél — mort ilyen is létezik — részére heves csés kimenetele biztosítani fog a jövőre is minden eshető
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győzelem ellen az ellenfél részéről, mely egy könnyen nem
fogja magát kitenni egy ujabb leveretés eshetőségének.
Egyelőre azonban a j á n l j a k kath. főrendeinknek a tömörülést éa a bizottmány tapintatos feliratának védelmét és elfogadását.
Д
Svajcx.
Különfélék. A Pius-egyletnek
e z i d e i n a g y g y ű l é s e az által vált különösen fényessé,
hogy azt a baseli. püspök ur látogatásával megtisztelte. A
gyűlés tudvalevőleg Schwyzben tartatott meg. Tárgyait az
elemi s magasabb tanügy, az uj népnevelési egylet, az iparos
tanonczokat pártfogoló egylet s a kath. sajtó ügye képezték. A legfontosabb határozat alighanem az, mely az ország
valamennyi katholikus férfi-egyletnek egy nagy országos
egyletté egybeolvasztását kimondta ; reméljük, hogy ezen
határozat a lehető legrövidebb idő alatt végrehajtatni, s a
svajczi katholikusoknak uj ellentállási erőt szolgáltatni fog ;
bár erejök megkettőztethetnék, a megfelelő bátorság s k i tartás megvolna ! Sokkal több történhetnék a jó ügy érdekeben s szent vallásunk védelmére, ha a most számtalan helyen szétforgácsoltán működő erők egy nagy, hatalmas tényezővé olvasztatnának egybe!
Más, de épen ellentétes gyűlés ugyanakkor Bern városában tartatott, hol az u. n. népegylet azon eszközök felett
tanácskozott, melyekkel a svajczi katholicismust végképen
kiirtani lehessen. Elég cynicus módon, de legalább őszintén
mondá az egyletnek elnöke, Grassmann ókatholikus, ki gyermekeit protestánsoknak nevelteti, hogy e tekintetben legjobb lesz, ha maga a medve (Bern városának czimere) tétetik püspökké.
Szóba jöttek még az uj egyházügyi törvények, melyek, mint e helyt már emiitettük, tekintettel a nem sokára
hazahivandó juravidéki katholikus papokra hozattak. E törvények oly minden vallás eillenesek, hogy még néhány protestáns prédikátort is nyugtalanságba ejtettek, kik ebbeli
aggodalmukat a népgyűlésen szóba is öntötték ; Teuscher
kormánytanácsos pedig elég vakmerőséggel rendelkezett,
hogy nyiltan kijelentette, miszerint e törvények csak a k a tholikusok ellen hozattak, a protestánsoknak semmi bajok
sem lesz; csak támogassák a kormányt a papismus elleni
harczban ; — hogy ezekre a körömszakadtáig való támogatás megígértetett, tekintve az ismeretes protestáns türelmet)
magától érthető.
A nemzottanácsi választásokra nézve, azon jelszó
adatott ki, csak határozott ,culturharczos'-okat választani,
mert, mint Gassmann mondá : „A papismus még mindig
mozog". Szép jövőnek nézünk eléje!
Mennyire buzgó tanítványai ezek a mi svajczi kulturharczosok a berlini egyházüldözöknek, mutatja azon körülmény, hogy már nekünk is saját, svajczi ,reptilienfond'-unk
van, melybe természetesen a kath. népnek adója is befoly,
de melynek feladata a katholicismus elleni irtóháborút szünet nélkül szitani, az ókatholikus mozgalmat előmozdítani s
egy sereg apostata papot élelmezni ; s mindez nyiltan történik, az ekként kiadott pénzek az állami számadásokba bevezetvék, hogy igy az erőszakhoz még a guny is csatoltassék.
A genfi nagytanács tehát mégis 67 szavazattal 8 ellen
elfogadta ama törvényt, mely az irgalmas apáczákat a k a n ton területéről kitiltja, annak daczára, hogy 40, többnyire

protestáns orvos s számos protestáns család megmaradhatásuk mellett folyamodtak a tanácshoz ; sőt, régi liberális szokás szerint vagyonuk, mely tiszta magánvagyon, egyszerűen elkoboztatott, mert a katholicismus a törvényen kivül
áll, s a. kalvinismus sem a jog, sem a becsület, sem a méltányosság szavára nem hallgat, ha alkalma nyilik, vad türelmetlenségi ingerét némileg kielégíthetni.
„Nem kell a katholikus jótékonyság" ez volt a n a g y tanácsban a napi parancs, s ez nyitja az egész üldözésnek,
mely a szegény apáczák ellen foganatosíttatott. A rideg,
meddő, szellemtelen kalvinismus vakdühös irigykedéssel
szemléli a ker. Caritásnak gyönyörű gyümölcseit, melyeket
csak a katholicismus képes teremteni, mig ő maga, zsarnoklelkü mesterének bélyegét hordván magán, mint a harpya,
a mit el nem ronthat, legalább elundokitja. A hol uralkodik,
mint péld. nálunk, ott az elsőt teszi, mindenütt pedig s mindig a másikat; — quousque tandem.

IRODALOl.
Viszonválasz Roder ur válaszára. (Vége.) Menjünk
most tovább. A zsidók fogságának helyére vonatkozólag
felhozott szentírási idézetekkel ugyan nem sok szerencséje volt Roder urnák ; mert ezen idézetekben Mesopotámiáról szó sincs, legfőlebb csak egy a sz. szövegen kivül
álló kis jegyzetkébe fogózhatik, mely még azon esetre, ha
problematicus jellegű nem volna is, sem szolgálhatna R. á l lításának támpontul. Ama jegyzet ugyanis csak azt állítja,
miszerint az Izraeliták egy része Mesopotámiába szállíttatott, más két rész pedig a sz. szöveg szerént részint Hálában
( = Kalachane, Strabo szerént a L y k u s és Tigris folyók forrásai közé eső assyriai tartomány), részint Mediában helyeztetett el. Már pedig R. műve a fogság tartományául csakis
Mesopotámiát említi és még hozzá mindkét országbeliekre
nézve, és ez az, amit mi kifogásolunk, nem pedig egyáltalán
Mesopotamiának a fogság helyeül való fölemlitése. Midőn
ugyanis a fogság tartományait nem részletezzük, akkor nem
helyes azon eljárás, ha a főtartományokat elhallgatjuk, egy
másodrendűt pedig megnevezünk; hanem inkább megfordítva kell cselekednünk, amint mi is tettünk bírálatunkban,
mondván, hogy Izrael lakosai nagyobbrészt (R. e kifejezésünket válaszában ,csakis'-nak olvassa) Assyria- s Mediába,
Juda polgárai pedig főleg Babyloniába hurczoltattak, nem
is említvén azt, miszerint e tartományok nevei, amennyiben
a zsidók fogságának helyeit jelzik, nem holmi coniecturákon, hanem egyenesen a sz. szövegnek világos [szavain
alapszanak.
Persepolis és Elymais azonosságát a magyar szöveghez mellékelt jegyzetek nem bizonyítják, hanem csak állítj á k , azon föltevésből indulván ki, miszerint a I. Makk. 6. f.
és II. Makk. 9, f. közlött események egymástól nem különböznek ; minthogy azonban ez csak ama két hely hasonlatosságán alapuló hypothesis, azért csak föltételes jelentőségű
nem pedig határozott bizonyosságu a reá épített azon tétel
is, hogy P. és E. egy és ugyanazon város különböző elnevezései. Mi azt gondoltuk, miszerint R. urnák sikerült, történelmi uton kideríteni P. és E. azonosságát, azért k o c z k á z tattuk birálatunkban e kérdést: „Honnét tudja ezt szerző,
hogy ily apodictice beszél" ?
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Sz. Pál Arábiábani tartózkodásának tartamára vonatkozólag az R. ur által idézett kettős jegyzetnek l-ső része
semmit nem mond, 2-ik része pedig nélkülöz minden alapot. Hisz Gal. 1, 17. világosan mondja az apostol, miszerint
ő Arábiába ment, onnét pedig, nem emiitvén az ott töltött
idő tartamát, visszatért Damaskusba, innét pedig (18. v.), 3
esztendő múlva, ismét Jeruzsálembe ment. A 18. vers-ben emiitett 3 esztendőt tehát az apostolnak legfölebb Damaskusban, de semmiesetre csupán Arábiában való időzésére lebet
vonatkoztatni ; az értelmezők közül azonban legtöbben sz.
Pál megtérésétől számítják e 3 évet, mely nézethez mi is
csatlakoztunk bírálatunkban.
Az egyiptomi csapásokat a fenemiitett magyar kiadás
jegyzete természeteseknek mondja, tehát azoknak csuda folytán történt létrejöttét tagadja. Meg nem foghatjuk, mikép
csúszhatott e kiadásba ily rationalisticus szagú állitás, holott azok, kik annyira rövidlátók, hogy ama csapásokban a
természetfölötti jelleget felismerni nem képesek, a sz. Írásban számtalan helyet találhatnak, hol azok egyenesen csudáknak neveztetnek ; igy pl. II, Móz. 3, 20 ; 9, 4 ; IV ; Móz.
34, 11 ; II. Ezd. 9 , 1 0 ; Ap. Cs. 7, 36. stb. Midőn tehát tapasztaljuk, miszerint a sz. irás mellé csatolt ilyetén jegyzet még
egy kath. papot is annyira zavarba hoz, hogy ez ama csudáknak természetes eseményekké való leszállítását a sz.
írással ellenkezőnek nem tartja, holott még az egyiptomi
bűbájosok is kénytelenek voltak felkiáltani F á r á ó előtt :
„Az Isten ujja ez !" (II. Móz. 8, 19.), midőn továbbá az
ezen események szinhelyéről távol eső bálványimádó G a baoniták is, és pedig több mint 40 év múlva, Jehova mindenható erejének nyilvánulását rettegés közt látták azokban, — midőn, mondjuk, ezt sajnálattal tapasztaljuk, önkénytelenül is azon óhaj tolul előtérbe kebelünkben : vajha
a többször emiitett magyar fordítás, mielőtt uj kiadást látna,
a hozzá mellékelt jegyzetekre nézve szakférfiak beható bírálata alá bocsáttatnék !
Hogy azon keresztények, kikhez sz. Péter l - s ő levelét intézé, a kereszténység fölvétele előtt nem mindnyájan
zsidók, hanem részben pogányok is voltak, hogy tehát az
apostol ezen levelét egyáltalán az 1, 1. megnevezett tartományokban lakó keresztényekhez küldé, erre nézve hogy
hosszak ne legyünk, egyszerűen utalunk Márkfi Introd. II.
r . 104. §.-ra.
A héber hónapokra vonatkozó számítási mód nem a
sz. írásban, hanem csak a jegyzetekben van ugy eléadva,
mint R. müvében. Pedig ama jegyzetekben hibásan van az
eléadva, azért nem lehet az helyesen közölve R. müvében
sem. A helyes felfogást kifejeztük már bírálatunkban ;
mellette harczol maga a szent szöveg. Ugyanis IV. Móz.
28, 11. olvassuk a héberben : "D2 v uj"in
( = hónap-

Olvassa el csak azon könyv kettős czimlapját, és állításomat igazolva látandja, de még világosabban láthatná, ha
Gratz csupán saját neve alatt kiadott munkájának előszavát olvasná. Allioli t. i. Landshutban 1844. egy két kötetes
munkát adott ki ily czim alatt : „Handbuch der bibi. Alterthumskunde", melynek politikai részét ő maga, a vallásit
Haneberg, a házi szokásokra vonatkozó és a földirati részt
pedig Gratz irta. A földirati rész képezi a 2 - i k kötetet, ez
tehát egészen Gr. dolgozata ; de azért a szerző e müvét
ugyanazon évben s nyomdában, sőt ugyanazon betűkkel s
lapszámmal, a czimlapon és előszón kivül rajta mitsem v á l toztatva, saját neve alatt is közrebocsátotta.
Befejezzük sorainkat azon őszinte óhaj kifejezésével,
hogy azon esetre, ha R. ur válaszának végszavai teljesedésbe mennek, az általa kiadott mű, tekintve az abba f e l vett t á r g y a k czélszerü választékát, minél szélesebb elterjeDr. В. А.
désnek örvendhessen.

VEGYESEK.

= Figyelmeztetjük t. olvasóinkat ngos dr. Nogáll kanonok urnák mai számunkban olvasható két rendbeli közleményére. Mint egyike a legfontosabb mozzanatoknak, melyeket a magyar katholikus hittudomány s tanügy terén napjainkban registrálhatunk, megérdemlik ő ngának eme legújabb müvei, hogy általános s méltányló figyelemmel fogadtassanak.
— Egy porosz királyi ,Cabinetaordre' ujolag is meghagyja az ezredparancsnokságoknak, hogy a házasságra
lépő altisztek szigorúan odautasitandók, miszerint a polgári
bejegyzéssel be nem érve, egyházilag eskettessék meg m a gokat. Ezen már most másodizben kiadott Cabinetsordre
azt mutatja, hogy ő felsége igen kevésre becsülheti az általa legkegyelmesebben aláirt törvényt, mely a polgári h á zasságot behozta, s az egyházi esketést feleslegesnek declarálta. Hogy ne tiszteinők az olyan hatóságot, mely a következetesség s a meggyőződés bátorságának ily fényes példáit
a d j a ? — Ismételt meghazudtolások daczára is egyre megujul azon hir, hogy a legközelebb összeülendő német-birodalmi tanács a jezsuita-törvényt', azaz valamennyi szerzetesnek elűzését az egész birodalomra terjesztendi ki ; csakhogy az idevonatkozó indítványt nem a kormány, hanem
egynehány ad hoc felbérelt liberális képviselő teendi.
— Érdekes, s a németországi viszonyokra nézve igen
jellemző végrendeletet csinált a bochumi bányatársulat körülbelül hat hét előtt meghalálozott igazgatója, Meyer J a kab, kinek összes hátrahagyott vagyona félmillió tallérnál
többre becsültetik. Ennek haszonélvezetét, mig él, özvegyére hagyván, ezentúl oly módon rendelkezett, mely azt
: T
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mutatja, mennyire irtózott a becsületes ember attól, mit az
jaitok kezdő napjain); — a L X X - b a n : „ K a i év raXq egyházi vagyonnak .állami kezelésének' neveznek. Összes
veo^jjviai^ ( = a hold megújulásaikor); a Vulgatában : vagyonát ugyanis a következő püspökségekre hagyta, de
„In calendis" ; a m a g y a r b a n : „A hónapok első napján". azon feltétel alatt, s addig, ha és a meddig „római-katholiAmit tehát a L X X újholdnak nevez, azt az eredeti latin és kus egyházi kezelés" alatt állanak. A legelső örökös a padermagyar szöveg a hó első napjának mondják, tehát újhold — horni megye, [a végrendelet ezelőtt három évvel készült] de
a hó l - s ő napja. Ugyanily értelemben nyilatkoznak oly miután az jelenleg ,állami kezelés' alatt áll, következik a
celebritások is, minők: Lamy, Tirinus, Jahn, Philippson, münsteri s ezután a kölni megye. Ha ezek is állami kezelés
alá kerülnének, következik a mechelni megye Belgiumban ;
Dankó, Scholz.
Végre R. ur bírálatunk azon észrevételével szemben, ott is netalán ugyanazon körülmény állván be, a lyoni, s ha
hogy az általa kiadott mii nagyobbrészt nem egyéb, mint Francziaországban is valamikor az ,állami kezelés' találna
Qratz munkájának kivonatos fordítása, megjegyzi, misze- divatba jönni, a westmünsteri érsek ; sőt az óvatos végrenrint ő Gratzot nem is ismeri, hanem Allioli szolgált neki delkező még ezzel sem érte be, hanem azon esetre, hogy még
vezérfonalul. E r r e azt válaszoljuk, hogy ő Gratzot, a müvet, Anglia is ugy tenne a katholikus egyházi vagyonnal, mint
igenis jól ismeri, de Gratzot, a szerzőt, nagyonis félreismeri. most a poroez Protestantismus, azt határozta, hogy akkor a
Ugyanis ha Budapesttől nem választana el minket oly nagy paderborni püspök személyesen legyen az általános örökös,
távolság, négyszemközt megsugnók R. urnák, miszerint az, ki azonban köteles leend, az egészet a Bonifacius-egylet
mit ö Allioli müvének tart, nem egyéb mint Gratz müve. czéljaira forditani.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károlys

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.
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A veszprémi székesegyh. káptalan saját és a keseredett rokonok nevében mélyen szomorodott szivvel jelenti
NAGYMÉLTÓSÁGÚ S FŐTISZTELENDŐ

RANOLDER NEP. JÁNOS,
v e s z p r é m i

m e g y é s

p ü s p ö k ,

cs. és kir. valóságos belső titkos tanácsos, a magyar királyné kanczellárja, ő szentsége a római pápa trónállója, a jeles vaskorona
rend I. oszt. vitéze, római nemes polgár, a hittudományok bekebelezett tudorának

élete 70-dik, püspöksége 26-dik évében, folyó évi szeptember 12-kén reggeli 9 órakor a haldoklók szentségének ajtatos felvétele után, rövid betegség következtében történt csendes elhunytát.
A boldogult főpap hideg tetemei f. évi szeptemberhó 15-én a székesegyházban 9 órakor tartandó
gyászos szentmise és beszentelés után, az alsó-városi temetőben, családi sírboltban fognak örök nyugalomra
letétetni.

Az örök világosság fényeskedjék neki!

Egyházjogi aphorismák.
(Folytatás.)

sem nem huz, hanem tudva, h o g y a halandók léikéiről Istennek beszámolni köteles, megteszi mindazt,
amit ennélfogva tennie kell. H o g y ebben a hivatásának természete által szabott k o r l á t o k a t át ne
lépje, h o g y működése más jogkörébe való átcsapássá ne váljék, h o g y k o r m á n y z a t a zsarnoksággá
ne fajuljon, arról maga a Mindenható gondoskodik,
s itt tehát ismét azon dogma előtt állunk, h o g y
Krisztus az ő egyházával van mindennap, világ
végezetéig.

Az eddig felhozott okok és érvek t a l á n elégségesek arra, h o g y minden k a t h o l i k u s emberben, ki
még az egyház isteni küldetésében hisz ; azon meggyőzó'dést érleljék meg s tegyék m e g i n g a t h a t l a n n á ,
h o g y az egyház mindezen követeléseket csak azért
teszi, mert hoteles azokat tenni, s mert ha nem tenné,
Krisztus m e g h a g y á s a ellen vétkeznék. Nem uralom- sem nyereségvágyból teszi ezt, hanem egyszeT é n y l e g azonban az egyház hatáskörét soha
rűen a vett megbizatást, hivatalos kötelességét tel- sem lépte át. Nem mondhat le minden i r á n y t a d ó
jesiti, mint a k á r m e l y i k halandó ember, a kinek hi- befolyásról az iskolai ügyekre, de távol van attól,
vatala van, s a ki kötelességének tudja a hivatalá- h o g y kizárólagos befolyást követeljen, kivévén az
val j á r ó teendőknek pontosan s lelkismeretesen ő különleges szakiskoláira, s oly országokban, hol
megfelelni. Az e g y h á z ebbeli ténykedése s fárado- teljes tanszabadság létezik, azon iskoláki-a, t a n - s
zásaiból semmiféle a n y a g i hasznot sem nem vár, nevelő intézetekre nézve, melyeket maga alapit s
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tart fenn. H a az egyháznak az lenne szándéka,
liogy a maga részéről az államtól minden befolyást
minden iskolára egyszerűen elvitasson, akkor a
Syllabusnak múltkor idézett 45. s 47. tételét egészen másképen kell vala fogalmaznia. Ugyanezt a
freiburgi érsekhez intézett pápai leiratból is következtethetjük, melyben a szentatya egyéb okok mellett azon fontosságra is hivatkozik, melylyel az iskola az egyházra nézve bir, s mely miatt ez utóbbinak követelnie kell, hogy az őt megillető befolyás
élvezetében meghagyassék. Ezen érv másrészt az
állam mellett is szól, melyet szintén fontos érdekek
fűznek az iskolához, mint ezt ugyané leirat is emliti, világos jeléül annak, hogy a szentatyának korántsem volt szándéka, ezen oly nagy horderejű
kérdést csak ugy egyoldalulag tárgyalni s az egyház
érdekében kizsákmányolni ; de nem is tehette.
T u d j u k ugyanis, hogy az államnak is van, mit
télteni az iskolától, csakúgy mint minden más intézménytől ; tudjuk, hogy érdekében fekszik, a fiatal
nemzedéket, mely a a jövő állama, oly tulajdonokkal s ismeretekkel felruházva látni, melyek annak
tagjait majdan hasznos állampolgárokká teendik. De
ha ezért befolyást igényel az iskolára, még nem következik, hogy az kizárólagos legyen; ismerje jogának határait ő is, ugy mint az egyház. Érdeklődjék az iskola körül, pártolja, virágoztassa fel ; de
h o g y maga csapjon fel nevelőnek, ahhoz nincs hivatása, nincs joga.
A pogány államban ez másként lehetett és
volt is. Ez következetlenség nélkül, már mint pogány
állam tehette, hogy a fiatalságot maga nevelte, valamint még azt is tette, hogy megszabta, minő
gyermekeket szabad életben hagyni, s a gyengéket
halálra itélte, nehogy ,haszontalan 1 államtagok válj a n a k belőlök. De a keresztény állam, mely a család jogát tiszteletben tartja, vagy legalább, mert
keresztény, tiszteletben tartani köteles ; soha sem
helyezkedhetik Saint-Simon álláspontjára. A maga
illetékességének körén belül is az állam igen terjedelmes befolyást gyakorolhat az iskolára, annélkül, hogy az egyházzal összeütközésbe jöjjön ; mely
csak akkor támad, ha ő maga doctrinair-absolutisticus velléitásokkal lép fel, s oly térre csap át,
melyen becsülettel s haszonnal működnie lehetetlen.
Elméletünk tehát az, hogy a gyermekeknek
nevelése, s annak főeszköze, az iskola, voltaképen a
család ügye s dolga, melyre az egyház s az állam,
mindenik a maga hatáskörén belül s méltányos
jogigényeihez képest megfelelő befolyást gyakorol-

nak. Hogy e közös befolyás gyakorlatilag zavart
ne szüljön, mindegyiknek kötelessége a modus vivendi felett becsületesen s méltányosan alkudozni.
Előlegesen s elméletileg általánosan érvényes határvonalt, megállapitani, azért nehéz, ha nem lehetetlen ; mert a legtöbb a helyi s időszerinti körülményektől függ, s épen ez mutatja hibás voltát mindazon doctrinair okoskodásoknak, melyek hazug,
vagy legalább is alaptalan,úgynevezett,alapelvek'bői indulva ki, oktalan igazságtalanságnál egyebet sem tudnak létrehozni.
Ezen alkudozások közt igen figyelemre méltó
mozzanatul az alsóbb s felsőbb oktatás közti különbség is mutatkozik ; de midőn azt mondjuk, hogy
az egyház nagyobb befolyást követel magának az
alsóbb oktatásra mint a fensőbbre, nem a n n y i r a
a t a n a n y a g jön tekintetbe, mintha az egyház nem
merne, vagy képtelen lenne a magasabb oktatással
szemben is érvényesíteni m a g á t ; mint inkább az
időrendi egymásután ; amennyiben az egyház azért
követel magának nagyobb befolyást az alsóbb oktatásra, mert abban az egyén oly korban részesül,
midőn külső benyomások iránt legfogékonyabb, s
midőn ezek a legmélyebben, legmarandóbban nyomódnak, vésődnek be lelkébe ; tehát oly korban,
mely a jellem képzésére s egész életén át való irán y á r a a legdöntőbb. A magasabb oktatást pedig,
mint későbbit, oly korban kapja a fiatal ember,
midőn vallási s erkölcsi tekintetben már bizonyos
i r á n y n y a l bir, melyet — értem a jó irányt, melyet
feltételezek
csak tovább fejleszteni s megerősiteni kell benne, mi könnyebb mint az első alapot
letenni, s miben már nem annyira a nevelési, mint
inkább az oktató tevékenység, a momentum intellectuale az uralkodó, de nem az egyedüli, mit jól kér ü n k szem előtt tartani ; amiért is megengedjük,
hogy a magasabb oktatásra gyakorlandó befolyása
az egyháznak különbözzék attól, melyet az alsóbbra
fejt ki, de nem engedjük meg soha, hogy az ott is
valaha egészen megszűnjék.
Mondtuk ezekkel, hogy az egyház nem ellenzi,
ha a magasabb, főleg az egyetemi oktatásnak vezetése kiválólag az állam kezei közt legyen, kivévén
ott, hol magánjogok az ellenkezőt követelik; de azért
még sem engedheti meg, hogy ebbeli befolyása kizárólagosan a hittani szakmára szorittassék, s a
többi tanszakokból egészen kizárassék. Bármily
nehéz legyen itt a méltányos egyezkedés, ha az állami közegek ugyanily bölcs mérséklettel fognak
a munkához, mint az egyháziak, lehetetlen, hogy
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az ne sikerüljön — csak józanság s jóakarat legyen mind- felekezeti alapon nem szerveztetnek ; akkor a katholikus ta két részben.
nuló a maga vallásának megfelelő tudományos világnézeMindenek előtt azt követelheti az egyház, hogy igaz- tet a katholikus egyetemeken találhatja ; a protestáns pedig
ságtalan megtámadások s sértések ellen biztosittassék a kö- keresse a protestáns tudományos álláspontot, ha van olyan,
zép s magasabb tanügy egész terén. Még a ,legszabadelvübb' a hol neki tetszik.
cultusminister sem engedi meg monarehiai államban — felEgészen más az egyháznak a népiskolához való viszoteszszük — hogy az egyetemi tanszékekről a köztársasági nya. Ennél a nevelő mozzanat tulsulylyal bir a tanitó felett.
államforma dicsértessék s a monarehiai megtámadtassék, A gyermekkorban tapasztalt összes benyomások, követkegyaláztassák ; — váljon a keresztény egyház, melyhez, bár- zőleg a vallás-erkölcsiek is, mélyebbek s marandandóbbak,
mily ,felekezetnélküli' legyen is az állam a fictio szerint, mint a melyek későbben gyakoroltatnak az egyénre, de
mégis a polgároknak óriási többsége tartozik, — váljon ezen azért a szellemi emésztés is, ha szabad e kifejezést használni,
egyház nem tarthatna hasonló kíméletre igényt s számot ? gyengébb itt, mint a felserdült korban, amiért is a tananyag
Váljon, amelyet magának követel, ugyanazt a biztosítékot terjedelmileg szűkebb korlátok közt kell, hogy maradjon s
nem lenne-e köteles az állam, minden jognak e született vé- főleg nem annyira mint puszta elmélet, mint inkább mint az
dője, a többi, jogosan fenálló intézményeknek is nyújtani ? . életnek gyakorlata csöpegtetendő a fiatal szivekbe. Minden
,.Nem'-mel e kérdésre, ugyhiszszük csak a legkiáltóbb rész- gyermeket vallásossá s erkölcsössé kell neveíni, de nem
rehajlóság felelhetne.
mindegyiket tudóssá is. A tanításnak netaláni fogyatkozáDe az egyház még ezen negatív befolyással sem fogja sai későbben helyrepótolhatók, de a mi nevelés tekintetében
beérhetni, hanem mindig s folytonosan a tanulmányoknak elmulasztatott, az igen nehezen üthető helyre. Nincs erkölcs
oly rendezését s szervezését fogja óhajtani, kérni s sürgetni, vallás nélkül, s az ész kiképzése jámborság nélkül csak vemelynek keretén belől a keresztény vallás is érvényesülhet. szedelmes. Azért nagyon csalódnak, vagy talán igenis jól
Mennél nagyobb a profán tudományoknak haladása, annál számitanak azok, kik azt hiszik, hogy elég néhány órát enégetőbb szükséggé válik az egyének vallási ismereteit is meg- gedni hetenkint a katechetának ; — nem tehet az sommit,
felelőleg fejleszteni. Váltig emlegetik a tudomány s a keresz- ha a többi tananyagot vallásellenes, vallástalan, vagy akár
tény kinyilatkoztatás közti állítólagos ellentétet s ellensé- csak közömbös szellem is lengi át ; mert ez által az érzékeny
geskedést. Erről a tudomány, az igazi tudomány nem tehet, gyermeki szivben az ellenmondás magva hintetik el, mi még
de tehet igenis a tudomány hiánya, más szóval, s gyengédeb- sokkal vészesb hatású, mint a magasabb tanitásban a valben fejezve ki a dolgot: a különféle ismeretkörök közti egye- lásnak akár teljes elmellőzése is ; mert itt a fiatal embernek
netlenség, a harmonious kiegyezkedés hiánya okozza e látszó- már érettebb Ítélete s talán már vett, határozott iránya
lagos ellentétet. Nem csak az szerves anyagi, hanem a szel- sokat pótolhat, mire az éretlen gyermeki elme képtelen,
lemi életben is történik, hogy a fejlődésbeni hátramaradás ugy, hogy itt a vallásnak elhanyagolása annak megtámaelőbb utóbb halállal végződik ; az elmaradó rész még eme dásává, az indiíferentismus hirdetésévé válik, minek káros
gyengébb, silányabb állapotában sem képes fentartani magát, hatása beláthatlan.
hanem a többinek tultenyészése által csakhamar végkép megAzt mondják ugyan, hogy maga az állam sem akarja
öletik. Igy van az a szellemi életbon is, az egyén pedig, mely- az iskola elvallástalanitását, hanem ellenkezőleg azon van,
ben ez történik, észre sem veszi, hogy mig ismeretei egyfelől hogy a fiatalság vallás-erkölcsös nevelésben részesüljön. De
egyoldalulag gyarapodnak, addig másfelől nagy hézagot erre ő a legjobb akarat mellett is képtelen, miközben mint
hagynak : sőt az ember, mint a tapasztalás mutatja, mindig legnagyobb akadály, legalább katholikus felfogás szerint a
hajlandó, a tudomány egyik ágában netán tett előmenetelét missio, az isteni küldetés hiánya mutatkozik, melyet Kriszugy tekinteni, mintha ez a tudományok egész összletére, a tus Urunk, az emberi nem vallás-erkölcsös nevelését illetőtudás egész körére terjedne ki, s mivel keresett ügyvéd, vagy leg anyaszentegyházára s nem az államra ruházott. Ha tehát
hires orvos, azt hiszi, hogy már most a hittanhoz is ért, mintha az állam csakugyan elég jóakarattal bir, hogy a vallásos
a nagy csillagász nem lehetne egyúttal igen gyarló nyel- elemet az iskolában fentartani akarja, akkor erre az egyevész, vagy a lángeszű hadvezér béke idején felette silány düli czélirányos eszköz az egyházi befolyásnak pártolása s
zenész; — pedig ez igy van; s a haladás az egyik téren ko- támogatása. Nem is képzelhető oktalanabb cselekvés, mint
rántsem biztosítja azt a másikon is. De hát hol van az a az iskolának úgynevezett emancipatiója az egyházi befolyás
halandó, a ki önnönmagát kellőkép s eléggé isméimé ? !
alól, miből, a szentatya bölcs szavai szerint, a keresztény
A szellemi haladás emez aránytalanságában s az szellemnek mindinkábbi eltűnése származik a népek sziveiegyéni vallási tudat ebből származó elgyengülésében kere- ből, ezzel pedig az összes, tekintélyen alapuló, társadalmi
sendő oka azon sajnos tüneményeknek, melyeket a maga- rend iránti érzék is elenyészik, ugy hogy oly államférfiak,
sabb tanulmányok elkereszténytelenitő hatásának következ- kik az iskolakérdést az egyház ellenére döntik el, politikaiményeiül felpanaszolni szoktunk. Egyetemeink mai állapota lag is hibát követnek el ; mert az általok mindenhatónak
mellett pedig azoknak polgárai a legjobb akarat mellett sin- hirdetett állam alapjait épen ők ássák alá.
csenek azon helyzetben, a tudományok egész mezején egyönEzért itt is mondhatjuk, hogy vagy nagyon csalódtetű előmenetelt tenni ; az ,universitas scientiaruml-ró\ szó nak, vagy — s ezt inkább hiszszük, nagyon jól számitanak
sem lehet, hanem mindenütt az egyoldalúság s a félszegség, azok, kik az iskolát elkereszténytelenitik. Demagógjaink jól
minden vészes következményeikkel uralkodnak, mely ba- tudják, mit csinálnak, de az egyház is tudja s érti, mit akarjon nem lehetend segiteni mindaddig, mig az egyetemek is nak ezek, azért a közelgő s aligha elkerülhető harczban nem
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fog engedni, de nem is engedhet, s e harcz kimenetelétől függend a kereszténységnek fenállása mind azon országokban,
melyekben vivatik, a kereszténységgel pedig bukik azoknak társadalmi léte is ; — kereszténység nélkül nincs civilizált társadalom, ker. iskola nélkül nincs kereszténység !
De már elég is volt az iskoláról, átmegyünk másra.
(Folyt, köv.)

Részletezések.
(Folytatás.)

A statushatalom akár családi viszonyból, akár társas
szövetkezésből, akár hóditásból származott legyen, közvetlen mindenkor emberi eredetű ; de közvetve Istentől, mint a
csend, béke, nyugalom, társas élet és vagyonbiztonság után
sóvárgó emberi természet alkotájától veszi eredetét. Kitűzött
czélja nem lehet más, mint a társadalom földi, külső jólétét
s bátorságát fentartani s előmozditani. A czélhoz vezető eszközei szintén csak külsők, földiek és nem ritkán kényszeritők lehetnek; mert — ha büntetéstöli félelemből tartják is
meg a polgárok a törvényt, a status czélja el van érve.
Az egyházhatalom közvetlen isteni eredetű; mert ez
nem embertől, hanem Jézus, valóságos Istentől veszi eredetét. 0 maga hivá meg az embereket égi vallásának követésére, (Mát. II., 28—30.) a benne hivőket maga köré gyüjté,
társasággá — külső látható társasággá alakitá ; önválasztotta pásztorokat, apostolokat adott nekik ; ugy, hogy méltán
mondhatá : „non vos me elegistis, sed ego elegi et constitui
vos !" „én választottalak és rendeltelek titeket, nem ti engemet" ! (Ján. 15,16, 19. Márk. 3, 13—19. Kolos. 3,12.
Gral. 1, 1.) Mivel pedig látható társaság soha fenn nem állhat kormányhatalom nélkül ; Jézus is, kinek hatalom adatott mennyben és a földön, rendele anyaszentegyházában,
(melyet hegyen épült s mindenki által látható városhoz,
nyájhoz, akolhoz, testhoz stb. hasonlitott) az ö teljhatalmához hasonló egyházhatalmat. (Mát. 28, 18. Ján. 20, 21.) sat.
Es e hatalmat nem ruházta például sem Pontiusra, vagy
Herodesre, sem az akkori világ urára Tiberiusra ; hanem önválasztotta apostolaira. Ezeket küldé a világra tanitani,
(Márk. 16, 15. Máté, 28, 19. II. Kor. 5, 18—20.) a szentségeket kiszolgáltatni, (Mát. 28. Luk. 22, 19. Ján. 20, 33. I.
Kor. 4, 1.) kormányozni, vagyis czélszerüleg rendelkezni,
intézkedni, törvényeket szabni, a tanokat és erkölcsöket
megbírálni, a határozatokat végrehajtani, a vétkeseket megfenyíteni, büntetni. (Mát. 18,17, 18.16,19. Ján. 21, 15.) sat.
Hogy pedig az általa égből lehozott hit, remény és szeretet egysége a világon szétágozó anyaszentegyházában mindenkor fentartassck, központi egyházfőt, pápaságot alapított. (Ján. 20. Ef. 4, 4—6. I. Kor. 12, 12, 13.) stb. Még J é zus a földön vala, önmaga volt egyháza testének látható
feje, pápája. (Cf. 1, 22. Koloss. 1, 18.) Felmenvén mennybe,
maga helyett az anyaszentegyház látható fejévé, kiben a
világon elszélyedt apostolok és püspökök összpontosulnának,
rendelé Péter apostolt s ennek törvényes utódait, a római
pápákat. (Mát. 16, 1, 5—19. Ján. 21, 15—17.) stb. Egyszersmind, a tanok, kegyszerek, rendeletek épen tartásának
tekintetéből ; egyházhatalmát hit- s erkölcstanitásaiban és
rendeleteiben hibázhatlansággal ruházta fel az égi Mester,
ígérvén apostolainak s azok utódainak, hogy velők van min-

den nap a világ végéig. (Mát. 28, 26.) És, hogy az atya az
ő kérésére elküldi nekik a vigasztaló szent lelket, az igazság lelkét, ki velők marad és bennök fog lakni. (Ján. 14,16,
17. Ef. 4.) stb. Ennek kapcsán a pokol kapuin, az egyház
üldözőin veendő folytonos diadaltól is biztosítván őket; (Mát.
16, 18.) és meghagyván követőinek, hogy az apostolok tanításainak oly hitelt adjanak, mint az övéinek, mert „qui
vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit". Es ki az
anyaszentegyházat nem hallgatja, pogány és vámszedő.
(Mát. 8.)
Az apostolok a rájok ruházott egyházhatalom isteni
eredetéről meglevén győződve — az irás szerint — gyakorolták is tanitói, szentségkiszolgáltatói <!s kormányzói hivatalukat. (Márk. 16, 20. Ap. cs. 2, és 4, 1. II. Kor. 5,18 —
20. I. Kor. 4, 1. Ap. cs. 15, 28. I. Kor. 5, 3.) Utódaiknak is
szívökre kötvén, hogy : „Vigyázzanak magokra és a nyájra,
mely fölött őket a Szentlélek püspökké rendelte ; tanítással,
példával, szentségek kisáfárlásával s más istenes szertartásokkal és rendeletekkel legeltessék a nyájat, intsék, fenyítsék őket minden hatalommal". (Ap. cs. 20,28. I. Pét. 5, 1 —
4. Tit. 2, 15.) stb. Midőn pedig a földi hatalmasok őket egyházi fenhatóságuk gyakorlásában erőhatalommal gátolni
akarák — ők, az apostolok efféle tilalmazásokkal nem gondoltak, mondván szent Péterrel és Jánossal : „Magatok ítéljétek meg, váljon Isten színe előtt helyes legyen-e titeket
inkább hallgatni, hogy sem az Istent (Ap. cs. 4, 19.) Istennek inkább kell engedelmeskedni, hogy sem az embereknek". (Ap. cs. 5, 29.)
Tehát az egyházhatalom czélja lelki, mennyei ; a czélhoz vezető eszközei is lelkiek. Ezekhez képe3t : az egyházhatalomnak, vagyis a római pápa főnöksége alatti püspökök
ősszegének köre, a széles világon elterjedő kath. egyház híveit tanitani, szentségekkel ellátni, egyéb más lelki eszközökkel isteni félelemre, vallásosságra, erényes életre vezetni,
hit- és erkölcstanra vonatkozólag, teljhatalommal bíráskodni,
Ítélni.
(Folyt, köv.) Gundy Mihály, esp.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest3 szeptember 15. A k e r e s z t é n y c i v i l i s a t i o . Amit a liberális lapok kedvtelve hirdettek, hogy a felsőházban a trónbeszédre adandó válaszfeiirat alkalmával
felekezeti vitatkozás fog történni, e jóslat teljesületlen maradt. Sem Vay báró, sem Radvánszky főispán ur nem szerezte meg a liberalísmusnak, ami felett csudálkozunk, az
örömet,hogy alkalma legyen orgánumaiban dicsénekeket zengedezni ama pártnak, mely lesve lesi a törvényjavaslatot a
polgári házasságról, az állam és egyház közti viszony .rendezéséről'. Nem volt felekezeti vita, nem volt szó a polgári
házasságról, szóval nem volt botrány, mit annyian hajhásznak és nehezen várnak; a trónbeszédre adandó felsőházi felirat elfogadtatott egy szó ellenmondás nélkül, és igy teljesült, amit óhajtottunk és reménylettünk, hogy a felsőház
feladatának magaslatára fog emelkedni, inkább fogja azt
tekinteni, ami a hazának javára fog szolgálni, mint ami népszerűségét emelné, de a haza erkölcsi jólétét koczkáztatná.
Nagy nyereség már magában véve is a mi nézetünk
szerint, hogy, mint emiitők, az óhajtott felekezeti vita elmaradt ; de még nagyobb és pedig üdvösen nagyobb a nyereség
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abban, ami mondatott. Beismerjük, bogy a felsőház mind az osztják a liberalismus elveit, hanem megvannak győződve,
ideig, mig csak Sennyei báró ki nem tűzte a conservativ hogy a nemzet műveltségét, boldogságát csakis a kereszzászlót, hogy többet ne mondjunk, csaknem némán nézte, ténység elveinek alapján lehet létesíteni.
A magyar nemzet missiójának hangsúlyozása a ker.
mikép rombol a liberalismus hazánkban politikai, ugy mint
vallás-erkölcsi téren. Világi főuraink részéről legalább is civilisatio terjesztése érdekében, meg vagyunk győződve, oly
apathia volt az, amit tanúsítottak a kereszténység iránt, hurt pendített meg, mely visszhangozni fog minden jóravaló
mintha őket a kereszténység, a katholicismus nem is érde- magyar ember keblében. A nemzet megfogja érteni a főrenkelné, alig, hogy egy hang emelkedett soraikból azon elvek dek szavait, és épen azért vissza fogja elméjébe idézni a
védelmére, melyek alapján hazánk a keresztény európai tár- multat, össze fogja hasonlítani a jelennel, látni fogja az öszsadalom tagjává felvétetett és magát fentartani képes volt szehasonlitásból, hogy missiójától idegen, avval ellenkező
irányban vezették, fel fogja ismerni, hogy az minden nyoa mai napig.
Nem találgatjuk, hogy mikép, mikép nem történt, mily morának forrása, jeleníteni fogja magának a jövőt, melyet
tényezők okozták, elég az hozzá, hogy a felsőházban ma a liberalismus készíteni akar számára, polgári házasságával,
már oly részről is halljuk a magyar nemzet keresztény mis- az egyház elválasztásával az államtól, és be fogja látni,
sióját emlegetni, mely tudtunkkal nem tartozik a conserva- hogy valamint már a közel mult a liberalismus hátrányára
tiv párthoz, és ez az, amit mi nagy nyereségnek tartunk. A üt ki, ugy a készülőben levő jövő még inkább elüt azon
felsőházban kimondatott, és szó nem emelkedett ellene, hogy missiótól, melyet a főrendek mint olyat constatáltak, melyet
a magyar nemzetnek a keresztény civilisatio létesítésében a nemzet a Gondviseléstől nyert.
missiója van. Szögyényi-Marich László ő méltósága a trónE pillanat bekövetkezése önmagától érthetőleg nem
beszédre adandó válaszfelirat ajánlása érdekében tartott be- egy napon fog történni, de bármikor következzék is be, az a
szédében, mindazon feladatok teljesítését, melyek a jelen libex-alis politika halálát fogja jelezni, melyet a nemzet józan
országgyűlés elé vannak tűzve : a pénzügyi kérdés megol- önbelátásán kívül, kimondjuk, hogy nem az alsó-, hanem a
dását, az ország anyagi és szellemi jólétének felvirágozta- felsőháznak köszönhetend, mint hol széttépetett a hazugság
tását, hazai intézményeink fokozatos fejlesztését stb., vég- szövevénye, mintha a nemzet missiója lenne liberálisnak
eredményben azért óhajtja mielőbb végrehajtatni, hogy lenni, hol figyelmeztetve lett a nemzet régi dicsőségére és
mindezek közreműködésével „a magyar nemzet a keresz- nagyságára, melyet keresztény missiójának teljesítése által
tény civilisatio terjesztésének müvében nyert európai kül- vivott ki magának, hol végül a nemzet, mint azt a nyilatdetését sikerrel teljesíthesse".
kozat után különösen hiszszük, mindenkor támaszra fog
találni,
hogy ker. missióját betölteni képos is lehessen.
A lapok, melyek Szögyényi-Marich László ő méltóságának szavait közlik, hozzá teszik, hogy a főrendek a fenA nemzet küldetésének eszméje ugy, amint az máitebb idézett szavakat élénk tetszéssel fogadták. Mi részünk- régen nem történt, a felsőházban ismét kifejezésre talált, az
ről ez élénk tetszést visszhangoztatjuk ugy az érdemes szó- első lépés megtörtént, a kifejezés, hogy a magyar nemzet
nok, mint a méltóságos főrendek irányában, mert szeretjük missióját a keresztény civilisatio terjesztése képezi .parlahinni, hogy a méltóságos főrendek a mondott szavaknak mentképessé' tétetett. Rajta tehát, a megkezdett nyomon
horderejét ugy önmagokban, mint a liberalismussal szem- tovább kell haladni, a nemzetben ez eszmét annak a parben felismerve, a keresztény civilisatio eszméjének érvénye- lamentben többszörös hangsúlyozása által fel kell kelteni és
sítése mellett, a liberalismus ellen határozott álláspontot fog- táplálni, s hogy missióját teljesíthesse, nem csak a kereszlaltak el, mely mellett küzdeni, melyet fentartani élénk tet- tényellenes törvények alkotását kell megakadályozni, hanem
szésük kifejezésével kötelezték magokat, ugy a törvényho- positive oly törvényeket kell hozni, melyek a nemzet miszás terén, mint társadalmi életben létező nagy hatású befo- siójának teljesithetését előmozdítsák, s ekkor el lehet monlyások által.
dani, hogy Magyarország lesz, de különben nem.
A
Régen vártunk mi hasonló, reményijük mondhatjuk,
Pest. V é l e m é n y a z e g y h á z i j a v a k t e r m é egyhangú nyilatkozatot a méltóságos főrendek részéről a s z e t é r ő l . Midőn a mult országgyűlésnek úgynevezett
kereszténység mellett. Itt volt az ideje, sőt legfőbb ideje, egyházjogi bisottsága hosszú tanácskozás után azon nézetet
hogy az ország oly competens részről megtudja, miszerint állapította meg, hogy a birtokok, melyeket a fejedelmek az
küldetése távolról sem abban áll, hogy mint nyolcz éve már egyháznak adományoztak, államtulajdont képeznek, és
ráerőszakolni akarják, a liberalismus, illetőleg hitetlen civi- hogy a vallásalap az állam, illetőleg a törvényhozás rendellisatio terjesztője legyen ; itt van az ideje, hogy a nemzet kezése alá tartozik, e bizottság munkálata megbirálás, illemeggyőződjék, miszerint mind az, ami nyolcz éven keresz- tőleg véleményadás végett kitűnő jogtudósoknak adatott ki.
tül vele tétetett, homlokegyenest ellenkezik avval, ami misHamar Pál, közalapítványi kir. ügyigazgató mint,
sióját képezi ; itt az ideje, hogy a nemzet belássa és erre te- egyike a véleményezésre fölhivottaknak, a bizottság nézekintélyes oldalról figyelmeztessék, hogy nem érdemelnek teit terjedelmes munkában czáfolta, s válaszát a képviselőazok hitelt, kik a nemzetnek fülét telezugják a liberalismus- ház elé terjeszti.
ból rá háromló boldogsággal, hiszen, ami a nemzet missiójáA ,P. Napló' azon helyzetben van, hogy Hamar Pál
val ellenkezik, az boldogságát nem mozdithatja elő ; itt van munkájából két rövid részletet közölhet, melyeket mi is
végre az idő, hogy a nemzet megtudja, miszerint jobbjai, kik egész terjedelmökben átveszünk :
mind társadalmi állásuk, mind műveltségűknél fogva hivatva
„Verböczy István hármas törvénykönyvének az adovannak a nemzetnek irányt adni, vezérükké lenni, nem mányozási kérdést illetőleg két megczáfolhatlan tana van;

az első az, hogy a tulajdoni jog alapja és érvénye mindig a közvetítésével adományozták, azt állítani, miként az érsekszerzési mód eredetére és gyökerére vezetendő vissza ; a ségeknek, püspökségeknek s a magasabb fokú papi javadalmásodik pedig az, hogy a birtok természete és jellege az maknak a királyok által tulajdonul egyházi jellegű javak
adományos levelek záradékaiból határozandó és Ítélendő soha nem ajándékoztattak, nem lehet".
A vallásalap kérdésében Hamar ur igy nyilatkozik :
meg. Ha már most e két jogi elv a papi javadalmakra alkal„Miután az eltörölt szerzetesrendek ingó és ingatlan
maztatik, és ha figyelembe vétetik, hogy Magyarországon
az egyházi javak birtoklási gyökere a királyok, ugy a ma- vagyonát a király meg nem tarthatta, sem világi czélokra
gán egyének által tett alapítványok és adományok; ha nem fordíthatta; hanem a fenállott törvények értelmében
figyelembe vétetik, hogy az alapítók adományaikat örökö- elhelyezni köteleztetett; miután József császár ezen eljárásen bizonyos czélokhoz, tárgyakhoz és helyekhez, különö- sát nem csak 'az 1791-diki 23. törvényczikk szentesitette,
sen pedig a keresztény vallás terjesztéséhez, az isteni tisz- hanem utódai is tényleg megerősítették ; miután a tartelet felvirágoztatásához, az erkölcsös élet megszilárdításá- tozmányok a kiváltságos jellegű ingatlan javak kiegéhoz, valamint bizonyos egyházmegyék, káptalanok és zár- szítő részét képezik és azoktól el nem választhatók; midák körvonalozásához kötötték; ha figyelembe vétetik, után a József császártól nyert ingatlan javakat a valláshogy szent István s utána minden Arpád-királyok, sőt a alap 85 év alatt már kétszeresen elbirtokolta; azonfelül
vegyesházi uralkodók is egész Nagy Lajosig az egyháznak pedig a tulajdoni jogot reá nézve a telekkönyvi bekebelezés
az uradalmakat és földterületeket mindannyian örök jog- még kétségtelenebbé emelte: miután a III. Ferdinánd és a
gal, elévülhetlenül adományozták; ha figyelembe vétetik, III. Károly által a papneveldék és a lelkészek felsegéléhogy III. Endre és Nagy Lajos királyok az esztergomi sére tett 16000 forintnyi ideiglenes pénzbeli valamint a biérsekség birtokjogait és kiváltságait oly záradékkal erősí- zottsági, vagyis palesztinai alapítványok közvetlen a kathotették meg, mikép az javadalmait és uradalmait örök tulaj- likus egyház érdekében hozattak létre; miután a kisebb
donul továbbra is akként birja, mint a hogy őt azokkal az mérvű pénzbeli magán alapitványok az 1791-ki 26-ik törős királyok egykor megadományozták; ha figyelembe véte- vényczikk 12-dik §-a oltalma alatt állanak: kétségtelen,
tik, hogy Verbőczy hármas törvénykönyve 1-ső rész 2-ik hogy a vallásalap nem oly vagyon, mely az állam, illetőleg
czime szerint az országban az egyháziak és világiak jószá- a törvényhozás rendelkezése alá tartozik ; hanem oly vagaikat mindenha egyforma tulajdoni joggal élvezték ; ha fi- gyon, melylyel mint tulajdonával a vallásalap, katholikus
gyelembe vétetik, hogy nagy Lajos királytól V. Ferdinándig felekezeti czélokra, minden megszoritás nélkül szabadon
a napi javak minden érsekségnek és püspökségnek örök birha- intézkedik".
tási záradékkal adattak ; ha figyelembe vétetik, hogy a főpapE rövid részletekből teljesen fölismerhetjük Hamar ur
ság a török járat folytán elfoglalt adományos és egyéb jellegű álláspontját. Érdekes lesz most látni, mi sors várakozik e
javait, melyeket a királyok fegyverrel szereztek vissza, a véleményre az uj országgyűlés előtt. Azonnal hü képét kapbéke beáltával I. Lipót alatt a kincstártól készpénzzel vál- nók a honatyák physiognomiájának. Meglehet azonban, hogy
totta meg: kétségtelen, hogy az egyházi javak magán tulajdon Hamar ur munkája is a poros acták közé tétetik.
J—r.
jellegével birnak ; valamint kétségtelen, hogy a katholikus
Németország.
Báró Ketteler p ü s p ö k n e k
egyház oly testület, mely a honi törvények és intézmények b e s z é d e a f r e i b u r g i c o n g r e s s us o n . (Folyt.) A
szerint jószágbirhatási képességgel is kiválóan dicsekszik. második nagy veszély minden igazi szabadságra nézve azon
Továbbá, ha figyelembe vétetik, hogy hazánkban a elmélet, mely a szabadságot csak az egyén számára akai-ja
káptalanok, szerzetesrendek, királyi városok, koronái ke- tűrni, félreismerve amaz igazságot, hogy az ember csak
rületek, színházak, muzeumok s más hason társas egyletek, akkor igazán szabad, ha másokkal testületekké egyesül.
akár az 1848 előtti korszakra visszatekintve, a régiebb honi Igy péld. a franczia nemzetgyűlés egy 1791-i jul. 17. hozott
intézmények nyomán, akár a jelen korral haladva, a telek- törvény által elhatározta, hogy a régi czéhek semmi ürügy
könyvezés jogczimén, ingatlan jószág birhatási tehetséggel alatt, s semmiféle alakban többé vissza nem állithatók, s az
felruházvák; — ha figyelembe vétetik, hogy az ily erkölcsi azonos foglalkozású iparos polgároknak határozottan megtestületek alakítása, létezése és működése bizonyos eszmé- tiltá, állítólagos közös érdekeik felett tanácskozni. Ez a szahez és határozott czélhoz kötvék, melyeknél fogya a tevé- badságróli téves fogalomnak, a netovábbig vitt elfajulása,
kenység terén nem önmaguk szerepelnek, hanem nevükben mely az egyéneket izolálja, s köztök az u. n, szabad vera jogokat azok gyakorolják, kik vezetésökre, kormányzá- senyt megindítja. A franczia iparosok csakhamar belátták,
sukra és gondozásukra hivatvák, kijelölvék, vagy választ- hogy ezen egyéni elszigeteltség mindnyájokat koldusokká
vák : akkor a székesegyházak is, melyekhez a magasabb teszi, s azért a szabad társulás engedélyezéseért folyamodfokú papi javadalmak csatolvák, bizonynyal oly alanyok, tak a nemzetgyűléshez. A nemzetgyűlésnek előadója akkor
kik, ha maguk tulajdoni jogot nem gyakorolhatnak is, de ekként vélekedett, hogy a munkások társulása alkotmányképviseletükre érsekeik, püspökeik, ugy egyéb főnökeik ellenes; nem létezhetik testület az államban, s az államnak
törvény és alkotmány szerint felhatalmazvák.
érdekével csak az egyénnek érdeke állhat szemben. A munValamint, ha figyelembe vétetik, hogy az Árpád- és a kások kérelme egyhangúlag elutasittatott.
vegyesházi királyok azon földterületeket, melyekkel az érEz ma már másként van ; az akkori előadónak elmésekségeket, püspökségeket, apátságokat, káptalanokat és lete ma már figyelembe sem vétetik a nemzetgazdászok
monostorokat alapitották, ezeknek nem közvetlen, hanem az által, miután azon nehéz küzdelmet idézte elő, melyet
illető főegyházak előrebocsátott megnevezésével, illetőleg a munkáskérdés neve alatt ismerünk. Ma minden nemzet-
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gazdász elismeri, miszerint szükséges, hogy a hasonérdeküek társulatokká alakuljanak Más tereken azonban, melyeken az ember szintén szabadon mozoghatna, ezen vészes
elmélet még ma is tiszteletben tartatik. Igy például a családnak szerves léte, mely a fiatal ember szabadságának legfőbb őre, a politikai községek jelenlegi szervezete által tétetik tönkre. Mindenütt a végletekig vitt elszigetelési rendszer
uralkodik, a szabadságnak álczája alatt, mindenütt ugyanazon eredménynyel, bogy általa a személyes, az egyéni szabadság tétetik tönkre. Tekintsük, például, a vallásszabadság
sorsát. Ellenségeink e körüli szándékai egészen tisztán
állanak szemeink előtt, s azt is látjuk, hogy azokat három
fokozatos részletben akarják keresztül vinni.
Az első részlet, úgyszólván az első állomás, Friedberg
tanár szerint abban áll, hogy hoszu sora a rendszeresen
összefüggő oly törvényeknek hozassék, melyeknek czélja, a
kath. egyház életereit lekötni, mint ő mondja: „kiszárítani",
hogy összes tevékenysége megbénittassék. Ez az átmenet
lenne a másodikra, mely ,az egyháznak az államtóli elválasztásában' áll. Ha ezen elv helyesen
értelmeztetnék, akkor jelenleg
épen nem volnék
ellensége;
ellenségeink azonban csak arra akarják azt felhasználni,
hogy segitségével minden vallás s lelkismeretszabadságot
végképen megsemmisítsenek, mert ismét az általános elszigetelés elvét kötik össze vele. Ez oly .szabadság'lenne, minő
a fentebb emiitett franczia iparszabadság volt ; mert, hiszen
a vallásnak egész lényege az emberek, Istennek közös tiszteletére való, egyesülésében áll, mint azt legvilágosabban a
kath. egyházon, Krisztus által alapított eme szent társulaton láthatni. A harmadik állomás egy aargaui kormánytanácsosnak nyilatkozata szerint, ki evvel a kor magaslatán érezte magát, abban áll, hogy törvény által valamennyi
vallásfelekezet számára azonos belszervezet s azonos káté
állapittassék meg. Ez a franczia forradalom eszményképének napjainkbani megvalósítása lenne : „Az egyén köteles
olyannak lenni, aminőnek a törvényhozó akarja".
Hasonló veszélyek fenyegetik a tanszabadságot, a tudomány szabadságát is, mely legközelebb áll a vallásszabadsághoz. Itt is az igazi szabadság a szabad fejlődhetésben áll ; a tanszabadság torzképpé s hazugsággá fajul, ha a
gondolatszabadság egy különös nemévé alacsonyittatik le,
ha a fejlődés eszközei megvonatnak tőle. A tudomány igazi
szabadsága mindenek előtt a tanszabadságot tételezi fel.
Midőn a tudomány rabbilincsben hever, az egyén is megfosztva a lehetőségtől szabad s öntetszése szerinti fejlődési
irányt venni. Midőn az emberek arra kényszeríttetnek,
hogy az állami iskolákat látogassák azért, hogy későbben az életpályájokra megkivántató vizsgákat letehessék,
akkor szó sem lehet ,szabad tudomány'-ról ; ilyesmi nem
méltó szabad néphez. Nem létezik ennélfogva magasabb feladat, mint a tudomány szabadságának kivivása, mint szabad tanintézeteknek megalapítása, mert különben oly tudomány ütendi fel fejét, mely az absolutismus szolgálatában
áll, s csak arra való leszen, hogy ifjuságunk szellemét parancsszóra bizonyos holt formákba erőszakolja.
A harmadik veszély, mely az igazi szabadságot fenyegeti, a jogállam eszméjének meghamisításában áll, azaz
azon állam eszméjének meghamisításában, melyben 1) a tör-

vények igazságosak, az isteni törvény mintaképe szerint ;
2) melyben a biró szolgáltatja ki az igazságot s melyben
3) mindenki, a fejedelem ugy, mint az alattvaló a törvényszerinti igazságszolgáltatás alatt állanak. Manap a jogállam fogalma helyébe egy másikat, a ,legalitas' fogalmát tolják. Ez uj fogalom által am régi jogelv, minden szabadságnak palladiuma: „lex iniusta non est lex" merőben elmellőztetik, az igazi jog háttérbe szorittatik, annak benső lényege
helyett a külső alakiságra helyeztetik a fősuly. Ez a jogállam' ilyetén felfogás mellett sokkal hatalmasabb eszközévé válhatik az absolutismusnak, mint a rendőri állam valaha volt ; mert ez, az önkény bélyegét hordván homlokán,
legalább ez által gátoltatott meg a minden mértéken tuli
átcsapongásban ; a mai ,jogállam'-ban pedig, melyben a dolognak anyagi része elmellőztetik, igen könnyen megtörténhetik ,
hogy a legridegebb igazságtalanság s önkény elrejtetik a
nép szeme előtt s a jog mezébe burkoltatik. A mit ez előtt
a rendőrség tett, azt ma a biró teszi ; igy aztán minden, ami
történik .legális — törvényszerű', s mégis épen ez az, mi a
nép jogát s szabadságát könnyű szerrel tönkre teszi. De
még az egyesnek lelkismerete is igen könnyen tévútra vezettetik ez által, mert többé nem az erkölcstan törvényei
szerint itél, hanem egyedül a ,legalitas' szerint. Csak Laskernak Berlinben tartott beszédeire s a bécsi Ofenheim-pörre
utalom önöket, s egyáltalában az .állapitási tözsdeüzelmekre
(Gründerthum) hogy feltüntessem önök előtt, mennyire lőn
az iránytadó osztályoknak erkölcsi Ítélete ezen újkori törvénykezés által megmételyezve, mely a jog s igazság valódi
lényegét egyszerűen mellőzi : — mekkora ellenben ezen
.müveit' részvény-szédelgőkkel szemben a .műveletlen' k a tholikus népnek jogérzete.
( vé S e köy 0

IRODALOI.
= „Andrássy gróf keleti politikája és Ausztria-Magyarország jövöje". Budap. 1875. Fekete B. könyvkereskedése, a
,Hunyady M.' nyomása, n. 8-r. 20 1. ára 40 kr.
Ez érdekes füzetke „szives közzététel és megbirálás
végett" küldetett be hozzánk. Amazt örömmel megteszszük ;
a második kivánatra megjegyezzük, hogy e röpirat szomorú
tételt állit fel, de olyant, melyet megczáfolni hamarjában
talán nem is tudnánk, azt t. i. : hogy monarchiánk a keleti
kérdésre nézve azon alternativa előtt áll, vagy mint a barbár s pogány törökuralomnak szövetségese annak Európát
megszégyenítő fenállását támogatni, s ekként az általa leigázott keresztény népeket örökké akadályozni abban, hogy
a mai félvad állapotból kiemelkedve, valaha civilizált nemzetekké váljanak, vagy — megbukni; — ez, ismételjük szomorú kilátás, melynek fájdalmas benyomását még ama bizonytalanság is fokozza, váljon mindamellett birodalmunk
képes lesz-e a török uralom rothadási processusát megállítani ? . . . .
Denique, mint,Religio' a „Caeterum ceuseo" önkényt
ismét tollúnk alá tódul, s mi ebben is csak a Protestantismus
egyik főbűnét látjuk. Hogy ma van ,keleti kérdés' Európában, annak oka senki más, mint Luther s legelső hivei, kiknek saját nyilatkozatuk szerint százszor inkább a török
kellett, mint Európának keresztény államrendje. Ha a 16.
századbeli protestánsok a legnemtelenebb okokból nem hiu-
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sitják meg Y. Károlynak a félhold elleni szándéklatait, s ha
későbben a magyar protestánsok hazájokat ismételten áruba
nem bocsátják, a török uralom sohasem válhatott volna oly
kiirthatlan rákfenévé Európa testén, minő ma; midőn eléggé
furcsán a ma uralkodó Protestantismus ugyanazt az eszközt
használja a Habsburgok katholikus dynastiája ellen, melyet
Luthertől öröklött.
Végül az előttünk fekvő röpiratot már csak azért is
minden, bármily felekezetű magyarembernek beható figyelmébe ajánljuk ; mert megtanulhatja belőle, mily oktalan,
sőt hazaáruló tett, épen most ügyetlen egyházügyi politika
által felzavarni a nemzet belbékéjét, midőn a magyar faj
nem sokára talán a ,lenni vagy nem lenni' végzetes kérdése
előtt álland.
— A ,Kath. Lelkipásztor' legujabbi, szept.-deczemberi
füzetén a következő szomorú ,Értesítést'-t találjuk :
Van szerencsém jelenteni, hogy a ,Lelkipásztor' a jelen
évvel megszűnik. Midőn a szíves munkatársak és a tisztelt
közönség támogatását alázatosan megköszönném, magamat
további kegyeikbe ajánlom. Esztergom 1875. Nagyboldogasszony ünnepén.
A szerkesztő.
Megjegyzendő: A ,Lelkipásztor' 1871. évi folyama teljesen elfogyott. Az 1872, 73, 74, 75. évi folyamokból még
vannak példányok. Egy folyam ára 3 frt. Ki mind a négy
folyamot megrendeli, annak 10 frton adatik, ki hármat,
annak 8 frton küldetik meg.
Ez utolsó füzetnek tartalmát pünkösd utáni XVI—
XXVI, urjövet I—IV vasárnapra, Kisasszony ünnepére,
Mária nevenapjára, Mindenszentek napjára, Halottak estejére, a Szepl. Fogantatás ünnepére, Karácsony napjára, Sz.
István vértanú napjára s az év utolsó napjára szóló szentbeszédek képezik ; ezenkívül van még egy egy szentbeszéd
Jézus szive társaságának alapításakor, s egy másik alkalmi
beszéd, mely a Bakácskápolna Mária képének átvitele alkalmával mondatott.
Sajnálattal jelentjük e szomorú hírt. Rövid idő alatt
ez a második bajtárs, a ki oldalunk mellől elhull, jeléül, mily
mostoha körülményekkel kénytelen a magyar katholikus
irodalom minden lépten nyomon megküzdeni.
= Hasontartamu jelentést a ,Jelenkor' folyó hó 15-i,
210. száma hoz, ilyképen : „Nyilatkozat. A mai napon a Jelenkor' utolsó száma jelent meg. — A tisztelt előfizetőink és
lapunk közti viszonyból kifolyó ügyeket magán uton intézzük el. Budapest, szept. 14. 1875. A szerkesztőség".
= Nt. Cseh Ferencz ur kegyesrendi volt bölcsészettanár „Az ember szellemi élete" czimü munkáját a könyvkereskedésből kivette s bolti, 3 ft. 40 kr. árát 2 ftra szállította
le. A munka terjedelme 560 lap, utánvét mellett is megrendelhető.
= A Sartori-féle , Weckstimmen' általunk már múltkor
jelzett füzete: „Eine Todtenschau" az ókatholicismussalfoglalkozik, melyet holtnak nyilvánít, mert, 1-ör : nincs feje s
2-or: nincs szive.
Fölhívás•
Minthogy „Emlékeim Belgium, Anglia s Hollandiából" czimü útleírásom második kötete e hó végén megjelenik, bátorkodom azon igen tisztelt előfizetőimet, kik e dijat
csak az első kötetre küldették be előre, fölkérni, kegyeskednének a második kötet diját is, a napokban, postautalvány
utján megküldeni, hogy igy az utánvét kellemetlensége s
költsége mellőzve lenne.
Előfizetéseket még mindig köszönettel fogadok az első
kötetre is, mely 10 nyolczadivből áll. A második 12 hasonalaku iv leend. Ara egy-egy kötetnek : 70 kr. Minden öt

egyszerre megrendelt példány után, egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem. Kelt Esztergomban, 1875. szept. 12.
Ifj. Molnár János, esztergomi sz. k. városi segédlelkész.

VEGYESEK.
— Az erdélyi szász atyafiakról, kik tudvalevőleg protestánsok, illetőleg a n.-szebeni tanintézetek programmjából a
,Népisk.' a következőket közli : Van Szebenben 1) főgymnasium 8 osztálylyal. A magyar nyelv a köteles tantárgyak között nem fordul elő. 2) Főreáltanoda 6 osztálylyal, — 5000 ft.
államsegélylyel, de azért a magyar nyelv itt sem lelhető fel
a tantárgyak között, itt tehát az ország pénzével neveltetnek
oly ifjak, kik a magyar nyelvet legfelebb hiréröl ismerik.
3) Tanítóképezde 2, azaz két osztályban, a magyar nyelv is
felelhető a tantárgyak között. Ezen képezde arról is nevezetes, hogy az első osztály tanulói a 3-dik osztályba (.'^járnak előadásra, továbbá, hogy sem módszertant, sem neveléstant nem tanítanak, és mégis az ezen képezde által kiállított
bizonyítványok az állam részéről érvényeseknek tekintetnek az 1868-ik 38-ik törvényczikk nyilvánvaló sérelmével.
Lennének csak ezen intézetek katholikusok, már régen bezáratta volna őket a miniszter ö mltga, igy azonban szemet
hunynak és eltűrik az ily állapotokat az osztó igazság
nagyobb dicsőségére. 4) Elemi-iskola 4 paralell osztálylyal,
természetesen itt is magyar nyelvről szó sincs. Nem gyönnyörüséges dolog ez ?
— A franczia katholikus egyetemek ügye a legszebben halad. A toulousei érsek testvéri felszólítást intézett
suffragan püspökeihez, hogy egy az érseki székhelyen alapítandó egyetem számára kegyeletes gyűjtéseket indítsanak meg. A püspök urak pedig oly buzgón teljesiték metropolitájok kérelmét, hogy rövid idő alatt 400000 frankot
gyűjtöttek össsze, mely összeghez maga a toulousi megye további 20000-et csatolt. Az egyetem egyolőre jogi s orvosi
karból állatid. Az Angers városában alapítandó egyetem
számára az ottani püspök, mgr. Freppel a következő módon
ipai-kodik a szükséges tőkét szerezni : 1) egyes tanszékek
magánegyének általi alapítása által, mely tanszékek örök
időkre az alapitók neveit viselendik, egyegy tanszéknek alapítási tökéje 80000 frank; eddig már kettő van ily módon
megalapitva; 2) nem 500 frank alatti aláírások által ; az
ilyen aláíró az egyetem alapitói közé számíttatik 3) 500
frankon alóli adakozásokból s 4) filléradományokból, ugy
hogy még a legszegényebb hivő is részt vehet az adakozásban. Eddig hét ily egyetemet szándékoznak felállítani, melyeknek további fentartására, szintén mgr. Freppelnek terve
szerint az u. n. .egyetemi fillér' hozatnék be, afféle katholikus magánadó ; s ez jobb is lenne, mint a nagyobbszerü alapítványok, melyek egypár évtized múlva ismét a páholy
körmei közé kerülnek.
— A porosz kormány felszólítást intézett a kölni érsekhez: hagyja oda szept. 30-áig az eddig általa elfoglalt érseki palotát ; mert az az állam tulajdona. E palotát a kölni
érsekség hallomás szerint e század második tizedében azon
feltétel alatt adta el az államnak, hogy az érsekek örök
időkre lakhassanak benne. Ezen körülmény talán törvényes
keresetre fog okot szolgáltatni. Egyébiránt gondoskodva van
róla, hogy a kölni érsek ne maradjon hozzá méltó lakás nélkül. — A porosz liberálisokat igen kellemetlenül érinti azon
tapasztalás, hogy a katholikusok, miután püspökeik által
erre felhatalmazhattak, a leglelkesebb buzgósággal azon vannak, hogy csak hithű s megbízható férfiak választassanak
az egyházközségi tanácsokba. Nem ezért hozatott az illető
törvény.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.
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E sze'llemi j o g h a t ó s á g megkorlátolása, illetőleg g y a k o r l a t á n a k a mai liberális rendőrállam s
(Folytatás.)
a n n a k u. n. törvényhozása általi megakadályozása,
4) Az egyháznak joga kegy osztói tevékenységének szabad m i n d a n n y i erőszakos betörések az egyház legben1
sőbb szentélyébe.
gyakorolhatására.

Egyházjogi aphorismák.

Papi ténykedése, főleg a szentmise s a kegyszerek kiszolgáltatása által az egyház a megváltás
malasztkincseinek közvetitője az emberi nem számára. Ezen papi ténykedés tehát úgyszólván a m a
csatorna, m e l y által a megszentesitő m a l a s z t o k n a k
a Grolgathán f a k a d t forrása üdvöt s áldásthozó fol y a m á t a megváltott emberi nemre kiönti ; e ténykedésnek végczélja ennélfogva azonos az összegyház czéljával, mely t a g j a i n a k megszentelése. E
ténykedésnek g y a k o r l á s a , m e l y K r i s z t u s U r u n k
örökkévaló legfőbb papi h i v a t a l á n a k e földöni helyettesítése, az e g y h á z n a k különösen m e g h a g y a t o t t
isteni alapitója által, minél fogva az szintén kétségbevonhatlan s elidegenithetlen joga, szent, elengedhetlen kötelessége. S ebbeli j o g á n a k g y a k o r l a t á b a n senkitől sem függ, mint egyedül ama legszentebb főpaptól, kinek képét viseli, lévén az ő papjai,
az apostolnak szavai szerint : — I. Kor. 4. 1 ; —
,Krisztus szolgái és az Isten t i t k a i n a k sáfárai'.
Ebből pedig következik, h o g y az összes rendelkezés ezen egész papi, áldozári, kegyosztói ténykedés k ö r ü l is ennek végrehajtóját, az e g y h á z a t
illeti. Az egyház intézkedik az isteni tisztelet rendje
s módja, a szentségek kiszolgáltatásának szertartásai és feltételei, rendes s rendkivüli ajtatosságok
(sz. körmenetek, b u c s u j á r a t o k sat.) körül s megteszi a szükséges rendelkezéseket mindenre nézve,
mi az egyházi ünnepek megülésére, az egyházi áldások s szentelményekre, a házasságra, temetésre
sat.-re vonatkozik, mindezen esetekben a határozat
őt illeti s ezért csak Istennek felelős.

5) Az egyháznak kizárólagos jogai pap jelöltjeinek
lése körül.

neve-

H o g y az egyház, rendeltetésének megfelelőleg,
áldásdusan működhessék, jó s hivatásához méltó
papságra v a n szüksége. Qualis rex, talis grex, — e
közmondás sehol sem igazolja m a g á t a n n y i r a , mint
itt. Vos estis sal terrae, quodsi sal evanuerit, in quo
salietur ?
Vos estis lux mundi ; — de h a maga a
világitó f é n y elalszik v a g y eloltatik, h o g y legyen
akkor világosság ? . . . . De a jó pap nem magától terem, azt nevelni és képezni kell, gonddal s fáradsággal, buzgó szeretettel s l a n k a d a t l a n igyekvéssel,
v a l a m i n t igazán egyházi t u d o m á n y b a n , u g y szinletlen j á m b o r s á g r a s erényre is. Váljon nem Krisztus U r u n k maga is három évig nevelte apostolait?
Megváltónknak ez inditó példája, de a dolog
természete is, u g y l á t s z i k , minden további m a g y a rázatot s okadatolást feleslegessé tesz arra nézve,
h o g y az e g y h á z n a k jogai s kötelmei e téren is kétségen kivüliek, melyekről az egyház semmi feltétel
alatt sem mondhat le, melyeknek g y a k o r l a t á t , illetőleg teljesitését senkivel sem oszthatja meg. Az
egyház nem engedheti meg, nem tűrheti, h o g y azon
ifjak, kik szolgálatára szentelik magokat, t a n u l m á n y a i k a t más t a n á r o k alatt végezzék, mint a kiket
ő m a g a a tanitói p á l y á r a meghívott, v a g y legalább
h e l y b e n h a g y o t t ; h o g y e t a n u l m á n y o k más módszer szerint s más szellemben f o l y j a n a k , mint a
melyet ő helyesel ; más t a n t e r v szerint, mint amelyet ő készített v a g y legalább elfogadott. Mert,
h o g y működjenek az ő szellemében olyan papok,
24
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kik nem e szellemben nevelvék ? Papok pedig, a
kik nem az egyház szellemében működnek, jó, hű
pásztorok-e? s nem inkább béresek-e, kik juhaikat
a farkasoknak h a g y j á k zsákmányul, vagy talán
magok is ragadozó farkasok ? ...
Ennélfogva az egyház papjelöltjeinek nevelését
mindig kizárólagos jogául tekintette, arról tö'le telhetőleg rendelkezett is, s ha e tekintetben bárhonnan
megtámadtatott, a josefinismus napjaitól kezdve egészen a porosz u. n. májusi törvényekig, szent jogait
mindig erélyesen védelmezte, sőt mondhatni, hogy
ez legféltettebb kincsei közé tartozik, melynek veszélyeztetését legsajnosabban érezni szokta, ép azon
meszire kiható, veszélyes következmények miatt,
melyeket a papjelöltek nem kellő szellembeni nevelése maga után vonni szokott. Mily erélylyel, minő
kitartással s mennyi önfeláldozással képes az egyház
ily esetben küzdeni, mutatja a porosz s badeni egyházügyi viszályok legújabb története ; melyeknek
egyik kiváló részét a papjelöltek képzéséről szóló
egyházellenes, csak a katholicismus romlására kigondolt ,törvények' okozzák.
6) Az egyháznak jogai a papi hivatalok letöltése körül.
Karöltve a papjelöltek kiképzésével jár a tökéletesen előkészitetteknek az egyházi működés valamelyik szakmájában való alkalmazása. Az ekként alkalmazottak, a papok, az egyháznak működő közegei ; ha a közegek roszak, képtelenek, méltatlanok,
— elérheti-e akkor az egyház rendeltetése czélját,
teljesitheti-e feladatát?
Majdnem azt mondanám : k á r ezt kérdezni ; mert régi tapasztalásból
tudjuk, hogy méltatlan vagy képtelen lelkészek a
r á j o k bizott községeknek végromlására szolgálnak,
a mint másrészt a jó lelkész valóságos Isten áldása
lelki gyermekei számára.
A kérdés: van-e az egyháznak joga, szolgáit
legjobb belátása szerint alkalmazni, semmi egyebet
sem mond, m i n t : van-e joga rendeltetésének eleget
tenni ; mert hogy ez utóbbi lehetetlen, ha amabban
kezei megkötvék, az magától érthető, s bebizonyítható a magistra vitae, a történelem vezérfonalán is ;
mert az egyháznak, a vallásnak s vallásosságnak
legszomorúbb korszakai azok voltak, midőn az egyháznak, papjai kiképzésére és alkalmazására gyakorlott hefolyása legmélyebben csökkent. I g y magyarázhatók amaz óriási erőfeszítések is, melyeket
az egyház, például, az investitura körüli harczokban tőn, hogy jogait védelmezze, ahol megcsonkíttattak vagy, ahol elvesztek, visszaszerezze.
Mindamellett tudjuk, hogy az egyház, vala-

mint egyes magánszemélyeknek,ugy testületeknek is
bizonyos körülmények közt bizonyos befolyást engedhet egyes egyházi hivatalok betöltésére, a kegyúri, illetőleg kijelölési jog adományozása által, mi
részéről háladatosságból tett engedmény ; de ezt is
csak szabad egyezkedés alapján teheti, s oly módon,
hogy a másik tényező ne legyen a véglegesen határozó, hanem, hogy a végeldöntés mindig saját kezében maradjon; különben nem lenne módja s hatalma, méltatlan vagy képtelen egyéneket annyira
a mennyire a papi állomásoktól távol tartani, illetőleg, szükség esetében eltávolitani, mi nem csak szabadságát s függetlenségét, de a lelkek üdvét is nagyon veszélyeztetné. Itt is tehát ugy láttuk, hogy a
jog, melyet szolgái alkalmazására vonatkozólag az
egyház számára követeljük, egyenesen isteni rendeltetésből, Istentől nyert feladatából, czéljából
származik, tehát vele született, tagadhatatlan, elidegenithetlen.
7) Az egyháznak jogai a felebaráti szeretet cselekedeteinek
szabad gyakorolhatása körül.
Az egyház, melyben a Mindenható hozzánk
való végetlen szeretetének kincseit letevé, mely,
u g y szólván, a mennyei szeretetnek szülöttje, mindj á r t keletkezése kezdő napjaiban hivatásának kiegészítő részéül ismerte a szegényekkel s bármiként ügyefogyottakkal jót tenni, a könyörületesség
s keresztény felebaráti szeretet cselekedeteit gyakorolni. Ennek legelső írott n y o m á t az Ap. Csel. 6.
fejezetében találjuk, hol különösen az özvegyek s
egyéb, segélyre szoruló községi tagok szolgálatára
a szerpapi intézmény alapittatik meg az apostolok
által, mely nem ok nélkül az egyházi rendnek
egyik fokozata. Mily élénk vala az őskereszténységben annak öntudata, hogy a testvérek iránti
hathatós jótékonyság a keresztény erényeknek nem
legutolsója, mutatják az ily nyilatkozatok, mint például Zsid 13, 16: „A jótékonyságról pedig és az
adakozásról el ne feledkezzetek ; mert ilyen áldozatok tetszenek az Istennek", vagy akár, hogy többet ne említsünk, azon dicséret is, melyben Pál a
filippieket i'észesiti, mint mondja, nem, mert jótéteményeikre szorult, hanem mivel ezek által érdemszerző dolgot müveitek as U r szine előtt.
Nem ok nélkül történt, s mintegy az egyház
erre vonatkozó nézetének szembeötlő kifejezése volt,
hogy az ősidőkben az alamizsnának elosztása az
isteni tisztelet alatt történt, azzal közvetlenül összefüggött, s abból, mit a hivek az isteni tisztelet alkalmával felajánlottak, egy bizonyos rész a szegény
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testvérek számára tétetett félre, mely is aztán az egyház
nevében osztatott el köztök. E kegyeletes hagyományhoz az
egyház későbben is mindig hü maradt, annyira, hogy e téreni kitűnő tevékenysége mindenha ellenségeinek irigységét kelté, kik az ö kegyeletes intézményeit s intézeteit hitehagyott Juliántól kezdve a protestáns ,diaeonissák'-ig holmi
torzképek által utánozni, vagy a hol azt nem tehették,
mint legújabban a német ,culturharczosok', erőszakkal tönkre tenni iparkodtak; anélkül azonban, hogy az isteni
ösztönt benne elölni, vagy annak gyönyörű gyümölcseit végképen elnyomni sikerült volna, s még ma is látjuk, hogy a
Genfből elűzött irgalmas apáczák ama 80 szegény aggastyánt, kik ápoldájokban menedékhelyet találtak volt, magukkal viszik a számkivetésbe, franczia földre, hogy a szabadkőműves kalvinismus daczára is műveljék a katholikus
felebaráti szeretet müvét.
A mi csak intézmény létezik e földön a szenvedő emberiség bajainak enyhítésére, azt mind a katholicismus szülte,
lelencz- s árva- s kórházak, a szegények befogadására s eltartására szánt intézetek, a zálogházak — nem azokat, a
melyekben az ,állam' 12, mondd tizenkét száztólit vesz, s az
„ elzálogositott czikk árának még felét sem adja rá, csak
hogy a licitáló zsidók mennél jobb üzleteket csinálhassanak,
hanem azok az őseredetiek, melyek önálló alapitványnyal
birtak, ugy hogy a kölcsönt minden kamat nélkül adhatták, s
melyeket most Olaszországban a liberális állam kifosztogat ;
— mind ezen intézetek az egyháznak találmányai, mely legnagyobb részét alapitotta s fentartotta, fentartja még m a i s ;
a hol pedig magánosok ilyetén alapítványokat tettek, ott is
az egyháztól jött a lendület s az eszme, tőle származott a
jó példa, az övé tehát, végelemzésében az érdem is.
S azon számos egyházi testületekről, melyek a mindennemű emberi nyomornak enyhítését tevék feladatukká,
melyek a katholikus felebaráti szeretet sürü hálózatát
az egész ismert földgömbre terjeszték ki, melyek a könyörületesség müveinek véghezvitelét egész rendszerbe hozták,
ezekről megfeledkezhetnénk? Olvassa csak valaki Maguire
hires könyvét Rómáról ; mert ott, a pápai Rómában ugyan
minden egyesítve volt, mit a Caritas e téren csak kigondolhatott s létesíthetett, s látni fogja mily kifogyhatlan volt a
katholicismus mindig uj s uj, nemes s emberbaráti czélok
kigondolásában és ezekérti áldozathozatalban ; — melyik
felekezet tud ilyent felmutatni, s mily nyomorultak ehhez
képest az ,állam'-nak ,humanitárius' intézetei, melyekben az
élelmezés s ápolás valamely, legkevesebbet követelő zsidónak
van bérbe adva, mig azonfelül még az egész kezolő személyzet, az igazgatótól le a házmesterig is meggazdagodni a k a r . . .
Miután az egyház annyit tett s tesz még folyvást;
miután az összes jótékonyság s mind az, mit a jó értelemben vett humanismus alatt értünk, mind tőle származik, aző
szellemének gyakorlati kifejezése; joga van-e az államnak,
mint sokhelyütt teszi, a legkicsinykedőbb rendőri zaklatások, majd pedig nyilt erőszakoskodás, elnyomás s kifosztogatás által az egyháznak működését e téren is megakadályozni ? s nem világos-e, hogy a hol teszi, azért teszi ; mert
neki a katholikus jótékonyság nem kell ; mert az egyházat
el akarja zárni a néptől, ne hogy az valaha azon gondolatra
ébredjen, párhuzamot vonni az őt mindenképen boldogitani

iparkodó katholikus egyház áldásdus működése és a hazug
liberalismusnak zsarnoksága, kisszerű tolvajlásai s nagyszerű rablásai közt.
(Folyt. köv.

Részletezések.
XV.
Minthogy, fentebbi érveléseink szerint, a status és egyházhatalom egymástól annyira különbözik, mint ég a földtől, lélek a testtől, világos, hogy e két főhatalom ugyanazon
országban egymás mellett igen megállhat, s mig mindegyik
a maga körének határai közt marad ; mig az államhatalom
a polgároknak csak földi jóllétéről gondoskodik, s lelki, vallási dolgaikba az egyházhatalom ellenére, vagy ennek felszólítása s felhatalmazása nélkül soha nem avatkozhatik ; s
mig az egyházhatalom a híveknek csak lelki s örök jólléte körül foglalkozik, s az államhatalom ellenére, vagy annak megkeresése és meghatalmazása nélkül a híveknek polgári ügyeibe soha nem avatkozik; addig e két főhatalom közt súrlódás
és összeütközés nem történhetik.
Azonban e különböző hatáskör mellett is, a statushatalom férfiai, legyenek bár Mac-Mahonok, vagy szinte belga,
bajor stb. királyok, ha egyszersmind keresztény katholikusok, Krisztus parancsai szerint tartoznak az egyházhatalom,
illetőleg ennek törvényei előtt meghajolni. Valamint szintén
az egyházhatalom kezelői, legyenek bár püspökök, érsekek,
vagy bibornokok, mivel egyszersmind polgárok is, kötelesek
polgári ügyeikben az államhatalomnak engedelmeskedni.
Ezt méltányolván mind a két főhatalom, nem hoz oly rendeleteket s törvényeket, (minők például Német-, Olasz- stb.
országokban már meghozattak, s nálunk is, fájdalom ! sub
incudo vannak) melyek ugyanazon polgári s egyszersmind
egyházi egyénben kötelesség- összeütközést (collisionem officiorum) okozhatnának. Vagyis, melyek a keresztény polgárt^
vagy az egyházhatalom, vagy a statustörvények iránti engedetlenségibe kényszerítsék.
De azt sem kell feledni, hogy e két hatalomkör minden különbsége mellett egymást kölcsönösen gyámolítja. A
statushatalom t. i„ midőn a rend, béke, jog és igazság érdekeit, a gonoszok megfékezését stb., illetőleg sikeresen intézkedik ; nagyon segiti az egyházhatalmat, kitűzött czélja, a
vallás-erkölcsiség előmozdításában, mert e magasztos czél
elérhetése óriási nehézségekkel van összekötve ott, hol rendetlenség s a legféktelenebb szenvedélyek emancipatiója uralkodik. „Ha félre teszszük az igazságot, mik egyebek az országok, mint latrok tanyái", úgymond szent Ágoston (L. 4,
de civit. Doi.) Az államhatalomtól várható e kölcsönös gyámolitás okozá, hogy az egyházhatalom gyakran folyamodott a fejedelmekhez a végett, hogy az egyházi zsinatok végzéseit és egyházi törvényeket erősítsék meg polgári törvényeik által is, mikép az egyházi fenyítékekkel nem gondoló,
megátalkodott vallástalanok és botránkoztatók, legalább a
polgári törvények szigorától félvén, szűnjenek meg szóval
és tettel a hivőknek botrányul szolgálni.
Igy vannak Verbőczynkbe is sok egyházi zsinatok
rendeletei beczikkelyezve és ekkép szentesítve. Ez üdvös
befolyás méltánylásánál fogva, az egyház által némi egyházi hatalmak ruháztattak a statushatalomra. Igy lettek
magyar királyaink apostoli királyokká ; igy nevezhetnek
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ki püspököket stb. Mindazáltal, az ily átruházott egyházi
hatalomnak tősgyökeres főura mindenkor az egyházhatalom maradott, s nem is engedhette által ily egyházi hatalmat
más szándékkal, mint hogy azt az államhatalom soha az egyház czéljának kárára ne, hanem mindenkor javára fordítsa.
Mit, ha tenni nem akarna, a ráruházott delegatoria potestas
tőle visszaköveteltetik s újban az egyháznak, mint a hatalom főurának kezeiben összpontosittatik, mint ezt az el nem
fogúit ratio practica, gyakorlati ész elodázhatlanul követeli.
Az egyházhatalom pedig még sikeresebben és üdvösebben hat az állam czéljainak előmozdítására. Mert lehetetlenség külső kényszereszközökkel rendet, élet- és vagyonbiztonságot, stb. eszközölni oly országban, hol a vallástalanság, hitetlenség stb., a pénz-, birtok- és hivatalaristocratia
palotáiban a jó tonus főpostulátumának tartatik nemcsak, de
a gyárházakban, iparosok műhelyeiben, sőt pórok és napszámosok gunyhóiban is uralkodik. Ki a köteléket, mely öt
Istenhez fiizi, lelkismeretlenül szétszaggatni képes ; az egy
Nero terrorismusa, egy Diolectián szigora mellett sem fogja
sértetlenül hagyni azt, mi őt fejedelméhez és polgártársaihoz köti. „Ha az Istennek iránti kegyelet, (u. m. Cicero: pietas) enyészik; az emberi társaság kötelékei, a kölcsönös hitel
s bizalom és ama legfenségesebb erény, az igazságosság,
szükségképen szétbomlanak". (L. I. de nat. Deos.)
Midőn tehát az egyház isteni hangon azt mondja, hogy :
„non est potestas, nisi a Deo" — minden hatalom Istentől
származik, „omnis anima potestati sublimiori sit subdita !"
minden lélek a főhatalomnak alárendeltetik, — „obedite praepositis vestris etiam discolis" — engedelmeskedjetek még
méltatlankodó elöljáróitoknak is ! — „és pedig nem a büntetésnek, hanem lelkiismeretnek miatta", (Rom. 13, 1. 2. 5.)
akkor a porosz Vilmosoknak, amerikai Grantoknak, s a hatalom egyéb közegeinek létjogát égből származtatván, a
polgárok sziveit önkénytes, mert Isten parancsaiban gyökeredző engedelmeskedésre, a statushatalom és törvények iránti
tiszteletre hangolja, a kormányzást könnyebbé, sikeresbbé
és kevesbbé költségessé, vagyis olcsóbbá teszi. Igenis olcsóbbá, mert, mióta az évezredes munkatárs, az egyház mellőzésével csakis physikai erőnkre támaszkodunk ; az állami
tönk rémes alakja sebes léptekkel közeleg felénk, minthogy
a milliárdokba kerülő, ingó- s ingatlanainkat elnyelő militarismust, az anyagi erő ezen incarnatióját, potencirozott
minőségben kénytelenittetünk elfogadni ; anélkül, hogy ekép
az állam czéljai, a rend-, az élet- és vagyonbiztonság kellőleg garantirozva lehetnének.
Tekintsük az egyház közreműködését már 300 évektől fogva repudiáló, csakis Kruppok, hátultöltők, rendőrök,
katonák millióira támaszkodó borussismust, anglikanismust
stb. Az elsőt illetőleg a ,Frankf. O. P. A. Z.' már 1844-ki
hasábjain ezeket olvassuk : „Mily borzasztó arányban növekedhetik az egyház közrehatásának nélkülözéséből eredő
vallási libertinismussal az erkölcsi feslettség, daczára minden bámulatos fokra emelkedett tudományosságnak és műveltségnek, daczára minden philosophiának, még Schellingének is, alig szolgálhat bármely város és ország élőbb tanubiztonságul, mint Berlin és Poroszország. A nevezett fővárosban csak egyetlen hónapi, t. i. szeptemberi események
szerfölött komor és elijesztő képet nyújtanak. E hónapban

t. i. két orgyilkosság, egy agyonütés é3 kilencz öngyilkosság történt. Ezenkivül tizenkét holttestre találtak, melyek
a halálnem minősége felől semmi biztos jelenséget nem
nyújtanak. Általában az utóbbi évtizedek folytában az öngyilkosságok száma Berlinben évenként csak ötvenhatra
ment ; a szeptemberi hónap eredményeinél fogva azonban
jövőre az megkétszereztethetik, oly arány, mely az erkölcsiség sülyedését illetőleg szomorú következtésre jogosit.
Nem is emlitve, miket a „Die Prostitution in Berlin und ihre
Opfer" czimü munka irója mond, hogy t. i. Berlinben rendesen 10,000, mond tizezer, kéjhölgy van, minden 5y 2 gyermek törvénytelen, minden 10-dik házasság felbomlik. „Ehescheidungen und Weibertausch waren so gewöhnlich, als in
den verdorbensten Zeiten des alten Rom". Sőt a legújabb
statistikai kimutatások még ezeknél is sokkal nagyobb számokat tüntetnek fel, ugy hogy bátran mondhatni, miszerint
a protestáns Berlin manap a világnak legerkölcstelenebb városa, melynek lakossága ezen kivül még durva neveletlenségben s a törvény iránti tiszteletlenségben bármely európai városnak csöcselékét messze maga mögött hagyja. Hogy
mindehhez élet- s vagyonbiztosság épen semmi sincs Berlinben, hogy rablások s gyilkosságok világos nappal a legjártabb utczákban épen nem tartoznak a ritkaságok közé, az
köztudomásu dolog.
Az anglikanismust illetőleg junius 2-káról 1844. emiitett napilapban ezeket olvassuk: „A nottinghami piaczon
nem régiben ismét végbement egy gyalázatos embervásár,
azaz : nőeladás ; bizonyos Hard nevü fiatal ember 1 schill.
(36 kr. pp.) eladván a feleségét egy másik, hasonló roszerkölcsü embernek. E gyalázatos szokás némi mentségére
szokták ugyan mondani, hogy az csak a legalsóbb néposztály között divatozik és itt is mindig ritkább lesz. (Természetesen annál ritkább, minél nagyobb kiterjedést fog a
kath. hit nyerni a nép között, s minél nagyobb lesz annak a
nem kath. népre is gyakorlott morális hatása. — Azonban,
hogy a műveltségével annyira dicsekvő Anglia az erkölcstelen népéletnek eme rut kinövését, melyet a prot. elválási
elv bizonyosan elősegített, eddig is eltűrte, a hatalmas országnak nem kis gyalázatára válik.) Egyébiránt ezen protestáns és a bibliaterjesztés körül oly roppant érdemeket szerzett ország (legalább o vélt érdemére nem kissé büszke)
mennyire hagyá a népet butaságba s demoralisatióba sülyedni, naponkint ujabb s borzasztóbb adatok bizonyítják.
Csak a napokban tudósitának ismét a lapok a szánandó tudatlanságról, melyben a legújabb törvény rendelete ellen is
a kőszénbányákban örökös munkára szorított fiuk és leányok
tartatnak, kik még a hét napjai közt sem tudva különbözést
tenni, azokat nevökről sem ismerik, természetesen a vasárnapról s ennek jelentőségéről is csak annyit tudva.
Innen magyarázható azután, ha az egy Londonban
évenkint 65—75 ezer személy börtönöztetik be, s ha a bibliatársulatok fővárosában a gonosztévők száma aránylag kétszer nagyobb, mint magában a romlottságáról hires Párisban is. Nincs embertömeg, mondatik a nevezett lapban, mely
aránylag annyi büntéteket követne el, mint London s külvárosainak népsége. E népség körülbelöl két milliónyi lakosságból áll, s oly nagy területet foglal el, mint egész Sajna
megye. A rendőrség jó szerkezetére nézve, egyetlen a maga
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nemében s mégis a büntétekjjegyzéke London városában oly
nagy, bogy basonlót gyakran egy egész birodalom sem mutathat fel. Londonban 4, Párisban 1 fogoly esik 100 emberre.
S mig amott gyilkolás, vagy gyilkolási kísérlet, orgyilkolás, mérgezés, stb. miatt 123 vádoltatott, az alatt Párisban
csak 16; s általában személyek elleni bűntettről amott 7635
vádoltatott, itt 1843; tulajdon elleni büntetről amott 21,061,
itt 5471. Es ez nem is lehet máskép ott, hol a kath. egyház
közzéhatásának mellőzésével, vagy plane akadályozásával,
a kormányzat csakis a politikára és militarismusra van fektetve. De alig szükséges az eredményeknél tovább időznünk.
London népessége levonván City-ét, nem sokkal múlja felül
a szajnamegyebelit, s mégis mily aránytalanság a két város
között, a vétkek s biintétek mennyiségében. Az arány körülbelül mint 4 : 1 . London népsége hevesebbnek s megromlottabbnak látszik, mint Párisé. Az ölés, orgyilkolás, becstelenités, sodornia, szóval féktelen szenvedélyeket feltételező
mindenféle kicsapongások napi renden vannak ott. Ezek valóban déli vad hajlamok, s mégis északnak hideg s zordon
éghajlata alatt követtetnek el. Valóban, ha az ily eredményeket összehasonlitjuk a forróbb éghajlat alatt lakó s hevesebb természeténél fogva kicsapongásra hajlandóbb nápolyi stb. nép mértékletességével és jószívűségével, egész terjében feltűnik az igazságtalanság nagyvolta, melylyel sokan
az ily népeket is szorosabb erkölcsi korlátok közt tartani
képes kath. egyház intézményeit roszalni, azoknak az erkölcsiségére való jótékony befolyását tagadni merészük.
Hogy gonosztevők és büntettek mindenütt vannak és
lesznek is, az tagadhatatlan ; de az ily rémitő arány látásakor
meg kellene mégis a még gondolkodni akaróban a meggyőződésnek fogamzania, hogy valóban nagynak kell az oly religio erejének, azon egyház közremunkálási képességének
lenni, mely daczára a nem kedvező körülményeknek, a nápolyi, florenczi, mailandi stb. lazzaronik erkölcsiségét a tökély magasabb fokára tudja emelni, mint London, Berlin,
Stockholm stb. a maga köznépéét.*
Iménti §-ban felhozott öregünk még azt is mondta,
hogy Vilmos császár ő Felsége minden elűzött szerzetesben
egy zászlóalj jól dressirozott közhonvédet, minden plébánosban egy hadászatilag kiképzett törzstisztet, minden püspökben jó sikerrel vezénykedö egyegy tábornokot vesztett ; s
ekkép Moltkének mint generalissimusnak jobbkezét, nem
akarva is amputálta, levágta. „Qui legit intelligat". (Sz. ir.)
nemcsak Berlinben, de Bécsben és Pesten is.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pests szept. 19. A m a g y a r e g y h á z i v a g y o n .
A modern államgazdálkodás tudvalevőleg oda juttatta az
államokat, hogy mit az ősök nagy szorgalommal szereztek,
nem kevesebb lelkismeretességgel kezeltek és fentartottak,
azt ma mind a zsidók zsebébe folyni lássuk. A gazdag államok a paradicsomi ember sorsára jutottak, a szegény zsidók
meggazdagodtak. Igy támadt az uj világban egy uj kérdés,
az egyházi vagyon kérdése nálunk is, mert hát mi is modern
állam vagyunk, minden zsidó bankár nagy gyönyörűségére,
de minden magyarember őszinte fájdalmára. Az államnak
mint máshol, ugy nálunk is pénzre és ismét pénzre van
szüksége. A követelt, de be nem folyt, mert be nem folyha-

tott adó a szükségletet nem fedezi, a pótlékot az állam mindenekelőtt az állami birtokból akarja fedezni, de minthogy
előre láthatólag, ez sem lesz elég a modern gazdálkodás
mellett, a szegény állam oda nyul, a hol van, a magyar egyházi vagyon természete egy varázsütésre kétessé lesz, az
állam ollene igényt támaszt, és ime egy országgyűlési bizottság többsége ugy találja, hogy mily bölcs intézkedés
volt a kormánytól az egyházi vagyon kétes egyházi természetét megvizsgáltatni, mert ime a vizsgálatból kitűnt, hogy
az egyházi vagyon, nem egyházi, hanem állami természetű,
mily jó lesz tehát azt is a többivel együtt dobra veretni,
vagy legalább az állam részére addig, a meddig lefoglalni,
A külszint azonban ugy, ahogy, meg kellett menteni,
halljuk, gondolta magában a bizottság, mit mond a mi véleményünkhöz a korona két ügyésze, hiszen, hogy mondhatnának mást, mint amit mi, az országgyűlési bizottság nagy
többsége mondunk? Es Hamar Pál ő méltósága csakugyan
szólott is, hiszen felszólították, hogy beszéljen, hogy mondja
el véleményét a magyar egyházi vagyon természetéről, szólott, és most, mikor felhivatott, hogy beszéljen, mikor nem
erőszakolta fel véleményét, hanem csak a felszólításra adott
választ, mikor mint jellemes, lelkismeretes embor válaszában ugy felelt, mint meg van győződve, mikor nem rendelte
alá saját lelkismeretes meggyőződését a minden jogot lábbal
tapodó liberális velleitásoknak, hanem kimondta okmányok
alapján férfiasan meggyőződését, habár ez a bizottság nézetével ellenkezik is, mikor csak azt teljesítette, a mire felhivatott, — mivel nem ugy beszél, nem ugy válaszol, mint azt
liberális fülek szívesen hallannák, — most őt méltatlanul
megtámadják, azt állítják felőle, hogy ő „szembe szól" a
képviselőház egyházjogi bizottságával, s mintha Hamar Pál
ur ellensége lenne az államnak, azt állítják gúnyosan, hogy
ő nem kér részt abból, amit a képviselőház bizottsága az
állam részére követelt.
Nem érezzük magunkat hivatva arra, hogy ő méltósága mellett küzdtérre lépjünk, jobban mondva ezt feleslegesnek tartjuk. A tény, hogy a korona ügyésze, mint államhivatalnok, az országgyűlési bizottság nézetével nem egyek, e tény oly jellemet árul el a korona ügyészében, mely a
mai időben magasan kiemelkedik az epigonok önérdeket hajhászó, jobbra, balra hajlékony természete felett, kik csak egy
meggyőződéssel birnak, hogy t. i. semmi meggyőződéssel
sem birnak, hanem mindig oda hajlik „meggyőződésük",
honnan bizonyos érezek kellemesen csengő hangja üti meg
füleiket ; igen is oly tény ez, mely előtt mai nap csudálkozva állunk meg, mert ez, fájdalom, a liberalismus, minden
jellemet corrumpáló korszakában oly ritka,mint a fehér holló.
A mily nagyon becsüljük egyrészt a koronaügyész urő
mltságának férfias jeliemét, amennyire örvendünk másrészt,
hogy vele az indokokra nézve, melyek a magyar egyházi vagyon természetét minden kétségen kivül helyezik, melyeket
e helyen többször hangoztattunk, pontról pontra találkozunk. Ez egyöntetű itélet, ez egyöntetű indokok önmagukban megczáfolhatlanul bizonyítanak a korona ügyészének
és a mi állitásunk igazsága mellett, hogy az egyházi vagyonhoz, akár a püspökségek, káptalanok és szerzetesek javadalmait, akár a vallás és tanulmányi alapokat értsük, az államnak semmi joga. Mellőzzük itt jelenleg a korona ügyészé-
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nek indokait, melyek a püspökségek, káptalanok és szerzetesek javadalmaira vonatkoznak, ezek legalább nyiltan ma
még az országgyűlésen nem támadtattak meg, de időszerűnek tartjuk szavait idézni, melyekkel a vallásalap védelmére kel.
„Miután az eltörölt szerzetesrendek ingó és ingatlan
vagyonát — úgymond a koronaügyész — a király meg nem
tarthatta, sem világi czélokra nem fordíthatta, hanem a fenálló törvények értelmében elhelyezni köteleztetett; miután
József császár ezen eljárását nemcsak az 1791-ki23-ik törvényczikk szentesitette, hanem utódai is tényleg megerősítették ; miután a tartozmányok a kiváltságos jellegű ingatlan javak kiegészitő részét képezik és azoktól el nem választhatók ; miután a József császártól nyert ingatlan javakat a vallásalap 85 év alatt már kétszeresen elbirtokolta;
azonfelül pedig a tulajdonjogot reá nézve a telekkönyvi bekeblezés még kétségtelenebbé emelte ; miután a 3-ik Ferdinánd és 3-ik Károly király által a papneveldék és lelkészek
felsegélésére tett 16,000 frtnyi ideiglenes pénzbeli, valamint
a bizottsági,vagyis a palestinai alapítványok közvetlen a kath.
egyház érdekében hozattak létre ; miután a kisebb mérvű
pénzbeli alapítványok az 1791-ki 26-ik tv. cz. 12-ik § oltalma alatt állanak, kétségtelen, hogy a vallásalap nem oly
vagyon, mely az állam, illetőleg a törvényhozás rendelkezése
alá tartozik ; hanem oly vagyon, melylyel, mint tulajdonával
a vallásalap katholikus felekezeti czélokra, minden megszóritás nélkül szabadon intézkedik".
A magyar kath. egyházvagyon tehát, mint a fenebbi
indokból kitűnik, oly jogalapon áll, hogy annak akár részbeni megcsonkítása, akár teljes confiscálása csak azon esetben történhetik, ha egyúttal minden jogalap felforgattatik ; mert nem létezik egyetlen egy jogczim, melynek alapján e vagyon jogosan megtámadható volna, nem létezik oly
törvényes kellék, mely betöltve nem lenne, hogy az egyház
vagyonát sajátjának ne mondhassa. Most csak az van hátra,
hogy e majd megválasztandó országgyűlési bizottságnak legyen elég lelkiereje épen oly bátran megmondani az igazságot az országgyűlésnek, mint azt a korona ügyésze a bizottsággal szemben megmondani bátorkodott, akkor bizton remélhető lesz, hogy Magyarországban más tekintetben is
meg fog szűnni az ázsiai állapot, melyben nagy dicsőségünkre mai nap minden lépten találkozunk.
Németország.
Báró Ketteler p ü s p ö k n e k
b e s z é d e a f r e i b u r g i c o n g r e s s u s o n. (Vége.) Egy
további nagy veszély, mely a szabadságot fenyegeti, az
anyagelviségben fekszik. A szabadság az embernek legmagasabb eszményképe, s mennyivel inkább terjed az anyagelviség, annál inkább tűnnek az eszményképek, s előtérbe
lép az — üzlet. Mint további veszélyeket szónok a fanatisrauB s a minden korláton tulcsapó sajtót hozza fel. A fanatismus, főleg a vallási, elvakítja az embereket, s a legigazságtalanabb vádaskodásokra ragadja őket, például arra is,
hogy a katholikusok hazaárulók. Ez utóvégre arra vezet,
hogy az] erősebb, vagy erőszakosabb párt a másikat elnyomja.
A sajtó jegyeseknek, főleg nagy üzéreknek szolgálatába lépett, s ezáltal szintén üzletté lett, mely a pénzszerzést előbbre teszi a nép érdekének. A ,reptil'-sajtónak befo-

lyása akkora, hogy nagyon attól tartani, miszerint oly emberek, kik meggyőződésűket eladták, majd a nép szabadságát is adják el. Erre nézve szónok Wuttkénak általunk is
ismertetett munkájából hoszabb részletet idéz, melybon
szerző botránykozását fejezi ki a felett, hogy annyi .gazember' van az újságírók közt. Ezért magasra becsülendők azon
férfiak, kik a kath. sajtó s azzal a kath. egyház érdekeit
mozdítják elő.
Beszédét szónok ezzel végzi : „Jól tudom, hogy beszédemre bizonyos oldalról csak gunynyal fognak válaszolni, s
majd azt mondják nekem : te azon egyházhoz tartozol, mely
az eretnekeket megégette. Azonban a legtöbb protestáns
protestantismusát sokkal észszerűbbnek tartja a katholicismusnál, s ha a maga vallásában olyasvalamit találnak, miről azt hiszik, hogy józan eszökkel meg nem egyeztethető,
akkor véleményök a katholicismusról még csak inkább
csökken s azt vélik, hogy ott még roszabbul áll a dolog.
Mindazok egyáltalában, kik a természetfeletti vallást tagadják, a protestantismusról csak ugy gondolnak, mint ez a
katholicismusról. Azt hiszik, hogy csak akkor vannak az
igazi vallás birtokában, midőn már Istentől s annak legfőbb
erkölcsi törvényeitől ,megszabadultak'. A mint pedig az éj
sötétsége a kelő nap világosságát nem nyomhatja el, szintúgy lesznek majdan ellenségeink hazugságai is kénytelenek
az igazság elől hátrálni.
Az egyház nem ellensége a tudománynak, az igazi haladásnak, az igazi szabadságnak ; hanem Isten által alapitott azon üdvintézet, mely hivatva van, az emberi nem e
három javát megőrizni. A mint a régi pogányság rabságát
megtörte, ugy fogja az egyház amaz újkori rabszolgaságot
is megtörni, mely az emberi nemet jelenleg fenyegeti. Akkor
felismerendik a népek, hogy még a földi ügyekben is csak
Krisztusnál található az üdv s áldás. O az, a ki a királyokat jókká teszi, szolgáikat igazságosakká s a népet boldoggá s szabaddá. Nélküle a királyok zsarnokok, szolgáik
önző elnyomói a népnek, s a nép mindenféle szenvedély s
bűnnek zsákmánya, melyek vagy forradalom- vagy rabszolgaságba, mindkét esetben pedig végtelen nyomorba döntik. ( Viharos éljenzés.)
Végezetül ugyanezen nagygyűlésből még a következő
resolutiólcat emiitjük:
A) Altalános resolutiók :
1) Az egyház tökéletes e teljes, Istentől a tanítói, papi
s kormányzó joghatóság terén bizonyos tulajdon jogokkal
felruházott társaság ; küldetése körében isteni s tételes jog
szerint független az államtól. Tevékenységének egész terén
a legteljesebb szabadság illeti meg.
2) Az álla in csak ugy, mint az egyesek, Istennek törvényei s rendeletei alatt áll. Határtalan s feltétlen engedelmesség az állam törvényei iránt Isten erkölcsi törvényébe
ütközik, mely az államnak rende és törvényei felett áll.
3) Támadás az egyház fenállása s lényege ellen, a pápát, az egyház fejét, tanitói s egyéb joghatóságának gyakorlatában akadályozni.
4) A nagygyűlés ismétli a tiltakozást a pápa világi hatalmának elnyomása, s az apostoli szentszék, sőt az egész
kereszténység jogainak ez által történt elnyomása ellen.
5) Minden kisérlet, a szentségek szabad kiszolgáltatá-
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sát s a keresztény igazság szabad hirdetését megkorlátolni,
merénylet az egyház s annak tagjai legszentebb jogai ellen.
6) Isten rendeleteibe s az egyház jogaiba ütközik, ha
az államhatalom a papoknak előképzése, alkalmazása s hivatalvesztése, az egyháznak belszervezete s igazgatása felett határoz.
A kath. hitnek s az általánosan elismert igazságnak
megbecstelenitése, ha oly személyek, kiket az egyházi tekintély kiközösített, s kik tényleg protestáns alapon állanak
katholikusoknak nyilváníttatnak ki, s a kath. egyházvagyon
birtokába helyeztetnek.
7) Az egyház lényegével s a társadalom javával oly
szorosan összefüggő szerzeteknek s egyéb ajtatos testületeknek eltörlése, vagy rendőri zaklatása merénylet az egyház
jogai s a személyes szabadság ellen.
8) A kath. egyház isteni felhatalmazás folytán hivatva
van arra, s feljogosítva, hogy minden népeket tanítson. Epezért elidegenithetlen joga is van, mindennemű iskolák alapitására s fentartására, melyekben a keresztény ifjúság hite
alapelvei szellemében tanittathatik s neveltethetik. Az egyház semrci szin alatt sem ismerheti el az államnak ama jogát, hogy a vallástanítás iránt intézkedjék. Katholikus tanitók is a vallást csak az egyházi tanitói hivatal megbízásából tanithatják, s keresztény szülők gyermekeiket csak
oly iskolákra bizhatják, melyeket az egyházi hatóság jóváhagyott.
9) Minden katholikus ember tisztelettel s csudálattal
tekint a némethoni föpásztorok s papságra, mely példás hit—
hűségében épen most oly nehéz üldözést szenved. Ezen harcz
a kath. egyház fenállása, a hit 3 a keresztény vallásgyakorlat szabadságának fentartása körül forog. A kath. egyház soha sem vetheti alá magát s nem is fogja magát alávetni oly törvénykezésnek, mely Istenrendelte alkotmányának ellentmond. A béke csak ugy állitható helyre, ha a
kath. egyház az őt megillető jogok és szabadságok élvezetébe visszahelyeztetik, melyekre isteni rendelkezés s a közjognál fogva igényt tarthat.
Egyes bizottságok különleges resolutiói :
a) Az alaki ügyekkel foglalkozott bizottság a következő resolutiókat nyújtotta be : 1) A legközelebbi nagygyűlés rendező biztosa felkérendő, hogy az előkészítő bizottság
kebelében oda hasson, miszerint valamennyi lapok képviselőinek nem csak szabad belépés biztosittassék az ülésekbe,
hanem hogy arról is történjék intézkedés, miszerint mindegyiknek mind azon segédeszközök bocsáttassanak rendelkezésére, melyek nehéz feladatuk teljesítését némileg megkönnyíteni képesek, s 2) hogy a teendő indítványok sat.
lehetőség szerint nyomtatásban kerüljenek a gyűlés elé.
b) a művészi ügyekkel foglalkozó bizottság indítványozza, hogy a gyűlés azon tiszteletteljes kérelmet intézze
a magas püspöki karhoz, méltóztatnék bölcs megfontolása
tárgyává tenni, váljon nem időszerű lenne-e, tekintve azon
lendületet, melyet az egyházi művészet legújabban vett, ahittani karoknál, vagy ha ézek vonakodnának, a papneveldékben oly tanszékeket alapítani, melyek a műtörténelem s főleg
azon alapelvek előadásával foglalkoznának, melyek templomok újbóli építése, vagy stylszerü helyreállítása körül
iránytadók.

Róma. A p ü s p ö k ö k s é r s e k e k k i ű z é s e lakházaikból ,szépen' foly. Az ,Italienische Alig. Corr.' egy
Bismarck költségén itt alapított német lap, melynek feladata
a német közvéleményt Olaszország számára megnyerni, ezt
legjobban azt által véli kieszközölhetni, ha rendesen s jobb
dologhoz méltó pontossággal azon érsekek s püspökök névsorát közli, kik házaikból kiűzettek. 0 s sugalmazói alig tévednek, ha azt hiszik, hogy berlini pártfogóik jóakaratát ez
által leghamarabb s legkönnyebben kiérdemlik. Igy megtudjuk, hogy eddig körülbelül 40 főpap, érsek s püspök,
esett a kormányi exequaturnak áldozatul, többnyire a kiválóbb érseki s püspöki székhelyeknek diszei ; többi közt a girgentii püspök is, kinek kiűzése egész kis komédiára alkalmat adott.
Történt ugyanis, hogy, midőn a püspök urnák eddigi
lakásából való kitételére a kormány részéről a parancs kiadatott, a girgentii képviselő, Oolonnadi Cesario berezeg —
azon baloldali lármázók egyike, kik a kormányt folytonosan
a papság irányábani erélytelenségröl vádolják, elment a
cultusministerhez, hogy attól az illető határozatnak legalább ideiglenes felfüggesztését kérje, k minister eléggé kíméletlen volt, hogy a képviselőnek ezen eljárását legott sugalmazott lapjaiban közhírré tegye, mi a baloldali radicalisokat következetlenségök miatt kissé kellemetlen, kissé nagyon is nevetséges helyzetbe hozta. Emiatt ismét Oolonna
di Cesario a baloldali lapokban felszólalt, s — magában véve
dicséretes eljárását azzal iparkodott igazolni, hogy ama másik palota, melyet Girgenti városa a püspök számára készített, még nincs egészen lakható állapotban, s hogy ő, Colonna, mint a püspöknek régóta benső barátja csak mint
gentleman cselekedett, midőn ennek számára egy kis moratoriumot iparkodott a kormánynál kinyerni, annál is inkább,
minthogy Girgenti városa külön folyamodványban fordult ő
szentségéhez, melyben azt kérelmezi ; legyen szabad neki a
püspök számára az exequaturt kérni ; jó lett volna tehát ő
szentsége válaszát bevárni.
Az egész dolog inkább mulattató, mint feltűnő ; de
mégis annyiban érdekes, amennyiben világosan megmutatja,
minő az olasz katholikus népnek szelleme, s mily óriási hazugság lenne, ha valaki azt mondaná, hogy a római szabadkőműves parlament az olasz nép érzületének hü kifejezője.
Mindenütt, a hol az ,állam' valamely főpapot eddig lakásából kiűz, találkoznak hívek, kik házaik felajánlásában vetélkednek, Girgentiben még épen a város maga egész uj palotát épit a püspöknek, melyet az ,állam' nem fog többé
elkobozhatni. Colonna di Cesario dühös baloldali, ki a parlamentben legalább minden héten egyszer valamennyi püspöknek kiűzését követeli ; otthon pedig a püspöknek „régóta
benső barátja", s privatim közbenjár érte, hogy ne történjék meg vele az, mit nyilvánosan maga követel ellene!
Ilyenek a mi olaszaink . . . gyakran jó emberek, de a
rögeszmének, a phrazisnak rabszolgái. Azt hiszi, hogy a
magánéletben barátja lehet annak, kinek elveit a közéletben
a lehető legnagyobb elkeseredettséggel megtámadja. Gyakran lehet a legradicalisabb képviselőket a jezsuitáknak prédikáczióiban látni, s a kik leghangosabban szónokolnak a
clericalis tanítás ellen, gyermekeiket szerzetes iskolákba
küldik. Tavai a baloldalnak egyik legbefolyásosabb tagjá-
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dr. Uulánszky Nándor is praeconizáltatott. Ugyanakkor
Mac-Closkey new-yorki bibornok-érsek ő emján a clausura
s apertio oris is hajtatván végre, ő szentsége kijelenté az
utóbbi consistorium alkalmával in petto megtartott bibornokok neveit : Antici Mattéi, Vittelleschi, Simeoni, Randi és
Pacea, s végre meg msgr. Godefroy Brossays-Saint-Marc,
rennesi érseket nevezé ki bibornokká, kinek, valamint a
jelenleg Madridban mint ap. nuntius tartozkodó Simeoni ő
emjának a bibornoki jelvények szokott módon megküldetni fognak.
— Ftdő Roskoványi Ágoston nyitrai püspök ur ő méltósága a zákopcoi, teljesen elhagyatott iskola helyébe egy
uj, megfelelő iskolaépületnek felállítására, 5000 frtot adományozott.
— A boldogult veszprémi püspök temetése a ,M. A.'
szerint száz áldozár, két püspök, számos apát-prépost, k a nonok és roppant nép kiséretében f. hó 17-én reggeli 9 óraIRODALOM.
kor
történt. A temetést és requiemet fdő Kovács Zsigmond
= Dr. Csiky Gergely „Egyházügyekre vonatkozó mapécsi
püspök ő excja, a gloriosumot fdő Szabó Imre szombatgyar országos törvények és kormányrendeletek 1867—74"
czimü munkájának harmadik bővített kiadása jelent meg. helyi püspök ur ö mltsga végezték.
— Hogy a porosz ,Kulturkampf' most már a gyónási
Ara 1 frt., bérmentes szétküldéssel 1 ft. 20 kr.
titok ellen is fordul, legújabban páter Gábor, ehrenbreitsteini
= Lelkészek, vallástanitók, hitelemzök figyelmébe. Megkapuczinus atya tapasztalhatta, kit a neuwiedi törvényszék
jelent s megrendelésre azonnal szétküldetik : „A tékozló fiu,
három hónapi elzárásra itélt, mert a gyónószékben ,a törvagy Jútelemző tanítások". Az első sz. gyónáshoz járuló gyervény által meg nem engedett fenyiték'-et használt. Az eset
mekek számára. Irta : Farkas Sándor, leánytanodai hiteaz, hogy az atya húsvétkor a vallendari polgármestert nem
lemző. (Az esztergomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyáabsolválta, mivel ez nem akarta kijelenteni, hogy a májusi
sával.) Ara 50 kr. Budapest, 1875. Kiadja a ,Hunyadi Mátörvényeket nem ismeri el jogosaknak. A polgármester erre
tyás' irodalmi és könyvnyomdai intézet. Minden megrendelt
a pátert bepanaszolta, ki magát, természetesen, ez ügyben
nyolcz példányra egy tiszteletpéldány adatik.
nem védelmezhetvén, a bölcs tvszék által fentjelzett bünte= A ,Hunyadi M; intézete jelenti, hogy ft. Nagy An- tésre méltónak találtatott.
tal, felső gallai plébános ur három kötetes nagy munkája
— A porosz lutheránus prédikátorok e hó elején tár„A hitelemzés példákban" nem sokára megjelenend. (L. az
ták
ez
évi közgyülésöket Berlinben, melyen természetesen a
,Értesítő' 3. sz. 39. 1.)
legújabb egyházpolitikai viszályok is szóba jöttek. A köz= Isten, Haza, Király; egyli. beszéd, melyet 1875.
gyűlés az egyháznak az államtóli elválasztását határozottan
aug. 20-án a székesfehérvári püspöki templomban mondott
roszallta s époly erélyes szavakkal tiltakozott a kormány
Károly János, tétényi plébános, kerületi alesperes. Budapest,
egész egyházi politikája ellen is. A tanácskozásoknak főtár1875. Athenaeum, 8-r. 15. 1.
gyát azonban a házassági kérdés képezte. Schian, liegnitzi
diaconus azon tétel felett értekezett, hogy csak az egyházi
H i v a t a l o s .
esketés teszi a házasságot azzá ; s bebizonyitá, hogy az
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz- egyháznak nem csak joga, de kötelessége is, fegyelmező s
tésére a nyitrai székeskáptalanban Zemánik András őrka- büntető eszközökkel élni. A polgári házasság ellen irányuló
nonoknak az éneklő kanonokságra ; Klobuezky Antal szé- tételeket a közgy. nagy helyesléssel s egyhangúlag elfogadta.
kesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra ; Dualszki J á — Ftdő Szkóky Sükösd, a Zalamegyében fekvő Szentnos trencséni főesperesnek a székesegyházi főesperességre ; László-Egyházai Sz.-Ferenczrendü zárdának főnöke részéGyuriJcovich Mátyás zsolnai főesperesnek a trencsini főespe- ről hozzánk szivesen beküldött kimutatásából (1. I. 46.)
ressége ; Közlik János gradnai főesperesnek a zsolnai főespe- örömmel láttuk, hogy a zárda 1874. jun. 19. villámsujtás
rességre ; Vencelt Ferencz idősb mesterkanonokuak a grad- következtében leégett templomának újbóli felépítésére több
nai főesperességre és Czeizel Gábor ifjabb mesterkanonok- jótevő eddig már 950 ftnál többet adományozott. Retribuere
nak az idősb mestorkanonokságra való fokozatos előlépteté- dignare Domine omnibus, mondjuk a t. beküldővel.
sét jóváhagyván az ez által megürült ifjabb mesterkano— Hihetetlen, de való. Rebrin ungmegyei faluban
nokságrn Vágner József tiszteletbeli kanonok és alesperes senki sem tud irai, vagy olvasni, beszéli az egri ,Népiskola'.
nyitrai plébánost, továbbá ugyané ezen káptalan tisztelet- A tanfelügyelő egy izben közös iskolát akart létrehozni a
beli kanonokává Rika János rájeci alesperes plébánost kine- háromféle vallású és kétféle nyelvű községben, de nem sivezem s egyszersmind Dualszki János nyitrai kanonoknak került. Még furcsább az, hogy a község saját kebeléből a
a Szent-Pantaleóról nevezett ráczkevei czimzetes apátságot népokt. törvény 117. §-a értelmében iskolaszéki elnököt
és Chorény József bollessói alesperes plébánosnak a Szent- vagy gondnokot sem választhatott, miértis a szomszédfaluJánosról nevezett zsámbéki czimzetes prépostságot adomá- ból (Lasztomér) Szemere Gyula földbirtokost volt kénytelen
nyozom.
fölkérni. A ministerium azonban kijelenté, hogy Szemere
Gyula csak azon esetben választható rebrini iskolaszéki elKelt Budapesten, 1875. évi augusztushó 31-én.
nöknek, ha egyszersmind Rebrinben fekvő-vagyona van :
FERENCZ JÓZSEF, s. k.
Trefort Ágoston, s. k.
tehát szerezzen, ha nincs! Persze, hogy nem tevé. Az iskolaügy eszerint függőben maradt egész 1871 végéig, midőn egy
VEGYESEK.
községbeli egyén a katonaságtól „obsitot" kapván, hazajött
— Az eleinte f. hó 25-ére kitűzött pápai consistorium s az isk. széki elnökséget elfogadta és a községi iskolát meg17-én tartatott meg, abban az uj fehérvári püspök ő mlga, alakította ! Tisztelet az ő érdemeinek !

val laktam egy házban, ugyanazon folyosón ; mint szomszédok közt szokás, megismerkedtünk, s gyakran vitatkoztunk is, mi nála többnyire azon eredményre vezetett, hogy
érveim által legyőzetve, ezzel fejezé be az eszmecserét :
„Nem bánom én, igaza lehet, de hát mit akar, a 19. században már ez igy v a n . . . . " Midőn a parlamenti szünidő közelgett, azt mondá nekem, hogy mielőtt haza menne, szeretne
lakhelyének temploma számára értékes ajándékot venni ;
jöjjek vele a boltba s segítsek neki választani. Vett is egy
igen szép s igen értékes mennyezetet, minőt itt használni
szoktak, midőn a szentséget viszik a beteghez. Mondom, ilyenek a mi olaszaink. A katholicismus mélyen be van vésve
szivökben, fájdalom, hogy soknál már csak halálos ágyán
tud keresztül törni, miután egész életén át oktalanul dühöngött a legjobb anya ellen.
=

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

M gjeîenik e lap hstenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 f t .
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221 ,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T .
HARMINCÉN EGYEDIK

25.

Pesten, szeptember 25.

Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni, nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.

ÉVFOLYAM.

II. Félév, 1875.

Tartalom.
Egyházjogi aphorismák. — Részletezések. — Egyházi tudósítások: Pest. Üdvös intés a kormány reszére.
Pest. Felirat a vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz. Paris. A kath. egyetemeknek vetélytársai. Svajcz. A temotő
csendje. — Irodalom. — Vegyesek.

Egyházjogi aphorismák.
(Folytatás.)

8) Az egyháznak joga bizonyos egyletek alapítására
fentartására.

s

Az egyház u g y a n maga is egy nagyszerű, az
egész világot felölelő egylet, de ezáltal a különleges,
kisebb terjedelmű, egyes speciíicus czélokat szem
előtt tartó egyleteknek alapítása k o r á n t sincs kizárva. {Mart. 23.) Miért is ne válnék a .Viribus unitit
jelszava egyházi téren is, miután a világi ü g y e k
körében már nem egy megvetendő diadalt aratott.
Az egyénnek elszigetelt működése,bármily j ó a k a r a t ú
s buzgó legyen is, mégis nem sokkal több, mint az
erők szétforgácsolása ; az egyesült erőkkel való,
concentricus összműködés pedig a jóban s roszban
e g y a r á n t biztosan számithat eredményre.
E szempontnak kellő m é l t á n y l á s a f o l y t á n történt, h o g y az e g y h á z b a n különféle időkben számos,
részint tisztán vallásos, részint katholikus-kereszt é n y jótékonysági czéloknak szentelt egylet alakult.
Ezek részint olyanok, melyeknek tagjai, az egylet
m a g a s a b b czéljainak kizárólagosan szentelve magokat, közös életre s közös, testületi vallásgyak o r l a t r a egyesültek s ezekre határozottan megállapított s az egyház által j ó v á h a g y o t t szabályok alapj á n k ö t e l e z t é k magokat, röviden, hogy a befogadott
műszókat használjuk : szerzetekké, eongregatiókká sat.
a l a k u l t a k ; — részint olyanok, melyeknek tagjai,
világi, társadalmi helyüket s p á l y á j o k a t ezért el
nem hagyva, hanem a világban élve, mindazonáltal az egyletnek czéljait, az alapszabályok értelmében előmozdítani iparkodnak A mennyiben ez
utóbbiak az egyház által alapíttattak v a g y alapszabályaik általa h e l y b e n h a g y a t t a k , amennyiben tov á b b á tagjaik rendes időközökben ismételt, isteni

tiszteletre gyülekeznek össze, meghatározott helyen,
(•Oratóriumban) mely g y a k r a n m a g á n a k az egyletnek
t u l a j d o n á t képezi ; amennyiben végre az egyháztól
búcsúkkal is r u h á z t a t t a k fel, s az egyházi látogat á s n a k alávetvék, — a n n y i b a n az egyletek ez
utóbbi neme szoros értelemben vett egyházi egyle
teknek, soclalitásoknak, ajtatos testvérületeknek neveztetik ; különben csak vallásos társulatok, a szónak
t á g a s a b b értelmében.
I l y szorosabb értelemben vett testvérülétek például a legméltóságosabb oltári szentség, J é z u s s
Mária legszentebb szivei tiszteletére alapított, ajtatos
test vérületek ; a szónak t á g a s a b b értelmében vettek
közé tartozik a sz. Vincze-, Erzsébet-, Bonifacius-,
oltári egylet, a különféle mérsékletességi, legény- s
leány-egyletek, a J é z u s legszentebb gyermekségérőli
s számos imaegylet, melyeknek mindegyike a maga
módja szerint a keresztény hitéletnek e g y e g y mozz a n a t á t érvényesíteni törekszik.
Manap, midőn az egyleti élet oly n a g y szerepet játszik, s politikai, társadalmi, iparos s kereskedelmi téren a k k o r a eredményekkel dicsekszik is;
nem csuda talán, ha u g y a n a n n a k egyházi téren is
kiváló fontosságot tulajdonítunk. Az e g y h á z n a k ily
egyletek megalapítására s szervezésére való joga sa.
j á t létjogából származik, melynek egyik természetes
f o l y o m á n y a , amennyiben ezen, általunk már több
ször h a n g s ú l y o z o t t létjoga azt a jogot is foglalja
m a g á b a n , h o g y c z é l j a i elérésére, természetének megfelelő eszközök segítségével törekedhessék. Ezen egyletek pedig természetének n a g y o n is megfelelnek,
amennyiben működését terjesztik, fokozzák, általánosítják, szóval : mindenképen t á m o g a t j á k s előmozdítják ; — az egyletek működését megbénítani,
vagy végkép lehetleniteni, a n n y i t tesz, mint az egyh á z n a k természetes légjogát, egyik k i t ű n ő nyilvá25
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nulatában, tagadni. Szintúgy legalább is kiáltó igazságtalanság az egyházi egyleteket szigoruabb rendőri zaklatásoknak alávetni, mint a világiakat.
A katholikus egyleti jognak egyik gyakorlati
nyilvánulása a szerzeteknek alapítása s fentartása ;
e jog az egyleti jogban mintegy benne rejlik. Mindazonáltal különösen e jog volt az, mely régente
nem kevésbbé mint jelenleg a leghevesebb megtámadásoknak kitéve volt, s mondhatjuk, hogy az
egyház épen e körül g y a k r a n a legfájdalmasb zaklatásokat elszenvedni kénytelenült. Ez u g y a n oly
jelenség, melyet nem nehéz megmagyarázni, aztt. i.,
hogy mindazok, egyének s pártok, kik a kereszténységnek egyáltalában ellenségei, a szerzetesrendeket is gyűlölik; mert hiszen, ezek az egyháznak,
úgyszólván, szemefényét képezik, szive mélyéből
nőttek ki, mint a kereszt vallásának megtestesülése ; — s egyúttal, mig szabályzataik szelleméhez
hivek maradnak, a keresztény hitéletnek mindannyi
gyűpontjai, az egyház általános működésének megbecsülhetlen erejű s érdemű emeltyűi. Innen van,
hogy a katholicismusnak ellenségei egyúttal a szerzetes intézmények is mindenha vakdühü üldözői
voltak, s a katholikusok közt a tudatlanok s következőleg elfogultak kiválólag a szerzetes rendeket
szeretik együgyű bírálatuk s ismeretes reformatori
viszgetekök czéltáblául választani.
Pedig a katholikus szerzetesrendek mellett az
általános egyleti jognak fentérintett alapelvein kivül még más érvek is harczolnak. A szerzetes rendek épen nem pusztán külsőleges, könnyen nélkülözhető, fölösleges diszitvény az egyház épületén,
hanem nagyonis okadatolt, okvetlenül szükséges
intézmények s a keresztény hitéletnek annyiban
kiegészítő részei, amennyiben bennök az u. n. evangéliumi tanácsok gyakorlatilag életbe léptettetnek.
Mert a három legfőbb, lényeges, szerzetesi fogadalom épen e tanácsokat foglalja magában, ugy
hogy a szerzetesi intézménynek a világi hatalom
általi elnyomása magának az e területeni katholicismusnak erőszakos megcsonkítása s egyúttal
az egyéni lelkisineretszabadságnak megkorlátolása,
azaz tagadása s elnyomása is, amennyiben sokan,
kiknek kedvök lenne, ezen életmódot választani,
ebbeli hivatásuk teljesítésében . akadályoztatnak.
Valahol ugyanis többen azon czélból egyesülnek,
hogy a testi s lelki könyörületesség müveit közös
tevékenységgel, vállvetve teljesítsék, s erre önkénytes szabad igéret által kötelezik magokat, csak a
szabad, senki más jogát nem-sértő önelhatározás

természetes, emberi, velők született jogát gyakorolják, miben őket akadályozni, — merő despotismus.
S itt nincs különbség jezsuita, redemptorista v a g y
franciskánus s kapuczinus közt ; m i n d n y á j a n u g y a n azon szent eszmének szülöttjei, s bármelyik támadtatik meg igaztalanul, benne az egészkatholicismus
támadtatik meg.
9) Az egyháznak vagyonszerzési s birtoklási joga.
Ha valamely t. olvasóm szíves volt az eddig
mondottakat némi figyelemmel kisérni, u g y nem
fog, remélem, azon most teendő nyilatkozaton megütközni, miszerint az egyház isteni alapitója által
eléje szabott feladatát, egész terjedelmében, világi
javak nélkül nem teljesítheti. Az isteni tiszteletnek
megtartása, az erre szükséges helyiségeknek megszerzése s jó k a r b a n tartása, az egyházi szerek és
egyéb cultusszükségletek beszerzési költsége, szolgáinak, papjainak nevelése s dijazása, iskoláknak
alapitása s fentartása, a keresztény könyörület k ü lönféle cselekedeteinek véghezvitele, — mindezt lehet-e anyagi segélyeszközök, pénz nélkül eszközölni ? De ha ez a n y a g i segélyeszközökre az egyháznak, czéljai elérésében szüksége van, akkor a
már többször hangoztatott elv szerint joga is van,
ez anyagi segélyeszközöket szerezni, birni, legjobb
belátása szerint kezelni ; — ez természetes, tételes
isteni joga, nem talán valami, az ,állam'-tól nyert s
tetszés szerint visszavonható privilégiuma. Ezen
meggyőződéséhez képest az egyház minden időben
bírt külön anyagi vagyonnal, amint már az a kis
társaság, mely az Úrból s tizenkét tanítványából
állott, sem nélkülözhette egészen a pénzt, (melynek
kezelését, mint tudjuk, J ú d á s felválalta volt,) mit az
Ur, szent Ágoston nézete szerint — lib. II. de serm.
D. in monte — azért rendezte volt igy, hogy g y a korlatilag megmutassa, miszerint eszeágában sincs
egyházának a világi birtoknak szerzését s megtartását amúgy általánosan megtiltani. E z ellen hiába
hivatkoznak oly helyekre, — Luk. 9, Máté 10,
Márk. 6. — melyeken az Ur, midőn tanítványait
kiküldi az Isten országát hirdetni, megtiltja nekik:
„Semmit se vigyetek az útra, se botot, se táskát, se
kenyeret, se pénzt" . .. sat. ; mert e szavak először
nem szószerinti értelemben veendők, amennyiben
csak arra intik a tanítványokat, nehogy az isteni
ige hirdetésére fordítandó drága idejöket holmi
anyagi gondokkal eltöltsék, s másodszor csak az
akkori alkalomra vonatkoztak. Ennélfogva az egyház, mint mondók, már az ősidőkben is a n y a g i
vagyonnal birt, nem csak ingóval — ámbár ez
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birtokának legnagyobb részét már csak azért is képezhette,
mert az üldözések korában könnyebben kezelhető s elrejthető volt; de birt azért már akkor ingatlan javakkal
is, mint Constantin s Liciniusnak decretumai mutatják, melyek az üldözések alatt elkobzott javak kiadását rendelik.
A keresztény vallás s egyháznak az állam részéröli
elismerésével eo ipso annak birtokképessége is ismertetett
el, e kettő ogymástól elválaszthatlan, amiért is a birtokképesség nem ugy képzelendő, mint a mely csak későbben, az
elismerés után s annak következtében ruháztatott rá az állam
által. A mely perczben az állam az egyházat mint katholikus
egyházat elismerte, el kelle ismernie birtokképességét is, mely
lényegéhez tartozik. Do az állam még ennél is többet tőn :
az egyházi intézmények testületi jogokat nyertek, miáltal
lehetővé tétetett nekik, jogigényeiket a nyilvános törvényszékek előtt is hangoztathatni s védelmezhetni ; sőt a keresztény állam kötelességének tartotta, ama számtalan jótéteményt, melyet az egyháztól vett, másokkal viszonozniennél fogva az egyházi birtokot különféle előjogokkal ruházta fel, felszabaditá az állami terhek s adók alól, s mint
isteni, Istennek szentelt, sérthetlen jószágot (res Dei, res Deo
saerata, Patrimonium Christi) különös védelme alá vette.
Ezen viszony körülbelül addig tartott, mig az államok tényleg keresztények voltak; de a keresztény szellemnek hanyatlásával e jó viszonynak hanyatlása is járt párhuzamosan elannyira, hogy manap az egyházi birtoknak helyzete
szemben a törvény nyel nem csak nem kedvezőbb, de sokkal
kedvezőtlenebb, mint bármely birtoké : a hajdani jó viszony
egyenesen ellentétévé fajult, ugy hogy a ,res Dei' ma ,res
nullius'-sá lett, melyet bárki büntetlenül megtámadhat, elronthat, elrabolhat, mire a legelső s legroszabb példát épen
azok adták s adják, kiknek már hivatalos állásuknál fogva
minden jog született védőinek kellene lenniök. Műszót is
találtak az egyházvagyon szentségtörő elrablására, ,saecularisatió'-n&k nevezvén el azt, mit a tulajdonjog legkezdetlegesebb alapelvei ellenére a durva erőszak követett el a
gyenge védtelen ellen ; s hogy az ekként kifosztogatott soha
sem emelkedhessék, a törvény gyártók különféle zaklató rendszabályokat találtak fel, melyek által az egyháznak vele
született vagyonszerzési jogát megcsonkították.
Ilyen az u. n. amortisationalis törvények, melyek a
,holt kéz'-nek teendő hagyományokat tiltják, vagy legalább
megszorítják, ilyen az a különféle állami belenyúlás az egyházvagyon szabad kezelésébe s hovaforditásába, melyek
mindnyájan nem csak a méltányosság ellen is vétenek, hanem az igazságosság ellen is, s annál súlyosabban, minthogy
oly oldalról származnak, hol minden becsületes jogot már
hivatásszerüleg is támogatni s védelmezni kellene.
Ezen, eddig csak általános fejtegetések két fontos kérdésre vezettek bennünket, t. i. : ki az egyházvagyonnak voltaképeni birtokosa s ki annak kezelője? *)
Mielőtt az első kérdésre válaszolnánk, szükséges hivatkozással a történetre azon megjegzést, illetőleg figyelmezte*) Martin emlitett müvén kívül, 1. mindezekre nézve még Tosi,
84, 85, 154, 157, 231, 232 1., Aichner, Cmp. Juris E c d sat. 4. kiad Brixen, Wefjer 893 s k. II., Seeredy 4. kv 527 s b. §. II. köt. 1319 s k. 1.
hol az ide vonatkoíó irodalom is igen jeletül van ö.-szeállitva.
Fachmann
Lehrb. d. KR. Wien. Bt annulier 1853 ; III. Bd. 248 s k. 1., Studien über
das Concordat, Wien, Manz 1856, 156. 1.

tést bocsátani előro, hogy az egyházvagyon, mely ősoredetileg a híveknek felajánlásaiból, élők közti adakozásokból s
hagyományokból alakult, minden egyes megyében egységes
ogészet képezett, melynek kezelése s hovaforditása a püspök joghatóságához tartozott, ki az ide vonatkozó teendőket rendesen valamely ,oeeonomus'-ra bízta, ki gyakran az
archidiaconusok sorából vétetett. Ennek jövedelmeiből a
püspök s a papság eltartására, valamint az isteni tiszteletre
szükséges költségek fedeztettek, a még fenmaradó összeg
pedig a szegény testvérok segélyezésére fordíttatott. Későbben az addig osztatlanul kezelt összeg négy részre osztatott
fel, melyeknek egyikét a püspök kapta, másikát a megyei
papság, a harmadikát a fabrica ecclesiae, melyből az egyházi épületek jókarban tartásának s a cultusszíikségleteknek költségei fedeztettek, mig végre a negyedik rész a szegények közt osztatott szét. Igy történt az átmenet a manap fenálló viszonyokra,azáltal,hogy lassankint minden önálló lelkészi állomás határozott, megváltozhatlan javadalommal láttatott el, melynek honnanszármazása azonban különböző lehe
tett,amennyiben majd fekvő jószágban állott, majd pedig tizedek- s egyéb szolgálmányokból keletkezett.
Ezen történeti megjegyzés előrebocs-itása után azon
kérdésre: ki az egyházvagyonnak birtokosa? ekként válaszolunk, hogy a tulajdonjog ugyan legelső sorban az illető
helyi, — plébániai, társas-káptalani vagy székesegyházi sat.
egyházat, vagy egy<<b ily képen javadalmazott intézetet illeti
meg, azonban, amennyiben s mivel katholikus egyházvagyon,
s katholikus, egyházi czélokra adományoztatott, csak addig,
mig az összegyházzal összeköttetésben áll, s annak kellőleg
s törvényesen alárendelve marad. Azon pillanatban, melyben
ilyféle helyi egyház az összegyháztól elszakad, Isten s a lelkismoret előtt elvesztette minden jogát a hozzá kapcsolt egyházi birtokra, bármiként határozzanak is bizonyos, irányzatosan befolyásozott .jogtudósok' s törvényszékek. A helyi
egyháznak javadalma ily esetben, katholikus felfogás szerint a püspöki székre esik, mely azt az alapitó szándékának
lehető legmegfelelőbb módon, katholikus egyházi czélokra
forditandja. Hasonlólag, ha a püspök vagy az egész megye
szakadna el az összegyháztól, az illető javadalmak ennek
legfőbb fejére s általanos képviselőjére, a pápára szállanának vissza.
A második kérdésre nézve pedig azt hiszszük, hogy a
helyi egyház a fentjelzett feltételek mellett, amint tulajdo nosa, ugy jogos kezelője is javadalmának, melynek jövedelmeit az összegyház, első sorban a püspöknek felülvigyázata alatt, köteles az adományozók szent s kegyeletes szándékai szerint tisztességes czélokra forditani.
Érdekes, mit Martin püspök a világi hiveknek az egyhá zi vagyon egyes részeire való befolyásáról mond: „Hogy
az egyházközségnek egyes megbizható s gyakorlati ügyességgel biró tagjai mint egyházgondnokok vagy az egyházközségi tanácsoknak tagjai a községi templomvagyonnak
kezelésére bizonyos befolyást gyakoroljanak, az egyháznak
jól felfogott érdekével épen nem ellenkezik, s eddig rendesen
meg is történt. Miközben azonban szem előtt tartandó, hogy
ezen egyházgondnokok, mint ilyenek, küldetésöket az egyháztól s nem a községtől veszik, hogy a püspök választja
őket, vagy legalább is a község által választottakat helyben
•25 *
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liagya. Minden egyéb felfogás e tekintetben nem csak a tételes egybázi joggal, hanem a kath. egyház belalkotmányának legelső alapelveivel is ellenkezik; mert ezen egyház
nem democraticus, hanem liierarchicus alapon van szervezve,
mely hierarchia, amint az egyháznak szellemi birtokát, a
hitet s a szentségeket őrzi s kezeli, épugy vannak az anyagiak is rá bizva, melyeket csak magasabb czéljai elérésének
tekintetéből bir."
A mily kevéssé tehát az egyházközségnek, époly kevéssé, talán még csekélyebb mértékben van az államnak
valami tulajdonosi, főtulajdonosi vagy akármiféle intézkedési joga az egyházi vagyon felett. Nincs tehát joga, mint
épen most a porosz kormány teszi, annak kezelését általa kiküldött állami biztosokra bizni ; minden ilyféle eljárás, bárminő czimen, vagy bárminő ürügy alatf történjék is, támadás az egyháznak szabadsága, függetlensége, isteni s természetes joga ellen.
( Vé ? e köv-)

Részletezések.
XVI.
A nagy Bonald franczia bibornok-érsek szavaiként,
sokan vannak ma férfiak, kitűnők szellemi müveltségök és
sokoldalú tudományosságuk által, Salamonként a természet
minden szüleményeit, a czedrustól kezdve az izsópig tanulmányozók, kik a kath. egyházban mit sem látnak egyebet,
mint egy, a hatalomtartók kezeiben erős emeltyűt. Nekik
az egyház csak egy erőmű a sok közül, melyet a kormányok tetszésök szerint használhatnak, s melynek kerekei
semmi szeszélynek sem szegülhetnek ellene; miután az egész
mű (t. i. kath. egyház) nem egyéb czélra vagyon szerintök
alkotva, mint csupán némelyek feltétlen akaratjának teljesítésére, s mások nagyravágyó terveinek kivitelére; nem
másra, mint a törvények gyors végrehajtásának könnyítésére, vagy egy ingadozó hatalom megerősítésének elősegítésére. A mely órában ez eszköz, (az egyház t. i.) nem felelne meg e hivatásának, itéletök szerint azonnal nem
egyébre való lenne az, mint hogy össze töressék é3 a statusok egy ily haszontalan (?) tehertől felmentessenek.
Ma a profán tudományok ápolását negélyzö, a vallásiak tanulmányozását pedig egészen elhanyagoló laicusaink
igy képzelik magoknak az egyházat, melyben egyéb képességet nem ismernek, mint hogy magát mindennek kész eszközül oda dobja, mindennek engedjen, mindenkinek meghajoljon, s valamely hatalom kezei közt tétlen és szenvedőleges eszközül szolgáljon, mely azzal egészen tetszése szerint
rendelkezhessék.
Mi azonban szent hitünk világánál tudjuk, hogy az
égi mester, Krisztus, szentegyházát nem ily lealázott, csakis
alárendelt szolgálót jelző minőségben, hanem önálló, független, urnöi méltóságban alkotá, olymódon, hogy tulajdon körében s köréből folyó saját eszközeivel teljhatalommal „eveilat et destruat, aedificet et plantet", tépjen és rontson, épitsen és ültessen (Sz. Ir.) anélkül, hogy ez érdemben idegen,
például országfojedelmi, vagy népképviseleti fenhatóságot
elismerni tartozzék, minthogy ez a fohatalmi önállóság fogalmával is ellenkezik.
Tehát kath. egyházunknak lelkiekbeni absolut függet-

lensége, következőleg törvényhozói szabadsága mellett harczol annak isteni eredete. Jézus, noha mint a polgári társaság tagja, polgári ügyekban hódolt a statushatalomnak, az
adót megfizette, még az őt igazságtalanul halálra itélő biróban, Pilátusban is tiszteié az államhatalmat; mégis mennyei
küldetése hatalmát a vallás és üdvösség dolgában mindendenkor függetlenül gyakorlá, s a mely független hatalommal ő birt mennyben és a földön, ugyanazon hatalommal ruházá fel s küldé széles e világra tanítványait anyaszentegyházát terjeszteni, igazgatni s a hivőket az örök életre vezérleni. Küldé nem a világi fejedelmeket, törvényhatóságokat, nem is a népet, hanem egyedül a kiválasztott apostolokat, Péter apostolnak mindeneket központosító főnöksége
alatt, és ezek törvényes utódait, a püspököket s római pápát,
mint az anyaszentegyház látható fejét ; amint ezt iménti
§-ban felhozott bibliai idézeteink kimutatják.
Mi több, nemcsak nem rendelé Jézus a világ hatalmasait anyaszentegyházának kormányára, hanem meg is jövendőié az apostoloknak és utódaiknak, hogy az emberek
őket gyűlölni, gyülekezetükből kirekeszteni, szidalmazni s
rágalmazni fogják, mint gonoszokat Jézus religiójának, (az
egyházi hatalom független gyakorlatának) miatta, valamint
hajdan Izrael hatalmasai cselekedtek a prófétákkal. De bátoritá őket, hogy ily üldözések idején el ne csüggedjenek ; mert úgymond, „a ti jutalmatok bőséges leend mennyekben!" (Luk. 6, 22, 23.)
Már fentebb érintettük, hogy az apostolok Krisztustól
nyert teljhatalmuknál fogva, a zsidó és pogány főhatalom
ellenére is tanították Krisztus hitét, vallási társulatokat,
egyházközségeket alakítottak, a szentségeket kiszolgáltatták, a kormányzói hatalmat egész kiterjedésében gyakorolták. Ugyanezen egyházhatalmat függetlenül gyakorolták
utódaik is, a püspökök, nem csak a pogány császárok alatt
titkon, de még a keresztényekké lett császirok és királyok
alatt is, nyiltau, mindenek láttára, hallatára. Jól tudták ők,
hogy valamint az egyház nem lehet souzerain a földiekbon
és polgáriakban, azért, mivel az államfők is hivei közzé számitvák, ugy az államfők sem lehetnek az egyház urai azért,
mivel az egyházfők is, mint egyebekhez hasonló állampolgárok, a polgári ügyekben joghatóságuk alá tartoznak.
Egyházunk hatalmi, illetőleg törvényhozói függetlenségét hangosan követeli annak istenileg biztosított hit- és
erkölcstanokbani hibázhatlansága s egysége. E lényeges
characteristika képzelhető-e akkor, ha a Szentlélek vezérletén kivül álló laicus hatalom a szentélybe tolakodik nem
csak, de ott kénye szerint ront é3 bont, reformál és deformál? IIa a katholikusok egyháza vallás dolgában nem
egyedül a látható fő, a római pápában központosuló püspökök összégétől függ, hanem az örökkén változó állampolitika,
a fejedelmek, ministerek, parlamentek szeszélyétől, nem ritkán önkényétől is, hogy állhat meg ekkor Krisztus anyaszentegyházának egysége? Nemde, a hány külön országra
volna az egyház elszéledve, annyi külön egyházak, úgynevezett nemzeti egyházak támadnának, melyeknek látható
feje már nem a római pápa, hanem a világi fejedelem lenne.
Ekkép a hitegység s a világon elterjedt anyaszentegyháznak, e hitegységen alapuló központosítása, egyesülése lehetlenné válnék; következőleg megszűnnék Krisztus igaz anya-
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szentegyháza lenni. Ily lényeges dolog Krisztus egyházában az egyházhatalom függetlensége.
(Folyt, köv.)

.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Pest, szept. 23. Ü d v ö s i n t é s a k o r m á n y r é s z é r e . A felsőház válaszfeliratának tárgyalása alkalmával, mint azt kiemeltük, egy eszme domborodott ki, melyet
a főrendek háza álta.ános helyeslés közt adott tudtára a nemzetnek : „Magyarország, igy szólt Szögyényi-Marich László
ur, a keresztény civilisatio terjesztésére van hivatva, s mind
annak, mit a jelen országgyűlés végrehajt, oda kell irányozva lenni, hogy a nemzet e missiót teljesíthesse; e czélból történt, hogy a főrendek méltóságteljesen hallgattak a
polgári házasság, mint oly intézmény felől, mely homlokegyenest ellenkezik a nemzet missiójával.
A főrendiház határozott nyilatkozata a nemzet missiója
felől, és az evvel kapcsolatban lévő hallgatás a polgári házasság felől, volt az első figyelmeztetés a kormányhoz, hogy
hivatásának magaslatára emelkedve, tartózkodjék minden
oly intézkedéstől, mely a nemzetet missiójától eltávolitaná,
mert a törvényhozás egyik háza netaláni ily intézkedést
semmiképen sem pártolna. Valóban ki is tudná kiegyeztetni
az ellentétet, mely a nemzet keresztény missiója és a polgári házasság közt létezik? A kereszténység kizárja a polgári házasságot és viszont a polgári házasság lehetetlenné
teszi, hogy a nemzet keresztény missióját teljesíthesse.
De a főrendiház figyelmeztetéséhez, történt légyen bár
ennek következtében, vagy sem, egy másik, nem kevésbbé
hathatós figyelmeztetés járult az alsóház által kiküldött bizottság azon tényében, hogy hasonlóan a felsőház válaszfeliratához, az alsóház válaszfelirata a trónbeszédre szintén
mélyen hallgat a polgári házasságról ; mi miatt igaz ugyan,
hogy egyes, de csak is egyes liberális lapok erkölcsi felháborodásba jöttek ; de ez a tényen mit sem változtat. A tény
pedig az, hogy ha az alsóházi bizottság javaslatát az alsóház
is elfogadja, ami felett kételkedni is alig lehet, ugy még liberális szempontból is tagadhatatlan, hogy a nemzetnek a
polgári házasság semmiféle alakban sem kell ; mert nem
csak a született törvényhozók, hanem azok is, kiket a liberalismus par excellence a nemzet képviselőinek tart, kiket a
nemzet gondolata, akarata kifejezőinek tart, kiket felruházott azon hatalommal, hogy a nemzet nevében beszélhetnek,
törvényeket alkothatnak, kiknek rendelkezését oly tiszteletben akarja tartatni, mintha ahhoz a nemzet minden egyes
tagja hozzá adta volna szavazatát, mondjuk, még ezek is kifejezték hallgatásukkal, hogy a nemzet semmit sem akar
tudni a polgári házasságról.
Ha nagy súlyt fektettünk a felsőház hallgatására, nem
kevesebb súlyt fektetünk és fektetnünk kell az alsóház halgatására, épen azon elemeknél fogva, melyek ott helyet foglalnak. A felsőház hallgatása ellen talán még lehetne kifogást tenni liberális felfogás szerint, az alsóház ellen nem lehet. A felsőházról még azt mondhatná a liberalismus, hogy
annak tagjai nem érintkeznek közelről a néppel, nem ismerik annak szükségeit, érzületét, talán avval is elő állana,
hogy a felsőház tagjai rokonszenveznek az ultramontanismussal; az a sok érsek, püspök talán hatással van a felsőház
tagjainak maguktartására az egyházi ügyekben stb. ; de az

alsóháznál, amint mindig, ugy különösen most, mind ez ellenvetés önmagától megsemmisül. Alsóházunkat ugy, amint
az jelenleg létezik, már régebben a ,szolgabiró'-i nevezettel
illették, kikről tudva van, hogy legtöbbet mozognak az úgynevezett ,nép' közt, ismerhetik ennek bajait, vágyait, érzelmeit, tudhatják különösen: óhajtja-e ez a ,nép'a polgári
házasságot, vagy sem ; arról pedig egyáltalában nem lehet
őket jó lelkismerettel vádolni, hogy ultramontánok lennének,
vagy hogy papi befolyás alatt állanának, lévén az illető
uraknak annyi politikai érzékük önmaguk iránt, hogy mai
napság ez nem csak semmit nem hoz a konyhára, hanem
még veszedelmes is lehet és mégis ez a szolgabírói alsóház,
bizottsága által nem csak nem emelt szót a polgári házasság mellett, hanem mélyen hallgatott, nyilt bizonyságául
annak, hogy amit a theoreticus és a kereszténység iránt
gyűlölettel viseltető pesti zsidó ujságirók oly nagyban évek
óta hi rdetgetnek, mintha a nép a polgári házasság után sóhajtoznék, humbug és hazugság; a practicus, a nép közt
forgó szolgabirók legalább semmit sem tudnak hasonló népvágyakról, holott feltehető, hogyha tudnának valamit, nem
hallgattak volna oly mélyen, már csak azért sem, mert ha
nem tovább, legalább egy napig nagy emberek lettek — az
újságokban.
Megvalljuk, hogy az alsóházi bizottság hallgatása
bennünket épen annyira meglepett, mint a liberális újságírókat, azon különbséggel, hogy bennünket örvendetesen lepett
meg, mert mi attól tartottunk, hogy az alsóház a nemzet
érzülete ellenében is pártfogolni fogja kormányunk a trónbeszédben kifejezett óhaját a polgári házasságra nézve. A
kormány desavouálása a kormánypárt részéről azonban kellemes meglepetést készitett részünkre, s ha a kormány némi
kis tanulékonysággal bir, ugy feltehető, hogy nem fogja a mi
kellemes meglepetésünket megzavarni egyes liberálisok kedveért, hanem a bizottság hallgatásából azon üdvös intést
meritendi velünk együtt, hogy a nemzet keresztény akar
max-adni, hogy megvet minden oly intézkedést, mely oda
volna irányozva, hogy általa keresztény jellegétől megfosztassék, hogy még hallani sem akar semmit sem a polgári házasságról, hogy aki azt be akarja hozni, az magával szemben
fogja találni az egész nemzetet és buknia kell. Igenis, ha az
alsóház önmagához következetes akar lenni, ugy nem elég
volt jelenleg csak hallgatnia, hanem ha a kormány a bizottság hallgatásából netalán üdvös intést nem meritott volna
teendőjére nézve, ugy kötelessége lesz a kormányt nemcsak
hallgatagon, hanem nyiltan is leszavazni és igy a nemzet keresztény jellegét megmenteni. De reményijük, hiszen a bizottságban Tisza Kálmán ö excja is jelen volt, talán nem
fogja az üdvös intés első behatását oly könnyen elfelejteni,
sőt minister társaival is közlendi azt.
S
Pest, szept. 24. F e l i r a t a v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r ú r h o z . „Nmgu Uram ! Többször tett
utazásaim alkalmával az országban,azon érdeklődésnél fogva,
melylyel nemzetünk művelődése iránt viseltetem, soha sem
mulasztottam el szemügyre venni azon intézeteket, és megfigyelni azon intézményeket, melyek hivatva vannak nemzetünk kulturális haladását biztositani. Megnéztem protestáns, megszemléltem állami intézeteket, iskolákat is annyival iukább, minthogy mindkettőről az hirdettetik, hogy
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azok mintaképei az ország intézeteinek, fel lévén szerelve
rendezett nagyszerű könyvtárakkal, muzeumokkal, melyek
mint a nemzet művelődésének közkincsei, mindenkinek használatára állanak."
„Amily jól hatott rám, nm. minister ur, itt-ott eléggé
szervezett intézetekre találnom, oly visszatetsző volt másrészt azt tapasztalnom, hogy az úgynevezett mintaintézeteknél, melyektől, mint mondják, a katholikusoknak tanulniok kellene, hogy a példabeszédet használjam „nem mind
arany a mi fénylik". Mert sem tanárok nincsenek kellő és a
törvény által előirt számmal alkalmazva, vagy akik vannak,
a kellékeknek meg nem felelnek ; sem a felszerelés a modern igényeknek nem tesz eleget ugy annyira, hogy vagy
egyáltalában semmi muzeum és könyvtár nem létezik, vagy
pedig a mi létezik, ez a legszomorúbb elhagyatottságban és
rendetlenségben van, holott tudvalevőleg az ország százezreket költ a tanfelügyelői és hasonnemü közegekre, melyeknek hivatalos kötelességük volna, ily rendetlenségek elhárítása tekintetéből felszólalni".
„Mint a nemzeti művelődés barátjához nagyméltóságodhoz bátorkodom folyamodni, kinek kegyes tekintete és szorgoskodása, amint egyrészt ránk katholikusokra túlságosan
is ki van terjesztve, ugy másrészt valószinüleg az előbb emiitett túlságos szorgoskodás következtében, mind ez ideig a
protestáns és állami,művelődési' intézetekre nem terjeszkedhetett ki; igenis nméltóságodhoz bátorkodom folyamodni,
hogy a nevezett és talán még máshol is, például történetesen
a vallás- és közoktatásügyi ministeriumban netalán található
rendetlenségek, hiányok megszüntetése érdekében, ut fiat
aequalitas, hasonló ministeri rendeletet, vagy figyelmeztetést
méltóztassék kibocsátani, mint minőben részesülni, excellentiád kegyeiből mi katholikusok rövid idő alatt kétszer szerencsések voltunk, először ugyanis az egyházi régiségek,
legközelebb pedig a könyvtárak ügyében".
„Nem kételkedem, hogy excellentiád, ki a nemzeti művelődés iránti érdeklődésének oly számos jeleit adta, e szerény és jóakaratú figyelmeztetést kegyesen fogja venni és
nem tekinti azt beavatkozásnak a ministeri jogkörbe, melyhez semmi közöm. Egyébiránt, ami a módokat illeti, mikép
lehet a nevezett rendellenességeket megszüntetni, távol áll
tőlem a gondolat, azokat excellentiádnak tanácsolni akarni,
meg vagyok győződve, hogy nméltóságod bölcsessége fel
fogja azokat találni, mert vannak módok és eszközök, csak
keresni kell, és aki keresi, megtalálja azokat. Többire stb."
Nem tudjuk igaz-e, de ugy beszélik, hogy a minister
ur csakugyan kapott volna ilyforma feliratot, de ha nem
kapott is, nem fogja tagadhatni senki sem, hogy megérdemlett volna ennél erősebbet is. Ma ez, holnap az, holnapután
ismét más valami kelti fel a közoktatásügyi minister ur
figyelmét, ami a katholikusoknál állitólag hiányos, épen
ugy, mintha csak a kath. egyház Magyarországban államegyház lenne, melynek feje a közoktatásügyi minister ur,
vagy mintha a többi vallásfelekezetnél minden oly rendben
lenne, hogy azokhoz a legkisebb kifogásnak még csak árnyéka sem férne. Miáltal érdemelte meg a kath. elorus,
hogy ily mindennapira való ministeri nyilvános figyelmeztetés által pellengérre állittassék a nemzet előtt mint olyan,
mely a tudománynyal annyira nem törődik, hogy még könyv-

tárainak rendeztetése miatt is ministeri uton kell figyelmeztetni ? Váljon a ministeriumban minden oly jó rendben van-e,
hogy a hivatalnokoknak semmi teendőjük sincs, ha csak őket
hozzájok nem tartozó ügyekkel nem foglalkoztatják ? Nem
jobb, a fogalmazó állásával megegyezőbb lett volna-e, vele
egy átiratot készíttetni a pénzügyminister úrhoz és megkérdeztetni, mennyire haladt már az erdélyi kath. árvák részére tott alapitvány természetének tanulmányozásában ?
A már-már mindennapivá vált és semmivel sem okadatolható beavatkozás a minister ur részéről a katholikus
ügyekbe, nagyonis feltünévé kezd lenni ; mert bármennyire
közönyösnek, vagy kicsinyesnek tűnjék is fel az ügy, mégis
nagy dolgoknak lehet kezdeményezője, holott a minister
urnák, mint a felekezetnélküli állam ministerének beavatkozása az egyház ügyeibe semmiképen sem mondható kívánatosnak. Nekünk van pápánk, vannak püspökeink, de a
cultusministert püspöknek, vagy a püspök felettinek nem
ismerjük el, maradjunk mindnyájan saját jogkörünkben,
tiszteljük kölcsönösen e jogkört, ne avatkozzunk egymás
dolgába, annyival kevésbbé, mert a mi dolgainkat a cultusministeriumban sokkal kevésbbé ismerik, hogy sem tanácsot
osztogathatnának, mi pedig sokkal jobban ismerjük teendőinket, hogy sem tanácsra szorulnánk, legalább is a —
cultusministerium részéről.
A
Páris. A k a t h . e g y e t e m e k n e k v e t é l y t á r s a i
támadnak, amennyiben most már a francziaországi protestánsok is, élőkön Pressensé, az ismeretes rationalista, protestáns
„hittani" karok létesitésén fáradoznak.
Jól mondja egyik franczia lap, hogy e tervet csak a
legnagyobb örömmel üdvözölhetjük, mert ez csak egy ujabb
lépés a protestantismus végképeni önfeloszlása felé. A mint
a német ,culturkampf' a német, ugy fogja a franczia rationalisták elhatalmasodása a franczia protestantismust tönkre
tenni; mert a szabadságot csak a fegyelmezett katholicismus birja meg.
A kath. egyetemek ügyében a franczia püspökök legnagyobb része közös körlevelet bocsátott híveihez, melyből
a következő helyeket emeljük ki :
„A természet csak az ember kezdetét teremti, a befejezést a nevelés adja meg. Ki valamely népnek nevelését vezeti, intézi annak sorsát is.
A nevelés e nagy feladata azonban mikép teljesíttetik
napjainkban s minő gyümölcsöket hozott? Minden oldalról
panasz hangzik ellene ; s habár az emberiség nem vesztette
el szellemi tehetségeit, mégis csökkenni s gyöngülni látsza nak azok. Nagy számmal vannak iskoláink s eleget is költünk rájok ; a tanítóknál sem igen hiányzanak az ismeretek
s a nevelés eredménye fáradozásaiknak még sem felel meg.
A hiba a rendszerben van, s ezt eddig fel nem ismerték. — Francziaország képviselői most belátták ezt; már
elődeik foglalkoztak a néptanodák javításával, most a fensőbb oktatás javítása vétetett czélba. Képviselőink a gyógyszert a szabadságban keresték s visszaemlékezvén azon szolgálatokra, melyeket az egyház az oktatásnak azelőtt tett
vala, eléggé belátták s eléggé hazafiasak is voltak, hogy az
egyház szabad közreműködésére számítsanak. Az állami
monopolium nem nyújt lehetőséget a haladásra ; törekvéseit
ugyan egyes pontokra összpontosítja, do másutt s a legtöbb!.
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ben lenyűgözi a kezdeményezés szellemét s elnyomja az
iparkodást. Egyúttal pedig megfosztja a családfőt azon jogától, bogy gyermekei számára szabadon választhassa a rendszert, mely szerint azokat erkölcsileg s saját vallásának
megfelelőleg neveltetni akarja. Fensöbb tanintézeteinkben
pedig nincs elegendő tér a vallás számára, mely minden tudománynak vég- s központja.
Nem csudálkozkatik senki sem azon, hogy a püspökök
gondjaik tárgyává teszik a lelkeket a legmagasabb tudomány körében is ; e küldetést Krisztustól vették, nem hogy
a szellemet leigázzák, hanem hogy azokat a tévelytől megóvják. Értetek, szülők, muukálkodtak a püspökök, midőn az
oktatás szabadságát kívánták, nektek szentelik magokat,
midőn a szabadság e törvényét alkalmazásba hozzák, Párisban szabad egyetem alapittatik, hol mindenekelőtt az általános tudományok s a jogtudomány karai fognak felállíttatni, ezekhez később orvosi kar is kapcsoltatik.
Az egyetem legfelsőbb tanács felügyelete alá helyeztetik, mely több érsek- s püspökből fog állani.
Egyúttal siettünk vállalatunk számára Jézus Krisztus
helytartójának áldását kérni, titeket pedig kérünk, egy esi tsétek imáitokat a mieinkkel, hogy az Égből müvünk számára a kegyelmet elnyerjük, mely egyedül teheti azt gyümölcsözővé".
Svajcz. A t e m e t ő c s e n d j e uralkodik a Jurában,
mondja egy onnan érkezett szemtanú. Ha az ember valamely vendéglőbe lép, hiába várja, hogy ott valaki a jelenleg
uralkodó rendszert korholja ; nem fog ilyesmit hallani, hanem az emberek bizalmatlanul s gyanakodólag nézik végig
egymást; mert mindenki tudja, hogy egy vigyázatlanul odavetett szó roppant kellemetlenségeket vonhat maga után.
Eszébe jut az embernek, hogy egyik ismerőse több hónapi
fogságra Ítéltetett; mert egy ókatholikus ,pap' mellett elhaladva, a kellőnél hangosabban nevetett; eszébe jutnak ama
végnélküli perek, melyekkel emez is, amaz is zaklattatott ;
mert az uj eretnekek ellen nyilvános helyen felszólalni mert,
s hogy e pereknek költségei az illetőket majdnem tönkre
tették ; — s ezért hallgatnak az emberek s némán tűrik a
rájok nehezedett sorsot.
Ma az jellemzi a juravidéket, mit az ottani nyelven
,culte de la grange', a magtár-istenitisztelet' szóval jelzik;
mert az igazi katholikusok már is odáig jutottak, hogy még
csak magtárokban tisztelhetik, imádhatják az egy igaz Istent, a magtár mellett pedig, tőszomszédságában áll az a
szép templom, melyet magok építettek, s melyet most egy
istentelen, igazságtalan kormány elrabolt tőlök, hogy az
eretnekeknek dobja zsákmányul, lábbal taposva minden törvényt és jogot.
Jelen voltam ily isteni tiszteleten, Courtenajben, egy
Porrentruy mellett fekvő igen csinos faluban. A község azon
megtiszteltetésben részesült, hogy ő az, mely ellen a berni
zsarnokok eddig legdurvábban dühöngtek. Községtanácsa
ezelőtt 18 hónappal feloszlattatott, mert hiven katholikus
érzelműnek mutatta magát, Deboeuf, a polgármester letétetett s máig sincs helyettes'tve ; de a ki ideiglenesen az ügyek
élére állittatott, Pertignat jegyző, csak oly jó katholikus,
mint Deboeuf. E faluban tehát egyszer a ,magtári' istenitiszteletet látogattam, s mondhatom, kedves, bár szomorú emlé-

keket vittem magammal szivemben. Vagy 500 ajtatos gyülekezett össze a magtárban, melynek egyik végén igen egyszerű oltár állott. Ezen oltáron minden volt elhelyezve, mi
egy mise elmondására szükséges, még a corporaléval födött
kehely is; csakhogy a gyertyák helyett lámpák égtek; mert
megjegyzendő, hogy a magtár nem volt kiürítve, hanem
nagy rakásokban ott hevertek a gabonával telt zsákok,
széna és szalma köröskörül ; a lámpák tehát a tűzveszély
elhárítása végett tétettek a gyertyák helyébe.
Midőn a magtárba beléptem, a község a fentjelzett
számban már összegyűjtve volt; de papot sehol sem láttam,
Hol van az? . . . Messze a határon tul, jönnie a ,svajczi szabadság' és a szabadkőműves Protestantismus ,türelme' tiltja . . . . Egy rövid, csendes ima után felemelkedik a tanitó, s
először a directoriumból kihirdeti a jövő hétben megtartandó egyházi ünnepeket, azután pedig a mise-imákat olvassa el. Kyrie- s Glóriánál férfi négyes meghatóan énekelt; az evangelium után F. százados áll az oltár mellé,
irott predikácziót kezében, melyet Stauder ur, a száműzött
plébános minden szombaton s ünnep előtti napon pontosan
elküld, s melyet a százados az egész községnek ajtatos
figyelme közt felolvas. Igy megy ez mindig, s a ki ezt látta,
annak fogalma lehet az ősidők isteni tiszteletéről, midőn a
hívek pogány üldözői elől a föld gyomrába menekültek. Sőt
az merem mondani, hogy a catacombák nemzedéke boldogabb volt, mint a 19. század protestantismusa által üldözött
katholicismus ; mert amaz nem volt kénytelen papjait s
szentségeit nélkülözni, mint a páholynak mai áldozatai.
A szegény juravidéki katholikusok tehát, mint látjuk,
segítenek magokon, amint tudnak, s a mig magtárban
edzik s erősitik egymást a hitben, addig az e mellett álló, tőlök elrabolt templom üresen áll, legfelebb, hogy a ,pap' egy
pár gyermeket, egy pár vén asszonyt, s néha napján egy
két férfiút talál. Pedig ezt a ,papot' Isten tudja, honnan hozatta az ,állam' s most 4000 frankot fizet neki, mint államJudásnak, a katholikusok pénzéből, a katholikusoknak lelki
romlására. Pedig e katholikusok el nem romlanak, hanem a
vihar edzi őket, titokban gyógyítják régi sebeiket, az erőszakkal elnyomott érzület egyre erősbödik, s midőn majd a
szabadulás órája ütend, a mai üldözök belátandják, hogy
embertelen eljárásuk a katholicismust nem hogy gyengítette, hanem igenis, hathatósan előmozdította, bel- s külterjileg erősítette.

IRODALOM.
= Dr. Georg Hagemann, és Fekete Endre kegyesrendi
tanár „tapasztalati lélektana". A r a i frt. Pest. Kapható Sartori könyvkereskedésében. 1872.
Köztudomásu dolog, hogy a magyar bölcsészeti irodalom nagyon szegény. Azt mondják, hogy a magyar nyelv
nincs még annyira kiművelve, miszerint philosophice lehetne
rajta írni ; de én azt mondom, inkább abban rejlik azok,
hogy mi „költő" nép vagyunk, szeretjük a virágot, a csillagot, a patak fényes tükrét stb., de a tenger fenekétől fázunk,
Igy lévén ez, kétszeres dicséretet érdemelnek azok, kik nálunk a philosophiának parlagon hevert talaját, bármily nehézségekkel küzdve is, müvelik. Fekete Endre urat is e jó
indulatu munkások között üdvözölhetjük, amennyiben ő is
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irt már eladdig egy „tapasztalati Lélektant" s miként az uj
könyvek lajstromában olvasám, egy „Tiszta Gondolkodástant" is. Könyvei csak iskolai könyvek, az igaz, de épen
ezért eléggé fontosak arra, hogy róluk nem egyszer, de többször is tétessék említés.
A rostálás véleményem szerint nem árt, bár hányszor
tegyük is azt. Jelenleg én csak a Tapasztalati Lélektanról
szólok. Az másik még nincs kezeim között.
A gymnasiumi képeztetésnek nagy hátrányára van
az, hogy épen a legfontosabb tantárgyakból jó iskolai könyvek nincsenek. A jelen materialisticus áramlatban a lehető
legnagyobb fontosságúnak tartom a bölcsészeti tantárgyat,
s épen ebből vannak a legselejtesebb tankönyveink.
Purgstalleré az egyedüli, mely az iskolai igényeknek
a legjobban megfelelt, de csak addig, mig a gymnasiumban
mind az öt rész tárgyalva volt. Azonban ma már, midőn
csak a propedeutica taníttatik, Purgstaller psychologiája és
logicája nem elégséges. Bennök a controversus kérdések
érintve sincsenek, vagy ha vannak, nem hozatnak fölésczáfoltatnak meg az ellenvélemények. Ma pedig véleményem
szerint a philosopbiai propedeutica is csak comparative és critice tárgyalható az ifjúságra szellemi haszonnal. Ez ma
annyival inkább tehető, mert jól érett ifjakkal van az előadó professornak dolga, nem pedig ugy, mint mikor mir a
VI-ban kezdték a bölcsészetet, s egy év alatt elvégeztek
annyit, mennyit most a VII. és VIII-ban elvégeznek.
(Folyt, köv )

= „Egészségi és életmentési Tanácsadó magyar családok számára" czimű vállalat indul meg f. é. okt. 1-től Dr.
Kelen József, fővárosi kerületi orvos szerkesztése alatt.
Czélja az egészség fentartásának s a rögtöni életveszélyek
elhárításának eszközeit népszerű modorban terjeszteni s a
kuruzsolás és babonás hiedelmek ellen felvilágositó, a tudomány és józan tapasztalás szülte tanácsokkal harczolni. A
hozzánk beküldött mutatványszám változatos tartalma következő : Mi a czélunk ? A betegség megelőzéséről. Nedves
lakások. Az u. n. házi szerek. Újszülöttek tetszhalála. Eletszabályok. Egy öreg orvos naplójából. Vegyes. Közlemények. Mozaik. — A Tanácsadó előfizetési á r a c s a k 2 f r t ;
az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba, Budapest, Gyöngytyukutcza 7. sz. küldendők.

VEGYESEK.
— A jubileumra vonatkozólag a S. Congregatio de
Propaganda fide legközelebb a következő érdekes határozatot bocsátotta ki :
Indultum pro Jubilaeo Favore lidelium in Missionum
Locis Commorantium. — Ex Audientia Ssini, habita die 24.
Jan. 1875. Cum in pluribus Haereticorum et Infideliura locis
nullae sint Ecclesiae, in aliis vero non tot sint, quotex nuper
editis Sanctissimi Domini Nostri Pii Divina Providentia PP.
IX. Apostolicis Literis VIII. Kai. Jan. anni prox. praeteriti,
quarum initium „Gravibus Ecclesiae" projubilaei indictione,
adiri a Fidelibus extra Urbem morantibus necesse est, ut
Jubilaeum ipsum adipisci valeant; cumque evenire etiam
possit, ut varias ab causas praescriptae Ecclesiarum visitationes iterari nequeant: plures iis in locis fideles tarn utili ac
salutari Jubilaei thesauro carere cogerentur, nisi Afostolica
auctoritate iis subveniretur.
Haec anima suo reputans idem Sanctissimus D. N. referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda
Fide Secretario, pro sua benignitate contulit arbitrio Patriarcharum, Archiepiscoporum, Episcoporum, Vicariorum Apostolicorum ac Superiorum Missionum quorumcumque, facultatem, quam etiam simplicibus Missionariis subdelegare ipsi
poterunt, prorogandi, ubi necessitas id postulet, etiam per

duos annos tempus ad Jubilaeum lucrandum, nec non dispensandi cum praedictis Fidelibus quoad numerum Ecclesiarum
visitandarum et visitationum in ipsis peragendarum, imo
etiam, quando necesse id fuerit, commutandi in totum huiusmodi opera iniuncta in aliquod ioiunium, aut in recitat'onem
aliquarum piarum precum, firmo remanente, pro pueris, qui
nondum ad S. Communionem admissi sunt, onere Sacramentalis Confessionis, et pro adultis etiam Communionis ; ac
praeterea quoad omnes, orandi pro Catholicae Ecclesiae et
Apostolicae Sedis prosperitate et exultatione, pro extirpationo
haeresum, omniumque errantium conversione, pro totius populi Christiani pace et unitate, ac iuxta mentem Sanctitatis Suae.
Datum Romae ex Aedibus eiusdem S. Congregationis
de Propaganda fide die et anno praedictis.
Joannes Simeoni, Secretariu3.
— Egy „Union generale" czimü .conservativ bank'nak réme ijesztget a bécsi lapokban, s már is hatalmas polémiára adott alkalmat, pro és contra, A , Vaterland'-nak
mint látszik, teljes hitelt érdemlő tudósításai és önálló czikkei
szerint az egész egy ravasz szédelgés, melylyel bizonyos kétesbecsü uri emberek a katholikus-conservativ köröket r á szedni szeretnék, s tán itt ott már a kellőnél nagyobb jóhiszeműségre találtak is. Azok közt, kik ez ügyben .fáradoznak' a ,Vaterl,' egy magyar nevet is emlit, valami Balasy —
a helyesírásért a felelősséget az emiitett lapra hárítjuk —
urét, kiről ugyanott egy görzi levelező azt beszéli, hogy
1864-ben bizonyos Ullmann s „egy most csendes visszavonultságban élő, akkor pedig meglehetősen eladósodott kanonok társaságában Rómába jöttek", s miután a szentatyánál
ismételten tisztelkedtek volna, mint Annak állítólagosán különös felhatalmazottjai, szintén egy .katholikus bank' érdekében működtek a katholikus körökben, s pedig oly szerencsés eredménynyel, hogy belőle az ismeretes LangrandDumonceau-féle üzlet lett
A ,FíZ.' ennél fogva óva
inti olvasóit, nehogy az említett urak valamelyikének lépre
menjenek, kik talán egy akkor szerzett, de nem e czélra
adott pápai irattal is kérkednek.
SíJ^T" Az iskolai év közeledtével ismét és ismét bátrak
vagyunk figyelmeztetni gymnasiumaink s reáltanodáink t.
cz. hittanárait, hogy Nogáll János nagyváradi kanonok ő
nagyságának „A keresztény hitrendszer" czimü müve, tankönyvül gymnasiumok és reáltanodák számára, megjelent, és
Hügel Otto könyvkereskedésében, valamint általa minden
más könyvkereskedésben megrendelhető Nagy-Váradon.
Ara e korszakot alkotó és négy füzetből álló műnek füzetenkint 60 kr. Aki azonban szerzőnél közvetlenül 50 példányt megrendel, egy példányt 40 krjával portomentesen
szerezhet meg. Hittanáraink lelkesedése a szent ügyért reménylenünk engedi, hogy e conceptiójában eredeti, kivitelében a szerző nagy nevéhez méltó mű tömeges pártfogásban fog részesülni és hova előbb kiszorítja az iskolákból az
idegen termékeket.
Úgyszintén megjelent szerzőnél és a fentebb emiitett
módon kapható :
Elemi képes-káté (I. és II. tanfolyam) darabonkint 15
kr. Közép-káté (III. és IV. tanfolyam) darab. 30 kr. Nagykáté (V. és VI. tanfolyam) darab. 35 kr. ; továbbá kaphatók szerzőnél sommásan 50 példányával megrendelve, az
elemi káté 10 krjával 5 frtért; a közép 20 krjával 10 frtért
és a nagy-káté 25 krjával 12 frtért. Az egyházi szertartások magyarázata külön lenyomatban sommásan közvetlenül
szerzőtől 50 példányával sz'ntén csak 10—10 kr. Az egyház történelem szintén külön lenyomatban csak 10—10 k r .

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országut 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői
lakás,Budán
viziváros,főutcza221 ,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.

Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni, nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.

II ARM INl'ZN EGYEDIK ÉVFOLYAM.

Pesten, szeptember 29.
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Egyházjogi aphorismák.
(Vége.)

10) Az egijháznak viszonya az államhoz.
A m u g y i s kissé hoszura n y ú l t czikksorozatunk a t oly fejtegetéssel rekesztjük be, melyet azért talán rövidebbre is szabhatunk, mert t á r g y a m a n a p
o l y a n n y i r a , úgyszólván, divatban van, h o g y alig
múlik n a p anélkül, h o g y valamelyik lapban egyegy vele foglalkozó értekezéssel ne t a l á l k o z n á n k ;
— midó'n tehát a következőket a lehető legrövidebbre szabnók, az eddig mondottak alapján az
e g y h á z s állam közti viszonyt ilyképen gondoljuk
legjobban körülvonalozhatni :

Mig u g y a n i s a római pogány államban a két
legfőbb hatalom, a császári s a főpapi, u g y a n a z o n egy kézben, a császáréban központosult, s a Caesar
e g y ú t t a l Pontifex Maximus is volt; addig Krisztus,
ki e g y h á z á t önálló, tökéletes t á r s u l a t t á tevé, e két hat a l m a t kíilönválasztá egymástól, s e g y h á z á n a k korm á n y z a t á t nem a világi államfőkre, h a n e m apostolaira s azok utódaira bizta. Ez az egyik figyelemre
méltó pont.
A második az, h o g y az egyház nem az államhatalom segitségével, hanem a k a r a t a ellenére, sőt
a n n a k legmegfeszitettebb, ellenséges i r á n y ú törekvései, erőszakos, véres, soká tartó üldözései s egyéb
elnyomási kisérletei mellett s daczára keletkezett
s terjeszkedett. Pedig a világi hatalom birtokosai,
ha m i n d j á r t az egyház k o r m á n y z a t a nem bizatott
is r á j o k ; váljon hathatós befolyásuk által a serdülő
e g y h á z n a k fejlődési menetét nem mozdíthatták
volna-e elő? Azonban az U r n á k ez nem tetszett,
nem hivta meg őket legelső m u n k á s a i közé, nem
élt t á m o g a t á s u k k a l , sőt visszautasította azt, neh o g y Isten földi országának keletkezése, g y a r a p o dása s f e n m a r a d á s a a földi hatalom n y ú j t o t t a segélynek tulajdoníttassák s h o g y a különbség az Ő,
az Isten országa s e földi birodalmak közt a n n á l
kirívóbb, a n n á l feltűnőbb legyen ; e g y h á z a történetének m i n d j á r t kezdő lapjaira vér- s tüzbetükkel irva.

1) Az egyház sem nem állam az államban,
sem pedig az á l l a m n a k valamely toldaléka, v a g y
épen t a l á n közigazgatási k a t e g ó r i á j a , osztálya, hanem mindkettő u g y természetökre, mint eredetökre
s czéljokra nézve egymástól merőben különböző
intézmény. Az állam a természeti, az egyház pedig
a természetfeletti rendhez tartozik ; az államnak
czélja polgárainak földi, az egyházé t a g j a i n a k
örökké való j a v á t előmozdítani ; az állam, m i n t
állam bizonyos területre, országokra, nemzetekre
szorítkozik, az e g y h á z pedig, tekintet nélkül a birodalmakat s nemzeteket elválasztó h a t á r o k r a , intemationalis a szónak legjobb értelmében, s a legkülönbféle népeket foglalja m a g á b a n ; az államok
2) H a pedig ez igy van, h o g y az állam s az
a l k o t m á n y a i különfélék s v á l t o z é k o n y a k , az egy- egyház lényegileg a n n y i r a különböznek egymástól,
h á z n a k szervezete és k o r m á n y z a t a pedig változhat- következik, h o g y mindegyik a maga körében tellan, mindig u g y a n a z o n egy ; mert mint isteni m ü a jességgel önálló s a másiktól független, mindegyik a
változásnak nincsen alávetve.
maga saját területén souverain, természetesen azon
Az állam s az egyház közti eme mélyen be- kötelezettséggel, h o g y a m á s i k n a k területére való
vágó különbség két további, felette
figyelemre átcsapásoktól tartózkodjék. Az egyházi hatalom,
méltó mozzanat által még élesebben körülvonalzott mindazonáltal, tekintve czéljainak magasabb s magasztosb voltát, előkelőbb a v i l á g i n á l ; annyival,
világításba helyeztetik :
26
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mint aranysz. sz. J á n o s mondja — Homil. 15. in
Cor. II. — mennyivel magasztosabb a mennyország a földnél. A középkori speculatio ezt igy szokta
kifejezni, bogy e kettőnek egymáshozi viszonyát a
test s lélek közti viszonyhoz hasonlítás az egyházi
hatalmat annyival előbbrevalónak mondta a világinál, mennyivel kitűnőbb a lélek a testnél ; vagy
azon két n a g y világitóhoz, melyeket az U r helyzett
az ég erősségébe: a naphoz, mely nappal, azaz a
lelkiekben világit s a holdhoz, mely a kisebbik, a
földhöz közelebb eső, mely az északnak világit, azaz
a földi dolgoknak.
De még a dolgok természetében is fekszik,
hogy az embernek földi jólléte az örökkévalóval
hozassék összefüggésbe, s hogy ennélfogva a földi
ügyek is az isteni törvény zsinórmértéke szerint
igazgattassanak. S miután az egyházi tekintély az,
mely az isteni törvényt őrzi s magyarázza, tagadhatatlan, hogy ugyanő — kérés, intés, figyelmeztetés,
rendreutasitás, sőt egyházi fenyítékek által is egy
keresztény hatóságra bizonyos közvetett befolyást
gyakorolhat, mely annak a maga körébeni önállóságát s függetlenségét annál kevésbbé csonkit ja
meg, minthogy az igazi földi jólét is csak az isteni
törvénynek lelkismeretes teljesítésétől függ.
3) Azon szoros összefüggés, mely az embernek földi s örökkévaló boldogsága közt létezik, s
amannak ez utóbbira való szükséges vonatkoztatása
igen kívánatossá teszi, hogy e két hatalom se ellenségesen, se közömbösen ne álljon egymással szemben, hanem hogy ellenkezőleg, kölcsönös jogaikat
elismerve, czéljaik elérésében kölcsönösen támogatva egymást, barátságos egyetértésben karöltve
haladjanak közös végczéljok felé, mely az emberi
nemnek mindenképeni tökélyesitése s boldogítása.
Mondók, hogy e két hatalomkör czéljaik elérésében kölcsönösen támogassák egymást; ezt pedig
ugy tehetik, ha az egyházi hatalom a maga hiveit
az igazságos törvények iránti józan engedelmes
ségre, a hatóság iránti szeretetre s tiszteletre oktatja,
s ez által az állam polgáraiban épen azon erényeket kelti s ápolja, melyek annak legerősebb oszlopai, a közrend, béke s földi jólétnek legerősebb
támaszai, mindannyi biztosítékai. A világi hatalom viszont segítségére lehet az egyházinak, s kell
is hogy legyen az által, hogy Istentől nyert jogait, intézményeit s szabadalmait pártfogoló védelme alá veszi, ahol szükséges, anyagi erejét is
odakölcsönözvén neki.
Voltak korszakok, a történelem szintannyi

fénypontjai, s államok, melyeket igazán keresztény
fejedelmek boldogan s nem dicstelenül kormányoztak, s melyekben ez a concordia sacerdotii et imperii, az akkori nemzedékek valódi áldására tettleg
fenállott.
De fájdalom, még több volt oly korszak, nem
csak a régi időkben, hanem, sőt különösen az újkorban. midőn ez az egyetértés igen sajnos módon
megzavartatott, nem csak akatholikus államokban,
hanem igenis olyanokban is, melyeknek népei s
uralkodó házai katholikusok. A tettleges tulkapásokkal szövetkezett mindenütt a ,tudomány'is, azon
a különösnél különösb, hogy ne mondjuk: a hazugnál hazugabb elméletek felállítása által, melyeknek tanai, mint egyházpolitikai téren állitólagosan
egyedül helyesek, még ma is a n n y i elmét megszállva
tartanak, már a n n y i kinos zavart okoztak a közéletben s u g y látszik, még többet okozandanak.
Akkor keletkezett, illetőleg ismét divatba hozatott
a régi, pogány ,állam'-nak, mindent absorbeáló eszméje, s ez az állam majd a legfőbb „védnöki (!) jogot-' (kis supremae advocatiae), majd az u. n. ius cavendi-1, azaz a jogot, az egyházi hatalom egyes intézkedéseiből netalán származható (?) h á t r á n y o k
ellen óvó s akadályozó rendszabályokhoz nyúlhatni^
majd pedig a Jus supremae inspectionis-t, placeti vagy
appellationis tamquam ab abusu, azaz azon ,jogot 1 követelte magának, az egyházi hatalommal való igazi
vagy képzelt visszaélések ellen a felebbezést elfogadhatni s a kérdéses ügyben intézkedhetni.
Ezen elméletek, melyeknek összlete a ,ius circa
sacrá' elnevezése alatt foglaltatott össze; amint
ujabbkori feltalálóik azokat értették s gyakorlatilag alkalmazni kivánták, semmi egyebet sem tartalmaznak, mint a régi, pogány caesaropapismust,
vagyis az állam-omnipotentiának, tisztán politikai
értelemben is téves s erkölcstelen elméletének az egyházi ügyekre is átvitelét, mely a,mint már a szó is mutatja, protestantismus szülte ,ius reformandi'-, vagy a
szintén prot. eredetű ezen elvben : ,cuius regio, illiusreliqio'' legerőszakosabb, legundokabb kifejezését találta. Katholikus egyházi szempontból ezen téves
elméleteket részletesben czáfolni, felesleges m u n k a ;
azon gyakorlati alkalmazás pedig, melyet azok a legtöb bujkori államban találnak, egyenes kigunyolása
az egyház , vallás- s lelkismeretszabadságnak.
6) E n n y i ponton találkozván az egyházi s állami jogkör, lehetetlen, hogy egyes ,határjárási',
azaz illetékességi kérdések másképen, mint barátságos egyezkedés u t j á n intéztessenek el, a két ha-
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mes olvasó maga is könnyen nyomára jön ennek ; azután az
illetékesok részletes észrevételeiket, mennyire tudom, megküldötték az érdemes szerzőnek, ki ezeket vagy használni
fogja, vagy nem; ha igen, akkor nyomuk ott leszarnál*
eszközlött vagy még csak eszközlendő második kiadásban;
ha nem, ugy a szerző maga majdan, s hiszem nem sokára,
külön hozzászólásban indokolva fogja kifejteni, miért nem
fogadta el azokat. En is részletes észrevételeimet már jókor
megküldöttem a szerzőnek, s a fenti okokból nem találtam
helyén valónak, azokat e lapok hasábjain is szellőztetni. S
részletes kifogásoló észrevételeimet — már csak kevés van,
s ezek sem épen lényegbe vágók — most sem hozom nyilvánosságra; várok, mig a második javitott kiadást áttanulmányoztam s a szerző kifejtendette, mennyiben és miért
nem osztja netán eltérő véleményeimet? S ekkor fogom, ha
szükségesnek találom, kifogásaimat, vagy inkább kisebb
eltérő észrevételeimet is felszínre hozni. Gondolom, ez eljáráshoz gáncs nem fér.
Ámde alighogy első közleményemet megírtam, beláttam, hogyha már Nogállnak Deharbe fölött az elsőbbséget
vindicáltam, ennek bebizonyítására részletekre kiterjeszkedő
közleményt is kell hoznom. Erre nézve több oldalról figyelmeztetve is lettem ; ez okból tehát ezennel részletekben is ki
fogom mutatni, miért adok én Nogáll kátéjának elsőbbséget
Deharbeé fölött s különösen, mint első közleményemben
mondám : miért van Nogáll kátéja jelesebbül kidolgozva Deliarbeénál ?
Szakértő tökélyt nem vindicálhatván magamnak, e
hozzászólásom is talán gyengékben fog szenvedni ; de talán
mégis "elégséges lesz arra, hogy nyilvánított egyéni véleményem helyes, alapos voltáról az elfogulatlan olvasót meggyőzzem.
Mindenekelőtt ismét vissza kell térnem a káték rendszerére s tananyaguk beosztására, s ebből kifolyólag fogom
Nogáll kátéja részleteinek Deharbe fölötti viszonylagos
tökéletesebb (és sokkal tökéletesebb) voltát bizonyítani.
Milyen Deharbeban s milyen Nogállban a rendszer s
ennek alapján a tananyag beosztása és összefüggése ? Nogáll „katechetikai különlegességeiben" elegendőkép kimutatta, mily ki nem elégitö, önkényszerü és szerves összekötés nélküli az Deharbeban. Ám most Nogáll kátéja is előttünk levén, in concreto kimutathatjuk azt. Deharbe rendszerének megállapítása végett kátéja elején e kérdést teszi fel:
„Mit kell tennünk, ha az Istent megismerni, őt szeretni,
neki szolgálni és üdvözülni akarunk ?" S miután erre a tudvalevő hármaspontu feleletet adta, e szerint három szakaszra osztja fel kátéja anyagát s az l-ben szól a hitről, a
l o g á l l
kátéjáról.
2-ban a -parancsolatokról, a 3-ban a malaszt-eszközökről.
(.Második közlemény.)
Ámde kérdem, szerves összeköttetés-e ez, van-e ebben eleMidőn Nogáll kátéjáról első közleményemet irtam (1* venítő lélek, van-e fénycsomó, van-e közös forrás, melyből
,Rel.' IL félév 20. s 21. sz.) csupán általános szempontok- kiindul s melyre e három szakaszát visszavezeti? Nincs!
ból indulva ki, léptem mellette sikra s ajánlottam azt elfo- Csak egyszerűen egymásután odaállítja az egyes szakaszogadásra. Azt tartottam, hogy miután Nogáll, amennyire én kat közös fénycsomó nélkül. Legfölebb a 2-ik szakasz elemeggyőződtem, négyrendbeli kátéjában csakugyan mind- jén annyit mond, hogy : nem elég csak mindazt hinnünkazon általánosan osztott elveit és nézeteit valósította, melye- amit Isten kinyilatkoztatott, hanem parancsait is meg kell
ket annak idején a „katechetikai különlegességekben" vilá- tartanunk; s a 3-ik szakasz homlokán kérdi: „Megtarthatgosan és kitűnő szakértelemmel kifejtett, nem szükséges, juk-e a parancsolatokat (a hitről nem is szól !) és üdvözülazokat most részletesen kifejtenem, mivelhogy minden figyel- hetünk-e saját erőnkből ?" Feleli : Nem ; ahhoz az Isten ma26*
talomnak legfőbb képviselői közt. Ilyen, a pápa, mint az
egyháznak feje s valamely kormány közt, az illető állam
egyházpolitikai viszonyainak rendezése czéljából létrejött
egyezményt concordatum-nak nevezünk, minőket a szentszék a .Concordata germanicae nationis' óta, (a 15. században) már igen sokat kötött, igy például ujabban Bajorországgal 1817-ben, Poroszországgal 1821-ben, Ausztriával
1855-ben.
Ily concordatumok kétoldalú szerződések lévén, a dolog természetében fekszik, hogy mindkét részről becsületesen megtartandók, s egyoldalulag önkényesen, a másik fél
hozzájárulása s beleegyezése nélkül fel nem bonthatók. Az
egyház ez egyezményeknek lelkismeretes megtartását annál
inkább megvárhatja az államoktól, minthogy mindig ő az,
ki tetemes concessiókat tesz, melyeknek fejében igen keveset szokott kérni és nyerni. Mindazonáltal a concordatumok története, amily fájdalmas az egyházra; époly megszégyenítő a világi kormányokra nézve, melyek gyakran fogalommal sem látszanak birni arról, miben áll az adott szó,
a tett Ígéret szentsége. Mik történtek I. Napoleon .organicus
törvényei' óta, melyek által az imént kötött concordatumot
ismét megsemmisité, az ausztriai parlamentek s kormányok
által, mik Bajor- s Poroszországban, mik Badenban sat., azt
az újkor történetéből mindnyájan úgyis tudjuk.
6) Végül még néhány szót az államnak az egyháztóli
elválasztásáról.
Állam s egyház egymásra vannak, mint láttuk, kölcsönös védelem, segélyezés s támogatás tekintetében utalva ;
továbbá az államot ugyanazon polgárok képezik, kik mint
hivek az egyháznak tagjai, amiért is az egyház ezen .elválasztást' mindig ugy tekinti, mint a házassági elválást, t. i.
mint sajnálandó, a mennyire lehet, megakadályozandó bajt.
Mindazonáltal, kitűnő tekintélyek, mint Windhorst, Thun
Leo gr., Ketteier s Martin püspökök nyomán mondhatjuk )
hogy, tekintve az egyháznak az állam általi rendszeres
amaz elnyomatását, melynek a mai, liberális államban szemtanúi s áldozatai vagyunk, ez még a kisebb baj
Ezen
— de ezt kikérjük magunknak, becsületesen s végképen keresztül vitt elválasztás következtében az egyház, mint a
hajdani római pogány államban, vagy manap Anglia- és
Amerikában önönmagára van utalva, s egyedül az isteni
Alapitója által csalbatlanul igért mennyei segélyre támaszkodva, iparkodik czéljait elérni, türelemmel várva, mig egy
érettebb kornak elfogulatlanabb államférfiai belátandják,
hogy az állam még sokkal inkább szorult az egyházra, mint
az egyház ő rá !
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lasztjára van szükségünk. Minő szoros, szerves összefüggés
ez ? Nem állíthatta volna a malasztot akár első helyre is,
mondván : mindenekelőtt Isten malasztjára van szükségünk,
mert enélkül sem hitünk nem lehet olyan, hogy örök üdvünkre váljék, sem Isten parancsait meg nem tarthatjuk ?
Tehát Deharbe kátéjában a tananyag szerves összefüggése
s hitrendszeres egymásutánja hiányzik. Szinte emellett bizonyít az, hogy az Isten tiz, s az anyaszentegyház öt parancsolatát csak egymásután oda rakja s az utóbbiakra nézve
csak igy kérdi : „Az Isten tiz parancsolatán kivül tartozunk-e mi keresztények még más parancsolatokat is megtartani ?" (Az anyaszentegyház parancsolatait is.) A lelkismeret törvényét egészen kifelejti, pedig keresztényt, zsidót
és pogányt egyaránt illetnek az apostol szavai: „Invisibilia
ipsius (Dei) a creatura mundi, per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur : sempiterna quoque eius virtus et divinitas: ita ut sint inexcusabilesa. (Rom. 1, 18—20.) Tehát miért hallgassuk el ezt a kátéban, főkép, miután ez a legelső,
mert természetünkben gyökeredző törvény, mely jutalmazó
vagy büntető szavát a gyermek fejlő lelkében hallgatja ? !
A főparancsot Deharbe 2-dik szakaszának élére állitja, holott ez Krisztus Urunk által határozott világossággal kifejtetve, per eminentiam az újszövetség szeretet-törvénye levén, első helyre kellett volna jönnie a lelkismeret törvényényének, 2-ikra az irott törvénynek, vagyis tiz parancsolatnak, 3-ik helyre a keresztény szeretet főparancsolatának s
4-ikre az anyaszentegyház öt parancsolatának, mint ezt
Nogáll tette, s igy ezeket is történetszerinti, a kinyilatkoztatás rendje szerinti szerves összeköttetésbe hozta. Deharbe
mindjárt a parancsolatok után szól „a parancsolatok .megszegéséről", vagyis a bűnről s ezután az erényről és keresztény tökéletességről. Megengedem, hogy ez legalább látszatra
helyes egymásutánban van, de hogy a helyes ker. hitrendszer szerint itt legyen a helyök, tagadom ; helyök ott van,
hol azt számukra Nogáll jelölte ki : a három szakasz végén,
ott, hol a „keresztény igazságról" szól, mint, mely az igaz
hit, remény és szeretet gyümölcse.
Hát a szentelmények minő összefüggésben vannak a
többi tananyaggal Deharbe kátéjában? Ott vannak mindjárt a szentségek után, de hogy miért s mikép függnek azok
össze a szentségekkel, minő értelmök van az imádságra, mint
szintén malaszteszközre vonatkozólag, szóval : hogy jutottak a malaszteszközök rovatába, erről semmi tájékoztató
említést nem tesz Deharbe. És Nogáll ?
No do térjünk át Nogáll kátéjára s lássuk, minő ebben
a rendszer ?
Nogáll kátéja alapjául vette: Krisztust azö anyaszentegyházában hármas hivatalával. S Krisztus hármas hivatalának a keresztség malasztjával lelkünkbe vett „hit, x-emény
és szei'etet" hármas isteni erényköteléke felelvén meg, miután kérdé: Igaz keresztény létünkre mit hiszünk és vallunk Isten iránti viszonyunkra nézve ? — feleli :
Igaz keresztény létünkx-e
törhetlen hittel, x-eménynyel és szeretettel ragaszkodunk
Krisztushoz
az ö anyaszentegyházában !
Hittel fogadjuk s valljuk mindazt, mit (mint főtanitónk)' kinyilatkoztatott s egyházában hinnünk elénkbe ad ;

Reménynyél fogadjuk s használjuk a malasztszereket, melyeket (mint főpapunk) egyházában üdvösségünkx-e
rendelt ;
Szeretettel fogadjuk s megtartjuk parancsait, melyeket
(mint Urunk-Kix-ályunk) egyházában elénk szab stb. s e szex'int háx-om szakaszx-a osztván kátéját, az elsőben szól : „A
keresztény hitről viszonyban Krisztus Urunk tanitói-hivatalával az ő egyházában"; a 2-dikban: „A kex\ reményről viszonyban Kx-isztus Urunk főpapi-hivatalával az ő egyházában" ; a 3-ban: „A ker. szeretetről viszonyban Kx-isztus
Urunk törvényhozói-hivatalával az ő egyházában". Kérdem,
nem különb-e ez D. önkény leges beosztásánál? Nincs-e
meg ebben a legvilágosabb, s ránk keresztényekre nézve a
legtermészetesebb szerves lélekeleven egymásután s összefüggés? Vájjon képzelhetö-e ennél különb? Nem tudom, de
nem is tudom elhinni.
Az első szakasz végén Nogáll „az apostoli hitvallás
rövid foglalatául" adja a hat föigazságot, és jogosan, mert
itt van a helyök. Dehax-be ezeket csupán csak elemi kátéjában s ennek is épen homlokán adja, a többiekben pedig egészen elhallgatja. Nogáll ellenkezőleg épen elemi kátéjában
nem emliti azokat, de igenis felsorolja azokat többi kátéiban,
s nem a káték elején, hanem a hitről szóló szakasz végén.
Ki járt el helyesebben ? Hogy Nogáll, gondolom, elfogulatlanul senki sem fogja tagadhatni. Ne ütközzék meg senki
azon, hogy N. elemi kátéjában a hat főigazság egymásután
való felsox-olását nélkülözzük; benn vannak azok szépen a
káté folyamában, s a kezdő gyermekeket ily, x-ájok nézve
még terméketlen és száx-az emléztetéssel nem fáx-asztjuk.
Mily pompásan illik Nogáll 2-ik szakaszába a ker.
remény ! Ime kéx-dvén : „Az igaz kei-esztény reménynek mi
az alapja? — feleli: „Az igaz keresztény x-eménynek
az igaz ker. hit az alapja;" és: „A ker. reménynek mi a
czélja?" feleli: A ker. reménynek czélja az
élet; eszköz benne az Isten szent malasztja". Ilykép szól azután a
2-ik szakaszban a malasztról, mint mely a ker. x-emény eszköze. A malaszt tényezői pedig, úgymond, 1) a szentségek,
2) a szentelmények, 3) az imádság, — s igy hozza a többi
tananyaggal szerves összefüggésbe a szentélményeket is. S
vájjon nem helyesen-e ? Bizony a szentelményeket is tágabb
értelemben megszentelődésünkre használjuk, s igy nagyon
is itt vannak a maguk helyén.
A 3-ik szakasz bevezetéseül N. kérdi: „Amit hiszünk,
amit remélünk, azt hogyan veszszük foganatba?" Felelet
röviden; „Az igaz keresztény szeretet által". Ime a 3-ik
szakasz introductiója ! S nem helyes és szerves egymásután-e ez ? Minthogy pedig igaz ker. szeretetünket Isten
pax'ancsainak hűséges megtartása által igazoljuk, s érvényesítjük, Isten pedig a maga szent akax-atát tudtunkra adja
1) a lelkismex-et törvénye által, 2) az irott törvény által, j e lesül a tiz parancsolatban, 3) az újszövetség törvénye által,
jelesül a ker. szeretet főparancsolatában
az anyaszentegyház utasítása szex-int, jelesül az egyház öt parancsolata
által : azért e szerint a 3-ik szakaszt ugyanennyi fejezetx-e
osztja fel. A háx-om szakaszban tárgyalt „hit, remény és
szeretet" folyománya pedig „a keresztény igazság" levén,
záradékul a kátéban ez fejtegettetik. És mivel a ker. igazságot Isten sz. malasztjával lelkünkben akkép veszszük fo-
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ganatba, ha 1) távoztatjuk a gonoszt, 2) cselekedjük a jót:
szól itt először a bűnről, azután az erényről. Levén pedig a
ker. erény kox-onája „a keresztény tökéletesség", legvégül
ezt tárgyalja.
íme ez Nogáll kátéjának rendszere Deharbeéval szemben. Melyiké tehát correctebb, melyiké a keresztény hitrendszernek megfelelőbb ?
(Folyt. köv.

Részletezések.
(Folytatás.)

Ebbeli függetlenség elodázhatlan szükségességét a püspökök, ugy mint világi h ivek, oly erősen hitték az apostolok idejétől fogva jelen korunkig, hogy készebbek voltak
mindent szenvedni, véröket is ontani, mint hitök ellenére,
vallási dolgokban az államhatalom szabta rendeleteknek engedelmeskedni. A franczia papság ebbeli viselete a conventtel szemben, kitörölhetetlen érczbetükkel Íratott be egyházunk évkönyveibe.
A gyászemlékü 90-es években t. i. a convent egyik
viharos ülésében az követeltetett, hogy a kath. papság esküvel kötelezze magát arra, miszerint ezentúl hit dolgában is a
polgári alkotmány szerint akar (?) kormányoztatni. A Herboysok, Sz. Cyrek, Dantonok stb. mit sem mulasztának el,
hogy a papságot tönkre tegyék s magoknak a győzedelmet
biztositsák. A rottegtető terroristikus előkészületek megtétettek, a terem köre és bejárata vérszomjas sansculottokkal
volt megrakva, kik az eskütételre kitűzött napon összegyűlt
püspökökön és hithű papokon, bementökkor mindennemű
méltatlanságot és fenyegetődzést elkövetvén, a terem beljéig
ható vad „Veszítsd meg"-et hangoztatának. Erre, mint jeladásra az emlékezetes tragoedia oly módon vevé kezdetét,hogy
elnökileg az eskütételre legelőször is F. J. Bonack ur, Agen
püspöke szólittatott fel, ki azonban komoly hangon ezeket
mondá : „Uraim ! minden egyéb földi szerencsének feláldozására könnyen elhatározom magamat ; de egy feláldozásra
t. i. önnök becsülése megérdemlésének és hitemnek feláldozására semmikép sem határozhatom el magamat. Bizonyos
vagyok mindkettő elvesztéséről, ha a kivánt esküt leteszem.
A jeles főpapnak e hősiessége meglepte s egy időre elnémította a kath. vallás francziaországbóli száműzetésére szövetkezett conspiratorokat.
Azonban fokozva lőn, sőt a düh legmagasabb fokáig
potencirozva meglepetésök, midőn az emiitett püspök ur megyéjébeli plébános, Fournelis, az elnök felhívására e mázsás
szavakat mondá : „Uraim ! önnök a kereszténység első századaiba visszavezettetésünket indítványozzák. Jól van ! én
is tehát az anyaszentegyház ama boldog őskorának egész
egyszerűségével kijelentem önnök előtt, mikép becsületnek
tartom püspökömnek magasztos példáját utánozhatni. Nyomait fogom taposni, mint egykor Lőrincz szerpap a maga
püspökééit, Sixtus pápáéit ; kész vagyok püspökömet a halálban is követni!" Midőn pedig ezek után Baupoil poitiersi püspök ur az elnöki felhívásra ekkép nyilatkozott :
„Uraim ! én hetven éves vagyok s harminczötöt mint püspök tölték el ; ősz fejemet végzéstek szerinti esküvel nem
fertőztetem meg — nem, — én nem esküszöm ! " . . . . s midőn
erre a papság egész jobboldala felkelvén s helyeslését nyilvánítván, hason érzelmeit fennen hirdette volna és kivált,

midőn azon papok is, kik anélkül, hogy jakobinusok lettek
volna, s az esküt bizonyos feltételek alatt letehetni vélvén,
már előbb megesküdtek, most hibájokat megismervén, nyilván visszavonnák esküjöket mint vallástagadást, s azt jegyzőkönyvbe vezettetni sürgették
Ekkor a jakobinusoknak dühvel párosult önkivülisége
tetőpontját érte el s az erre támadott belrőli éktelen zajra>
s a kivül romboló nadrágtalanok (sansculotte) ezreinek
dörgő „Feszitsd meg"-ére borzadály nélkül nem is gondolhatni. Ezeknek daczára is egyházunk hü confessorai, a dicső
franczia clerus rendületlen maradott s megveté a jakobinusclubb zsoldjába szegegödtetett népsalak fenyegetődzéseit.
A számos őrcsapatok által is alig fékezhető hordák zaja s
szitkai közt csendesen és vidoran lépdelve hagyják oda â
vérszomjas conciliabulumot; mivelhogy: „digni habiti sunt
pro nomine Jesu contumeliam pati". (Sz. Ir.) Megszégyenített elleneik megbámulák a hősöket s közülök egyik ez önkénytelen vallomásra fakadt: „Mi ugyan pénzöket és jószágaikat elvettük, de hitöket és becsületöket el nem vehettük". (Weisz és Raesz után. R. N. 1844. 98, 99, 100. 11.)
(Folyt, k.)
Gundy Mihály, esp.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, szept. 28. M ó r i c z P á l n y i l a t k o z a t a a
p o l g á r i h á z a s s á g r ó l . Azon elvből kiindulva, hogy
servata valebunt, elmulaszthatatlannak találtuk, hogy az
uralkodó párt egyik főemberének nyilatkozatát adjuk e
helyen a polgári házasságról; — ez ügyben t. i. Móricz Pál
országgyűlési képviselő következőleg nyilatkozott:
„A vallási és házassági kérdéseknek az életszükséglet által kivánt mérvben való megoldását egyik főteendőül emliti a
trónbeszéd; s bár a polgári házasság behozatalának jelzése gondosan kerültetett ; de ez másra, mint erre,nem vonatkozhatott.
A polgári házasság behozatala 3 módon eszközölhető :
1-ör a kötelező polgári házasság által,
2-or annak facultative megengedésével,
3-or az úgynevezett szükségbőli polgári házasság iránti
törvény által.
Én elméletileg tekintve a tárgyat, a polgári házasságot szükségesnek tartom, nemcsak azért; mert a vallásegyenlőség elvéből önként következik, hogy az állam minden vallású polgárai követhessék szivök vonzalmát és tetszésök szerint házasulhassanak, még azon esetben is, ha
egyik vagy másik felekezet vallási elvei az egybekelésnek
akadályul szolgálnának. (Helyeslés.)
De szükségesnek tartom a polgári házasság behozatalát azért is, mert a házassági egyesülésnek egy előleges
szerződés általi szabályozása egyúttal a házas felek, az örökösök és az árvák jogainak biztositása, mely által sok vitás
kérdések elkerültetnek, s megakadályoztatnak számos oly
perek, melyek sok család nyugalmát feldúlták s megfosztottak nem egy örököst, nem egy árvát jogos tulajdonaiktól. (Helyeslés.)
Ezek, miket fentebb emiitettem, kétségtelen igazságok, mindazonáltal a törvényhozónak nem szabad figyelmén
kivül hagyni az állam polgárainak miveltségi állapotát, szokásait, sőt anyagi helyzetét som, ez okból nem lehet mindig
az elmélet ösvényén járni.
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Magyarországon a nép valláskülönbség nélkül meg
van szokva az egybekelés cselekményében egy ünnepélyes
szertartást látni, a templom a legtiszteltebb, legtöbb belyt a
legfényesebb helyiség; az egyházi lelkészek a legtiszteltebb
egyéniségek, rendesen külső és belső tulajdonságaiknál, polgári állásuknál fogva s hasonlítsuk össze a templommal a
némely kisebb falvakban létező tulszerény községi házakat,
a néhol írni sem tudó falusi birókat a lelkészek egyéniségével, és egy tekintetre meg kell győződnünk, hogy a kötelező polgári házasság behozatalával a nép igen nagy része
ezen ünnepélyes cselekmény profanálását látja. (Ellenmondások. Helyeslés.)
Ezeken kívül a polgári házasságnak kötelezőleg, sőt
még facultative való behozatala is mélyen belenyúl a római
katholikusok ügyeibe; (mozgás) pedig Magyarország 8 millió kath. polgárnak hitágazatait könnyelmű kezekkel érinteni, s felzavarni annyi polgárnak nyugalmát nem volna
czélszerü. (Helyeslések.)
En magam részéről mint egyén, mint protestáns ember
hálásan emlékszem vissza, hogy minket protestánsokat vallási küzdelmeinkben a szabadelvű katholikusok nem egyszer segítettek s most én részemről némi hálátlanságnak
tartanám ezen kérdés idő előtti erőszakos megoldása iránti
agitatióval viszonozni a nekünk több izben tett szolgálatokat. (Helyeslés.)
De különben is jelenben még a kötelező polgári házasság behozatala ellen van majd minden felekezetnek papságának többsége s daczára annak, hogy én a kötelező polgári házasságot elvileg jónak s szükségesnek tartom, mint
törvényhozó jelenbon mellőzni kívánom". (Mozgás,helyeslés.)
Ezek Móricz Pál ur szavai. Magától értetik, hogy mi
mint a keresztény házasság védői örömmel fogadtuk M. P.
ur nyilatkozatát, daczára annak, hogy ő különben egyénileg helyesli a polgári házasságot és daczára annak, hogy a
Noth-czivilehet szükségesnek itéli a jelen körülmények közt.
Kettő az t. i. ami ránk különösen kedvezően hat M. P. ur
szavaiban. Az első az, hogy ő a kath. hitelveket tiszteletben
tartatni akarja, ámbár őszintén megvallva, azt nem egészen
következetességgel teszi, mert ez esetben a Nothcivileheről
nem lenne szabad beszélni, jól tudva, hogy bármely polgári
házasság épen azért, mert .polgári házasság' ellenkezik a
kath. hitelvvel, nem akarjuk azonban tagadni, hogy M. P.
ur nyilatkozata mindamellett is elég fontos, hogy már mosta
jövőre nézve több tiszteletet várjunk a kath. hitel vek iránt
az országgyűlés részéről, mint eddig tapasztalni szerencsések voltunk. A másik, amit megjegyzésre különösen méltónak tartunk, az, hogy az országházban protestáns részről mi
katholikusok oly elismerésben részesültünk, minőre még
nem emlékezünk.
Már, ha e ritkán felmerülő két tüneményt figyelembe
veszszük, ha látjuk, miként tör magának utat a tisztelet
kath. hitelvoink iránt az országházban, ha látjuk, hogy
nyiltan elismeréssel adóznak protestáns férfiak érdemeink
iránt, ugy nem marad hátra semmi más óhajtandónk, minthogy az országgyűlés nem csak a polgári házasság kérdésében, hanem másokban is mindig azon szempontból induljon
k i : sérti-e az, vagy sem a kath. hitelveket? S ha M. P. ur
a polgári házasság kérdésében e szempontot maga előtt tar-

totta, ugy kérjük, hogy a jövőben is, valahányszor az országgyűlés a kath. elveket netalán sértő határozatokat
akarna hozni, e körülményre az országgyűlést figyelmeztetni sziveskedjék. Igenis, tisztelje az országgyűlés a kath.
hitelveket nemcsak szükségből, hanem magokért a hitelvekért, és mi soha sem fogunk elismerésünkkel késni, épen
ugy, mint azt jelenleg M. P. ur iránt is kifejezzük.
Görgény-S*.-Imre,
1875. Sz.-Mihályhava. P ü s p ö k i l á t o g a t á s . Ha bérezés hazánk, a sokat zaklatott
és szenvedett Erdély mai katholikusai főpásztoraikra mindig
büszkék voltak,ha az isteni Gondviselést bölcs egyháznagyok
rendeléséért méltán imádhatták, ugy ez időtt bizonyára . . . .
de bocsánat, szinte feledem, miért vettem tollat kezembe.
A katholikus egyháznak hivatása a földön az emberi
nem örök üdvének munkálása azon biztos eszközök szeretetteljes kiszolgáltatása és alkalmazása által, melyeket Krisztus Jézus, az emberiség örök üdvéért, boldogságáért, elhidogülést nem ismerő, végnélküli szeretettel lángoló Istenember az általa alapitott s az idők végéig fentartandó egyházának kimerithetlen kegyelemkinestárába letéteményezett,
melyeket az egyház isteni küldetése, joga s tiszténél fogva,
részint a hit ébresztésére és megszilárdítására, részint a
tényekben nyilatkozó vallás-erkölcsi érzelmek fokozására
alapittatása óta, az idők- s viszonyokhoz mérten mindig alkalmazott is.
Erdély jelenlegi nagy püspökét, gyergyó-sz.-miklósi
Togarassy Mihály ő nmltságát is ezen magasztos hivatás,
ezen szent czél elérése inditotta ama főpásztori, atyai kegyes
intézkedésre, miszerint a marosi esperességet szabályszerűen
meglátogatni elhatározta s erre szeptember havát ki is tűzte.
Püspök urunk ő nmltsága említett indokból augusztushó 28-kán elhagyván székhelyét, Gyula-Fehérvárt, Kolozsváron, Apanagyfalun (hol ő nmltsága 1868-ban uj plébániát alapitott, templomot, iskolát és lelkészi lakot építtetett) és Beszterczén (hol bérmált is ő nmltsága) keresztül
szept. 3-án délelőtt Tekénél átlépett a marosi kerületbe.
Miután Tekében ö nmltósága a mult 1874-ik évben
végezte a szabályszerű látogatást, ez alkalommal ottan egy
kevéssé pihenvén megindult Szász-Régen felé.
Sz.-Régen határánál lépvén hivatalosan a kerületbe,
itten igen számos, kiváló egyénekből álló küldöttség várta
a magas vendéget, ki délután 2—3 óra között megérkezvén,
kerületi főesperes, Kovács Ferencz ur ő mltsága egy lelkes
s magas röptű beszéddel fogadta s üdvözölte, mely mig egyrészt a kerületi lelkészi kar és hívek hálával párosult öröm
érzetének, a katholikus egyház s ennek elöljárói iránti szilárd ragaszkodásnak őszinte és hű tolmácsa volt ; másrészt a
főesperes urnák szentegyházunk és ügye iránti nagymérvű
lelkesültségének s végül jól ismert, kitűnő szónoki tehetségének ujabb bizonyítványát tüntette fel. A kölcsönös üdvözlések után megindult a menet, melyet méltán diadalmenetnek nevezhetni ; Sz.-Régen utczája, melyen ő nmltsága
kísérete haladt s a templom előtti tért elláthatlan népsokaság boritá ; s ezek zajos éljenzései, a harangok zúgása s a
taraczkok üdvlövése között ért ő nmltsága a templomkerités kapujához, hol a helybeli plébános, ftdő Finta István alesperes ur egyházi öltönyben fogadta a főpásztor urat. Innen
bemenve a nagy és szép templomba a kar az „Ecce Sacerdos
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magnus"-t énekelte, ezt követte az alkalomszerű ima, mit a
•főpásztori áldás fejezett be.
Másnap szept. 4-én a legszentebb vérnélküli áldozatot
ö nmltsága mutatta be, s mintegy százötvennek nyujtá sajátkezüleg az élet kenyerét ; szentmise után a helybeli alesperes-plebános ur lépett szószékre s beszéde alapigéjeül sz.
Lukács 10, 25—27. vévén fel, meggyözőleg fejtegeté, miszerint Isten s az anyaszentegyház parancsainak te.jesitése az
üdvösség elnyerésére elkerülhetetlenül szükséges.
Szentbeszéd után ö nmltsága mintegy hetvenötöt megbérmálván, ezekhez s a templomot zsúfolásig megtöltött
néphez lelkesítő, buzditó és intő szavakat intézett.
A szent ténykedés végeztével a lelkészi lakban ő nagyméltóságára s több vendégre Ízletes ebéd várt; miközben a
lelkes felköszöntések sem hiányzottak ; első a helybeli alesperes-plebános uré volt, ki mint a sz.-régeni nyáj pásztora
annak nevében ő nmltgának főpásztori látogatását s atyai kegyét meleg szavakban köszönémeg; második a kerületi főesperesnek, ki a helybeli alesp.-pleb., t.cz. Prohászka Albert és Hügel József gondnok urakat, mint a szászrégeni róm. katholikusok vallás-erkölcsi és nevelési ügyének lelkes felkarolóit
(miként ezt az idén felépített szép, emeletes iskola is tanúsítja)
és ernyedetlen szorgalommal működő elöljáróit üdvözlé.
Végre harmadik a szászrégeni ágost. hit dékánja —
és lelkésze, nagytiszteletü Kinn uré, ki nemes és lelkesült
pohárköszöntésében (német nyelven) ő nagyméltóságát a
hatalom, dicsőség és tisztelet hármas koronájával méltán ékesitve dicsőítő, s őszinte óhaját fejezte ki, miszerint
azok ő nagyméltóságát még hosszú évek során ékesítsék a
haza jólétére, a római katholikus egyház dicsőségére. Még ft.
Crisianu Mihály, szász régeni g. katholikus főesperes ur üdvözlé (román nyelven) a főpásztor ur ő nagyméltóságát. Az
említetteken kivtil az ebéden jelen voltak még: k. járásbiró
Csia Elek, városi polgármester Dr. Kaiser és Bocz helv. hit.
lelkész urak s még számosan.
A főpásztor ur ő nagyméltósága a szeptember 4.—5.
közti éjet Sz. Régenben töltvén, innen 5-én reggeli 8. órakor
Görgénybe indult, főpásztori látogatását folytatandó.
Mielőtt legkegyesebb főpásztor urunk ő nagyméltóságát Görgényben üdvözölhetnők vessünk egy futólagos pillantást a görgényi római katholikusok multjáx-a.
A görgényi rom. kath. hitközség, mint ilyen, keletkezése idejéről s körülményeiről a lelkészi levéltár igen kevés
és hiányos adatokkal bir, azonban valószinü az : hogy miután a görgényi koronajószág a br. Bornemisza családnak
el lőn zálogosítva, ennek első birtoklója br. Bornemisza Lipót a szomszédos Gyergyó fiókszékből több székely családot behiván s Nagy Gőrgény községe mellett közvetlen keleti irányban, az úgynevezett Rákoczi-hegy déli oldala alatt
elterülő téren letelepítvén, ezeknek mint udvari drabantoknak nem csak anyagi existentiájáról, hanem nemesebb, vallás-erkölcsi igényeiről is gondoskodott; se végett a Rákóczivár romjaiból épített kastélynak délnyugoti szárnyát imaháznak avattatta föl, kastélyában udvari káplánságot rendszeresített, mely tisztet 1873. év május végéig mindig egy
szt. ferenczrendi atya teljesített, ki egyszersmint a vidéken
elszórt katholikusok lelki gondviselője is volt. Az udvari
káplán a méltóságos bárói családtól teljes ellátást, a szent

ferencziek mikházi zárdája pedig mindenből tizedet kapott,
miként ez a néhai Kovács Miklós erd. püsp. 1836. kiadott
Can. vis. decretumából, kitűnik ; végre a nemes báró ur (az
emiitett br. Bornemissza Lipót) utódait fenn érintett patronusi kötelmek teljesítésére végrendeletileg kötelezte.
A görgényi kath. liivek száma idővel növekedvén,
azok befogadására a kisded, négy öl hosszú s 3 l / 2 öl széles kápolna elégtelen volt; és ugyan azért néhai Kovács püspök
1836-ban általa kiadott Can. vis. decretumában meghagyta
az akkori görgény szt. imrei uradalmi káplánnak : miszerint
hasson oda a mit. br. családnál, mint patronusnál, hogy az
imaházat, tekintettel a hivek nagy számára, nagyobbittassa
meg. S mi történt? — éppen semmi!!
Sőt ma is, midőn a hivek száma 700, az isteni tiszteletet ezen kisded kápolnában kényszeríttetünk megtartani.
A görgényi, nagy kiterjedésű uradalmat az 1870-ik
évben a magas kincstár visszaváltván a báró Bornemissza
családtól, e körülmény mint villámcsapás hatott a görgényi
katholikusokra, a birtokos változásával lelkészük rögtön elvesztő anyagi szükségleteinek fedezését és 1873. év május
végével az ujon kinevezett lelkész kénytelen volt magát egy
a kápolnától jó távol eső kibérelt házikóban meghúzni ; s
mindennapijáról a híveknek gondoskodni, s ahoz, hogy se
temploma se papi lakja, még arra való telke sincs !
Nincs semmink, csak a multak hanyagságának keserű
(Folyt, köv.)
ize, a multak vétkéért való bűnhődés !
Északamerika.
A katholicismusnak halad á s á r ó l , egy májustörvényileg Poroszországból kiutasított s New-Yorkba vándorolt szerzetes ezeket írja a ,Köln.
Vlksetg'-nak. : „Csak kevés hete, hogy itt vagyok s mint
német a honvágy még nagyon fájdalmasan zaklatja szivemet ; de mint pap nem csekély örömet érzek. Mig Németországban az iránytadó sajtó alig látszik egyéb tárgyat ismerni, mint a kath. egyház s szolgáinak naponkinti becsmérlését s rágalmazását, addig az itteni lapok csak tisztelettel, azt lehetne mondani : jó indulattal nyilatkoznak ezen
egyház polgárositó, szegényt s gazdagot egyarányt boldogító működéséről. Mint Angliában, ugy itt is sok a conversio, nem régen egy itteni templomban egyetlenegy vasárnapon 13 egyén vétetett be a kath. egyház kebelébe, köztük
két hírneves jogász. A jótékony adakozások emberbaráti s
egyéb egyházi czélokra bőven folynak, s nem ritkán történik, hogy katholikus intézeteink még protestánsok által is
segélyeztetnek. Szóval, a kath. hitélet itt oly szépen virágzik, s még naponta többet igérő lendületet vesz, hogy valóságos öröm itt az Ur szőllőjét művelhetni".
Igy szól egy katholikus pap, kath. lapban ; — lássuk
már most, hogy nyilatkozik ugyanerről egy protestáns lap,
az ,Allg. emngel.-luther.
Kirehenztg.' egyik new-yorki,
szept. 10-éről kelt levelezésében. Ott egy luth, hitküldér a
különféle protestáns .denominatiók' siralmas állapotát ecseteli, s aztán látható ellenszenvvel ekként folytatja : „A newyorki érsek bibornokká lett kinevezve, s intronisatiója egész
New- Yorkot hozta mozgásba.A római követek azon benyomást
viszik el magokkal innen, hogy Rómának legengedelmesebb,
leghivebb fiai Amerikában vannak, s hogy itt nagy jövője
van ; de dolgozik is nagy erőfeszítéssel s a római egyháznak
jyors felvirágzása valóban bámulatot gerjesztő. A hatóságok
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évvel ezelőtt m á r a V I - b a n is apsychologiátéslogicát adták
elő és pedig szintén nem kevesebb stúdiumokkal egyetemben.
A tartalmat illetőleg Fekete könyve nagyon hiányos,
daczára annak, hogy egy oly teljes fényű csillag ragyogott
előtte, mint Hagemann. A hiányosságot ki lehet magyarázni
abból, hogy Fekete Endre nem átgondoltan, de hirtelen compilált. Könyvszerkesztésnél a hirtelenkedésnek eredménye
olyan, mint húsnál az olcsóságnak.
Nem hiszem, hogy a német litteraturában a philosophiai tudományok tárgyalására alkalmasabb mü léteznék
Hagemannénál. Mélysége s ennek daczára világossága megérdemli, hogy német Sanseverinónak nevezzük. Nem ijed
meg attól a zajtól sem, melyet a legújabb korban némelyek, a
természettudományi vivmányokra támaszkodva, a keresztény philosophia tételei ellenében csaptak.
Fekete Endre rövid akarván lenni a mü javát kihagyta. Ez is nagy hiba már, ennél azonban még nagyobb
== Dr. Georg Hagemann és Fekete Endre. (Folyt.) az, hogy némely helyen nem fogván föl Hagemann gondoPauer Imre könyvei szintén nem alkalmatosak. Először azért, latait, belőlök oly zavart kivonatot csinált, hogy azt az eremert érthetetlenek, nem az eredeti fölfogás, de a kificzamo- detinek olvasása nélkül majdnem lehetetlen megérteni. Ilyen
dott stylus miatt. Másodszor azért, mert sokhelyütt kétkula- a „közérzést" tárgyaló 15. §-a; ilyen az „öntudat fejlődésécsoskodik, az ifjúságra nézve pedig nagy jeliemi deficittel nek" magyarázata; de ilyen különösen az ismerő tehetség
46
van az a könyv, mely szellemét „a duobus dominis" nyerte. „érzéki" es y)szellemi fokáról szóló tract&tusok. (Vége köv.)
Több tankönyvet nem hozok föl, de meg nincs is, mert az
VEGYESEK.
„Erdmann-Molnár Aladár" félét a ,nincs'-ek közé számitom.
Az sem értette a ki irta.
— O szentsége e napokban igen ritka s nagybecsű
Az általános bajon Fokete akart segíteni. Szinte roszul kincset szerzett a vaticáni muzeumok számára: A Rossigesik, hogy ki kell mondanom, miszerint az ő könyve sem noni-féle etrusk régiségek gyűjteményét, melyet a nevezett
jobb a Deákné vásznánál. Az idén szitta már belőle néhány 25 évig a legnagyobb áldozatok árán gyűjtött. Megvétele
száz ifjú philos, előismereteit, de jövőre alighanem a könyv- által ő szentsége megakadályozta az igen becses gyűjteárusnál reked az egész. Sajnos, de igy van ; pedig hát ha ménynek Angolországba való kivitelét, mig az olasz korvalaki, ugy Fekete sikeresen oldhatta volna meg föladatát, mány közömbösen vette, midőn a gyűjtemény volt tulajdomert igen találékonyan, a német philosophiai litteratura nosa jelentette, hogy kénytelen lesz azt eladni, s pedig külegyik legkitűnőbb termékét, dr. G. Hagemann müvét sze- földre, ha Olaszországban nem találkozik, a ki kész lesz e
drága kincset a haza számára megmenteni. S ime IX. Pius
melte ki irányadóul.
Itt a bökkenő. Miért is jutott nekem kezembe mind a volt ama jó hazafi, aki erre vállalkozott. — Római ,libex-akét könyv, Hagemanné t. i., és Feketeé. Ki jött volna va- lis' lapokban egy tudósítást találunk a vaticáni zsinatra volaha is arra a gondolatra, hogy Fekete Endre lélektana szá- natkozólag, melyet közlünk, anélkül, hogy annak nagyobb
mára kaptafát Münsterből hozott. Sajnos, de igy van. Fe- jelentőséget vagy hitelességet tulajdonítanánk. Azt olvassuk
kete könyve homlokán az „irta" szó figurái, minden hozzá- ugyanis, hogy Borromeo bibornok mint sz. Péter basilicájáadás nélkül, p.o. „ez meg ez után". Az pedig nem igaz. A ki nak főpapja folyamodott volna a szentatyához : engedje meg,
nem hiszi, ám tessék átolvasni Hagemann Gy. következő c. hogy karácsonkor az akkor előreláthatólag nagyobb számmunkáját : Psychologie. Ein Leitfaden für akademische Vor- mal érkező jubileumi zarándokok számára a basilicának
lesungen sowie zum Selbstunterrichte. Von Dr. Georg Hage- azon része is nyittassék meg,f mely zsinati tanácsteremül
mann, Docent der Philosophie an der Akademie zu Münster. szolgálván, eddig zárva volt. ( 5 szentsége azonban azt felelte
Freiburg in Breisgau; — kijelölöm még a §-okat is, melyek- volna, hogy Isten segítségével esztendőre, a festő Praesenből leginkább kiri a compilálás, Fekete könyvben : 4, 8, 16, tationis usque Nat. B. M. V. a zsinatot folytatni, illetőleg
20, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 48, s a har- befejezni szándékozik, miért is az említett rész fenntartva,
madik rész majd minden egyes pontja. Tessék ezekkel illetőleg zárva marad.
összevetni Hagemann emiitett müvenek (dritte Auflage) kö— A folyó félév 10. számában, a 80. 1. jelentettük,
vetkező §-ait : 4, 8, 15, 21, 26, 27, 31, 36, 37, 38, 39,44,45, hogy a spanyol törvényhozó testület ismét egyszer uj alkot46, 50, 51, 52, 58, 67, 68, 69, s a harmadik részt egeszen. mányt készített, melynek 11-ik, ott egész kiterjedésében
Azonban legyen elég a hajrából ! Ha valaki még igy sem közzé tett §-a, a katholikus államvallás mellett, minden más
hinné, annak kész vagyok szolgálni szórul-szóra való köz- .vallást' is enged meg spanyol területen. E §. talán szakiléssel, de ugy hiszem nem lesz senkinek is kedve magát ujabb tásra fog vezetni a szentszék s az ezidőszerinti spanyol korkellemetlenségeknek kitenni.
mány közt, amennyiben, mint a madridi pronuntius, Simeoni
Egyébiránt a pirulás még nem volna olyan nagy baj ; ő emja a spanyol püspökökhez intézett köriratában behatóan
nagyobb az, hogy Fekete E. nem mindenben ragaszkodott fejtegeti, az 1861-i concordatumba ütközik. A spanyol radiHagemannhoz, s quodlibet jött létre, melynek a magyar lit- calis lapok most .erélyes' fellépést követelnek a ,Curia' ellen,
a szentszék pedig hajlandónak látszik, pronuntiusát visszateratura nem örvend.
Először a mi a terjedelmet illeti. Hagemann jelzett hívni, ha az ottani gyermekkirály még továbbra is tettel
könyve nem olyan igen bő, mert kissé sürübb nyomtatás- iparkodnék bebizonyítani, mit e napokban kérkedve monban csak 200 lapot tesz ki. Fekete Endre ur ezt nagyban dott, hogy ő: „szabadgondolkodó". A legutóbbi ministerválmegrövidítette, a világosság, az érthetőség legnagyobb rová- ság óta azonban ugy állanak a dolgok, hogy ő felségének
sára, amit annyival inkább nem kellett volna tennie, ameny- alighanem igen közeli jövőben ismét alkalma lesz, ,trónranyiben a mostani iskolai rendszer szerint a VII. osztályban lépés'-kor megszakított tanulmányait valamely Spanyoloraz egész évre csak a psychologia van előirva, még néhány szágon kivüli alsógymnasiumban folytathatni....
igen előzékenyek a katholikusok iránt, s a közpénztárak jótékony czéljaik számára mindig nyitvák, inkább min bármelyik más felekezet számára (?) ; még a protestáns sajtó is
hizeleg nekik [— értsd : méltányos irányukban, mint a német lutheránus megütközik] ugy, hogy épen nem csudálkozni, ha a st. louisi püspök nem régen abbeli reményét fejezte ki (?) hogy néhány évtized múlva a többség a politikai választásoknál a katholikusoké lesz".
A mi ez utóbbit illeti, a ,szent' irigység talán mégis
csak sokat mondatott lutheránus barátunkkal ; különben adja
Isten, hogy igaza legyen ; ennyit azonban már is tanulhatunk ily leírásokból, hogy az igazi,amerikai viszony ok', azaz
az igazi szabadság a katholicismusnak csak előnyére válik,
a protestantismusnak pedig mindenütt romlására.

IRODALOM.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országut 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
IIARMINCZNEGYEDIK

Pesten, oktota 2.
Tartalom.

27.

Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.

ÉVFOLYAM.

II. Félév, 1875.

Havi szemle. — Nogáll kátéjáról.— Egyházi tudósítások: Pest. Egy látogatás a pesti kp. papnöveldében.
Pest. Válaszul az „Evangéliumi Prot. Lap"-nak.Görgémj-Szt.-Imre. Püspöki látogatás. — Vegyesek.

Havi szemle.
Szeptember hónapja két f á j d a l m a s a n nevezetes
napot foglal magában mi reánk, k a t h o l i k u s o k r a
nézve, e n a p o k : 15-e s 20 a. 1864-i szept. 15-én
köttetett a hirhedt ,conventiol Franczia- és Olaszország közt, melyről jól lesz, tizenegy esztendő múlva
ismét egyszer megemlékezni, h o g y lássuk s el ne
feledjük, minők azon ,erkölcsös' eszközök melyekkel az olasz liberalismus is küzdött, következőleg
minő joga van, a katholikus lelkismerettől az ekként
tett ,vivmányok' tiszteletben t a r t á s á t követelni ; sőt
nem csak mi tőlünk katholikusoktól, kik az olasz
forradalom erkölcstelen politikája által legszentebb
érdekeinkben sértettünk meg ; hanem mindenkitől,
b á r m i l y vallású s politikai i r á n y ú legyen is, kinek
keblében még egy szikrája maradt a becsületérzésnek.
A nevezett esztendő szeptembér h a v á n a k 15-én
a két hatalom oly szerződést irt alá Párisban,
melyben többi közt ez m o n d a t o t t : „Olaszország
kötelezi magát, a szentatya jelenlegi territóriumát
nem csak meg nem támadni, hanem minden, bárh o n n a n származó támadást e territórium ellen még
fegyveres kézzel is visszautasítani". A k k o r az Olaszországban k o r m á n y z ó ministerek u g y a n a z o n Minghetti és Visconti-Venosta voltak, kiket ma ismét az
olasz ministeriumban l á t u n k , s midőn u t á n u k L a marmora és L a n z a lettek ministerekké, 1804-i szept.
27-én közzé tett p r o g r a m m j u k b a n ez Ígéretet szintén kötelezőnek fogadták el, sőt L a m o r m a r a u g y a n e z
évi nov. 7-én i g y irt Nigra, a k k o r is, ma is párisi
olasz követhez: „A k i r á l y ő felsége ministerei tudj á k s érzik, h o g y eléggé erősek a szerződést lelkismeretesen (scrupuleusement) s egész kiterjedésében
(dans son intégrité) keresztül vinni ; s ebben a non-

interventio elvére támaszkodnak, u g y a n a z o n elvre,
mely mindkét szerződött hatalom p o l i t i k á j á n a k
egyúttal alapelve is. Visszautasítjuk egyszersmind
azon gondolatot, mintha ezentúl „földalatti" utakon szándékoznánk haladni, mint a franczia minister ur sürgönye m o n d j a " . Az olasz alsóház ugyanez
évi november 19-én fogadta el a szerződést 317 szavazattal 70 ellen, s a felsőház deczember 9-én 139
szavazattal 48 ellen; két nappal későbben pedig
megjelent a szerződést h e l y b e n h a g y ó k i r á l y i határozat.
Ez a szeptemberi conventio története, mely épen
hat esztendőig állott fenn, 1870-i szeptember 20-áig,
mely napon, u g y a n c s a k L a n z a és Visconti-Venosta
ministeriuma alatt az olasz hadcsapatok R ó m á r a
törtek, m i u t á n a szentváros falait b o m b á k k a l ledöntötték volna, s a k i r á l y n a k első helytartója a
minden népjog s becsület ellenére elfoglalt államban u g y a n a z o n L a m a r m o r a volt, ki n é h á n y évvel
azelőtt hivatalosan kijelentette volt, miszerint elég
erőt érez magában, az imént megszegett szerződést
,scrupuleusement' keresztülvinni.
De e megszegésnek története is sokkal jellemzőbb, semhogy érdemes ne lenne, a n n a k n é h á n y
sort szentelni.
1870-i augusztus 19-én az alsóházi baloldal a
római kérdés ügyében interpellatiót intézett a ministeriumhoz, mely felett a t á r g y a l á s o k s viták k é t
napig tartottak. A k k o r Visconti-Venosta ekként
n y i l a t k o z o t t : „Azon kötelesség uraim, a pápai h a t á r o k a t meg nem támadni, s m á s h o n n a n i megtám a d t a t á s u k a t nem tűrni, — e kötelesség, ha nem is a
szóban forgó szerződésben vállaltuk volna különösen; — m á r egyéb törvények által is rovatnék
r á n k , melyek az általános népjog szintannyi kiegészítő részeit képezik, s az európai államoknak egy27
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máshozi viszonyaiban i r á n y t a d ó k " ; s valamivel
alább ezeket mondá: „Nem szabad Francziaország
kényes helyzetével visszaélnünk; nem szabad letérnünk azon ösvényről, melyen a római kérdést
illetőleg eddig haladtunk ; nem szabad erőszak s
meglepetések által utat törnünk m a g u n k n a k "
Ugyanezt Viscontinak akkori hivataltársa, Lanza
is mondá, ki a tettetést a n n y i r a vivé, hogy mesterkélt hévvel kikelt azon képviselők ellen, kik,
mint magát kifejezé: „eléggé vakmerők Róma elfoglalásának folytonos sürgetése által Európa szine
előtt kijelenteni, miszerint kedvök s szándékok van,
egy szomszéd államot elfoglalni, annak daczára,
hogy egyike sem forog fenn azon okoknak, melyek
Európában, mint a népjog szerintiek elismertetnek".
I g y beszéltek az olasz ministerek augusztus
19-én s 20-án, s egy hónappal későbben, szeptember 20-án bevonultak a Porta Piá-n át Rómába
„annak daczára, hogy egyike sem forgott fenn azon
okoknak, melyek Európában, mint a népjog szerintiek elismertetnek"; s az óta ott vannak, a szentvárosnak, de még inkább saját magoknak romlására.

észrevennie a szent városon, hogy egy ,nagy' királyságnak fővárosává erőszakoltatottt ? . . . H a a
Montecitorión, az alsóházban naponta véghez menő
veszekedésektől eltekintünk — épen nem ! Midőn a
piemonti k o r m á n y székhelyét ezelőtt öt évvel ide
áttette, akkor vele légiója vonult be a vakmerő, jellemtelen vagy könnyelmű üzérkedőknek, kiknek
feladatuk leendett, Rómát ,erkölcsileg' fővárossá
tenni. Újságok alapíttattak, fényes mulatóhelyek
nyiltak, nagyszerű ,ipar'-vállalatok indultak meg,
u j utczák, sőt egész u j városrészek épitése határoztatott el
s m a ? bukás után bukás, a hazug f é n y
mind eltűnt, még hire sincs többé ; de legpusztitóbban működött a halál keze épen a ,közműveltség'
szabadalmazott gyárosai, a liberális lapok közt.
1870-i szeptember 20-ika óta egész 1875-i augusztus 31-éig 224 lap alapittatott Rómában s pedig 80
politikai, 27 tudományos, 24 irodalommal s művészettel foglalkozó, 33 pénzügyi s nemzetgazdászati,
50 közigazgatási s 10 vallási; — ezekből ma csak
67 áll fenn, s pedig 16 politikai, 12 tudományos, 9
irodalmi, 5 nemzetgazdászati, 5 vallási s 20 közigazMert, hogy az olasz k o r m á n y , midőn, a forra- gatási, társadalmi s a t . . . . Ezen ugyan meglátszik
dalom nógatásainak engedve, lábát Rómába betette, az erőltetett tultenyésztésnek méltó büntetése ; sőt
ezzel még a maga szempontjából sem csinált sze- mondhatni, hogy jelentőséggel biró s figyelemre
rencsés lépést, az oly tény, melyet még magok a méltó liberális lap csak egy van Rómában, az ,Opiforradalmárok is oly kevéssé tagadnak, hogy a ,Roma nione\ de még ennek kiadói is nyiltan mondogatfatale' szó szinte már közmodásossá vált. Mit is tud- ják, hogy sokkal jobb üzletet csináltak, midőn laptak az olasz államférfiak kieszközölni, mit vittek j u k még Turinban jelent meg; mert a római ember,
véghez, mióta az erőszakosan, álnokul s mégis csak ha lapot olvas, katholikus lapot tart, vagy, a csekülsőleg egyesitett félszigetnek sorsát Rómából in- kély kisebbség' ellenzékit ; az ,Opinione'- magasröptű
tézik ? Semmit, — azaz semmi jót, de sok, igen sok politizálása nem érdekli, legfelebb, hogy a,Capitale'
hirei egy pár perezre
roszat ; általános elégületlenséget az egész ország- vagy a ,Popolo Romanonapi
figyelmét
lekötni
képesek,
s
mit
mondanak e lapok,
ban, politikai közönyt a nemzet közt egyfelül, forradalmi mozgalmakat másfelől, s végre a katholi- melyek vallási tekintetekben a legszélsőbb hitetlenkus világ méltó neheztelését vonták magokra, mit séget vallják s pártolják, mit mondanak ezek a dolne tessék túlságos kevésre becsülni ; mert a katho- gok jelenlegi rendjéről, melyet ezelőtt öt évvel a
likusok is már ébredni kezdenek, ha nem is Ma- forradalom éktelen hozannájával üdvözöltek ? A
gyarországon, de bizonyára oly országokban, me- ,Capitale• igy kezdi szeptember 20-i vezérczikkét :
lyek a történelem menetére döntőbb befolyást gya- „Öt év! Mily különbség az 1870-i szeptember 20-i
korolnak : és a katliolicismus neheztelése lesz azon üdvkiáltások s a mai hallgatás közt! Akkor, nészirt, melyen az olasz ,egység' rozzant, roszul kor- h á n y óráig tartó rövid harcz után egy nép, egy
mányzott hajója törést fog szenvedni ; — adja Is- egész, n a g y s dicső nemzet emelkedett fel, s a lehető
ten mielőbb, mert a szegény olasz nemzet is csak legnagyobb lelkesedéssel tört ki, ezen századokig
magába fojtott üdvkiáltásba : ,Éljen Olaszország /'
nyerni fog mellette.
Tekintsünk csak magára a szent városra, Akkor öröm, remény, lelkesedés tölté be mindnyámelyet a bitorlók most már öt éve elfoglalva tarta- j u n k szivét; ma ez mind eltűnt; mert a reményt
n a k ; mit csináltak belőle ; ebből aztán következtethe- meghiusiták a csalódások, s azért elmúlt az öröm,1
tünk egész tevékenységüknek eredményére, ameny- eltűnt a lelkesedés....;" — és a ,Popolo Romano
nyiben az a tartományokban nyilvánult. Váljon ugyané napon igy szólt: „Róma minden bizalmát
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veszté a dolgok uj rendje i r á n t . . . . A ministerek épen semmi
érdeklődést sem mutatnak a város körül, s ugy érzik s viselik
magokat itten, mintha börtönben ülnének, melyből mihamarabb megszökhetni, egyedüli törekvésök. Ehhez még a
folytonos pénzügyi zavar járul hozzá, s a városnak mindenképeni hanyatlása, mi mind csak arra való, hogy a közszellemet elkeserítse, s az emberek szivéből minden reményt
egy jobb jövő iránt kiöljön. Rómának fővárossá tétele büntetéssé lön polgáraira
nézve11...
Hogy a bennszülött római polgár, a ki örök városára,
annak méltóságteljes külsejére, s azon számos, fényes, előkelő s gazdag vendégekre, kik ott esztendönkint százezrével
is megfordultak, mindenha büszke volt ; ki hozzá még megemlékszik arról, hogy ezelőtt öt esztendővel adót majd semmitsem fizetett, katonát pedig épen nem állított ; holott manap
mindkét rendbeli adónem majdnem végképen tönkreteszi ; —
hogy, mondjuk, a bennszülött római polgár ilyeneket keserű
kedvteléssel olvas, az természetes ; de hogy épen ezek a lapok mondanak ilyesmit, jele annak, hogy a keserves kijózanodás már a ,buzurri% a betolakodott forradalmárok közt
is mindinkább terjed. Hiába erőlködik ezek után a hivatalos ,Opinione\ s igen téved, ha azt hiszi, hogy okosat mondott e szavakkal: „Róma, mely ezelőtt öt évvel a zsarnokság városa volt, ma a szabadság városa". Ily üres szólamok
akkor lehettek helyén, mikor az emberek még nem gondolkoztak ; ma pedig, az öt év történelmének tanúbizonysága
mellett egyszerűen nevetségesek, sőt azt mondhatnók : botrányosak; tavai a csőcselék még azt kiáltotta: „Le a Vaticánnal!x ez idén pedig a piazza Colonnán ezt kiáltották: „Le
Minghettivél.'" Hogy legalább valami történ jék e napon,a kormány a bécsi világkiállítás diplomáinak kiosztását e napra
rendelte; de a 84 kitüntetett közül csak 41-en jelentek meg;
a többiek pedig még itt is távolmaradásuk által tüntettek.
Este pedig a Corso világittatott volna ki, azonban csak 6,
mond hat ház becsülte meg a napot néhány lámpával, a
többi pedig sötét maradt s ez állapotában helyesebben jelzé
az uj kor ,vívmányait', mint ama hat buzurro, ki maga is
igen jól tudja, hogy örömtüntetése silány hazugság.
A hol az újkor liberalismusa legnagyobb merényletét
elkövette, ott kell, hogy bukása is kezdődjék ; Rómában pedig már nagyot bukott, s hssonlólag hanyatlik ereje s á l fénye mindenütt a világon ; — reméljünk tehát ! (Vége köv.)
N o g á l l

k á t é j á r ó l .
(Folytatás.)

Most immár részletenkint kimutatom, hogy Nogáll
kátéja mennyivel jelesebbül van kidolgozva Deharbeénál.
Vannak, kik Nogáll feleleteit húszasaknak mondják ;
de mellőzve azt, hogy Deharbeban is elég sűrű a hoszu feleletek száma, én ezt, ha tán egy-két kérdést kiveszek, melyeket rövidebbre is lehetne szabni, Nogállnak inkább előnyeül tudom be, és pedig három okból. Először : azon igen
ügyes módnál fogva, melylyel a feleletekben soronkint egymás alá helyezvén azt, mi egy-egy részt képez, ezáltal á t látszóan világossá teszi a feleleteket; másodszír: mert ez
által egy feleletbe foglalja mindazt, mi szükségképen együvé
tartozik, minek Deharbe kátéja többnyire vagy sokszor híjával van; harmadszor: mert a gyermeknok is, különösen

emlékező tehetségének, előnyére szolgál, ha szakadozás nélkül szépen egyfolytában elmondhatja azt, mit úgyis elmondania kell. Az első s harmadik okot mellőzve, melyeket
közelebbről bizonyítani szükségesnek nem tartom, itt csak
második állitásom megerősítésére hozok fel concret példákat. — Nogáll az apóst, hitvallás 1-ső ágazatáról mondja:
abban hiszszük és valljuk, hogy : a teljes Szentháromságban az első isteni személy az A t y a , . . . . ki a mennyet és
földet, vagyis az egész (szellemi és anyagi) világot időben
teremtette
s mindenre, mit teremtett, folyvást atyai gondot visel. Deharbe az utolsó pontot, mely pedig szintén itt
van helyén, egészen mellőzi és csak alább mintegy kiegészítőlég kérdi : „Mit tesz Isten még mindig, hogy a világ,
melyet teremtett, ismét semmivé ne legyen ?" És ezt azután
több kérdésben kifejti, amit Nogáll egyetlen kérdéssel végez
még nagy-kátéjában is, a világ fentartását s igazgatását
egy feleletben kifejtve, s az „isteni Govdviselést" jegyzetkép (igy elég is !) garmond betűkkel adva. — Nogáll csak
egyszerűen kérdezi : „Melyek Istennek legjelesebb teremtményei ? . . . . mennyben az angyalok, földön az emberek", s
e szerint szól először az angyalokról s azután az emberről ;
holott Deharbe igy kérdi : „Teremtett-e Isten mást is a látható világon kívül?" — s itt szól az angyalokról; s azután
kérdi: „Melyik az Isten legjelesebb teremtménye a földön ?"
szólván itt az emberről.
Nogáll egy pont alatt egyszerűen megmondja, mire
Deharbe két kérdést pazarol. Melyikök szabatosabb ? Ilyen
a közép- s nagy-kátéban e kérdés : mi az Isten ? Nogáll egyáltalában minden hitágazatról a maga ügyes módja szerint
igen helyesen és teljesen adja azt, mi azokban külön-külön
hinnünk foglaltatik. Tessék elolvasni a feleleteket e kérdésekre : „Mit hiszünk és vallunk az apostoli hitvallás 2., 3.,
4. stb. ágazatjában ?" Hogy mit hiszünk külön az egyes hitágazatok szerint, azt Deharbe mindenütt tiem is kérdi, pedig fölösleges lett volna-e ez ? S ahol kérdi, nem mindenütt
ad .teljes' feleletet. Igy a 3 ik hitágazatnál kérdi ugyan, mit
hiszünk ebben ? De a feleletben csupán a Szentlelket eraliti,
ki által Istenfia emberré lett, s a bold. Szűzről nem szól, holott világosan ott van a hitágazat szavaiban : ,születék szűz
Máriától'. Nogáll pedig már itt az első kérdésben emliti ezt.
Ha tehát Nogáll ilyetén feleletei hoszabbak, ugy tökéletetesebbek is.
A 7-ik hitágazatnál mindkét Ítéletet, a különt s közönségest, Nogáll egy feleletbe foglalja, hozzáadva, hogy az ítéletet Jézus fogja tartani. A purgatoriumról külön nem kérdi :
megszünik-e a világ végén? hanem, miről Deharbe több
kérdést tesz, arra Nogáll egyszerre felel ily kép : Az utolsó
ítélettel megszűnik a purgatórium ; az igazak és gonoszok
sorsa örökre el lesz döntve ; az igazak mennyországba j u t nak, a gonoszok pedig pokolra kárhoznak. Mi vcgre jött
Jézus a világra? Nogáll azt is mondja: „hogy Isten országát a földön megalapítsa". Deharbeban erről szó sincs, pedig
az felel meg Krisztus törvényhozói-hivatalának, valamint a
fölötte álló másik két sor (1. a kátét !) másik két hivatalának. Tessék a feleletet elolvasni e kérdésre: „Miért mondjuk, hogy az Ur Jézus a mi Megváltónk és Üdvözítőnk ?"
Deharbe ezt fel sem veti, pedig nagyon megjárja !
Mily remekül adja Nogáll az apóst, hitvallás 8-ik ága27*
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zatának tartalmát ! Mondván, hogy a Szentlélek a teljes
Szentháromság harmadik isteni személye, az Atyával és
Fiúval egy igaz Isten, ki az Atyától és Fiútól öröktől fogva
származik, hozzáteszi : „az anyaszentegyház éltető lelke ; a
'mi megszentelőnk és vigasztalónk". Deharbeban e hozzátételt hasztalan keressük, s ö csupán alább ,ugy közbevetve'
kérdi : „Mit munkál a Szentlélek az anyaszentegyházban ?"
„Mit a mi lelkünkben?" Es eme kérdéseire sem ad oly kielégitő feleletet, mely a Szentlélek e kettős munkálását a
,malaszt' tanával szerves összeköttetésben tüntetné fel ; de
teszi ezt Nogáll s pedig igen pompásan, midőn a következő
két magyarázó kérdést teszi fel : „Hogyan értjük, hogy a
Szentlélek az egyház éltető leike?" „Hogyan értjük, hogy
a mi megszentelőnk és vigasztalónk?" Tessék ezekre az
adott feleleteket elolvasni ! Ily jeles Nogáll felelete e kérdésre : „Mikép marad fen s megyen foganatba a megváltás
munkája az egyházban ?" melynek tudtommal Deharbeban
nyomát ismét nem leljük fel.
Ugyanilyen Nogáll felelete, melyben a 9-ik hitágazat
tartalmát adja. Ebben praecise mindent egymásután elmond,
ami e hitágazat foglalatát képezi, hogy a) Krisztus Urunk
anyaszentegyházat szerzett, b) az egyház, egy, szent, közönséges, azaz katholikus és apostoli, c) az egyház szent
testület, ,a szentek egyessége'. Váljon hátrányt képez-e ez
Nogállra nézve ? Nem hiszem ; mert ő szabatos rövidséggel
összefüggésben előadja, azt mit Deharbe szorosabb összefüggés nélkül hoz egymásután. Igy vehetjük sorba a hitágazatok tartalmát adó feleleteket mind. Hogy az első szakaszból még csak egyet említsek, hoszunak tűnik fel a felelet e
kérdésre (mely Deharbeban nincs is meg) : „Miért mondjuk,
hogy jelen halandó életének kiki érdem szerint el fogja
venni jutalmát vagy büntetését a jövendőben?" Ámde a felelet 2-ik kikezdése, amily hoszu, époly világos s felvilágosító s a gyermek bizonyára könnyen s örömmel tanulja be.
Mi végből szerzette Krisztus Urunk az oltáriszentséget ?
Nogáll itt azt is hozzáteszi, hogy a mint egykor a szentföldön, ugy fogadjon minket folyvást szeretettel a szentélyben,
módot szolgáltatván vele társalkodni s vigasztalásai és áldásaiban részesülni, minélfogva a szentséglátogatásról is szól,
mi Deharbeban nincs meg.
Pedig nagyon elfér ez, miután e legméltóbb szentséget
mint ilyent specialiter csakis ezáltal tiszteljük, a communio
és szenhnise-kldozat más tekintet alá esvén. S ugyan minő
fanyarizü Deharbeban o kérdés: „Csak azért rendelte-e
Krisztus az oltáriszentséget, hogy abban istenségével és emberiségével mindig velünk legyen ?" Hát mi czélja Krisztus
Urunk e szeutségbeli jelenlétének? Nincs ennek czélja?
Deharbe nem mondja; de mondja Nogáll :,hogy szeretettél
fogadjon minket a szentélyben, s ennélfogva kötelességünk
őt látogatnunk'. Igazán, ennek olvasására iidiil a jámbor
lélek s égő vágygyal magára alkalmazza a zsoltáros szavait: „Quomadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum :
ita desiderat anima mea ad te, Deus". (Ps. 41.) Deharbeban
ez nem a legkisebb hézag. Nogáll kátéjában minden egyes
s :entség definitiója mily praecis, kerekded s világos; mindenütt a feleletben külön-külön sorban benfoglaltatik a
három kellék. Deharbeban pedig ez nincs, legalább nincs
elég világosan.

A penitencziatartás szentségénél az .elégtétel' alatt N.
a ,penitencziatartás szelleméről' is szól, ami e rovatnak mintegy éltető lelkét képezi. De e szellemet Deharbe nem emliti
és a dolog lényege s velejébe be nem hatolva, csak egyszerűen és szárazon mondja : törekednünk kell más önkénytes
penitenczia-cselekedetekkel és a szenvedések békés eltűrése
által is az isteni igazságnak eleget tenni.
Az „egyházi rend" és „házasság" szentségéről Nogáll
még a nagy-kátéban is csupán egy-egy kérdést tesz fel,
hozzácsatolván egy-egy rövid jegyzetet. Ez elég is az iskola
számára, s ha kell, a többi a szertartásokban van. Nem is
hiszem, hogy egy katecheta valaha e két szentségből többet
mondott s kivánt volna az iskolás gyermekektől, mint menynyit Nogáll ad.
Mysticismusról is vádolják Nogállt. Talán azért, mert
felteszi e kérdést: „Mit tesz Jézus nevében imádkozni?" S
azt feleli, hogy Jézus nevében imádkozni annyit tesz, mint
„általa, vele, benne", amint ezt az áldozópap a szentmiseáldozat közben mondja ? Épen ily imádság felel meg az egyház intentiójának ! Vagy hogy az apo3t. hitvallás előszaváról mondja, hogy azzal „hiszünk" ; 1) hiszszük „az Istent",
2) hiszünk „Istennek"; 3) hiszünk „Istenben?" Épen ez
meriti ki az előszó egész tartalmát ! Vagy hogy kátéja folyamában „Jézus szent szivét" is néhányszor felemlíti, s p. o.
azt mondja, hogy Isten szeretetét különösen az is gyarapítja
bennünk, „ha különös -kegyelettel viseltetünk az Ur Jézus
szentséges szivéhez", és „szive az emberiség iránti szeretettől vérzett el ?" (L. e kérdést : Miből ismerni meg Jézus szent
életét?) stb. Hisz Jézus szent szivének cultusa manapság
egyházszerte az egész föld kerekségén el van terjedve, az
egyház látható feje által ünnepélyesen sanctionáltatott, t é velyre hajlító komor mysticismus-e tehát ez ? A sziv a szeretet focusa, s ha az isteni Megváltó az isteni személyével
hypostatice egyesült szentséges szivében lakozó szeretetből
halt meg érettünk a keresztfán, váljon e sziv szerelmére
hivatkoznunk nem lenne szabad? Nem gyújt ez viszontszeretetre s nem lángolja-e fel áhitatbuzgalmunkat ? Manapság,
midőn a fagyos hitközöny oly pusztitólag lép fel szerteszét s
minden nemesb hitvirág kiölésével fenyeget, ez ellen kellő
antidotumul szolgál az istoni sziv szerelmének megszivlelése. Hisz mysteriumok nélkül nincs élő hit, tankönyvünkből a mysticismusnak tehát még árnyékát is számkivessük ? Nequid nimis !
Áttérek a parancsolatokra. Most csak röviden annyit,
hogy nem kis előnyeül szolgál Nogáll kátéjának, hogy az
emberiség iránti kötelmeinket megállapitó parancsolatoknál
egyenkint általánosságban is kitünteti azok specialis tartalmát, mondván : hogy a 4-ik parancsban Isten megállapítja
„a családi viszonyt és társadalmi rendet" ; az 5-ikben biztositja „az ember életét" ; a 6-ikban „a tiszta erkölcsöt" ,' a
7-ikben „az ember tulajdonát" ; a 8-ikban „az ember becsületét" ; a 9-ik s 10-ikben „általában az erényt s emberi méltóságot". Ez nem csekély mértékben szolgál felvilágosításul
a tanulnivalók rendszeres megértésére.
Aki csak egyszer is jól megfontolva elolvasta Nogáll
kátéját, észrevehette, hogy abban „Krisztus anyaszentegyházának" mily eminens szerep jutott. És méltán. Ez oly
lényeges kitűnő előnye s specialis jeles tulajdona Nogáll ká-
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tójának, hogy ezt csak a tudatlan s vak elfogult képes kicsinyleni ; csak a vak elfogult merészkedhetik ezt semmibe
sem venni, s Deharbét à tout prix azért is dicsérni. Az egyház Isten országa a földön, benne él s uralkodik
az Ur J é y
zus, benne O tanit, ebben táplál s eltet 0 minket szivvéré-

nak szentelt e palota küszöbét szívesen át ne lépné ; —) de
helyettök a főlépcsőn a ftdő aligazgató úrral találkoztam,
igen barátságos, kedélyes uri emberrel, ki midőn szivem titkos vágyát eléje terjesztettem, legott s a legnagyobb szívességgel arra vállalkozott, mit nem is mertem volna kérni,
rr
nek malasztjaival, 0 kormányozza az egyházat mint annak még kevésbbé remélleni, hogy t. i. az egész házban körül
láthatlan feje. Minden, az egész káté tartalma „Krisztuson vezessen s annak, a szónak teljes értelmében pompás, belső
s az ő egyházán" fordul meg, s minthogy Nogáll kátéjában berendezését részletenkint megmutassa nekem; s aztán oly
is a suly s központ ezen nyugszik s egész tartalma s rend- kimeritően is tövé ezt, hogy egy óránál tovább alig győztem
szere ezen fordul, azért oly kiválóan jeles az-ő kátéja. Do) nézni, csudálkozásomat kifejezni és — sit venia verbo —
fájdalom, Deharbeban e fénycsomót, e gyupontot hasztalan majdnem kissé irigykedni clericusainkra ; „majdnem", monkeressük ; ő csak közbevetve az illető hitágazatokban szól dom, mert ha meggondolom, hogy fiataljaink, helyes s érett
Krisztusról s az ő anyaszentegyházáról, csak annyi értéket észszel felfogva s méltányolva, mit tesz értök az egyház elölés súlyt tulajdonítván ennek, mint a káté egyéb tartalmá- járóik által ; már csak ezért is iparkodnak mindezt kettőznak, pedig ez a tengely, mely körül a ker. hitrendszer forog, tetett szorgalommal s jó magaviselettel meghálálni ; — a k ez a ker. hitrendszer világitó napja, melyből annak minden kor bizony nem irigykedem rájok, hanem hálát adok a jó
hitágazatai, minden malasztjai, minden parancsai kisugár- Istennek, a ki megengedé, hogy magyar egyházunk még
zanak. Deharbe kátéja ennek teljes hijával levén, az engem mindig oly kedvező helyzetben legyen, hogy papjelöltjeinek
ki nem elégit, épenséggel ki nem elégithet. Hogy Nogáll azon korban, midőn magasztos pályájokra készülnek, oly
kátéjának ebbeli kitűnő voltát csak néhány példával illus- minden anyagi gondtól ment, kedves s kényelmes sorsot kétráljam, ime felhivom a t. olvasó figyelmét a következőkre. szíthessen, mélynél fogva egész erejöket zavartalanul s a
Mellőzve azt, hogy már a bevezetésben kijutott az egyház- legkisebb akadály nélkül azon szent tanulmányok elsajátínak az azt megillető szerep, Nogáll kérdi : „Mikép jut tudo- tására fordíthatják, melyek által ez egyháznak majdan
másunkra mindaz, amit Isten kinyilatkoztatott ?" s feleli : méltó szolgái s a hazának hasznos polgárai lesznek.
Ime a pesti papnöveldébon töltött órának kellemes
az anyaszentegyház által, részint Írásban stb. És Deharbe?
Igy kérdi : „Mikép jutott el hozzánk az isteni kinyilatkoz- benyomásai, hogy elragadták tollamat ; pedig talán illenék
tatás?" s feleli: részint Írásban, részint élőszóval; Írásban a kissé rendben menni a látottak s tapasztaltak ecsetelésében i
szentírásban stb. Hol itt az egyház, a „depositumfidei" őre? mert ugy hiszem, közérdekű dolog, miről irni szándékozom,
Nogáll kérdi: „Az anyaszentegyház mikép adja elénkbe mind- aztán kötelességemnek tartom, a mélyen tisztelt papnöveldei
azt, amit Isten kinyilatkoztatott?" s feleli: azt az anya- elöljáróság e téren kifejtett üdvös s buzgó tevékenysége
szentegyház elénkbe adja évről évre a vasárnapok s ünne- iránti őszinte elismerésemnek a nyilvánosság előtt is kellő
pek sorján, nevezetesen rövid foglalatban elénk adja az kifejezést adni ; végre pedig, rígi, papneveidei társaim közül
apostoli hitvallásban. Deharbe pedig kérdi : „Hol foglalta- azok, kiknek e lapok talán kezökhez jutnak, hadd lássák,
tik röviden mindaz, amit a kath. kereszténynek tudni és mennyire változtak itt az időkkel a körülmények is, s pedig,
hinni kell ?" s feleli : az apostoli hitvallásban. Hol itt ismét ha a szom minden lépten nyomon nem csalódik, kivétel nélaz egyház, Jézus igaz tanainak csalhatatlan ere? A vasár- kül a jóra.
napokat s ünnepeket, melyek sorján pedig megváltásunk
Az épület, mely hajdanta két emeletes volt, most háüdvrendszere s minden titkai szemléltetőleg, oktatólag és rom emeletes, s csinosan tatarozott külsejével Pestnek egyik
szoktatólag, állíttatnak elénk, Deharbe itt fel sem emliti ! legimposánsabb kinézésű háza. A hatalmas benyomással, meTessék elolvasni az első kérdést, melylyel Nogáll az anya- lyet az utczáról tekintve tesz, legott bizony ünnepélyes érszentegyház öt parancsolatát kezdi! Van-e ennek nyoma zés egyesül, mihelyt, a csinosan faragott, de erős főajtón át,
Deharbeban ? Pedig mily lényeges !
(Vége köv.)
mely a mi időnkbeli, vaslemezekkel kivert börtönkaput pótolja, a fehér s kék .kelheimi' koczkákkal szépen kirakott
előcsarnokba léptünk, melyből egy második, újonnan lielyEGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest. E g y l á t o g t á s a p e s t i kp. p a p n ö v e l d é - reállitott, kőből faragott foglalatában szintén igen szép,
b e n . T. Szerkesztő ur ! E napokban keresztül utazván Pes- amannál látszólag még erösebb ajtó a ház belsejébe vezet.
ten, kis dolgom akadt volna a papnöveldében ; azaz, már Ezen ajtó felett vörös márványba vésett, aranyos betűs felszeptember vége lévén, meg akartam, ha talán már itt van- irat van, mely hajdanta a külső ajtó felett volt, de melyet a
nak, megyénkbeli kispapjainkat látogatni, s egyúttal alkal- jelenlegi rector, ngos dr. Röder Alajos apát-kanonok ur azért
mat szerezni magamnak, az intézetet, melynek hajdanta tétetett ide, hogy az időjárás rongáló befolyása ellen megvémagam is tanítványa voltam, s melynek jelenlegi állapota delmezze. E felirat következőleg hangzik :
pletas
s berendezéséről már annyi jót s szépet hallottam, személyeFranCIsCI I. aVgVstl
sen is megtekinthetni.
Tervem minden reménye felül sikerült, kispapjainpatrls patriae
kat ugyan nem találtam ; mert a fiatal urak buzgóbbak a
teCta IstaeC
hazautazásban, mint az ideérkezésben ; (no, de ne rágalmazIVnlorl Vngarlae CLero
zuk őket, csak okt. 2-ára vannak ide rendelve, s nem hiszem,
VberIVs eDVCanDo saCraVIt.
hogy köztük csak egy is volna, a ki a komoly tanulmányokNem csekély meglepetésére szolgál a belépőnek, midőn
"

• 2 1 4

ez ajtón át a földszinti folyosóba érve, azt csinosan kifestve
látja. A folyosó jobbra s szemben nagy üvegajtókkal van
elzárva, a léghuzam ellen ; amott a kapualj felé, s ez irányban s a régi udvar helyén emelkednek az ujabb, nagyszerű
épitkezések, melyeknek leirását szakavatott tollra kell biznom ; a szemben álló, átláthatlan üvegből készült rekesz pedig a konyhai működés, ugyan szükséges, de kissé profán
sürgését forgását zárja el előlünk, s azért oda nem is iparkodunk, hanem egy lépéssel innen a szintén nagy üvegajtókkal elzárt lépcsőházba lépünk, melynek kicsinositására a
véső s az ecset testvériesen közemüködtek, Sötét háttérü
fülkékben szép, polychrom, ugylátszik müncheni szobrok,
egy Immaculata s egy szent József, — mindketten jelentőségteljesek e helyen — valamint gyönyörű, magas feszület
arra emlékeztetik a beiépőt, hogy hol van ; a másod- s harmademeletü folyosó is, ugy szintén a termek, kivéve a hálószóbákat, mind kifestvék ; kiválólag szép látványt a harmademeleti folyosó nyújt, mely mint ujabb épités, még a
nem alacsony régieknél is jóval magasabb, tágas, széles, ragyogóan világos, s úgyszólván beláthatlan hoszu, ugy hogy
e folyosókban még háromszor annyi kispap is, mint a mennyi
jelenleg az intézetben lenni szokott, elég tért, világot s friss
levegőt találhatna bármily időjárás melletti szabad mozgásra, még ha házikertjük nem lenne is ; pedig még megvan a
régi kert; az uj egyetemi épitkezések által ugyan egyfelül
kissé visszaszorítva, de másfelül épannyival kitágitva, s
szépen, jól művelve; ugy hogy egy bár csak futó pillantás is
a háznak ezon körülményeire kétségen kívülivé teszi, hogy
itt egészségügyi tekintetekben mi kivánni való sem marad.
Ezen meggyőződésemben még tetemesen megerősíttettem, midőn a szives aligazgató, ft. Pellet József, pápai kam.
ur a tanuló- s hálótermeken végig vezetett. Mindenütt azt
tapasztaltam, hogy a kispapok a helyiségek, az uj épitkezések általi megszaporodásának előnyeiben bőségesen részesülnek. A termes nagyobbittattak, s a melyek régi alakjukban megmaradtak, azok kevésbbé rakatnak meg emberekkel mint a mi időnkben ; a clericusok nincsenek mindnyájan egy folyosóra összeszorítva, mint mi voltunk, hanem
két emeletre felosztvák; a tanuló-termekből gyönyörű kilátás nyilik a kertre ; ezek, ugy mint a hálószobák magasak,
világosak, könnyen szellőzhetők s kivétel nélkül kályhával
ellátvák ; a tanuló-termekben a fal hosszában csinos szekrények állanak, melyekben minden, e szobában helyét biró
kispap számára egyegy fiók s egyegy függő hely van ; a
tágas, kényelmes ,pulpitusok' ezer esztendőig eltartó tölgyfából, ugyanazok, mint a mi időnkben; — végre a terem berendezését egy mosdó szekrényen, egy olvasó, illetőleg cantus-próbai nagy, álló pulpituson és — hogy semmit se feledjek, egy, a papírkosarat helyetesitö csinos faládán kivül,
„last not least" egy flexorium, e felett szép, nagy szentkép s Ízletes feszület egészíti ki; — szóval, nem hiszem,
hogy e szobákban még a legkényesebb criticus is valamit nélkülözne.
A hálótermeket fentebb már érintettem ; itt csak anynyit jegyzek meg, hogy a vaságyak pompásan fel vannak
varott szalmazsákkal, matraczczal s paplannal szerelve, a
vászondarabok rajtok rendesek s hófehérek ; az ágyak kellő
távolságban egymástól s függönyök által elválasztvák ; a
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mosdóhelyeket szükségtelen említenem ; az éjjeli világításról számos légszesz- s petroleumláng által pazarul van gondoskodva.
Do nem is terjeszkedem többre; a szives olvasó már
az eddigiekből is kivehette, hogy miként van a pesti kispapról gondoskodva; van e házban minden, a mit csak kivánni lehet; van külön ruhatár, van minden emeleten külön
helyiség a ruhatisztitásra, de vannak külön termek az assistentia- s külön a cantus-próba számára is ; van a magyar
egyházirodalmi iskola gyűlési- s könyvtárterme, van szép s
tágas mulató-terem is, hatalmas billarddal, hogy a mindennek megfelelőleg czélszerüen berendezett ,infirmariá'-ról ne
is szóljak.
De egyel nem szabad hallgatással mellőznöm : az uj
kápolnát. Mint az uj építkezéseknek központja ezen k á polna, mely terjedelmére nézve egész kis templom, ha sty 1szerü belső kifestése meglesz, az ország egyházépitészeti
gyöngyök közt nem utolsó helyen álland ; szép oltára már
most is önkénytelenül ájtatosságra szólítja a szemlélőt.
Itt már aztán őszinte köszönettel bucsut vettem eddigi
szives vezetőm, az aligazgató úrtól, s bár nem voltam in
veste nuptiali ; mert nem azon szándékkal jöttem; de mégis
miután kis birodalmát minden irányban keresztül utaztam
volt, kötelességemnek tartottam a ház kormányzójánál,
ngos Rócler kanonok urnái is tiszteletemet tenni ; ki nem csak
igen szívesen fogadott, hanem e fogadás szivességét még
azzal is tetézte, hogy a Vicerector ur működésének fonalát
ismét felvévén, pro coronide a kispapok refectoriumába vezetett, mely, amióta utoljára valamely szent-istván-társulati
nagygyűlés alkalmával láttam, csin tekintetében nagyon
haladt. A régi, majdnem comicus egyszerűségében túlságosan szerénykedő cathedrát kemény fából művésziesen faragott váltá fel, mely bárhol is a mübarát szemét lekötné, ezzel
együtt a gyönyörű faragványu falszekrények, minőket csak
a régi barátok tudtak előállítani, s a művésziesen kirakott
munkáju ajtó oly ízléses ensemblet képeznek, mely az étkezést e helyen kétszerte kellemessé teheti.
„Bizony nem rosz gondolat, pesti kispapnak lenni",
mondám magamban, midőn második s z i v e 3 vezetőmtől is elbúcsúzván, e nagyszerű épületet elhagytam ; — s bizonyára
jobb clericusnak lenni itt, mint elöljárónak; mort mind ezt
előállitani, s most fentartani, oly munka, melynek gondjait
s fáradalmait senkitől sem irigylem. Tizenöt éve s több is,
hogy e háznak növendéke voltam, s még ma is ugy vagyok
meggyőződve, hogy soha sem volt jobb dolgom, mint akkor;
hát még a mai clericus ? ! A merre csak néz és lép, tisztasággal, renddel, csinnal s jó Ízléssel találkozik; az egész ház
folytonos, néma, de mégis hangosan szóló figyelmeztetés s intés ezeknek megkedveltetésére s gyakorlására, mi paedagogiai tekintetben is megbecsülhetetlen művelődési tényező ;
hozzá járul az anyagi ellátásnak is kifogástalansága, a gondtalan, kényelmes lét; — valóban szerencsésnek mondható,
a kit főpapjának kegyessége ide küld. Érteném, ha a püspök
urak ide csak legkitűnőbb fiaikat küldenék ; de nem érteném,
ha azok, akik itt vannak, itteni kedvező körülményeiket ne
arra használnák fel, hogy a legmegfeszitettebb, erkölcsi és
szellemi tökélyescdés utáni törekvés által méltókká tegyék
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magokat ama számtalan jótéteményre, melyekkel itt négy
éven át elhalmoztatnak.
=
Pest, szept. 30. V á l a s z u l a z „ E v a n g é l i u m i
P r o t . L a p" - n a k. A most nevezett debreczeni lap t. szerkesztőjének nagy köszönettel tartozunk, bogy az e helyen
julius 31-én tett megjegyzésünket figyelmére méltatni szives volt, nagy köszönettel tartozunk azért, mert kinyilatkoztatja, hogy ők „törvényellen nem kivánnak semmit sem,
igazságtalanságot sürgetni s kivinni nem akarnak", de azért
is, mert a helyzet tisztázására a t. szerkesztő ur, kit a (B.
F.) betűk alatt rejleni vélünk, alkalmat nyújtott. Felhasználjuk jelenben az alkalmat azon reményben, hogy B. F. ur
legalább önmagában be fogja ismerni, hogy nekünk igazunk
van, és igy Debreczen városától a netalán alapítandó protestáns egyetem részére mindaddig egy fillért sem fog elfogadni, mig csak a város a katholikusok iránti kötelezettségének aránylagosan eleget nem tesz.
Tisztázzuk a helyzetet. Julius 31-én e helyen mi azt
mondtuk,hogy „kérdés : lehet-e, szabad-e, a törvénynyel megegyeztethető-e, hogy Debreczen városa ujabb enormis áldozatot hozzon a protestáns ügynek akkor, midőn más felekezetek irányában a törvény által előszabta kötelességének
még meg nem felelt?" B. F. ur válaszában ezt irja „kérdésére felvilágosításul felelhetjük, hogy a város ,más felekezetnek' is eleget tesz itt, sőt, ha az arányt kiszámítjuk a
reformátusoknak, még mindig lehetne követelendője". Lássuk tehát, mennyiben áll a mi, és mennyiben B. F. ur valószínűleg jóhiszemű állitása, mit annál biztosabban megítélhet az olvasó, mert hiteles adatokkal rendelkezünk.
A nagyváradi 1. sz. egyházmegye adatai szerint, melyek tudtunkkal a legújabb népszámlálást tükrözik vissza,
van Debreczenben 5714 katholikus és 34.528 protestáns
lélek. Szabad királyi Debreczen városának 1871-ki költség
előirányzatában pedig a következő tételeket olvassuk : a) Reform-egyház: 2534 frt. 12'A kr. b) Ref. főiskola 4756 frt. s
7'A kr. c) Elemi és polgári iskolák, leszámítva a reál-iskola
dotatiójára adott 1980 frtot, 19,829 frt. 15 kr. d) Óvodák,
(melyek szintén protestánsok) 795 frt. 80 kr. Hallotti jegyzőkönyv viteleért a seniornak 63 kr., vagyis összesen :
27,978 frt. 15 kr., mely összeghez hozzájárul, amit jól megjegyeztetni kérünk, azon biztos helyről nyert tudósitásunk,
hogy Debreczen városa csak néhány évvel ezelőtt a protestáns iskolák részére 2000, mond hétezer hold földet ajándékozott örök időkre a mellett, hogy mint azonnal látni fogjuk,
már ujabb áldozatra is kész a protestáns ügy érdekében. A
katholikusokra nézve pedig ugyanazon évi költségvetésben
a következők olvashatók: e) Róm. kath. egyház : 373 frt.
80 kr. f) Róm. kath. iskolák: 3294 frt. 40 kr., összesen :
3668 frt. 20 kr. és egyéb semmi. E 3668 frt. 20 kr. áll tehát
szemben: 27,978 frt. 15 kr. és 2000 hold földdel, kérdjük
ezek után ismét : eleget tette Debreczen városa a törvénykövetelményének a katholikusok iránt ? ajándékozhat-e
Debreczen városa valamit a felállítandó protestáns egyetemnek, mielőtt a katholikusokat kielégítette volna? áll-e az,
hogy, ha az arányt kiszámítjuk, ugy a reformátusoknak
még mindig lehetne követelendője?
Ez egy ; de azt mondtuk, hogy Debreczen városa ujabb
áldozatokra is elszánta magát a protestáns ügy érdekében •

Erre nézve a julius 8-ki városi közgyűlésről a következő tudósítást hozta a Debreczenben megjelenő „Alföldi Hírlap"
„Azon miniszteri felhivásra, hogy a városi közönség állitson fel fölsőbb leány-tanintézetet, a közgyűlés elősorolja, hogy
mik történtek városunkban s micsoda kiadásokat tett a város 1868 óta a közoktatás érdekében. Nevezetesen 1-ör elemi
iskolák építésére 80,000 frtot: 2-or
3-or a még hiányzó
elemi iskolai épületre legközelebbi években 200 ezer frt körül kell kiadni". Nem idézünk többet, csak történetesen ismeretesek lévén a debreczeni viszonyokkal, annyit jegyzünk meg, miszerint a fennebbi 280 ezer forintból a mily
kevés jutott eddig kath. iskolák részére, oly kevéssé van
tervbe véve azokból kath. iskolát építeni, vagyis ez összegre
is kérdezhetjük : vájjon annak felhasználásában van-e csak
némi tekintet is azon arányra, mely Debreczenben a katholikusok és reformátusok közt létezik ? vagy ellenkezőleg
nem ugy áll-e a dolog, hogy e városi áldozat részvétéből is
kizáratnak a katholikusok a protestánsok javára ?
Az eddig mondottakból kitűnik, hogy az arányt kiszámítva, a reformátusoknak nincsen, nem lehet követelendőjük Debreczenben a katholikusok ellenében, és téved B F.
ur akkor, midőn azt állítja, hogy Debreczen városa más felekezetnek ,is' eleget tesz. De, engedjen meg, téved akkor is,
midőn azt állitja, hogy a „modern államelv sem tilthatná
meg azt, hogy valamely testület, p. o. épen város, ha van
miből, tudományos czélra adományt ne tehessen", ha e tudományos czélt, mint tényleg B. F. ur veszi a felekezetiséggel
hozza kapcsolatba. Igaz, hogy nálunk, daczára a modern
államelvnek városok is adakoznak felekezeti czélokra, de ez
nem a modern államelvből, hanem szerencsés következetlenség miatt annak ellenére történik. Legyen meggyőződve B. F.
ur, hogyha e modern államelv, a jog- vagy felekezetnélküli
áilam elve következetesen keresztül vitetnék, ugy Debreczenben ugyancsak nem élveznék a reformátusok azon előnyöket a katholikusok hátrányára, melyeket tényleg élveznek.
A modern államelv, szorosan véve, nem ismer ilyen vagy
olyan felekezetű embereket, hanem csak adózó polgárokat,
a modern államelv nem nevel, nem nevelhet felekezeti, hanem csak állami czélokra, különben érthetetlen lenne a közös iskolák, állami tanodák eszméje, a közös és állami tanodák egyáltalában nem is létezhetnének, ha a modern államelv épen ezt nem foglalná magában, amit B. F. ur tagad.
Ami a modern államelv mellett történik, az concessio, de
appellálni hozzá, követelni töle, hogy következetességből
tegye meg, amit tesz, nem lehet, és mi részünkről örvendünk, hogyha már keresztény állammal nem birunk, a modern államelv következetlen keresztül vitele miatt legalább
mégis jut nekünk katholikusoknak is egy-egy morzsa a k kor, mikor más felekezetek a gazdagon teritett asztalhoz
ülhetnek.
Emliti még B. F. ur azt is, hogy Debreczen városa
patronatusi joggal és kötelezettséggel bir a katholikusok irányában ; úgymond „ha a véduri jogot és terheit egy minoritás érdekében rá lehet parancsolni egy városra, a majoritas
érdekében önkényt tehető adományt eltiltani nem méltányos,
nem jogos". Erre csak azt feleljük, hogy mi nem akarjuk
Debreczen városát eltiltani a protestánsoknak netalán nyújtani szándékolt adománytól, hanem ugyanazt követeljük a
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katholikusok részére is; másodszor ez az argumentum elle- kitűnőségek tisztelgését, erre következett az ebéd, melyen a
nünk semmit sem bizonyít ; hanem annál roszabb Debreczen főpásztor ő nmltságán, a főesperest, a főpásztor disznöke, nt.
városára nézve, mert ebből kitűnik, hogy a város ugy az Fábián Sándor urakon kivül jelen voltak : a jár. sz. biró, tek.
1868-ik évi törvény, mint a patronatus, tehát kettős köte- Login József, cs. k. őrnagy Schöninger, m. kir. erdőmester,
lezettség alapján tartoznék a katholikusokat segélyezni, de abrudbányai Fikker Béla, m. k. erdősz, tek. Guha Károly
egyiknek sem felel meg oly mértékben, mint az jogosan és Kelemen Márton urak, erdészeti pénztárnok tek. Römer
várható lenne. B. F. ur szavaival zárjuk be sorainkat : „mi Frigyes, m. kir. postamester tek. Tóth Lajos, tek. László
törvény ellen nem kivánunk semmit, sem igazságtalanságot Miklós földbirtokos urak, nt. Péter Miklós, g. k. t. Székely
sürgetni s kivivni nem akarunk", mihez hozzáadjuk: csak Ferencz helv. hit. lelkészek, a szász-régeni gondnok urak é3
(Vége kör.)
azt akarjuk, hogy Debreczen városa azon mértékkel mérjen Molnár György görgényi gondnok.
a katholikusoknak, mint mér a reformátusoknak.
S
Görgény-Sm.-Imre.
Püspöki látogatás.
VEGYESEK.
(Folyt.) De félre a sötét gondolatokkal, hisz az erdélyi ka— f A pannonhalmi szent Benedekrend soproni széktholicismus fényt, meleget és áldást árasztó,, napja Görgény
láthatára fölé is kezd emelkedni ; közéig 0, ki a görgényi házának tagjai szomorodott szivvel jelentik De La Casse
katholicismust bölcs intézkedései, s a lelkész fönntartására Benjamin, aranymisés áldozár bölcsészettudor s házi lel6000. o. é. frt. tőke kamatjának utalványozása által a vég- késznek, a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétele után f.
romlástól megmenté, s ki, reméljük, a göi'gényi katholikuso- hó 22-én életének 74-ik, áldozárságának 51-ik évében szélkat nagy tervök létesítésében : egy szép templom, jó iskola hűdés következtében történt gyászos elhunytát. A boldogultés alkalmas lelkészilak fölépítésében szokásos bőkezűségével nak hült tetemei szombaton szeptember 25-én a szt. Benesegitendi. Félre tehát a könyekkel s adjunk helyet a re- dekiek templomában reggeli 9 órakor tartandó gyászmise
ménynyel vegyült örömnek ! ime, már közel leng a szép nem- után a templom utcza 1 sz. alatti házban fognak beszentelzeti zászló, színei a hit, remény és szeretet hírnökei, felirata tetni és Szt. Mihályi sírkertben örök nyugalomra tétetni.
pedig (Isten liosott) jelenti, hogy méltó örömmel mehetünk Sopron, az 1875-iki szeptember 23-án. Az örök világosság
az érkező elébe, hisz Isten küldte őt hozzánk, hogy keblünk- fényeskedjék neki !
— Esztergomban a jubileumi körmenetet legközelebb
ben a szt. hit szövétnekét fennen lobogó lángra gyulaszsza,
reményünknek szilárd horgonyt, szeretetünknek uj tápot mult vasárnapon ö eminentiája személyesen vezette. A körmenet 8 órakor a székesegyházból indult ki s betérve a szt.
nyújtson.
Görgény határánál igen számosan várták kegyes fő- György-mezei, érsek-városi és a szt. Vinczéről nevezett
pásztor urunkat, u. m. a járási szolgabíró tk. Login József ur, zárdaszüzek templomába, visszatért a cathedralisba, hol az
alrelyi m. k. erdöhivatal tisztikara, m. k. postamester t. ünnepélyes szentmise után ő eminentiája, daczára nagy kiTóth Lajos ur, tk. László Miklós földbirtos, a görgényi r. merültségének szónoklatot is tartott, melyben egyúttal megk. egyház két gondnoka. A küldöttséghez közelegve ő nagy- ígérte, hogy a jövő körmenet alkalmával szintén kegyes
méltósága fogatja, a zászlótartó háromszor hajtá meg a leend szerető hiveit az ige kenyerével táplálni. A három
zászlót, mire megállván a fogat, ö nagyméltóságát a gondnok, plébánia hivei szép számmal jelentek meg ezen, a legnat. Cserey Ferencz ur rövid, de meleg szavakban üdvözlé ; gyobb fokban ünnepi isteni tiszteleten s buzgó szivvel várerre megindult a menet, elől a zászlótartó szürke ménen, a ják és vallásos lelkesültséggel annak folytatását. (,M. A.')
— A lavali zarándokokhoz legújabban intézett nagyszerű
kocsi mellett négy diszlovas, a kocsi után a görgényi küldöttség s a szászrégeni derék két gondnok. Görgény-szt.- beszédében ő szentsége többi közt panaszképen emlité, hogy
Imre községében pedig a görög katholikusok és protestán- már most a török is, a ki mindig méltányosnak mutatta masok harangjainak zúgása s a katholikusok kisded, szerény gát, az üldözőkhöz csatlakozott. E szavak, mintha némileg
harangjainak kedves csengése, hétszeres üdvlövés és a nép használtak volna ; ugy halljuk legalább, hogy a magas porta
lelkesült harsány éljenzései üdvözölték a magas érkezőt. A legújabban elhatározta Hassoun patriarchát visszahívni, s a
kápolnától nem messze egyházi öltönyben a helybeli lelkész hassunistákat egyenjoguaknak elismerni az antihassunistákfogadta ő nagyméltóságát. Mig a főpásztor itt egyházi ru- kal. Hasonlólag Braziliából is hírlik, hogy az uj kormány
hát öltött magára, az iskolás gyerekek egy alkalmi, egyházi a már majdnem egy év óta fogva tartott püspököket szabadalt énekeltek, innen bevonulva a kápolnába, következett don bocsátotta, miből talán azt lehet következtetni, hogy
az „Ecce Sacerdos magnus" az imákkal ; miknek végezté- nincs szándéka a ,culturkampf'-ot tovább folytatni.
— A Westphália tartományi királyi porosz helytarvel kerületi főesperes ur ő méltósága bemutatta a legszentebb
áldozatot s mintegy 130-at táplált az angyalok kenyerével. tóság legújabban erélyes felszólítást intézett a tartomány
utkaparóihoz ; nyilatkozzanak, váljon tartozSzt. mise után a helybeli lelkész tartott egyházi beszédet, összes
fejtegetve, miszerint a hitre, a hitszerinti életre, s igy az nak-e valamely katholikus, bármi néven nevezendő egyletörök üdvösség elnyerésére Istennek megvilágosító és segitő hez, vagy sem ; — ha igen, akkor rögtön lépjenek ki ; mert
szent kegyelme elkerülhetlenül szükséges.
különben valamennyien elbocsáttatnak
Nagyszerű ! —
A nap koronáját ő nmltsága tevé fel, kilenczvennek Berlin után Kassel városa azon kitűnő hely, hol az egyházi
osztván ki a bérmálás szentségét, rájok esdé Istennek szent esketés elhanyagolása leginkább dívik a protestánsok közt.
kegyelmét, hogy hitöket ne szégyéljék ; hanem azt az élet Az utóbbi hat hónapban a pusztán civiliter összeállott felek
bármily súlyos körülményei között bátran megvallják, ahhoz száma az összes házasságoknak több, mint egyharmadát terendithetlenül ragaszkodjanak, azért bárminő csapást elfo- szi. — A boroszlói hgpüspök oktobor 6-ára van a berlini1
,legfőbb egyházügyi tvszék' elé idézve. A ,Schles. Kztg.
gadni és békésen viselni képesek és készek legyenek !
A bérmálás szentségének kiosztása után (mi a kápolna erre nézve megjegyzi, hogy a hgpüspök nem fog a törvényelőtt a kastély udvarán történt) ugyancsak ott az udvaron ő szék előtt megjelenni, de hogy módot találand, még azon
nmltsága a megbérmáltakhoz s az egész néphez egy alka- esetre is, ha, mint biztosan előrelátható, ,letétetnék', megyélomszerű, s a helyzet s viszonyoknak megfelelő beszédet jét Ausztriából kormányozhatni, anélkül, hogy ezáltal ezen
tartott. A főpásztori áldás befejezvén a nap szent tényke- állam és Poroszország közti összeütközésre alkalmat szoldését, ö nmltga a szerény papi lakban fogadta a görgényi gáltasson.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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kus öntudatosság ama magasra fellobbanó tüzét,
melynek j ó t é k o n y melege a némethoni hitvallók
(Vége.)
keblét még ma is dagasztja, midőn a jelenlegi, a m a n Különös idó'ket élünk. A szünet nélkül dühöngő nál még sokkal erőszakosabb üldözés jellemszilárdvihar s ama számtalan szorongattatás közepette, me- s á g u k a t c s a k u g y a n k e m é n y próbára teszi. „Athalyek közt Péter hajócskája, az a n y a s z e n t e g y h á z nasius der Grosse" czimü röpirata költé fel a k k o r a
h á n y a t t a t i k , egyszerre egy jobb, v a g y legalább fé- német katholikusokat, s a melyet a k k o r ültetett, a
nyesebb k o r n a k n a g y szellemei t ű n n e k fel előt- kis csemete, ma hatalmas fává lőn, oly erőssé, h o g y
t ü n k ; a pillanatnyira szakadozó felhőkből h á r o m az egyházüldözők brutális fegyverei képtelenek azt
fényes csillag t ű n i k elő: O'Connel, Görres, Chateau- megingatni, s legsűrűbb, legerősebb csapásaik csak
briand', e három h a l h a t a t l a n n a k neve, k i k n e k mind- a r r a valók, h o g y az igazságtalanság e szennyes
egyike a katholikus tudós s államférfiunak esz- eszközeit eltompítsák. Chateaubriand végre, ki „Geményképét megvalósitá magában. O'Connel, ki egész nie du Christianisme'-' czimü müve által a keresznemzetét kiemelte a százados, kegyetlen elnyomatás ténység szellemét, melyet a franezia forradalom
állapotából s a szabadságra való teljes jogosultsá- hiába iparkodott a hivők vérébe fojtani, nem csak
g á t legalább elvben ismertette el a n n a k lelketlen ö n h a z á j á b a n , de messze még a n n a k h a t á r a i n tul is
zsarnokaival ; ki széttépve egy vérszomjas törvény- u j életre villanyozá ; s szent vallásunk aesthetikákezésnek rabbilincseit, melylyel a protestáns türel- j á t , az ihletett költő remek stylusával mutatva be
metlenség Anglia s I r h o n katholikusait majdnem az eltévedt nemzedék előtt, nem utolsó helyet fogh á r o m századig vallásuk szabad g y a k o r l a t á t ó l el- lal el azok közt, kik a szellemek megtérését épen
tiltotta volt, egyúttal hitfelei számára a parliament e század küszöbén eszközlék s elősegiték.
addig zárva volt ajtait is felnyitá. Görres, I. NapóS e három n a g y férfiú k o r t á r s a k voltak. I r h o n
leonnak eme félelmes ellensége, kit e h a t a l m a s ve- augusztus 5-én ülte O'Connell születésének százazér maga a „hatodik n a g y h a t a l o m é n a k nevezett, dik évfordulóját ; F r a n c z i a o r s z á g hasonló okból
ki a legnemesebb lelkesedés sugallta, ellenállhatlan szeptember 5-én leplezé le Chateaubriand, az Atala
ékesszólásu felhivásai által tüzelé fel honfitársait a s René Írójának, a törvényes k i r á l y s á g e lelkes b a j büszke hoditó elleni, döntő harczra ; — ki, valamint n o k á n a k szobrát, mig Németország számára a jövő,
„Rheinischer Merkur" czimü lapja által Napoleon 1876-i év j a n u á r 6-alesz ama nap, melyen az u j a b b
b u k á s á t nem kevéssé sietteté, u g y b á t r a n szembe k o r b a n eme l e g n a g y o b b fiai egyikének kegyeletes
szállt Poroszország protestáns k o r m á n y á v a l is, mi- emlékét megünnepelheti. De nem csak h o g y e g y
dőn a kölni érsek, Droste-Vischering ügyében elő- időben f u t o t t á k be dicső p á l y á j o k a t , hanem köriilször kezdé igazi szándéklatait a hatalma alá került belől egy időben végzék is be. O'Connel 1847-ben
katholikusok i r á n y á b a n kimutatni ; s ki, midőn halt meg, Chateaubriand s Görres 1 8 4 8 - b a n ; e szástentori h a n g j á v a l a protestáns intolerantia ellen zad első h á r o m tizede volt amaz a r a n y kor, mely
felszólalt, s azt visszavonulásra kényszerité, meg- m i n d h á r m u k a t fényes működésök tetőpontján l á t t a .
g y u j t á katholikus honfitársai szivében a katholiO'Connel s Chateaubriandról illető honfitár28

Havi szemle.

• 2 1 8

saik nem feledkeztek meg ; váljon a katholikus németeknek szabad lesz-e nagy eló'harczosuk emlékét
ünnepelni, — ki tudná ezt ma megmondani ? . . .
Hiszen katholikus volt ; ma pedig Németországban
más szellem uralkodik : a szabadkőművességgel szövetkezett protestantismusnak szelleme; ez utóbbinak pedig mindig szokása volt, a közös hazáérti
küzdelmekben — ha épen nagyobb előnyét nem az
ellenség táborában látta
a katholikusokba kapaszkodni, az ezek által kivivott előnyöket a maga
számára kizsákmányolni, ezeket pedig ama javak élvezetéből, melyeket magok kivivtak, kiszorítani s végre saját g y á r t m á n y ú ,történelmében'
n a g y féríiainkat sárral dobálni ; — igy aztán méltán kérdezhetjük: meg fogja-e ez a szellem a német
katholikusoknak engedni, h o g y n a g y testvérök emlékét megüljék, midőn a n n a k neve hangos tiltakozás mai üzelmei ellen — ? Ha igen, akkor az emlékünnepély méltó lesz a n a g y ember érdemeihez,
arról kezeskednek a kétrendbeli katholikus nagygyűlések fényes érdemei, melyek egyike Freiburgban tartatott meg, ott, hol a katholikusok vallásszabadságáért vivott küzdelmeiben megőszült Vicari
érseknek, mint szintén egyik jele az egyházüldözésnek már hét év óta elárvult széke áll ; a másik
pedig Mainzban egyesité az U r harczosait, h o g y a
testvéri találkozásban erősödve, ne engedjenek, ne
hátráljanak, mig az ellenséget saját maga esztelen
támadásai tönkre tették.
Mert hogy a német culturharcz semmi egyéb,
mint az ottani protestantismusnak végvonaglási
görcsei, azt ma már nem vonja kétségbe senki. Önfeloszlásának utolsó stadiumában még egy utolsó
n a g y harezra egyesité a vallás- s erkölcsellenes
elemeket a katholikus egyház ellen, s velők egyetemben még egyszer protestál a keresztény világrend
ellen, protestál a keresztény szellem ellen, a családban, a községben, az állami s társadalmi életben;
mint ezt a hozzánk is átültetett protestáns-egyletnek
évkönyvei nagyon is hangosan hirdetik. A. protestáns-egyletben, a reformatiónak ezen végső elfajulásában a kereszténységellenes negatiónak szelleme
legélesebb kifejezésre talált. E protestans-egylet
volt az, mely harmad- vagy negyedéve Bluntschli
vezetése alatt elhatározá s meginditá a jezsuiták s
ezekkel együtt az egész német katholicismusnak,
sőt minden hivő kereszténynek üldöztetését. A protestáns egyletnek egyik elsőrangú vezéregyénisége,
Rothe volt az, ki egyik gyűlés alkalmával, ama,
keresztény szájában borzasztó nyilatkozatot tevé,

miszerint a kereszténység missiója betöltve lévén,
feladata immár az államra ment át, mely az újkori
civilisatiónak hordnoka s közvetitője. Ily körülmények közt a protestans-egylet, legalább ezidőszerint,
figyelmünket teljes mértékben kiérdemli ; mert nyilatkozványai meglehetős biztos jelzői a keresztényellenes áradat magasságának. Kettős most ott a jelszó : a laicus elemnek az ,egyházi' képviseletekbeni
szaporítása, miután már ott a világi elem úgyis annyi
befolyással bir, hogy a ,pap', nem tudni : nevetségesebb vagy szomorúbb szerepet játszik-e azon emberek közt, kiknek a páholyban g y a k r a n ,testvérök',
az ,egyházi' gyülekezetekben pedig önállóság nélküli, mi becsülésben sem részesülő szolgájok és eszközök. H a ezen, úgyis már praedomináló világi elem
még ujolag is szaporittatnék akkor a protestáns
zsinatok valamelyik szép reggelen még tagjaiban
is azonosok lennének az illető vidék főpáholyával,
s a protestáns egyháznak templomai, vagyona s
szolgalelki ,papsága' egy csapásra a páholy kezei
közt lennének. H o g y ugyanezt a kath. egyházban is nyélbe sütni szeretnék, mutatja ama legújabb
porosz törvény az egyházi gondnokságok- s tanácsokról, s azon roszul palástolt visszatetszés, melylyel kormányi körökben tudomásul veszik, hogy a
katholikusok mindeddig csak buzgó hiveket választottak ezen testületekbe.
A második jelszó az egyház házassági jogának
végképeni eltörlése. Midőn/az államnak saját házassági joga van, mondják, melynek szabványai az egyház előtt is érvényesek — s a berlini protestáns főconsistorium, nem egy becsületes lelkész botránykozására valóban igy nyilatkozott is ; — midőn az egyház meg nem tilthatja, vagy tagadhatja azt, mit az
állam megenged s viszont semmit sem engedhet
meg, amit az állam tilt, — a fentnevezett consistorium szintén e nézeten van ; — akkor mire való a
külön egyházi, házassági jog, melynek nincs többé
tárgya
? Legkülönösebb s valóban nem tudni :
következetesség-e vagy következetlenség, midőn
ugyanazok, kik e nézeteket vallják, egyúttal követelik, miszerint mondassák ki, hogy sem a keresztelésnek, sem az egyházi esketésnek elhanyagolása
az egyház-tagsági jogoknak elvesztését nem vonja
maga u t á n ; tehát oly emberek is élvezzenek s gyakoroljanak jogokat az egyházban, kik azt nyiltan
megvetik, tanait kigúnyolják, vagy hazugoknak
nyilvánítják — sőt oly emberek, kik nincsenek
megkeresztelve, csak mivel még keresztelt szülőktől származnak, az illető felekezetben „egyház-
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tagsági jogokat élvezzenek és gyakoroljanak" ; következetesen keresztülvivo ez a követelés azt fogná eredményezni,
hogy egy generatio után valamely ,keresztény' egyház csupa
kereszteletlen egyénekből áliand, ipso facto pogánynyá lett ;
ez az az elv, melyet a porosz, bajor, badeni s svajczi liberális törvénykezés a katholikusok s u. n. ókatholikusok közti
viszonyra nézve követ, s igy látjuk egyszersmind, hol és
mint születnek ezek az ,elvek' : a páholyokban ; hogy s mint
terjesztetnek: a minden felekezetek tudatlanjai vagy J u d á sai által.
A leggonoszabb, legveszedelmesebb forradalom ez ;
mely a kereszténységet a keresztények által téteti tönkre ;
mely vallásosnak meri magát hazudni, midőn a legvastagabb
hitetlenséget hirdeti ; s e forradalom a protestáns denominatiók közt nagyon dühöng, az ott levő, még némileg positiv
hitű elemek pedig sokkal gyengébbek, semhogy a végromlást fentartani tudnák, sőt e romlást épen azon harcz sietteti
legjobban, mely a katholicismus elnyomása végett indíttatott mog s mely most saját megindítói ellen fordul.
Annál örvendetesb látványt nyújt a katholicismus,
mely folytonosan küzdve, folytonosan halad, s épen e k ü z delmek által megerősödik. Az irhoni püspökök épen most
tanácskoznak Maynoothban, honnan szép közös pásztorlevelet bocsátottak híveikhez; Manning bibornok kőrútjában elragadja hallgatóit, katholikusokat s más vallásuakat
egyaránt; a franczia püspöki karnak a kath. egyetem érdekében tett fáradozásait már méltányoltuk ; a franczia katholikusok mellett, a svajczi Pius-egylet, a német katholikusok
nagygyűlése s a mainczi egyletnek gyűlése ; végre Florenczben az olasz katholikusoknak gyűlése bizonyságot tesznek
arról, hogy a katholikusok fel-fel kezdenek ébredni, hogy
sorakoznak, csatára készülnek. S ezért az ily egyletek s
gyűléseik felette nagy horderejűek. Egyesitik az egyéneket, jelszót s irányt adnak nekik, az összetartozandóság s a
kölcsönös védelem s támogatás eszméjét s öntudatát keltik
és ápolják ; erőt kölcsönöznek s bátorságot. A nagy férfiakkal való találkozás ily gyűlések alkalmával lelkesít s gyújt ;
egyegy akkor ily egyéniség által oda dobott szó ezreket
villanyoz fel s egységes fellépésre bir; ez pedig a győzelem titka. Innen van, hogy ma már majd minden országban nagy nemzeti katholikus egylet v a n ; csak nálunk nincs,
s ámbár az eszme már igen gyakran pendittetett meg, még
sem sikerült azt eddig létrehozni, alkalmasint a z é r t ; mert
már ahhoz is egy kis bátorság kell, hogy az ember manap
katholikus, hát még, hogy kath. egyletnek tagja legyen?

Nogáll

kátéjáról.
(Vége.)

Eddig tehát Nogáll kátéja rendszerének s a kérdések,
s illetőleg feleletek tökéletes voltát bizonyítottam be, menynyire tehetségemben állott. A kérdések és feleletekről ugyan
többet is írhatnék, de sok találna lenni. Erről legyen elég
* ennyi. Mennyit csiszolt s javított igen ügyes tapintattal és
szakértelemmel a szerző az egyes feleleteknek a tartalomnak megfelelő szabatos kikerekitésén, azt a második kiadásból látom, mely épen most, hogy czikkem felét már papírra
tettem, kezemhez jutott. Örömmel észleltem ezen igen czél-

szerü, a káté tökélyét nagyban fokozó javitásokat. De ezekről talán máskor.
Most tehát még csak azt kell kimutatnom, hogy Nogáll kátéja egyes részeiben is kiválóbb s tökéletesebb Deharbeénál. Hogy ezt minden részről külön kimutassam, hiszem aki hozzá ért, ez alól fel fog menteni. Elég lesz, ha
egykét jelentősb részről fogom ezt kimutatni.
Vegyük a „hit"-röl tárgyaló részt. Mennyi mindenféle kérdést hoz fel itt Deharbe már A;is-kátéjában is! Közéjj-kátéjában még hagyján ! De Nogáll fos-kátéjában csupán annyit említvén, hogy CL szentírás és hagyomány a hit
kettős kútforrása, a közép-kátéban
is csak e két kérdést
adja még hozzá : „Mit értünk a szentírás, mit értünk a szent
hagyomány alatt ?" Az ó- és újszövetségi szentírás s az
azokban foglalt külön kinyilatkoztatásokról jegyzetben szól
és csak a nagy-kátéban sorolja fel petit-betűkkel az egye3
könyveket. Nem elég-e ez ? Hisz a bibliai történet tartalma
és felosztásából könnyű módon szemléltethetjük a gyermekekkel a szentírás felosztását. Deharbe kérdezi : „Elég-e
csak azt hinni, mi a szentírásban v a n ? " Furcsa, hiszen máifentebb mondta, hogy az isteni kinyilatkoztatás a szent h a gyomány utján is ránk szállott (helyesebben: őriztetik az
egyházban) ! Es ugyan, ha már a szentirást és hagyományt
egyaránt hitforrásoknak nyilvánította, mire való tehát e
kérdés: „Miért kell a szent hagyományokat is épen ugy
hinnünk, mint azt, mi a szentírásban foglaltatik ?" Canisiusnak volt oka, a traditióra kiváló súlyt fektetni; de hiszem,
az ily, inkább kételyt támasztó kérdéseket legalább a gyermekeknél manapság már bízvást elhagyhatjuk; r á j u k nézve
elég ezt magyarázatul adni. Deharbe „a hit szükséges voltáról" külön czikkben szól. Ám hisz a hit az üdvösség alapja,
és kérdeni : szükséges-e hinni ? ép annyit tesz, mint hittanitásunk alapját kétségbe vonni. (Legalább gyermekeknél ;
felnőttebbeknél s a felsőbb theologiában épen nem ellenzem !)
Ez épen ugy veszi magát, mintha kérdeném: szükséges-e a
parancsolatokat megtartanom ? Holott ennek törvényét a
gyermek már lelkismerotében hordja. És csak az igaz lút
üdvözít, mondja Deharbe, ám Isten első parancsolatában ott
áll : ebbe ütköző bün — a hitbeli közönyösség, midőn valaki
minden vallást egyenlőnek s egyformán jónak tart. (L. Nogállt.) S hogy csak a kath. anyaszentegyház birja az igaz
hitet, az ap. hitvallás 9-ik fejezetében foglaltatik, s hogy
hitünket külsökép is meg kell vallanunk, ez ismét Isten 1-ső
parancsolatja alá tartozik, s hogy végül különösen a keresztvetés által vallja a ker. kath. ember a maga igaz hitét, ez
keresztény gyermokekuél a hitoktatásnak épen alpháját
képezi, minthogy N. csakugyan igen helyesen a keresztvetéssel kezdi meg elemi-kátéját. Hogy kerül tehát Deharbenál mindez ide ? !
Aminek kifejtésére Deharbe annyi kérdést s két §-t
fordit, azt Nogáll egyszerű rövidséggel adja az apostoli hitvallás „előszavában". Ez előszóról Deharbe kátéiban szó
sincs, s ő azt egyszerűen az 1-ső hitágazatba foglalja; pedig
mily kiváló jelentőséggel bir az önönmagában, a Catechismus Romanus alapján .különlegességeiben' kimutatta azt
Nogáll, valamint az eme kérdéséből is kitetszik : „Mit hiszünk é3 vallunk ezen előszóval?" Itt szól szabatos rövidséggel az „Istenről", vagyis mint annak idején fejtegeté : ,de
28*
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gloria Dei interna', feltevén e kérdéseket : „Mi az Isten ?
Hány Isten van ? Mit hiszünk és vallunk az egy igaz Istenről?" stb. Azután az ap. hitvallás 1-sö ágazatában, hol az
Atya-Istenről van szó, kezd szólni: „de gloria Dei externa".
Vegyük az „emberről" szóló részt, mely oly kiváló
fontossággal bir a kátéban. Legjobban megtetszend itt a
két káté közt fenforgó nagy differentia, ha a legkisebbet,
az ,elemit' vetjük egybe. Deharbe itt igy rakja a kérdéseket : (a feleleteket tessék a könyvből olvasni) „Miből áll az
ember ? Miben áll ezen hasonlatosság ? Hogyan neveztettek
az első emberek ? Jók voltak-e ? Ilyenek maradtak-e ? Mily
vétket követtek el ? Ártott-e nekünk is az ő vétkök ? Hogyan
nevezzük azon btint, mely az első emberről miránk is átszállott ? Miután igy bűnbe estünk, üdvözölhettünk volna-e ?
Ezzel szemben lássuk Nogállt ! 0 igy rakja : „Miből áll az
ember ? Mi végre teremtette Isten az embert ? Minőnek
teremtette Isten az embert? Megmaradt-e az ember eredeti
boldog állapotjában ? Mikép neveztétik ezen bün, mely által
az ember eredeti boldog állapotjának kárát vallotta? Váljon Isten magára hagyta-e az elesett embert ? Mikép teljesítette Isten ezen igéretét? íme ebben megvan a szoros logikai egymásután : 1) az ember mivolta, 2) rendeltetése és végczélja (s ennek itt a helye, s nem a káté elején !) 3) képesítés a végczélra, 4) elpártolás a végezéltól, 5) reparatio per
Chr. D. Megvan-e ez Deharbeban ? Ha tetszik, .zürzavarosan' igen, de ily világos s megtetsző szabatossággal nem !
„Jók voltak-e?" kérdi Deharbe s feleli: „Jók voltak, szentek és igazak" stb. Már az ily kérdésnél a dolog rendjének
nem sokkal megfelelőbb-e Nogáll kérdése : „Minőnek teremtette Isten az embert?" — hol aztán felemlíti a természetfölötti malasztot, mint az ember tulajdonképeni képesitvényét örök boldogságára. S lám mily sokat mond az ott levő
kép az alatta álló magyarázó jegyzettel. Ott tűnik fel már
a távolban a szent Szűz, ki a világ Megváltóját szülendő, a
kígyó fejét szét fogja tiporni. S ím magában véve csekélységnek látszik, de igen ügyes methodikai szerkezet, melylyel Nogáll az eredeti bünt igy jellegzi : „első szüléinktől
eredet utján átszáll minden emberre". S ugyan ily methodikai jeles szerkezetek tárházának mondhatnók e kátét ! És
Deharbe ,elemi' kátéja hogyan jellegzi a peccatum originalét ? A kezemnél levő egri elemi-káté igy jellegzi : „szüléinktől átered ránk és benne születünk". Szüléinktől? Hát
szülőinkre kikről szállott? Az első szülőket kell itt felemlíteni ! Van nálam egy szent-istván-társulati elemi-káté, mely
igy definiálja az eredeti bünt : „eredetünkkel együtt Ádámtól örököljük". A gyermek előtt ez sem elég világos. Mintha
bizony közvetlenül Ádámtól született volna ! Tessék elolvasni Nogáll definitióját ! Fér-e ahhoz a kétértelműségnek
csak árnyéka is? Mily remek az !
Vegyük még az apostoli hitvallás 2-ik ágazatját. Nogáll igy kezdi : „Az ap. bitvallásban mit mondunk második
sorban a Fiúról ! Azt mondjuk: „És a Jézus Krisztusban, ő
egy fiában, mi urunkban". Megmagyarázza : mit tosz ,Jézus' ? Miért mondjuk ,mi urunknak' ? S e négy szóból a hitrendszernek megfelelő következetességei lehozza a többi
dogmákat. És Deharbe? Az egri elemi ily rendben hozza a
kérdéseket : Ki a mi Megváltónk ? Mit hiszesz tehát Jézus
Krisztusról, midőn azt hiszed, hogy emberré lett? S azután

mintegy nagyot bukva (bocsánat e próza; kifejezésért!)
hirtelen kérdi : Jézusnak vagyon-e atyja ? és : Ki volt Jézusnak anyja? Ha ugy tesz vala, mint Nogáll, hogy előbb a
bold. Szűzről szól, kitől Isten fia az emberi természetet magára vette, mint erre az ap. hitvallás tartalma is utal, ám
jó, kérdje: Volt-e Jézusnak a t y j a ? De azt megelőzőleg kissé
nagyon komikusan veszi ki magát. — Az esztergomi meg
plane megforditva igy kezdi : Ki Jézus Krisztus ? Holott kátéjában ezt megelőzőleg Jézust Krisztust nem is emiitetette.
Nem jobb-e ennél legalább e kérdés : Ki a mi Megváltónk ?
ha már előzőleg arról szólt, hogy Isten megváltót igért?
Folytatólag kérdi : „Isten-e Jézus Krisztus ?" Bocsánat, de
ez bizony kissé esetlen kérdés. Hisz természetes, hogy Isten,
mert ,ö egy fia' és ,mi urunk'. Lám, N. e kettőből indulván
ki, hitrendszeres logikával igy folytatja: „Az ap. hitvallásban mit mondunk az ur Jézusról ? Azt mondjuk : „fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától", s i. t., miáltal
logikai rendet követve izetlenségekbe nem keveredik.
De sok is lesz már, amit irok, s érzem, fáradt is vagyok. Azért a többit, ha kell, későbbre hagyva, N. kátéja
javára csak még egykét észrevételt koczkáztatok.
El nem hallgathatom, mily remekül tárgyalja N. az
imádságot. ,Az Ur imádsága s angyali üdvözlet' után a
.reggeli meg esteli imádságnak', úgyszintén a ,hit, remény
és szeretet indulatjának' külön részt szentel. Vájjon nem
méltán? És Deharbe a ,hit, remény és szeretet indulatját'
csak emliti-e is az imádság rovata alatt? Pedig —főleg miután Nogállnak egész kátéján e három isteni erény világító
sugárként átvonul, nem czélszerü-e ezekről bővebben az
^mádság' rovata alatt szólni, miután épen ezek képezik azt
a hármas isteni köteléket, melylyel Istenben fogódzunk,
Krisztushoz ragaszkodunk az ő anyaszentegyházában ? Igen,
sokkal inkább az .imádság' rovata alatt van ezek bővebb
tárgyalásának helye, sem mint az Isten 1-ső parancsolatjánál, hol azokról kimeritőbben Deharbe szól; mert ha épenséggel csak e parancs alá tartoznának, ugyan az imádságról
szóló egész részt is ide sorolhatnók, miután Istennek egyáltalán imádatos tisztelettel tartozunk. Lám a .Miatyánk' előszavának is mily gyönyörű foglalatát adja Nogáll! Ugy
adja, hogy az előszóban mondjuk: 1) Isten mi „atyánk",
2) „mi" atyánk, 3) mi atyánk a „mennyekben" van. stb.
Deharbe kátéi igy a d j á k - e ? Általában Nogáll kátéjának az
imádságról szóló szakasza tankönyvének, a többi részekhez viszonyítva ugy lehet mondanom, kiváló gyöngyét képezi. Lám kérdi : Mit mondunk a 2-ik kérésben ? — hogy
Isten országa „körülöttünk, bennünk, fölöttünk" gyarapodjék stb. Kérdi : Mit mondunk a 3-ik kérésben ? — hogy I s ten kedves szent akaratja „általunk" és „rajtunk" teljesedjék st. stb.
Szemére vetették Nogállnak, hogy a definitiókon nyargal. Dehogy ? Ugyan hát az egri s esztergomi szűkében van-e
a definitióknak? Bocsánat, de más szemében a szálkát, s a
magukéban a gerendát nem látják. Nogáll a hitnél megelőzőleg kérdi : Mit tesz igaz keresztény módon hinni ? És azután kérdezi : Mi tehát az igaz keresztény hit ? De van nálam Deharbe &is-kátéjának egy német példánya, mely meglehetősen elterjedett használatnak örvend s mely igy kezdi :
Was ist der Glaube eines katholischen Christen? Ez aztán
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már igazán nem csak impracticus de impracticábilis methodus is ! S a mint a hitnél, ugy a remény és szeretetnél is kérdi
Nogáll : Mit tesz remélni ? Mit tesz igaz keresztény módon
remélni ? Mi tehát az igaz keresztény remény ? Mit tesz
igaz kerssztény módon szeretni? Mi tehát az igaz keresztény szeretet ? Megjegyzendő, hogy e definitiók csak a közép
kátéban kezdődnek s ennek is csak 2-ik fokozatában vannak felvéve, de az ,elemi és kis'-kátéban nyomuk nincs. E
kátéban N. egyáltalán nem szoritja a definitiókat, s a hol
lehet, mellőzi azokat. Nem kérdi p. mi a hit ? stb. mi a keresztség ,mi a bérmálás ? mi a szentmise ? stb. hanem : mi
történik a keresztségben, bérmálásban, szentmisében? stb. S
nagyon helyesen ; — mert ha a gyermek, s a köznép tudja :
mi történik ? elég neki, tudja a dolgot is ! S ugyan tessék
megnézni, az egri s esztergomi elemi kátéban ott áll : Mi a
szentmise ? Nos ? !
Végezetül : Az ,elemi' és ,kis'-kátét Nogáll a második
„cum approbatione ordinariatus" megjelent kiadásban egybeolvasztotta, ami a káté használatának csak előnyére szolgálhat. Amit netalán az egyik-másik katecheta a maga iskolájában (mert hát a helyi viszonyok sokfélék) az ,elemi'ben kevésnek találna, azt mindjárt pótolhatja a ,kis'-kátéból. Az igy egyesitett ,elemi és kis'-káté után következvén
külön a ,közép' és ,nagy', melyek mindegyike két tanfolyamra van osztva, az egész káté hat tanfokozatból áll, s
mivel elemi iskoláink is országszerte többnyire három osztályból két-két rajjal állnak, a káté tökéletesen beválik elemi
iskoláinkban. Minden könyv, az elemi, közép és nagy-kkié
csillagokkal jelzi az érettebb tanulóknak, a haladóknak valót külön ; az alsóbbak hallják egyelőre, de nem kell még
megtanulniok, — majd csak a jövő évre !
El nem mulaszthatom, még különösen az ,elemi' kiskáté szemléleti képeiről is megemlékezni. Mily gyönyörűek
ezek, akár aczélmetszeteknek is beválnának ! Mily nagy
horderejű ezek használata a kis gyermekeknél, az alattuk
álló rövid tájékoztató jegyzetekkel ! Indigitálva vannak ott
a gondolatok, melyeket a képek szemléltetése közben hangsúlyozni kell, hogy a tan belőlük kiőrlődjék. Nagy előnyére
van ez a hitoktatásnak a kisgyermekeknél ; mert igy a bibliai történet, mely a káténak alapját képezi, evvel szemléltetőleg egybeolvasztva levén, egy külön bibliai történet itt
fölöslegessé válik.
Elég. Még csak Nogáll ,egri' jóbarátainak (!) küldök
egy igazán őszinte jóakaratú üzenetet, hogy ne erőlködjenek
minden áron Nogáll kátéja ellen, mert ez jövőjének biztositékát elvitázhatlan tökélyében birja, mely ellen saját reputatiójuk érdekében is kár küzdeniök. Nogáll kátéjának rendszere, anyagának beosztása és kidolgozása egyaránt elismerést érdemel.
Riesz Gáspár.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest. oktober 3. V a l ó s á g ós s z e m f é n y v e s z t é s . Már avval csak ugy vagyunk, vexatio dat intellectum j
s ha azután a vexatio, az üldözés alatt tömörülünk, ha elvesztett positióinkat az ellenféltől, bár a legnemesebb uton visszaszerezni törekszünk, hogy a jog és igazság részére is biztonságot szerezzünk, a modern .szabadelvű' hősök azonnal polizei után kiáltanak. Vigyázzatok polizeiok, mert a clerica-

lismus feldúl minden rendet, minden szabadságot, vas bilincsekbe veri az emberiséget ; a mi annyit tesz : vigyázzatok
liberálisok, mert a liberalismus leveretik és a zavarosban
akkor nem lehet többé halászni !
A katholikusok üldöztetése a föld csak nem minden zugában, megtermette az eszmét és az eszme termékeny földre
hullott, hogy a leszorított kath. eszmék újjászületésére terjesztésére, a nemzetek regenerálására katholikus congressusok tartassanak. A hivek kedvelik, a pápa áldásával
követ minden lépést, mely a kath. congressusok megtartására irányul és ha szemeinket nem akarjuk behunyni, látnunk kell, hogy bár lassan, de biztosan tért foglal a congressusok intézménye, hintve mindenhol az eszmét, mely a
nemzetek regenerálásának magvát, a liberalismustóli megszabadítását foglalja önmagában.
A magasztos képtől, mely ily alkalmakkor kifejlik, a
bűnös megretten, s félve, hogy saját szabadságának végórája
ütött, a nemzetek szabadságának leple alá búvik, melyet
szerinte a clericalismus fenyeget. Pedig ugy van-e? Európában a forradalmi eszméket, hogy e kifejezéssel éljünk, a clericalismus szülte, táplálta, táplálja-e? Európában a nemzetek anyagi és erkölcsi sülyedését a clericalismus okozta-e ?
Európában a zsarnokságot a clericalismus, vagy a Protestantismus és a vele rokon liberalismus szülte ? Igenis a valóság az, hogy a clericalismus, vagy nevezzük helyes nevén : a
katholicismus ellensége volt minden időben a forradalmi eszméknek, emeltyűje az anyagi és erkölcsi haladásnak, előmozdítója a szabadságnak ; mig más oldalról szemfényvesztés
mindaz, mit a liberalismus e tekintetben ő magáról hirdetget,
mert mindaz, mit a liberalismus ez ideig látszólagosan a .nagy'
eszmék érdekében tett, valóságban azok romlására vezetett.
Mit látunk, ha széttekintünk az európai társadalomban ? mit
látunk mást, mint corruptiót az életben, mint az eszmék
meghamisítását a tudományokban ? s ha keressük az évszázadot, lia keressük magát az évet, melyben alapja tétetett le
a modern corruptiónak, mind kettő a liberalismusra mutat,
édes anyjának azt vallja — de nem a clericalismust, nem a
katholicismust.
Valóság és szemfényvesztés, concret esetekből jobban
kitűnik. Csak ujabb tényeket emiitünk. Mielőtt a Porta
Pián Rómában az erőszak rést tört volna, hogy a szent
birtokot a liberalismus által szított forradalmár kormány
kezébe átadja, a nép jólétnek örvendett, szabadságát máshol nem ismert módon élvezte, pedig itt, ha valahol csakugyan a clericalismus uralkodott, ez a valóság — a szemfényvesztés pedig az, mintha a római nép ama jólétet
és szabadságot ma is élvezné, holott jól tudjuk, hogy
a nyomor, a rabszolgaság, Rómában is a liberalismus nevével elválhatlanul össze van forrva. Talán másképen érzi
magát a spanyol nép, mióta a forradalmi eszméket oda is
becsempészte a liberalismus ? Vagy, hogy közelebbi példát vegyünk, hazánk mióta élvezi a deficit boldog korszakát? mig állami kormányunk keresztény alapon állott a nemzet virágzó állapotban volt, a liberális kormányzás hazánkat ma holnap dobra juttatja, a jólét, melyet a
nemzetről hirdetnek, nem egyéb mint liberális humbug s
szemfényvesztés.
Az események azt tanusitják, hogy valamint nevezett
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ugy más államokban is a liberalismus feldúlt mindent. Ez
az állapot, melyre a nemzetek jutottak, ugy a mint van, tarthatatlan. Módokról kell gondoskodni, melyek az emberiséget visszaadják önmagának s rendeltetésének. Liberalismussal saturálni még tovább is ez elméket, annyit jelentene mint a mindennemű corruptio okával magát a corruptiót
megszüntetni akarni ; regenerálni a corruptio elemével nem
lehet, hanem ez elemet kell előbb eltávolítani és helyébe uj,
éltető elemet a társadalomba beoltani, illetőleg a leszorított
és a nemzetek életét biztosító elemet régi jogszerűen bírt helyére vissza kell állítani. S ezt tervezi a congressusok által
a ,clericalismus', mely a mint a múltban élet- és éltető erejét bebizonyította, ugy a jövőben is megfogja mutatni, hogy
a liberalismus szédelgő szemfényvesztése helyébe realitást,
valóságot tud varázsolni az államok és nemzetek jólétére.
Igaz, hogy egy pillanat alatt az nem fog megtörténni,
az öntudatot a .clericalismus' szellemének szükségességéről
egy pillanat alatt ez eltántorított emberiségbe beoltani nem
lehet ; idő kell hozzá, mig az eltántorítottak belássák, hogy a
regeneratio csakis a katliolicismusnak minden téren érvényesítendő elvei utján létesíthető, azért nem szabad nekünk csüggednünk, ha eddig nem sikerült volná is kiáltó eredményeket felmutatnunk, a congressusok tartását folytatni, minden
országra ki kell terjeszteni, hogy neveljék a kath. közszellemet, s ha majd minden országban, mintegy sziv- és egy lélekből visszhangzik a kath. elvek restaurálásának szüksége
a kormányzatban és a társadalmi életben, ha a különféle országok kath. congressusai közt a restauratióra irányzott szövetség megköttetik, e pillanat jelenteni fogja, hogy ütött az
emberiség megszabadulásának órája a liberális fictio, humbug és szemfényvesztéstől ; hogy itt az idő, midőn az emberiség a ,clericalismus' utján elvezni fogja mindazt a valóságban, mit a liberalismus ígért, de soha be nem váltott.
Vajha hazánkban is mielőbb jelezhetnénk egy kath.
congressus összegyűlésének napját és óráját, vajha jelezhetnők, hogy a kath. szellemek egyesülve a külföld kath. elemeivel, az annyi éven keresztül űzött szemfényvesztésnek
itt is véget vetni törekednek. De ugylátszik, hogy ránk még
súlyosabb csapásoknak kell következni, ugy látszik, hogy mibennünk a ..How' és társai még tovább fogják kedvüket lelni
és hogy tovább lelhessék, azért hivják fel rendőrileg a kormány figyelmét ellenünk, nehogy a ,congressus mételye'
nálunk is elharapózzék, mert — mert akkor a liberális
Krach bekövetkezik, mi hogy, mielőbb történjék szivünkből kivánjuk.
,
Görgény-Sv.-Imre.
P ü s p ö k i l á t o g a t ás.
(Vége.) Ebéd után, ő nagyméltósága folytatva a látogatási teendőket láttamozta az anya- és jegyzökönyveket ;
gondja volt ő nagyméltóságának arra is, hogy görgénybeni
létét anyagilag is kedvessé tegye, a hitközség kölcsön magtárának, (melynek czélja egy oly tőke alapítása, mely egykor a lelkész és kántor-tanitó fizetését fedezze) 100 véka
törökbuzát (tengerit) ajánlván, továbbá a lelkésznek több
könyvet és szt. képet az iskolás gyermekek közötti kiosztás
végett adott át ; végre a lolkészt és kántort megajándékozván még az nap délután 2/45-re elindult Gförgényből. A határszélig ismét számosan kisérték a főpásztort s innen a kölcsönös üdvözlések után ő nagyméltósága Nagy-Ernye felé

hajtatott, kiséretében lévén a főesperes ur, a püspöki dísznök
és e sorok irója.
Nagy-Ernye határánál egy szép számú küldöttség
élén. T. Csernátoni Alajos ur fogadta ő nagymeltóságát,
bent a községben egyházi öltönyben diadalkapu alatt a
helybeli plébános, nt. Bálint Ignácz ur ; másnap a legszentebb áldozatot ő nagyméltósága mutatta be s igen számosokat áldoztatott meg; szt. beszédet a helybeli nt. plébános
ur tartott szólván arról, hogy ha a siron tul Jézussal akarunk lenni ugy itt a siron innen is Jézussal kell lennünk ;
érezzünk, gondolkozzunk és cselekedjünk, mint Jézus ; ezután ő nagyméltósága többet, mint 100-at megbérmálván
ezekhez s az egész néphez főpásztori szavakat intézett, Püspök urunk ő nagyméltósága Ernyében léte alatt B. Bálinti
József ur ő nagysága vendége volt, hova az asztalhoz kísérete is hivatalos volt.
E sorok irója a szeptember 8-ki ünnep miatt nem lehete szerencsés a kegyes főpásztort feláldozó, magasztos és
szent útjában személyesen tovább kisérhetni tollával sem kisérheti, s leteszi azt azon biztos reményben, hogy egy más
gyakorlottabb kéz veendi fel.
Szeptember 6-án este szerencsés voltam ö nagyméltóságához kézcsókra bebocsáttatni, ekkor elbúcsúztam a jó
atyától, s ezzel a szives olvasótól is.
Ha a magasztos s nagyszerű ut és a szent ténykedések e rajza halvány és hiányos, ne tulajdonítsd, szives olvasó egészszen e tollnak, — mert ott kellene lenned a 75.
éves ősz főpap körében, hogy ezerekkel lásd és bámuld : mikép keresi föl a jó pásztor, daczolva a rosz utak nehézségeivel, a kellemetlen, csaknem zord időjárás viszontagságaival,
szétszórt kedves nyájait, hogy tanuja légy a gyermeki őszinte
örömnek, a hangosan nyilatkozó lelkesültségnek, mondhatni
elragadtatásnak, melylyel a szeretvetisztelt főpap minden oldalról fogadtatik, körülvétetik, hogy tanuja légy az atyai
gondosságnak az önzéstelen szeretetnek.
Mindezeket érezni, tapasztalni és látni lehetett kegyes
főpásztor urunk, mint mindenkori ugy jelenlegi körútja alkalmával is.
Isten hatalmas jobbja vezérelje útjában s még hosszú
évek során tartsa meg Ót nekünk !
Mislce Gyula.
Svajcz.
E g y k i s c o m i c u m . Említettük nem régen, hogy a genfi nagytanács többi közt oly .törvényt' is
bocsátott ki, mely a papi ruha viselését a canton területén
nehéz büntetés alatt megtiltja. Ezen esztelen, a páholy
brutalismusa által még fokozott protestan3 türelmetlenség
sugallta .törvény' a következő, magában véve ugyan kissé
comicus felszólalásra adott alkalmat, mely megvalljuk, szerzőjének mindazonáltal nem kis becsületére válik, ki egyenes igazságérzetében ad oculum demonstrálja a genfi kis
zsarnokoknak, mily megvetésre méltók ők oktalanságukban
s mily nevetségesek kormányzati modorukban s üldözési
viszketegökben.
A felszólaló angol, protestáns pap, rev. James Gregory,
nottinghami plébános, ki jelenleg mint a genfi ruhatörvény
előtt menekülő Lausanne-ban tartózkodik s onnan hoszabb
levelet intézett a , Journal de Génévé'-liez, melyben a genfi
nagytanácstól a következő kényes kérdésekre nézve feleletet, illetőleg felvilágosítást k é r :
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Ezévi augusztus 15-én — irja— érkezett Genfbe, azon
szándékkal, hogy ott három hónapig tartózkodjék. Mint minden angol pap hoszu fekete kabátot szokott viselni, melyen
egy sor gomb van, nyakig begombolt mellényt, fehér nyakravalót, s vasárnapon csattos czipöt. Ez a papi ruha pereminentiam, s mint ilyen oly ismeretes, hogy őt első megpillantásra minden ember, a hordártól kezdve egészen a legelegánsabb vendéglősig „ftdö Urnák" szólítja. S ime, most az
uj genfi törvény megtiltja neki, ezen ruhában járni, különben fogság s pénzbírság az ö osztályrésze. Igaz ugyan, hogy
azt mondták neki, ne féljen semmit, a törvény nem a protestáns papok számára készült; de ő ezt nem hiheti, s ebben
meg nem nyugodhatik ; mert az ö hazájában a törvény minden
embert egyformán kötelez, egyformán véd is sujt.... Igy tehát kénytelen Genf városát odahagyni, nehogy tisztességes
ruhája miatt bezárassék. Hétköznapon még megtehetné, hogy
szürke zubbonyt viseljen zöld hajtókával s épily szinü mellénynyel, de vasárnapon ily ruházat által nevetségessé tenné
magát ismerősei előtt, erre pedig mint angolnak s mint becsületére tartó férfiúnak nincsen kedve . . . .
Ezen kényes helyzetben fölkéri tehát a genfi köztársaság t. cz. nagytanácsát : nyilatkozzék arra nézve, mit ért
,papi ruha' alatt. Mely hoszuságnál végződik a világi kabát
s melyiknél kezdődik a papi," minő a ,papi mellény'; hány
gombsor „törvényszerű", melyik szín .erkölcsileg tűrhető', s
a genfi közjog tür-e álló gallért és csattos czipöt ? . . . . E
kérdéseknek mikénti megoldása, folytatja rev. Gregory, igen
fontos az angol papokra nézve, kik évenkint számosan szoktak Genf városában megfordulni ; de akik mint egy szabad
országnak öntudatos polgárai határozottan vonakodnak álruhában járni, s hivatalos, tiszteletreméltó állásukat eltitkolni. Különös benyomást tehet egész Európára, midőn látja,
hogy egy állitólagosan szabad köztársaságban a személy
méltósága, hogy tapodtatik lábbal. Végül rev. Gregory kijelenti, hogy a nagytanács felvilágosító válaszát Lausanneban várja, hol a genfi rendőrség előtt biztonságban van.
London.
Manning bibornok diadalútja.
Az e g y e t e m e k k é r d é s e . Manning bibornok legújabban nagyobb körutat tett északi Angliában s ez alkalommal több előkelő városban oly nagy figyelmet gerjesztett
beszédeket tartott, hogy néhány hét óta az angol sajtó kivétel nélkül azokkal foglalkozik. Magok a ,Times' is e beszédeket nagy politikai horderejüeknek tekintik, hanem egyúttal nagyon erőlködnek azoknak hatását némileg elgyengiteni, mi azonban épen nem sikerült neki.
A bibornok ugyanis a reformatio történetét néhány
rövid, de erős vonásokban ecsetelte, s kimutatta, hogy annak
kebelében, miután az éltető központtól, Rómától elszakadt, a
tévely folytonosan növekedett, mig eredetileg a katholikus
egyházból áthozott vallás-erkölcsös alkatrészei hasonló arányokban mindinkább eltünedeztek, elpárologtak. Megmutatta, hogy Németországban a lutheranismus, mely kezdetben még a legtöbb katholikus tant s szokást megtartotta,
későbben pietismussá s végre rationalismussá fajult, s hogy
az anglicanismus ugyané lejtőn már jó messzire alá csúszott. Ez is eredetileg, amint VIII. Henrik törvényei s
,törvényes' eszközei : a vérpad, a mágyla s a többi által behozatott, a legtöbb kath. tant s szentséget megtartotta, csak-

hamar azonban, a benne, mint eretnekségben rejlő rothadási anyagnál fogva puritanismussá, majd rationalismussá
degenerált.
A bibornok ennélfogva arra kéri fel honfitársait,
hogy térjenek vissza az igazsághoz, s a kereszténység azon
központjához, a melytől elszakadtak. Meg van ő emja győződve arról, hogy az angolok voltaképen önkényt soha sem
vetették el a kath. hitet, hanem hogy az erőszakkal elragadtatott tőlök. Felkeltek ugyan annak védelmére, de idegen
zsoldos hadak által leverettek.
Főleg az utóbbi gondolat az, mely ellen a , Times' leginkább tiltakoznak, s mely ennélfogva, ugy látszik, leginkább az elevenre tapintott. A lap gunyoros köszönetet mond
a bibornoknak, azon gyengéd gondozásért, melyben protestáns honfitársait részesiti, s azon jó véleményért, melylyel
az igazság körüli érdekeltségűk iránt van. A többiben tiltakozik „ezen uj történelmi elmélet" ellen, mint mondja ; fel van
háborodva a bibornoknak azon .nagyravágyása' miatt, melylyel az angolokat az ősi hithez visszavezetni szeretné, s váltig erősiti, hogy a bibornoknak .hizelgései' mit sem fognak
e tekintetben eredményezni. Könnyen meglehetne azonban,
hogy a ,T»»es' csalódnak; mert tény, hogy számos angol
protestáns Manning nézeteit osztja, s a , Times' okoskodásaiból épen ellenkezőjét hozza ki annak, mint mit e lap azokkal elérni iparkodik. A bibornok ur által elhintett mag termékeny földbe esett, s Isten malasztja által melengetve,
aligha szép gyümölcsét nem hozand. Ez az, amitől a nagy
lap is tart, s mit czikkei által megakadályozni szeretne; de
hasztalanul; sőt mondhatni, hogy a nem kivánt eredményt
czikkei által még csak elősegítette. A katholicismusnak folytonos s következetes haladása Angliában mint tény tagadhatatlan s mint mozgalom feltartóztathatlan. Ugyan ezen körútja alkalmával ő emja a birkenheadi uj s a manchesteri,
helyreállított kath. templomot is beszentelte.
Ezen katholizáló áramlaton kívül még egy másik is
vonul végig az angol társadalmon, mely azon törekvésben
áll, a magasabb oktatást, mely eddig néhány kevés egyetemnek s a legelőkelőbb osztályoknak kizárólagos szabadalma volt, szélesebb körökben is meghonosítani, s a nagy
sokaság előtt is hozzáférhetővé tenni. E czélból több oxfordi
s cambridgei tanár, más magántudósokkal egyesülve vándor-előadásokat kezd az egyes nagyobb városokban tartani,
melyek eddig meglehetős részvétnek örvendettek. Az egészet
csak azért említjük, mert a tanszabadság felé ezen törekvés
csak előnyös lehet a kath. egyházra; mert neki csak szabadság kell, hogy a nála letéteményezett isteni igazság
mennyei fényét egész pompájában ragyogtathassa.

IRODALOM.
= Dr. Georg Hagemann és Fekete Endre. (Vége.)
Nagyon zavarólag hat a könyv egységére az, hogy némely
helyen Hagemanntól eltérő rendben és fölfogásban tárgyalja
a psychologiai kérdéseket. Nem tudom p. u. minő alapon
magyarázza Fekete az „alvást" a lélek rendkivüli állapotai között. A „szokás" nem argumentum. Hagemann cselekszik helyesen, midőn ő az „álmodást" a phantasia önkénytelen működései közé számitván, arról ugyancsak a phantásiánál értekezik, minthogy az álmodás nem egyéb, mint
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„eine Reihe von unwillkürlichen Einbildungen (Erinnerungen, und Phantasiegebilden) wärend des Schlafes" (§. 34.)
Ismét, mily alapon helyezi az egyedi határozottságot az észtökély különféle fokaiban. Az egyedi határozottságot nem
a gyors, vagy lassú fölfogás, nem a talókaság vagy lángész
alkotja, hanem a lélek összes erejének ilyen vagy amolyan
irányú működése. Az egyedi határozottság megalkotásánál
a kedély és akarat ép ugy közreműködik, mint az ész. Hagemann a leghelyesebben cselekszik akkor, midőn a lélek
három fő tehetségének tárgyalása után beszél a jellemről,
melyből leginkább kiri az egyedi határozottság.
A módszert illetőleg szintén kár volt Hagemanntól
eltérni. A lelki életnyilatkozatok magyarázatánál nincs jobb
a geneticai módszernél. Fekete Endre szorosan ragaszkodik
az eddig használt methodushoz, mely szerint eleve föl kell
tenni, hogy a léleknek 3 tehetsége van. Hagemann nem teszi ezt föl, hanem a lelki működésekből következtet ugyancsak azon működéseknek alapul szolgáló tehetségekre. Ha
Fekete e helyes fölfogást magáévá teszi, ugy nem hozta
volna zavarba az olvasót e §-ával : „ Az ismerő tehetség érzék-szellemi foka", vagyis (közvetitő tehetség) Fekete eleintén csak 3 tehetséget állit föl, de im ez már negyedik. Különben is e czimnél mennyivel helyesebb az, mit Hagemann
használ : „Die mittelbare sinnliche Vorstellung oder die
Einbildung".
És az után, ha Fekete Endre tudta közölni „közvetitő
tehetség" c. pont alatt azt, amit Hagemann a legközelebb
megjelölt §-ban a reproductio- és productióról mond, nem
értem miért nem közölhette volna az ezen részekkel összefüggő harmadik részt, mely a scliematizálásról szól, s miért
beszél az „értelmező gondolásról" a reproductio és productio
lelki működésekkel egy füst alatt. Hagemann erről a „die
geistige Vorstellung oder der Begriff" c. pontban beszél. Fekete „értelmező gondolása" (?) ebből van ügyetlenül összeröviditve.
Még nagyon hosszura terjedne ismertetésem, ha most
az imitt-amott elhintett téves fogalmakat és hibás kifezéseket akarnám fölhozni. A sok közül p. u. minő kifejezés ez :
„a végrehajtó tehetség általában vagyis akarat". A következő pontnál : a végrehajtó tehetség különösen I. Az önkénytelen törekvések. Az ösztön". „Eszes akarat". „Alaki
érzelmek", és különösen a következő kifejezés: „Minthogy
alváskor érzéki élet nyugszik (?), ennélfogva a lelki életben
is, mely az érzéki élettől függ, megszűnik (?) minden tevékenység" . . .
Ami végül az irályt illeti, az még jó volna, de némely
helyen szörnyen nehézkes, s cynikus érthetlen kifejezésekkel van föleresztve, ami szintén fényes bizonyítékul szolgál arra, hogy a kérdéses könyv bizony még remote sem
Fekete Endre geniusának magzatja.
Ultimum resultatum : Hagemann müvét melegen ajánlhatom ; Fekete Endre könyvével pedig egy szégyenfolttal
' több van a magyar litteraturán. Irt ő „tiszta gondolkodástant" is, erről azonban máskor.
P. Zs. I.
H i v a t a l o s .
Vallás- és közoktatásügyi ministerem előterjesztése
folytán a sopronyi társas káptalanban Rách Ferencz olvasókanonoknak a káptalani prépostságra, Maráz Ferencz éneklő
kanonoknak az olvasókanonokságra és Tuvora Antal örkanonoknak az éneklőkanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyom.
Kelt Schönbrunnban, 1875. évi szept. 17-kén.

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előterjesztésére a győri székeskáptalanban Farkas Imre mosonyi

főesperesnek a debalchi czimzetes apátságot, Kokas Józse
locsmándi főesperesnek pedig a bold, szűz Máriáról nevezett
mayki czimzetes prépostságot adományozom.
Kelt Schönbrunnban, 1875. évi szept. 17-én.

Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztésére Gergely Ignácz erdélyi egyházmegyei áldozárt és püspöki titkárt az erdélyi egyházmegyei székeskáptalan tiszteletbeli kanonokává dijmentesen kinevezem.
Kelt Münchenben, 1875. évi szept. 19-én.
FERENCZ JÓZSEF, s k.
Trefort

Ágoston,

s. k.

VEGYESEK.
= Dr. Dankó József ő mlga f. hó 9-én, ingadozó egészségének helyreállítása végett Olaszországba utazik. Isten
áldása kisérje derék, fáradhatlant udósunk lépteit hozzas őt
minél előbb s minél virulóbb egészségben ismét közénk!
— A ,Prot. Egyh. s Isk. Lap' 13. számaiban dr. Ballagi
Aladár ur legközelebb Paray-le-Monialba tett kirándulását
írja le. Megvalljuk, kogy nem csekély aggodalommal fogtunk e leirás olvasásához, azonban félelmünk nem egészen
igazoltnak mutatta magát ; mert e czikkek nagyjában azon
illedelemmel vannak írva, melylyel a müveit ember saját
nevének tartozik; — mondjuk: nagyjában; mert egyik másik kifejezésen meglátszik, hogy szerző a protestáns ,türelem' szélső baloldalának is kivánt kedves dolgot tenni. Ilyen
az, midőn a katholikusoknak Paray-le-M.-bani ajtatoskodását, hókuszpókusz'-nak mondja s más is, mit azonban elnézünk. Csak egyet emiitünk még : az emiitett helyen P.-le-M.
fekvését Gyüd-éhez hasonlitván szerző hozzáteszi : „A kettő
közt legfeljebb csak az a különbség, hogy — hála Istennek
— Baranyában a legalsóbb néposztály tagjai végzik azt a
sok hókuszpókuszt, mit itt, hasonló bigottsággal, a közép- s
felsőosztály teljesít"; — mire azon igénytelen megjegyzésünk van, hogy benső vallásos irányának s abból származó
társadalmi erényeinek köszöni a franczia nemzet, hogy látszólagos legmélyebb politikai bukása pillanataiban is mindig
döntő szerepet játszik a világtörténelemben, mig az agyonliberalizált s a judaismus iszapjában mármár bennfulladó magyar faj, ha igy tovább ,halad', ötven év múlva
a ki él,
majd meglátja, hol lesz !
A czikk folytatása a 40. számban elmaradt, reméljük,
hogy nem aránylagos mérsékeltvolta szorította ki, s azért
folytatását nagy érdekeltséggel várjuk.
— Az irhoni nemzeti zsinat három heti tanácskozások
után szept. 19-én befejeztetett. A tanácskozások főleg a magasabb oktatás körül folytak, s ezekkel kapcsolatban oly
határozatok hozattak, melyek egy katholikus egyetemnek
megalapítását czélozzák.
— A lapunk 9. s 11. számában emiitett zsidó excommunicatióra vonatkozólag említhetjük, hogy Halberstamm
rabbi hat heti fogságra Ítéltetett. A bölcs reb elsőben alibiját
szerette volna bebizonyítani ; de hazugságon fogva, egy másik füllentéshez folyamodott, hogy t. i. az excommunicatiót
kihirdető falragaszok tudta s hire nélkül készíttettek. Védője, természetesen valami zsidó ,doctor' védbeszédében azt
állította, hogy a kiközösítés Ameisent még a zsinagóga látogatásában sem akadályozza ; de mikor a szerencsétlen, jóakaratú keresztény barátai figyelmeztetése daczára a következő
szombaton csakugyan a zsinagógába lépett, legott valamennyi
,ajtatoskodó' rárohant s őt borzasztón összeverve kidobta;
sőt midőn a botrány még az utczán is folytatódván, rendőrség jelent meg a színhelyen, ez sürü kőzápor által visszvonulásra kényszeríttetett, mely alkalommal több rendőrkatona
megsebesíttetett. Merjék ezt keresztények tenni valamely
újkori liberális jogállamban — ! !

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Szerkesztői lakás, Budán
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A philosophia tanitásának fontosságáról
a hittani intézetekben.
Kleutgen a hírneves jezsuita kisebb m u n k á i
III. kötetében ') élesen szól a Németországban lábr a k a p o t t legújabb tantervezet ellen, melyben a philosophia, a t u d o m á n y o k e t u d o m á n y á n a k számára,
m a j d n e m a legutolsó hely van kijelölve. Kleutgen
fölszólalása n a g y o n rendén van. Volt idő, midőn az
emiitett terrenumon, de egyebütt is, mintegy dühös
r o h a m m a l t á m a d t á k meg a philosophiai tért, iparkodtak azt elfoglalni, váltig hangoztatván, hogy ők
csak jót a k a r n a k , megmenteni a k a r j á k azt a scholastikusok pusztításától, kik is a philosophiát a
theologia ancillájának nevezni merészkedtek.
Azóta az ember lelki tehetségeinek kiművelésére i r á n y u l ó eszközöket illetőleg az u j időkkel u j
princípiumok szolgálnak a tantervek altal u j mederbe
terelt tanitás alapjául. Real az, mi most a tanterv készítőinek füleiben, szép jövőkkel kecsegtetve zöng.
Real és nem ideal az, mi m a n a p s á g a serdülő ifjú lelki
tehetségeinek kiművelésére föl van fogadva. Ilyen
mindenekelőtt a n a g y b a n űzött physika és chemia, de
ilyen még a szép litteratura is, melyben csak nyelv és
történelem, de nem eszme közöltetik az ifjúval. A philosophia nincs többé a rendes t á r g y a k között, csuda,
h o g y ott figuráinak propedeutikus részei: a psychologia meg a logica. Az ilyen áramlat hullámai, h o g y
hozzánk átcsaptak e, az nem is kérdés, de m i n d j á r t itt
a felelet: átcsaptak. Nehezebb azonban azt megmondani, h o g y miért degradáltatott le iskoláinkban enyn y i r e a philosophia. Azért talán, mert az illető tanterv
készitői jobbnak, hasznosabbnak gondolják, h a a
philosophia tulajdonképeni részei mint p. o. a meKleinere Werke von Joseph Kleutgen. III. Ueber die
alten und die neuen Sahulen. 1869. Münster.

taphysica v a g y ethica felnőtt emberek, egyetemi hallgatók előtt t á r g y a l t a t n a k . V a g y talán azért, mert
nem l á t n a k benne elegendő képző erőt, lévén ott sok
bíbelődés az eszmékkel, legújabban pedig erre szükség nincs.
L e g y ü n k optimisták, vessük el a föltett k é r dés második részét, s daczára annak, h o g y az ú g y nevezett „Erfahrungs-philosophie" zászlója u g y a n csak már magasan és sokhelyütt lobog: fogadjuk
el az első részt, mondván : h o g y ifjaink, kik most
a g y m n a s i u m o k b a n t a n u l j á k a philosophia előtanát,
egyetemekre kerülvén f o g j á k tanulni a többi részt
is — keresztényies beosztással.
E z mind jól van, de most az a kérdés merül
föl, h o g y h á n y n a k j u t a szerencse egyetemre kerülhetni azon ifjaink közöl, k i k e g y h á z i p á l y á r a
lépnek. Vajmi kevésnek! s a legnagyobb rész Mag y a r o r s z á g majd minden hittani intézetében philosophiai képzés nélkül marad, s minden erejét a r r a
kell fordítania, h o g y a temérdek citátumok által n a g y o n is kibővitett, de tulajdonképen katekizmus
módjára t á r g y a l t theologiai studiumokat „nem-bukással" bevégezze.
V a g y talán nem is szükséges a philosophia a
theologiához? ? Azok, kik a theologiát a t u d o m á n y o k
közé nem a k a r j á k sorozni, t a l á n á l l i t h a t n á k ezt
némi alappal; de ha protestálunk e vizenyős felfogás ellenében, a k k o r a philosophia szükséges voltát a theologiához okvetlenül el kell f o g a d n u n k .
I t t u j kérdés merült föl, melybe ha mélyebben
a k a r n é k belebocsátkozni, értekezést értekezésbe
kellene szúrnom. E r r e nézve addig, mig egyrészről
utalom a t. olvasót F r . I. Clemens „De scholasticor u m sententia; philosophiam esse theologiae ancill a m " c. müvére, elégségesnek tartom másrészről
Kleutgennek ide vonatkozó jeles mondását m a 29
/
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g y a r r a fordítva idéznem: „Majdnem fölfoghatlan,
hogy a philosophiának az iskolákban, melyeknek
föladatuk az ifjúságot a magasabb tudományokra
eló'késziteni a többi t a n t á r g y a k között a legutolsó
hely van kijelölve. Épen előbb neveztük el őt a tu
dományok tudományának. S váljon ez elnevezés
nem illeti-e meg őt? Senki sem fogja ezt állitani, a
ki habár nem is minden tudományágban, de csak
egyben, legyen az theologia, jog, gyógyászat vagy
még maga a művészetelmélete is, alapos és rendszeres tudást, ismeretet szerezni fáradozik".
„Minden emberi ismeret a philosophiától veszi
a magasabb fogalmakat, az alaptételeket ; attól nyeri
azon formát, az eszmék azon összefüggését, mely
az ismeretet t u d o m á n y n y á teszi".
H a g y j u k el az elméleti tért,lépjünk a tapasztalás
sorompójába ; elég argumentumokat találunk ott,
melyek a philosophiának tanitását hittani intézeteinkben fontos kérdésnek tüntetik föl. Régi de igaz
mondás, hogy ki mit szeret, ki mihez ért, ki miben
otthonos, arról örömest beszél, s azt megtámadások
ellenében váltig védi. Kinek alkalma van fiatal papok között provinciális hittani intézetekben megfordulni, meggyőződhetik arról, hogy ugy azok, kik
már elvégezték, mint azok, kik még csak most tanulják a theologiát, mindenről inkább, csak oda
vágó kérdésekről nem szeretnek beszélgetni ; meggyőződhetik azután arról, hogy azon esetben, ha
disputálás alá kerül valamely theologiai kérdés,
legtöbben csak vajmi selejtesen tudnak hozzá
szólni ; de meggyőződhetik végre arról is, s ez a legszomorúbb, hogy azon esetben, ha ellenvetésekkel
ostromoltatnak, meg sem tudnak mozdulni, s az
ellenfél gúnyos mosolygásai között kénytelenek a
harcztért föladni. Az első ezek közöl rosz, mert vagy
azt bizonyítja, hogy az illetők nem tudják a dolgot s igy nem tudnak róla beszélni, vagy azt, hogy
az illetők a modern társalgási szellemmel saturálva
lévén, nem t a r t j á k a theologiai kérdéseket érdemeseknek arra, hogy beszélgetésük t á r g y á u l fölvennék.
A második roszabb, mert az által még először
tiszteletlenséget tanúsítanak a világ előtt a fönséges tudomány iránt, mely a legnagyobb szorgalmat igényli, de másodszor igen sok rosznak okai
lehetnek, hasonlóképen a gyógyászatban járatlan
orvoshoz.
A harmadik a legroszabb. Hova lett volna
eddig már a kath. vallás, ha keresztbe font kezekkel fogadta volna az ész megtámadásainak ezer
nemeit ! A kath. egyház tanitása ellen támasztott

minden rosz akaratú ellenvetést, ördögi kisértetnek
kell tartanunk ; ha nem iparkodunk a fegyver élét
eltompítani, a kisértetet legyőzve diadalra jutni, —
a hazugság országa kerekedik felül.
Nem túlozok, s a dolgokat nem is nézemapessimismus szemüvegén, midőn kimondom, hogy nálunk Magyarországban az ellentállók kis száma
vagy erélytelensége miatt, sok positiót elfoglaltak
már a hazugság emberei. Es én e háromfejű rosznak az okát abban lelem, hogy a theologiai intézetekben a philosophia nem tanittatik.
A tudományok bármelyik ága is igen szép s a
szivet folytonos gyönyörködésben tartja, csak oda
iparkodjék az ember, hogy annak belsejébe behatolhasson. A theologia is, vegyük bár u g y mint a többi
tudományokat, igen szép ; de lebilincselő erővel csak
akkor bir, ha az ember nagyszerű tételeibe mintegy
beleéli magát, s látja, hogy a vallás minden egyes
ágazata a legerősebben fölvértezve állhat meg az
ész fóruma előtt, s ha mélységét ki nem kutathatja is,
de legalább bámulja. Arra pedig, hogy valaki a theologiának mint t u d o m á n y n a k nagyszerűségét belássa,
s azt megszeresse, okvetlenül philosophiai ismeretek
kívántatnak. H a mi az egyes tételek igazvoltának
megállapithatásánál a zsinatok határozatai, a szentirás és h a g y o m á n y szövegeire sat. hivatkozunk, de a,
fölvetett kérdés észbeli helyességét, az ellenvetésekkel szemben megdönthetlen erősvoltát a philosophiában kifejtett elvek, fogalmak alapján belátni alkalmunk nincs, s nem rendelkezvén ilyen ismeretekkel
mindig csak azon egy, igaz, legtöbbet mondó axiómára kell támaszkodnunk, hogy ez vagy amaz azért
áll, mert a kath. egyház mondja, s igy mintegy kénytelenek vagyunk magunkkal elhitetni azt, hogy
minden vallásba vágó dolog csakis a hit és nem
egyszersmind az értés t á r g y a is lehet: akkor természetes, hogy a theologiával mint tudomány nyal
nem örömest foglalkozunk, a hit dolgaikról, ha csak
lehet, nem beszélünk.
(Vége köv.)
Részletezések.
XVII.
Mit a fentebbi §. sarkán emiitett jakobinus a franczia
papság dicsőítésére önkénytelenül is elmondott, azt kell elmondanunk a kath. porosz-németek jelenlegi papságáról is,
melynek pénzét és birtokait szinte elvették; de hitét és becsületét el nem vehették. Örömmel hiszszük, hogy liberálisaink a magyar kath. papok hitét és becsületét sem fogják
elvehetni, vagyis lelkiekben, laicus hatalom előtti sajnálatos meghunyászkodásra még azon esetre sem fogják őket birhatni, ha szokásuk szerint, jövőre is számukra koldusbotot
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és táskát helyeznek kilátásba. Már a leviharzott 30-as és
40-es években némely nemes megyék törvénytelen határozatainak s perbeidézéseinek ellenére is rendületlenül állott
hite mellett a magyar kath. clerus, e's készebb volt fenyegetéseket, gúnyokat, megvetéseket és zaklatásokat kiállani,
hogy sem hitének ellenére a megyei (laicus) törvényhatóságok határozatait vallás dolgában elfogadni s teljesíteni. Tudván egyébiránt is, hogy az egyházi hatalom körébe avatkozni a világi kath. hivők és fejedelmi férfiak jobbjai mindenkor óvakodtak.
Vállá ezt gyakran nagy Constantin császár is. Azért,
midőn a donatista tévelygők hozzá folyamodtak, hogy semmisítené meg a püspököknek felölök hozott végzéseit, sz. Ágoston szerint (ep. 93. al. 162.) „A császár nem bátorkodók a
donatisták részére a Rómában összegyűlt püspökök végzéséről Ítéletet hozni". Valentinián császár mondá : „Nekem,
ki a laicusok sorában vagyok, nem szabad a hit dolgaiban
avatkoznom, a papok, kiknek gondja ez, hol akarnak, gyűljenek össze". (Sososm. 1. 6. c. 8. III.) Valentinián császár,
némelyek szerint ifjabb Theodosius, az efezusi szent gyülekezetbe elküldéfőtisztjét, Candidianust oly utasítással, hogy
a hit dolgába semmikép se avatkozzék, okát adván : „nefas
enim est, qui sanctissimorum episcoporum catalogo inscriptus
non est, illum ecclesiasticis negotiis et consultationibus sese
immiscere". Képtelenség azoknak az egyházi tárgyakba és
tanácskozásokba avatkozni, kik nem püspökök. (Act. Cone.
Lab. t. 3. p. 441.) S ő a vallás ügyét világi itélőszéknek
elejbe vinni tilalmazá. (Cod. Theod. 1. 16. tit. 2.) Igy Honorius és Basilius császárok a vallási és egyházi dolgokat mindenkor a püspökökhöz utasiták, nyíltan megvallván, hogy
ők is mint juhok, azoknak (t. i. püspököknek) hódolnak a
lelkiekben". (Ep. Honor, ad Arcad. int. ep. Innoc. Lab. Cone,
t. 2. Oratio Bas. Imp. int. .Acta 8. Syn. Oecum.) Legvilágosabban kifejezi a fejedelmek véleményét Justinian császár a
VI. nov. kezdetén megvallván, hogy Isten az emberek igazgatására két főhatalmat rendelt : a papságot és fejedelemséget, amaz az isteniekben, ez az emberiekben ül a kormányon
és működik.
De a magyar királyok és törvényhozók is elég nyiltan és világosan kimondák törvénykönyveikben az egyházhatalomnak vallási dolgokban a polgári hatalomtóli függetlenségét. Szent István Il-ik k. 2. fej. igy szól: „A püspököknek legyen (a ker. kath. hit szerint) hatalmuk az egyházi dolgokról rendelkezni, azokat igazgatni, kormányozni
s felmentéseket adni az egyházi szabályok szerint. A laicusok pedig engedelmeskedjenek nekik, hogy igazgathassák
az egyházat s megőrizhessék őket a keresztény hitben".
Obedientes sint eis ad eorum christianitatem conservandam.
Kálmán király pedig I. k. 65. fej. parancsolja, hogy „semmi
főispán vagy lovag ne bátorkodjék az egyházban magának
hatalmat tulajdonítani, mely egyedül a püspököt illeti". Es
az 1550-ki 16. tvezikk rendeli, hogy „minden világi, versenyés nélkül engedelmeskedjék püspökének azokban, mik
Istent és az ö tiszteletét illetik, és a püspökök vallási tanitása ellen semmi mód, semmi ürügy alatt felkelni a világiak
ne bátorkodjanak".
Ne is mondja senki, Fay Andrással ,Prot. Lap' 1843.
49. sz., mintha boldogult Ferencz királyunk, Andrásy báró

rozsnyói püspököt, mivel ez a vegyes házassági ügyekben
nem az udvari kanczellária, hanem a szent kanonok rendeleteihez alkalmazkodott egyházi, illetőleg püspöki hivatala
gyakorlásától felfüggesztette, elmozdította volna. A boldogult fejedelem által Andrásy báró csakis a püspöki temporaliák élvezetétől fosztatott meg. Mert a ferencziek zárdájában székelve, püspöki joghatóságát (mint papszentelést,
lelkészi beruházások (investitura), felmentvényok (dispensatio), kiszolgáltatását, papságával, dicasteriumokkal és hivatalos egyébekkeli levelezéseket stb. egész haláláig, megszakítás nélkül gyakorolta. Mint ezt néhai Hollók Imre,
rozsnyói kanonok, 1844-ben közzé tett remek értekezésében kimutatja.
A bismarckisták püspök-degradáló, egyházi joghatóságot bitorló erőlködéseik tehát, a mily despotikusok szinte
oly nevetségesekés hasztalanok. Mit ? egy kath. püspök, egy
Ledochowszki, Martin, stb. lelkismeret és egyházi fenyíték
dolgában, a szentségek kiszolgáltatását illetőleg, berlini, potsdami stb. profán Ítélőszékek hatóságát ismerje-e el, mely talán merőben junghegel-féle, vagyis minden religiót nélkülöző
emberekből áll? Lehet-e fonákabb észelleniebb valamit képzelni, mintha bár katholikus világiak, de mégis olyanok,
kik bizonyosan némi zavarba jönnének, ha csak az Istennek tiz parancsolatait, vagy az egyházéit kellene elszámlálniok ; vagy plane Bluntschli-féle protestánsok és Lasker-féle
zsidók, illetőséget követelnek, például a szentségek kiszolgáltatását s egyházfegyelmet illetőleg; ők, kik szentségekkel soha sem élnek, az egyház fegyelmét pedig C3ak nevéről
ismerik. Nem kárba veszett fáradság-e a kath. fő- és alpap ságot jövedelmeinek elvétele, fizetésének beszüntetése, ugy nevezett papéheztetés által szolgai hunyászkodásra, vagyis
az egyházi joghatóság átszolgáltatására, saecularisatiójára
kényszeríteni? Mintha Isten nem tudná egyházát statusfizetés nélkül is, (mint például Irlandban) fentartani ?
Ide vonatkoznak a franczia episcopatus gyémántjának,
Bonald bibornoknak, még 1844-ben kibocsátott pásztorlevelében olvasható e szavai : „A mi szavaink, úgymond a tudós bibornok, melyeket az egyházi joghatóság függetlenségének védelmére emeltünk, sem a statussali ingerkedés, sem
általunk nem hajhászott szabadalmak utáni vágy, sem uralkodási viszketegből nem származtak. Avagy abbeli óhajunk,
miszerint az egyház, nativus jogánál fogva az embereket
oda képezze, hogy azok egy jámbor és ajtatos családban
egyesülhessenek, nem egyéb volna részünkről, mint izgató
felszólalás ? A népet arra segiteni, hogy béke s erény uralkodjék lakaiban, oly vétkes visszaélés volna-e hatalmunkkal ? Mintha mi nem is egyébért volnánk püspöki méltósággal felruházva, minthogy a szentek szentében nagy fénynyel megjelenjünk, ama fogadott pásztorokhoz hasonlók,
kiket a próféta néma bálványoknak nevez
Tudjuk, mi
történt elődeinkkel. Olvastuk nyomoruságaik hoszu sorát.
Mi ugyanazon hatalommal vagyunk felruházva, s ha nyomdokaikat követve, mi is nyomort és szegénységet nyernénk
részül, a kegyelem, mely őket nyomoraik türelmében megerősítette, tőlünk sem fog megtagadtatni". (LR. 1844. 286,
287. 1. 1.)
Egyébiránt a kulturharezosok abbeli gyanúsítása,
mintha az egyház törvényhozói függetlensége mellett küzdő
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kath. papság ma Í3, mint atyáink korában, a világi kormányba akarna befolyni, épen oly nevetséges mint igazságtalan. Erre ugyan nincs neki semmi vágyódása, s ha tette valamikor, egyedül azért történt, mivel az akkori társadalom
közbejöttét kérte nemcsak, de követelte is. A lelkek fölötti
kormányról azonban, azok neveléséről, a lelki jogról nem
mondott le soha, nem fog soha lemondani. Tud ugyan egyházunk is módosítások-, időhöz szabott rendeletek s koronkint szigorúbb, vagy engedékenyebbekké vált törvényekről ; de egyedül a változható s Istentől nem örökre és állandóan meghatározott fenyitéki szabályokra nézve. De az
egyházi hatalom függetlensége nem külfenyitéki szabály,
hanem lényeges jog és lelke az egész egyházi szerkezetnek.
Es váljon ezen, a kulturkämpferek által oly galádul
gyanúsított clerus, talán egy másunnan betolakodott, idegen
hatalmasságnak hódoló, gazdag, aristocratiai clerus ? Mi sem
kevésbbé mint ez, és csaknem szégyen a jelen európai társadalom nemességére nézve, hogy tagjai közül a papságnak
oly csekély contingest szolgáltat, mo3t, midőn annak hivatása önfeláldozást kiván és elszántságot; ő, mely oly nagy
számmal szolgáltatott egyéneket akkor, midőn az egyház
még dus volt és hatalmas.
És e papság ellen, mely Europaszerte mind attól megfosztatott, mi hajdani nagyságát é3 hatalmát alkotta, nem
átalnak ma a régi status actáit, például a minapi franczia
kamarákban is, XIV. és XV. Lajos kibocaátványait idézni.
Mintha egy szabad kormány alatt efféle tekintélyeknek helye lehetne. Ok a régi monarchia tekintélyét hozzák fel
ellenünk ; jól van ! állítsák tehát vissza részünkre a régi
monarchiát is; adják vissza a királyi esküt, mely a fejedelmet koronáztatásakor a katholikus vallás fentartására kötelezte. Állítsák ama sok mindent is vissza, mi ama kormányforma alatt a clerusra nézve kedvező volt. Azon időben, például Frankhonban, az egyházi rend egy egész kamarát, az országos rendek elsejét alkotta. Fekvő javakban 80
milliónyi értékkel birt, Francziaország földét kolostorok és
apátságok fedék, az egyháznak statustanácsosai s egyházi
parlament tagjai valának stb.
Miután mindenünket, mivel hajdan birtunk, majdnem
Europaszerte elvették, végre szabadságunktól is meg akarnak fosztani ; miután mindent, mi az előbbi kormányok alatt
ránk nézve dicső és hasznos volt, elkoboztak, kezeinkre fel
akarják a régi békókat is rakni. Ez, jogunk van ezt kimondani, az elnyomás, igazságtalanság, képmutatás telje; azon
képmutatásé, mely mindezt mégis szabadságnak mondja.
Igen, ez csakugyan szabadság ; de a liberalismus szabadsága
az egyháztörvényhozói szabadsága ellen. Valamint Cantu
Caesar szerint, a gallican szabadságok, a franczia királyok
szabadságai voltak a pápa és püspökök ellen". (Cant. Caes.
XVI. köt. 148. s köv. lap.)
(Folyt, köv.)

Az egyházjogi tudorság elnyerését szabályozó lf. rendelet.*)
23562. szám. Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége
m. kir. Helytartótanácsának nevében : A m. kir. tudományegyetem akadémiai tanácsának Pesten. 0 császári és apos*) Többfelől hozzánk érkezett kérdezősködés folytán közöljük. Szerk.

toli királyi Felsége f. évi bőjtelő hó 23-án kelt legmagasabb
elhatározásával a kánonjogtudori szigorlatoknak a pesti
egyetemnél ismét életbeléptetését s ennek folytán a kánonjogtudori czimnek adományozhatását legkegyelmesebben
megengedni méltóztatván, az ekként ismét életbeléptetett
kánonjogtudorság megszerzése iránti föltételek a következő
rendszabályok által állapittatuak meg, ugyanis :
a) A tudorjelölt, ki csak a nagyobb egyházi rendeket
már fölvette, egyházi személy (clericus maiorum ordinum :)
lehet, ki kimutatni tartozik, miszerint az érettségi vizsgát
jó sikerrel bevégezte, s a római s kánonjogbeli előadásokat
annyi óraszámban hallgatta, a mennyiben ezen tantárgyakat az egyetemi jogtanulók hallgatni kötelesek, mely tekintetben az mi különbséget sem tesz, a tudorjelölt az egyházjogi előadásokat akár a hittani, akár a jogi karnál hallgatta légyen.
b) A szigorlatok tárgyait képezik : a római jog, az egyházi jog s az egyházi jog története.
c) A szigorlatok számát illetőleg, liét szigorlat, t. i. egy
a római jogból s egy az egyházjog- s egyházjog történelméből, s mindegyiknek l'A órai tartama állapittatik meg, az
illetők szabad választására hagyatván a rend, melyben a
szigorlatok egymásután következzonek.
d) A vizsgáló bizottmány, melynok tagjai csak katholikus férfiak lehetnek, a jogi kar dékánjának elnöklete alatt
két vizsgálóból állíttatik össze, özek egyike az esztergomi
érsek által rendeltetik, a másik pedig a vizsgálati tárgy és
szakma szerint a római és egyházi jog rangra nézve idősb
rendes tanára leend. Azon esetben, ha a dékán a vizsgálandó
tárgyak egyikének egyedüli szaktanára volna, akkor ennek
kell vizsgálni s helyette az aldékánnak elnökölni. Az elnök,
a vizsgálatok eredményére nézve a többi tanárral egyenjogú
szavazattal bir.
e) A kedvező sikerrel letett szigorlatok után a tudorjelölt, a tudori fok olnyerése végett, az egyházi jogból szabadon választott thema fölött értekezést adand be. Ezen értekezés mindenek előtt a vizsgáló bizottmány azon tagjának,
ki az egyházi jogból vizsgál, adandó át birálat végett, s
ugyanezen tag által birálásával együtt, a bizottmány többi
tagjaihoz utasitandó, mely után a tudori fok adományozása
fölött mind a három vizsgáló szavazásának eredménye fog
határozni.
f) Mielőtt a tudorjelölt tudorrá avattatnék, püspöki bizonyitványnyal tartozik kimutatni, hogy a keresztény k a tholikus hitvallást az úgynevezett tridenti vallás-forma szerint letette.
g) Azon egyházférfiak, kik a kánoni jogtudorságra az
előbbi törvényes gyakorlat szerint megkívántatott szigorlatokat még 1856-ban vagyis a fölfüggesztés ideje előtt tették
le, fölavatási értekezésük helybenhagyása s a hitvallás letétele után tudorokká fölavattathatnak ; végre
h) A szigorlati dijakat illetőleg, ezek minden egyes
szigorlatra, ugy a fölavattatásra is egyenkinti huszonegy o.
é. forintban meghagyatnak, s szokásos módon felosztandók,
mig a tudoroztatási dijak általános szabályozása azokra
nézve is némi változást nem szülend. Miről a tanács a f. évi
böjtmás hó 1-én 3042. sz. a. kelt kegyelmes királyi udvari
rendelvény folytán az 1864-ik évi karácsonhava 15-én 123.
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sz. a. kelt fölterjesztésere vonatkozólag tudomás és további
eljárás végett értesítették.
Kelt Budán a m. kir. Helytartótanácstól 1866. évi
márcziushó 27-én. Jankovich György s. k. Kanics Béla s. k.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, okt. 8. V i l m o s c s á s z á r — V i k t o r k i r á l y . Sok fejedelmi csókolozás ment ez évben végbe, de
még befejezve nincsen, hivatalosan be van jelentve még egy
fejedelmi csókolózás és ölelkezés. Vilmos császár az orthodox (?) protestáns fejedelem és Viktor a hivő (?) katholikus
király néhány nap múlva találkoznak Milanóban, és a .testvér' a ,testvért' átkarolva fogja megcsókolni, a távirda a
benső barátság hirét fogja a világba szétrepiteni, a liberal s
tömeg ujjongva fog örömének kifejezést adni, hogy szent a
béke, sőt már most előre is örvend, előre is hirdeti mily bensőség létezik Európa legújabb császárja és egyik mognagyobbodott királya közt.
Vilmos császár, Viktor király találkozni fognak, valjuk meg, hogy egymáshoz méltó személyiségek találkoznak
bennük; nincsen okuk, miért piruljanak egymás előtt, mindketten ugyanazon hajóbaa eveznek, in eadem damnatione
sunt. Mikor Vilmos császár, de még inkább előbb, midőn
Viktor király lovagias fejedelmünkkel találkozott, az egész
világ bámuló hódolattal tekintett felséges urunk elé, ki az
önmegtagadásuak oly nagylelkű példáját adta ; örült minden
alattvaló, hogy felséges ura nyugodtan tekinthet fejedelmi
testvére szemei közé, kit e nyugodt pillantás mogzavart; az
uj találkozásból hiányzik ez ,érdekes' momentum, nincs mit
szóval, nincs mit tekintettel jelenteni, mire a másik nem
mondhatná : ,medice cura te ipsum'. Vilmos üldözi az egyházat, Viktor e tekintetben nem különbözik tőle. Vilmos beperelteti, elcsukatja, letéteti, száműzeti a papokat, püspököket,
Viktor hasonló módon jár el, csak egy hiányzik : hogy még
a pápát beperelje és hivatalától megfoszsza. Vilmos lefoglaltatja az egyházi javakat, Viktor ezt már régen megtette,
s ha Vilmos száműzte a jezsuitákat és a vele rokon szerzeteket, Viktor 34 éves korukig egyenruhába dugja őket minden különbség nélkül ; amint Vilmos megtiltja a közvetlen
közlekedést a szentszékkel, ugy Viktor életbe léptette a placetum regiumot. Szólhatnak-e egymásnak valamit? tehetnek-e szemrehányást? hiszen mindketten gazdagok az egyházüldözésben és nevök méltó helyet foglal a történelemben a franczia conventé mellett.
Vilmos császár, Viktor király találkozni fognak, a liberálisok örvendenek a találkozásnak, a keresztény állam
hivei szomorkodnak — szomorkodnak, mert e találkozásban
kihivó tüntetését szemlélik az erőszak győzelmének, legalább
egy időre, a jog felett ; mintegy sanctionálva szemlélik a modern állam eljárását az egyház iránt, mert ujjmutatást szemlélnek benne más államokra nézve is, hogy a jog, igazság,
szabadság, tekintély, amennyiben ez az egyházat illeti, más
államok által is épen ugy lábbal tapodtassék, mint lábbal
tapodtatik Olasz- és Poroszországban. Ez nem örvendetes
jelenség a nemzetek számára, mert ahol a jog, igazság és
szabadság az egyház iránt tiszteletben nem tartatik, ott a
nemzetek sem várhatják, hogy a jog, igazság és szabadság
szellemében kormányoztassanak; hol az egyház irányában

az állami kormányok minden korlátot széttörnek, ott nem lesz
többé semmi, mi a polgárokat a kormányi erőszaktól megóvja. A küszöbön álló találkozásnak tehát csak azok örvendhetnek, kik vagy magok sem tartanak tiszteletben semmi
jogot, hanem amint ma készek megtámadni az egyház jogait
és azok megtámadtatásának örvendenek, ugy holnap készek a
fejedelmi jogot is megtámadni; vagy akik azon illusióban élnek,
hogy a modern államok megelégesznek az egyház megaláztatásával, jogainak confiscálásával, a polgári jogokat azonban érintetlenül fogják hagyni, nem gondolva meg, hogy a
felsőbbrendű jog megsértése után, az alsóbbrendünek megsértése nem fog lelkismereti aggályokba ütközni. Az egyház, a társadalom érdekében nem lehot, nem szabad e találkozásnak örvendeni, hanem van ok miatta aggódni és
szomorkodni.
Vilmos császár és Viktor király találkoznak — szomorkodunk e találkozás miatt és mégis biznunk kell, amint
tényleg bizunk az egyház, az emberiség jobb jövőjében. Egy
tényleges császár és tényleges király találkoznak, kik a
modern államelvot a végletekig vinni szándékoznak és bizalmunk mégis egy megrabolt király, egy valóságos Helytartóban központosul. Mint ragyogó csillag a sötét éjben ugy
fénylik előttünk IX. Pius neve és személye a találkozás
alkalmával. A találkozás azt mutatja a világnak, hogy nincs
keresztény társadalmi rend, hogy a ker. elvek többé nem
uralkodnak, hogy jog és igazság helyett erőszak uralkodik,
erőszak fog uralkodni ; e szomorú sötét jövő ellenében ott
látjuk IX. Piust, ott az egyházat fényleni, a Syllabussal, a
vaticáni zsinattal, az encyclikákkal, a számos tiltakozással, melyek biztosítanak, hogy a jövő a mienk, hogy az egyház, mely él, fel fogja támasztani a nem meghalt, csak elalélt koresztény társadalmat, hogy vissza fog térni ismét az
államokba a jog és igazság, hogy a jelen fejedelmi találkozás csak múlékony örömet fog szerezni a liberalismusnak, de
a társadalomnak, a jog és igazság alapján leendő régénératióját megakadályozni nem lesz képes.
Igenis IX. Pius, a modern tévelyek ellen hangoztatott
tiltakozásai, kárhoztatásai a mi reményünk, hogy bár a jogtalanság és erőszak győzelme oly kiáltó modorban tüntettetik is fel, a most hatalmasnak látszó királyok és császárok a
társadalom javára megaláztatnak, elveik megsemmisülnek
és a jog ismét diadalmi napját fogja ünnepelni. Találkozzanak bár tehát Vilmos császár és Viktor király, reményünket feladni nem lehet, nem szabad, hanem bizalmunknak
még inkább erősödni kell, hisz, a sötétségben a fény még
nagyobb erővel lövelli sugarait, Pius nagyságát, elveinek
üdvös voltát Vilmos császár és Viktor király mellett még
jobban kivehetjük.
A
Berlin. , K u l t u r h a r c z i ' s e g y é b ú j s á g o k . A
jámborság s jó erkölcsök e mennyei birodalmában a ,kulturharcz'- nak még korántsincs vége ; de nem csak a hareznak,
hanem az idevonatkozó törvénykezésnek sincs, s az ember
maholnap kénytelen lesz cultusministeriumunknak leleményességét bámulni, mely képes minden esztendőben egy fél
tuczat ,törvényt' kikölteni a katholikusok ellen, 3 még mindig nincs vége! A legújabb ilyetén, készülőben levő törvényjavaslatok, itteni felhivatalosaink szerint egy olyan, mely a
kath. püspöki székek vagyonának ellenőrzését s egy másik,
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mely „az állam főfelügyeleti jogát" valamennyi vallási testület felett ,szabályozandja'. Hogy mi következik ezután,
még nem tudni, de hogy még lesz valami, arról Falk urnák
kimerithetlensége elég biztosítékot nyújt, s ezért nem is fogunk csudálkozni, bármit hozzon is a jövö.
A német császár tehát mégis csak meg fogja látogatni
Victor Emánuelt ; csakhogy, az ausztriai császár ö felsége
példáját követve, nem Rómában, hanem Milanóban. Eddig
ugy hallani, hogy vele lesz Bismarck is. A birodalmi tanácsbeli pótválasztások igen kellemetlen egy órát szereztek a
mi liberálisainknak. Történt ugyanis, hogy Ujost herczeg,
Bismarcknak egyik intimusa, emellett pedig (vagy talán
épen ezért — ?) a Strousberg-féle szédelgéseknek egyik
buzgó részese s következőleg pártfogója, az oppelni (Sziléziában) 3-ik választókerületben már tavai is csak annyi csalárdság s törvényellenesség mellett választatott meg a bir.
tanácsba, hogy megválasztatása nem csak megsemmisíttetett, hanem a választási kir. biztos, valami Ilimmel ur, hivatalosan meg is feddetett. Most volt a második választás.
Újest herczeg, ki ott a legnagyobb birtokos, ugy hogy a választóknak harmadrésze az ő hivatalnokaiból áll, ismét minden kitelhetőt követett el ; választási biztosul ugyanaz a
Himmel rendeltetett, s az eredmény az lön, hogy a herczeg
— 7000 szavazattal megbukott Gratzka plébánosnak 9000-e
ellen ! Ez rettenetes ! Szilézia, mely a Rajnavidék után Poroszországnak leggazdagabb tartománya, s melyet a liberálisok magok — szapora zsidósága miatt a .legintelligensebb'
tartományok közé számítani szoktak ; ez a Szilézia az utóbbi
választások alkalmával majdnem valamennyi eddigi liberális képviselőit elejtette, és helyettök centrumpártiakat küldött a hirodalmi tanácsba; mert hát Gratzka plébános is az !
A .legfelsőbb egyházügyi' tvszéknek nem sokára ismét munkája lesz. A boroszlói és a münsteri püspökök idéztettek ; mindkettő pedig, előreláthatólag „le fog tétetni",
vagyis, félhivatalosainknak legújabb műszava szerint: „hivatalából elbocsáttatni". Méltán kérdi az ember : miért csak
ezek, s miért nem valamennyi püspök ? hisz egyformák mindnyájan. A münsteri ftdő püspök ur, Brinkmann, különben
jelenleg Karlsbadban van, honnan bizony a berlini ,tvszék'
idézése miatt vissza nem térend, hanem cseh földön várandja
annak bölcs Ítéletét, onnan pedig hallomás szerint Rómába
szándékozik. A paderborni püspök ur a németalföldi Limburg tartományában van; Ausemburg gróf jószágán. Különben a zárdáknak feloszlatása s az egyházi vagyonnak elkobzása egyre tart : amely testületeket pedig az állam maga
nem oszlat fel, azok önkényt mennek ; mint például az irgalmas szüzek. Hadd lássák a kulturharczosok ; — sajnáljuk ugyan a szegény népet; de némileg erről is elmondhatni : vexatio dabit intellectum.
Olaszország
Az o l a s z k a t h o l i k u s o k n a k
c o n g r e s s u s a immár befejezve lévén, lapunk számára is
megnyilt a lehetőség, annak keretéhez képest a tárgyalásoknak lehetőleg kimoritő átnézetét adhatni. Az ezidei, tudvalevőleg a második katholikus congressus Florenczben tartatott, s szept. hó 22-én a sz. Gaetano czimü egyházban
ünnepélyes, az érsek, mgre Cecconi által mondott Veni
Sancté-val nyittatott meg, moly után a főpap a számosan
egybegyűlteket fényes szónoklattal üdvözlé. Ezután az ál-

landó bizottság elnöke, Aquaderni tudor szólt, emlitve „menynyi félelem s aggodalom közt nyittatott még tavai az első
congi'essus Velenczében, s mennyi bátor örömmel a mai,
mert a tavaiinak szép eredményei e bátorságot s ezen örömet nagyon is igazolják". E jelenlegi cengres3us főfeladatául
azután a kisebb vidéki s helyi gyűléseknek s bizottságoknak
szervézését, és a közoktatás szabadsága érdekében működő
,lega O'Connel', O'Connel-szövetségnek mindinkábbi terjesztésétjelelte ki.
Ezek után, ugyancsak Aquaderni tudornak indítványára herczeg Salviati (-Borghese) Scipio Rómából, közfelkiáltással jelöltetett ki elnöknek, ki székét rövid, de igen lelkesítő, s valóban nagy lelkesedéssel is fogadtatott beszéddel
elfoglalta. „Szeretetem egyedüli tárgya — mondá többi
közt, az egyház, tevékenységem egyedüli czélja az egyház
dicsőségének előmozdítása. Kerülve a politikai viták szenvedélyességeit, testvérek vagyunk s azok maradunk, jól tudva,
hogy egymásra, egymásnak keresztény felebaráti szeretetére s támogatására számithatunk. Gondoljunk a tavali congressusra, hogy a jelenre nézve tervet s napirendet készíthessünk magunknak. Bármit mondtak legyen is a félénkek,
a tavali congressus dus s gyönyörű gyümölcsét hozott, meglátszott rajta az Isten áldása. Mi voltunk azok, kik tavai
Velenczében a tanszabadság jelszavát kezdtük hangoztatni,
melynek előmozdítására az O'Connel-ligát alapítottuk ; s
midőn abbeli véleményünket fejeztük ki, hogy a municipalis választásokbani részvétel által a hazának s az egyháznak egyaránt fontos szolgálatot teszünk ; legott nagy örömünkre szerencsések voltunk tapasztalni, hogy Olaszhon
katholikusai életképes erélylyel feleltek felszólításunkra. A
hit, a remény s a szeretet gondolata volt az, melynek sugallata alatt a választási urnákhoz léptünk, meglévén győződve,
hogy elfajult utódai lennénk keresztény őseinknek, hahogy
községeink sorsával ne törődnénk. A ma megnyitott congressusban folytatni s tökéletesíteni fogjuk az elsőnek munkáját, fiúi engedelmességgel s alávetéssel főpásztoraink, s a
pásztorok pásztora iránt, bátrak az egyház- s a hazáe'rti
küzdelmekben s következetesek a megejtendő határozatok
keresztülvitelében ".
Ezek ntán a szentatyának egy brevéje olvastatott fel
a congressushoz. Ó szentsége ebben örömét fejezi ki a tavali
congressus felett, s legjobb reményeit a jelen iránt. „Vigyázzatok, mondja többi közt, nehogy hamis testvérek lopódzanak be kőzzétek, azaz olyanok, kik félreismerve a szemünk
előtt álló újításoknak legbensőbb természetét s gonoszvoltát, vagy túlbecsülve saját bölcseségöket azt hiszik, hogy
egyeztethetnek, s a vallásnak dühös megtámadói s annak
hivei közt ilyen vagy amolyan politikai egyezkedés által
képesek lesznek az egyetértést helyreállítani. Messze elűzzétek tehát magatoktól az u. n. „liberális katholicismusnak"
incselkedéseit, mely csak arra való, hogy vagy buzgóságtokat vagy fáradságtaitokat hasztalanná tegye s erőtöket megbénítsa. Továbbá hi ven ragaszkodjatok azon hitvalláshoz,
melyet a mult congressuson letettetek, akkor biztosak lehettek arról, hogy ezen szent szék nézetével tökéletes összhangzatban vagytok, mig mindazok, kik ennek tanaitól eltérnek s saját álmodozásaikat követik, az igazságtól térnek
el. Óhajtjuk, hogy működésieket is a legjobb eredmény kö-

•231

vesse, s arra kiváló szeretetünk sugallatát követve, teljes
szivböl adjuk apostoli áldásunkat.
A ,liberális katholicismus'-tói való ezen ujolagos intés
nem fog feltűnni senkinek, a ki meggondolja, hogy Olaszországnak jelenlegi politikai helyzete magával hozza, miszerint sokan, néha a legjobb akarattal egyezkedési tervezeteken s kísérleteken törik fejüket, a római kérdés megoldása
körül, olyanokon is, melyek legkevésbbé sem képesek az
egyház helyeslését megnyerni. Innen van, hogy a szentatya
ismét s ismét inti hiveit, ne csináljanak fölösleges,sőt veszélyes
terveket oly kérdés megoldása körül, melynek megoldása kizárólagosan az egyházat illeti, s melyek körül az egyesnek
működése legfeljebb abban állhat, hogy a maga körében a
kath. közvéleményt előkészíteni s megerősíteni iparkodik,
hogy igy az elhatározó pillanatban az egyház abban erős s
megbízható támaszt lelhessen.
A pápai brevének felolvasása után, melyet az egybegyűltek állva hallgattak végig, d'Ondes-Reggio báró lépett
a szószékre, Palermóból, kit a gyűlés szűnni nem akaró, zajos üdvkiáltásokkal fogadott, A báró az olasz katholikusoknak legünnepeltebb szónoka, s Róma elfoglalása előtt, midőn
még a katholikus ember is ülhetettt az olasz parlamentben,
ennek egyik kiváló, barát s ellenség által egyfomán tisztelt
diszét képezte. 0 is a pápai iratban emiitett „liberális katholicismus" ellen szólt, s a congressust a tavali nyilatkozatnak
ismétlésére szólitá fel, melyben az mondatott, hogy a congressus katholikus, s semmi egyéb, mint katholikus. Ezután
távirat intéztetett a szentatyához Antonelli bibornok közvetítése által, melyben a congressus tökéletes engedelmességét
fejezte ki. Ezzel, s igen sok Német-, Angol-, Franczia- s
Olaszországból, úgymint Svajcz- s Belgiumból érkezett üdvözlő táviratok felolvasásával végződött az első nyilvános
ülés, melyben vagy 600 tag vett részt. Több olasz püspökön,
a római „Degli interessi cattolici" czimü egyletnek küldöttségén s számos előkelő külföldi vendégen kivül mgre Nardi
is volt jelen ; kiről ajább még egyszer szó lesz. (Folyt, köv.)

IRODALOM.
= „ Die ewigen Wahrheiten der geistlichen Uebungen
des heil. Ignatius von LoyolaVorgetragen
von P. Friedrich
Rinn, Priester der Gesellschaft Jesu. Nach dem Tode des
Verfassers gesammelt und mit einem kurzen Berichte über
dessen Leben herausgegeben von P. Franz Hattler. F. J .
Wien, Sartori. 1875. 2 Bände in 8-o VIII. 528. és V. 338.
Vizet vinnék a Dunába, ha a sz. Ignácz-féle lelkigyakorlatok magasztosságát, hasznos voltát s eredményeit akarnám fejtegetni. Légiója azok száma, akik azt megtették és
még sokkal többen vannak ezeknél, a kik önönmagukon tapasztalták, akik lelki vakságuk- és tehetetlenségüktől e sz.
gyakorlatok által megszabadultak, a kik általuk a szerencsétlenül elvesztett benső, vagyis malasztéletet visszanyerték, Miután azonban mindig érdekes az emberi sziv titkos
éltét tanulmányozni, ily fejtegetés helyett a szives olvasók
közül azokat, a kik előtt a hires és hirbedt Theiner Ágoston munkája, „Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten"
(Mainz, Kupferberg. 1835.) ismeretlen, e mű előszavára bátorkodom utalni, mely érdekes adatot nyújt a sz. Ignácz-féle
gyakorlatok hatályáról. Különben bátran kimondhatni, hogy

ezt mindenki öntapasztalásból ismeri, aki csak egyetlen egyszer is igazán és sz. Ignácz utmutatása szerint e gyakorlatokat megtartotta.
De ez aranykövecske, melyet már III Pál pápa nem
csak approbált, hanem „collaudavit" is, oly rövid, hogy még
az elmélkedésben jártas egyén is annak magyarázatát, bővítését óhajtja. Onnét van, hogy már számtalanon ezt megtették, kisebb nagyobb sikerrel elannyira, hogy egyedül az
ily commentatiók, dilucidatiókból egy kis könyvtárt lehetne
összeállítani.
Ezek közé tartozik ez uj munka is, melynek a j á n lására elégséges volna akár a szerző, akár a kiadó neve.
Mert ez — Hattler Ferencz atya — kivált az asketikus irodalomban már oly jóhángzásu nevet vivott ki magának, miszerint senki sem fogja róla feltenni, hogy középszerű munkát publikálna. És jóllehet Sartori Károly ur által idézett
ama nézetet, mely szerint P. Hattler második Stolz Albán,
épen nem osztom, mivel Stolzban legnagyobb tiszteletem
mellett mégis többször bizonyos vastagságot látok, mely
nem minden kedélyre vonzólag hat, Hattlerban pedig épen
ritka vonzó gyengédséget tapasztalok, a másik nyilatkozatot, miszerint Hattler valóban népiró a szó legkitűnőbb értelmében, és miszerint, aki valamely munkáját olvasni elkezdette, azt le nem toszi, mielőtt bevégezte volna, készséggel aláirom.
Rinn atyát pedig szintén jól ismerjük; mint szónok és
festő, dé kiváltképen mint a sz. gyakorlatok mestere igen
széles körökben, sőt országokban igen nagy nevet vivott volt
ki magának. Tovább mint 20 éven át adott volt ő sz. gyakorlatokat világi s szerzetes papoknak, növendékpapoknak,
apáczáknak, felsőbbkörü világiaknak, de a népnek is. Már
novitius korában különösen behatolt az exercitiumok könyvébe. Mily szorgalommal tanulmányozta legyen azt, mutatja
azon körülmény is, hogy a hires P. Rothanhoz, mint a társaság generálisához irt, váljon miért czimezhette sz. Ignácz
az egyik elmélkedést „de tribus binariis" és nem: „de tribus
generibus".
Vidám, szívélyes, nyájas, inkább szende mint szigorú
jelleme, amely ritka alázatával együtt neki számtalan barátot is szerzett, (ezek között a mostani speieri püspökét, a
tudós Haneberget, a kinek épezért e munka ajálva is vagyon)
különösen képesité a sz. gyakorlatok vezetésére, hisz az e
tekintetben mérvet adó „Directorium" épe tulajdonokat követeli e végre.
P. Rinn azonban nem készité a munkát sajtó alá, hanem ez P. Hattler érdeme, aki erre épen a speieri püspök ő
mltsága által 1871-ben lett felszólítva, s e feladatott kitartó
szorgalommal és bizonyára nagy sikerrel is megoldotta. Ugy
járt azonban el, hogy a bevezetésen s az összeállításon kivül
sajátjából mit sem tett hozzá.
A bevezetés 4 részből áll : az l-ső előadja a munka
történetét; a 2-ik P. Rinn rövid életrajzát; a 3-ik fejtegeti
a modort, melyet a sz. gyakorlatoknál követett, és melynek
a jelen elmélkedések megfelelnek; a 4-ik hoz „lumina" novitii Rinn.
Az igen érdekes életrajzi vázlatból emlitem, hogy ő
Isten tiszteletreméltó szolgájának, Hofbauer Kelemen atyának vezetését élvezte, s hogy Hofbauer képe is Rinn atyá-
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tói való. Nagy előnyt nyújtott neki az exercitansok vezetésében azon körülmény is, hogy ö maga névszerint, hivatása
körül igen sok és hoszu kísértésen és megpróbáltatáson ment
volt keresztül. Meghalt 1866. május 15-én, gutaütés következtében. — A lelki gyakorlatok methodologiájához szól a
3-ik rész, s ez mindazok figyelmét érdemli kiválóan, a kik
ilyenek vezetésére hivatvák. Ezt egészen kellene kiirni.
Rinn atya nem szokta csak a pontokot adni (kivévén este az
első reggeli meditatióra, melyet azonban mindig az egész
megelőző nap „repetitió"-jára szánt) sem hoszu pausákat tartani, hanem formaszerü elmélkedést tartott, olyformán mégis,
hogy az önelmélkedésre bő anyagot nyújtott, nem kivivé
minden gondolatot, hanem gyakran csak utalva azokra ; névszerint pedig az indulatok és feltételekre nézve csak messziről utalt.
Egészen szorosan ragaszkodott sz. Ignácz könyvéhez.
Erről igy szól: Magamnak kell szabályunk szorint évenkint
8 napon át gyakorlatokat tartanom, s ilyenkor szerzetes életem éveinek hoszu során át néhányszor eszembo ötlött: —
ez alkalommal változatosság kedveért a már annyiszor megjárt ut helyett, uj eszmemenetet akarok megpróbálni ; de
mindannyiszor azonnal az első elmélkedések után megéreztem, hogy minél inkább az elődeit természetes Ízlésemhez
képest elkészitém, lelkem tüzetes, lényeges igényei annál
kevésbbé elégíttettek ki — s mihelyt sikerült, komolyan
egyedül Istent s az örökkévalóságot szem előtt tartanom,
gyorsan régen megszokott vezetömköz tértem vissza és sz.
atyám megszokott, egyszerű könyvecskéjét vettem kezembe
azon örvendetes öntudattal, most megint az igazi uton vagyok,
itt találom sebeimre a valódi balzsamot".
Miután ennek folytán kevés változást alkalmazhatott,
ezen ilyformán segített, hogy azon tárgyakat, a melyeket
elővett, egy nagy eszme alá összegyűjtött, s amazokat folyton e szempontból tárgyalta, ilyenek voltak : „Pax vobis" —
„Conformitas voluntatis nostrae cum divina". — „Initium
sapientiae timor Domini" — és hasonlók.
(Vége köv.)

VEGYESEK.
— Az óbudai plébános és a városi hatóság között az
iskola-kérdésben differentiák merültek fel még azon időben,
mikor Buda külön város volt. A differentia némi confliktusig ment a miatt, hogy Brunner plébános ur határozottan
ragaszkodott az óbudai plébániai népiskola katholikus jellegéhez ; a városi hatóság ellenben bizonyságot teendő az ő
nagy szabadelvüségéről, azt erőszakolta, hogy ama népiskola felekezetnélküli népiskolává tétessék. A két főváros
egyesítése után azt gondoltuk, hogy az uj fővárosi tanács
részrehajlatlanabb felfogásnak enged helyet, s az óbudai
lakosság keresztényellenes részének passiójából annyi kedvteléssel rendezett és folytatott hetznek most már vége lesz.
Ugy látszik csalódtunk.
Az egyesült főváros tanácsa a városi patronatus czimén oly változtatásokat határozott a kérdéses népiskolára
nézve, a melyekbe a plébános ur, illetékes egyházi felsőbbségétől eredő meghatalmazás nélkül nem vélt beleegyezhetni. Azt hinné az ember, a fővárosi tanács rájő azon gondolatra, hogy ne Brunner plébánost zaklassa, aki az állásának megfelelő disciplinának tesz eleget, hanem az illetékes
egyházi hatósággal fogja a kérdést rendezni. Nem. Ez nagyon simán menne. S a fővárosi tanács meg akarja mutatni,
hogy ő is van olyan liberális, mint a milyen liberális volt a
quondam budai tanács. Vizsgálatot rendel tehát a plébános
ur ellen, mint a ki a városi hatóság rendelkezéseinek ellene
szegül. Pedig tulajdonképen itt nem is a városi hatóság és a
plébános közt forog fenn a^kérdés; hanem fenforog a patrónus és a plébános között. Es ez roppant különbség.

Az, hogy a fenforgó esetben a patrónus épen a város,
a dolgon nem változtat semmit. A patronusnak általában
nincs joga az egyház sérelmével önakaratulag változtatásokat tenni azokban, a mik a patronatussal egybefüggenek
ugyan, de e mellett a legszorosabb értelemben vett egyházi
ügyet is képeznek. A patrónus és a plébánia közt felmerülő
kérdéseknek megvan az ő illetékes hatóságok, de ez a hatóság nem a patrónus. A fővárosi tanács azonban mindezt
máskép fogja fel. A vizsgálatról szóló tanácsnoki jelentés
folytán tegnap elhatározta a plébániai javadalmak elvonását mindaddig, mig Brunner ur feltétlen engedelmességre
nem hajol a tanács irányában. Az érdemes tanács, ugylátszik, elhatározta, hogy ő megkezdi a kulturharczot Magyarországban. Még csak ennek a hijával vagyunk. Kíváncsian
várjuk, hogyan fog kormányunk a tisztelt városi tanácsnak
a körmére koppantam.
(.M. .4.)
— Egy orosz-amerikai zsidónak Palesztinában viselt
keserves dolgairól valamely német lapban a következőket
olvassuk. Valamely orosz zsidó, ki Amerikában meglehetős
vagyonkára tett volt szert, élte alkonyán Palesztinába vándorolt, s ott Tiberias városában letelepedett, hogy valami
mintagazdászatot alapítván ott, rémitö nyomorult állapotban
sinylödö honfitársainak jó példát adjon, melyet követve idővel talán majd emberséges létre vergődjenék. Eleinte ugy
látszott, hogy törekvését jó eredmény koronázandja ; csakhamar azonban a rabbik összeesküdve az ,ujitó' ellen, fellázították a népet, mely a szerencsétlennek házát megtámadta,
szétrombolta, őt magát pedig a börtönbe hurczolta, hol öt
napig ült, mig végre még a városból is solenniter kibotoztatott. Ezt végre megsokalva az orosz konsul, lépéseket tett a
basánál, ki is a csendháborítók coryphaeusait, köztük néhány rabbit is bezáratott. Ezen merénylet a judaismus majestása ellen nem maradhatott büntetlenül. Izrael fiai ismét
felkerekedtek, a fogházat ostrom alá vették, az ajtókat kifeszítették s ,martyr'-jaikat kiszabadították ; a török hatóság pedig mit sem tehetett, mert fegyveres ereje épen elég
volt arra, hogy az orosz konsulatust hasonló sorstól megóvja. Denique ur a zsidó.
— Grörresnek centenáriumára 1876. jan. 26-án az előkészületek már megtörténnek. Koblenz, szülővárosában rendező bizottság is alakult már.
— Rio Brancót, a nem régen piszkos nyerészkedési
üzelmei miatt lelépésre kényszeritett brazíliai ministerelnököt, ki azonban a kath. püspököket rendre bebörtönöztette,
a hamburgi ,Nagyoriens' tiszteleti tagjává választotta „azon
számos érdemek miatt, melyeket a szabadkőművesség körül szerzett".
— Az orosz kormáuy megengedte, hogy Popiel, plocki
kath. püspök, (megkülönböztetendő a hasonnevű lublinitől, ki
legújabban a schismára tért,) Nowgorodból, hol több év óta
száműzve élt, megyéjébe visszatérhessen. Az orosz hivatalos lapok ebben egyik következményét látják azon baráti
viszonynak, — talán sokat mondó kifejezés is ez — mely a
szentszék s az orosz kormány közt jelenleg fenáll.
— Pozenból jelentik, hogy Szuszczynski volt kanonok s mohilnói plébános, jelenleg ,ókatholikus keresztény',
szept. 16-án, az illető polgármester előtt polgári házasságra
lépett, s néhány nappal későben Baselban az ottani ókatholikus ,plébános', Watterich urnák .egyházi áldását' s megszerezte magának. A pozenmegyei királyi biztos esküvője
napjáu azon örvendetes hirrel lepte meg a boldog párt, hogy
ő felsége kormánya igen szerencsésnek érzi magát, a katholikus ogyházvagyont ily népekre pazarolhatni, s hogy ennél fogva az ex-kanonok urnák eddigi jövedékei ezentúl is
csorbittatlanul folyókká fognak tétetni.
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A philosopMa tanításának fontosságáról
a hittani intézetekben.
(Vége.)

H a valakinek alkalma nyilt olyan intézetben
megfordulni, melyben a pbilosophia a theologiát
megelőzőleg tanittatik, tapasztalhatta, h o g y ott a
theologia mennyivel n a g y o b b figyelemben részesül,
m i n t egyebütt. É s ebben semmi különöst nem találok. Lehetetlen, h o g y érdekkel viseltetnék az ember olyan Studium iránt, melynek sarkalatos fogalmaival nincs tisztában.
T u d o m én azt, h o g y a t. olvasó közönség nincs
arra rászorulva, miszerint én példákkal illustráljam
a most kifejezett gondolat alaposságát, s ha mégis
teszem, az egyenesen az értekezés egysége kedveért
van. A sok közül csak két fogalmat hozok föl, mik
a theologiai kérdéseknél igen g y a k r a n előjönnek.
L e g y e n ilyen p. o. a substantia meg az accidentia.
Arra, h o g y azon theologiai kérdéseket, mikben e
philosophiai fogalmak előkerülnek, jól megértsük,
okvetlenül kivántatik, h o g y először ezen fogalmakkal l e g y ü n k tisztában. Mily n a g y nehézséget szülne
p. o. e kérdés : Quid de accidentibus panis et vini sit
tenendum ? ha a s u b s t a n t i a ' meg az ,accidentia' fog a l m a k a t nem értenők, s igy nem tudnók k i m a g y a rázni, mily alapon k á r h o z t a t á V. Márton Wikleff
következő t a n á t : „Accidentia panis non manent
sine subiecto in eodem sacramento". Ez csak egy a
sok közül. Száz és ezer olyan kifejezés jön elő a
theologiában, miket csakis a philosophia alapos ismeréséből érthetünk meg. S igy nem csudálkozhatunk, ha a fiatal leviták m a n a p nem szeretik a theologiát, miután igen g y a k r a n olyatén kifejezésekre
kellene okoskodásukat alapitaniok, melyek philosophia nélkül nem érthetők meg. Mi tehát ebből

a következés? az, h o g y a philosophiának tanitása
hittani intézeteinkben igen fontos kérdés.
Az általam jelzett második rosznak bővebb
m a g y a r á z á s a a most fölhozottak után majdnem fölöslegessé válik. Arra, h o g y valamely studiumban
alaposságot szerezzünk, a g y a k o r l á s leghatalmasabb
eszköz. A theologiára is áll az, mit Kölcsey általában az alapos és sokoldalú t u d o m á n y megszerzéséről mondott, h o g y arra sok olvasás, még több
gondolkozás, sok egybehasonlitás, még több g y a korlás, s f o g y h a t l a n béketűrés és állandóság k i v á n tatik. A g y a k o r i foglalkozás valamely dologgal
eredményezi, h o g y az mintegy v é r ü n k k é válik,
mely alapigazság ellentétéből per saltum következtetem azt, h o g y azok, kik a theologiával foglalkozni
nem szeretnek, u g y a n csak selejtesen t u d n a k is a
theologiai kérdésekhez hozzászólani ; és ha most
igaz az, h o g y a philosophiában peregrinusságunk
okozza azt, h o g y a theologiával nem szeretünk
foglalkozni ; még i n k á b b igaz az, h o g y a theologiában azért v a g y u n k selejtesek, j á r a t l a n o k , mert nem
foglalkozunk a philosophiával, miből helyes a
következtetés, h o g y a philosophiának tanitása hitintézeteinkben igen fontos.
Valamely tudományszakban a jártasságnak,
alaposságnak legfőbb kritériuma a mikénti magat a r t á s az ellenvetésekkel szemben. Csatában tűnik
ki a k a t o n a ügyessége; az a l a p o s s á g n a k t ű z p r ó b á j a
az ellenvetés. Azt mondottam, h o g y a mostani fiatal
theologusoknál a philosophia t a n u l á s á n a k h i á n y a
leginkább fölismerszik akkor, ha difficultásokkal
ostromoltatnak. N a g y o n természetes. Ma m á r vallási kérdésekről a disputálás n a g y o n nehéz azért,
mert a vitatkozó felek rendesen nem közös alapon
állanak. H i t á g o z a t o k r ó l disputálni olyanokkal, kik
a szentirás v a g y h a g y o m á n y b ó l meritett érvek
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előtt meghajolnak, nem nehéz ; de nehéz olyanokkal,
kik mindent csak az ész világa mellett a k a r n a k
látni. Philosophia nélkül ilyenekkel szemben nem
is mozdulhatunk. De vegyük különösen azt, hogy
manap az ellenvetések egészen más természetűek,
h o g y sem azokra csupán csak a theologiából sujtólag felelhetnénk. Ma ritkán támad már disputálás
]). o. a gratiáról, a szentségek mibenlétéről, mik
tisztán theologikus kérdések ; de annál gyakrabban,
hogy van-e Isten, van e lélek, s halhatatlan-e az ;
van-e morális törvény stb. efféle. H o g y ilyen kérdések érdemlegesen csak a philosophiában tárgyalhatók, az bizonyos; és ha most valaki ezt nem tanulmányozta szorgalmasan, ki e téren az ellenvetések csinnyaival binnyaival nem ismeretes, az az
ellenfél első támadása által legyőzetik. Es igy van
ez a mostani fiatal theologusoknál azért, mert a
philosophia a hittani intézetekben nem taníttatik.
V a n n a k ily philosophico theologicus kérdések az
u. n. theologia fundamentalisban is szellőztetve, de
csak ugy, mint az illető érvelők által kisütött hoszszu philosophiai okoskodások resultatumai. Azt
mondja sz. Ágoston : Si vis magnum exstruere, a
fundamento incipe. Arra, hogy a fiatal hittanhallgató ott a mély argumentálást megértse, de meg
h o g y azt a casusok ezerféle változatosságai közt
mindenkor correctül alkalmazni tudja, arra kérem
kell, bogy ő a dialectica minden izecskéjében otthonos legyen ; hogy pedig erre a theologiának kiterjeszkedni érkezése nincs, az nyilván való dolog.
Burjánként jőnek ki sajtó alól a vallástalan
könyvek, ritka madárként jelenik meg ezek ellenében olykor olykor egy apologia. J ó szerencse, hogy
támogat bennünket a külföld eredeti dolgozatokkal, s mi azokból összeforditgatván egyetmást megfelelhetünk a nálunk is mind gyakoribb liberális
kihivásokra. — Eredetiség, ebben nyilvánul legink á b b a' tudományos előhaladás, de ez távol lesz tőlünk mind addig, m i g mi a szellem leghatalmasabb
fejlesztő, képző elemére nagyobb gondot nem fordítunk. Philosophia ! ez a hatalmas képző erő! Mélységben, a fogalmak helyes logicai összefüggésében
nyilvánul az alapos tudományosság, de a magyar
erre mindaddig szert nem tehet, mig a helyesen,
nem felületesen gondolkozásra megtanitó mestert
n a g y o b b figyelemre nem méltatja. Ez az ügyes mester pedig ismét a philosophia.
H a élne egy sz. Ágoston, egy aquin. sz. Tamás,
hogy többet ne is emlitsek — ők megmondanák,
hogy mily hasznát vették philosophiai tanulmá-

nyaiknak a theologia terén. Ne menjünk annyira,
nézzük csak a jezsuita munkákat, velős azokban
minden egyes gondolat, miért? mert tanulják a
philosophiát. A külföldön nincs hittani intézet,
melyben előlegesen nem tanittatnék a philosophia.
E jó módszert vegyük át tőlük. Ha az én elméleti
okoskodásom a philosophia hasznosságának a theologiához kimutatásáról nem volna meggyőző, kérdezzük meg a szepesi egyházmegyét, váljon k á r a
vagy haszna van e abból, hogy hittani intézetében
a philosophia számára külön cathedra van. Nem
kell attól félni, hogy ennek behozatalával túlságosan hosszú lenne a theologiai cursus. T a r t a n á bár
két évig a philosophia, mégis könnyebben és sokkal
nagyobb eredménynyel lehetne a theologiát elvégezni, mert az itjak a philosophiából megtanulnák,
mint kell a fogalmakkal elbánni, mint kell alaposan gondolkodni, ilyen előkészület mellett pedig a
theologia fele időt, fele munkát igényelne.
Pápay Zs. I.
Részletezések.
XVIII.
Egyházi patristikánk szinte a kérdésessé tett (!) törvényhozói önállóság mellett lép sorompóba. Szent Gelasius
pápa a büszke Anastasius császárnak, ki minden egyházi
dolgokat világi itélöszékéhez akart vonni, ezeket irá : „Felséges császár, két hatalom van, mely a világot kormányozza,
a püspöki szent hatalom és a fejedelmi hatalom. A püspökök hatalma annyival terhesebb, mivel az Isten Ítélőszéke
előtt még a fejedelmekről is fognak számadozni. Tudod legkegyelmesebb fiam, hogy noha felséges állásod téged az
emberek fölé emel, mégis mint keresztény a lelki dolgokban
a püspöki hatalomnak hódolsz, üdvösség dolgában tőlök kérsz
tanácsot; a szentségek vételében s az azokra készületben
alattvalójok vagy inkább mint előljárójok. Tudod, hogy a
lelkiekben te függsz azok Ítéletétől, nem ők a te akaratodtól". (Sz. Gelas, ep. 8. ad Anast. Rom 4. Con.) Midőn pedig a vétke s tévelygése miatt egyházilag kiközösített Acatiust, császári parancscsal vissza akará helyezni az egyház
egységébe, Symmachus pápa hasonló bátorsággal irá neki :
„Hasonlítsuk össze a fejedelem méltóságát a püspökével a
maga körében ; annyira külömböznek egymástól, hogy az
emberi, emez pedig isteni dolgokra ügyel. Te fejedelem a
püspök által megkereszteltettél, szentségekben részeltetel,
imádságaikba ajánlod magadat, áldást reménylesz, feloldozásért könyörögsz. Szóval, te az emberi ügyeket igazgatod,
a püspök a mennyeikről gondoskodik". (Sym. ep. 6. ad
Anast.) II. Gergely pápa pedig Isaurus Leo császárhoz irt
levelében igy nyilatkozik : „Tudod császár, hogy az anyaszentegyház hitágazatait tanítani nem a fejedelmek, hanem
a püspökök dolga".
Leontius, tripolisi püspök Lydiában, Constantius császárnak, ki a püspökök gyülekezetébe ment, az egyház dolgait intézendő, mindnyájok előtt bátran megmondá: „ Csu-
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dálom, bogy egészen más ügyek viselésére rendeltetvén,
olyakat parancsolsz a püspököknek, melyekről rendelkezni
egyedül a püspökökhöz tartozik". (Suidas.) Szent Ambrus,
Auxentius ellen tartott beszédében mondá: „A jó császár az
egyház kebelében van, de nincs az egyház fölött". (N. 36.)
Valentinián császárhoz irt levelében igy nyilatkozik : „Mikor hallottad oh legkegyesebb császár, hogy a hit dolgában
a világiak (laicusok) püspökökről Ítéletet hoztak volna? A
hizelgés már annyira visz-e bennünket, hogy a papi jogról
megfeledkezzünk, s mit Isten nekünk ajándékozott, azt
másra bizhatónak véljük? Ha világinak kell a püspököt
vallásra tanitani, mi következendik ? Tehát a világi vitázzon és határozzon a vallás igazságairól, s a püspök ő rá hallgasson ? A püspök a laicustól tanuljon ? Valóban akár a
szentírást, akár a régi idők történelmét vizsgáljuk, meg kell
vallanunk, hogy a hit dolgában a püspökök szoktak a keresztény fejedelmekről, nem a fejedelmek a püspökökről Ítéletet hozni". (Sz. Ambr. ep. 21. n. 2. et 4.)
Szent Athanasius igy szól: „Kiadott hatalmat a világi comeseknek \z egyházi dolgokban elnökösködni ? Az
egyház végzése mikor kölcsönzé tekintélyét s kötelező erejét a császártól ? S ime uj látvány mutatkozik ; ez az arianus tévelygők találmánya. A császár a palotába viszi által
az egyházi ügyeket, s azok megítélésében elnökösködik ; ez
a Dánieltől megjövendölt pusztaság utálatossága". (Sz. Ath.
in ep. ad solit.) Ammianus Marcellinus szerint, Gonstantius
császár igen beavatkozzék az egyházi dolgokba, amiért is
Osius cordubai püspök, bátor lélekkel figyelmezteté őt a
status- és egyházhatalom körére : „Ne avasd magokat az
egyházi s vallási dolgokba, ne is parancsolj nekünk azokban, hanem inkább tanuljad azokat tőlünk. Rád bizta Isten
a birodalmat, ránk az anyaszentegyházat. Valamint az, ki
uradalmadat tőled el akarja tulajdonítani, vét az isteni rendelés ellen, ugy óvakodjál magadhoz ragadni azt, mi az
egyházé, nehogy nagy bűnbe keveredjél". írva van : „add
meg a császárnak, mi a császáré, Istennek mi az Istené". E
szerint nekünk nem szabad a földön országolni (a statushatalomba avatkozni) neked pedig császár, nem szabad az egyház és vallás dolgaiba hatalmat gyakorolni". (S. Ath. Ibid.)
Szent Ignácz. antiochiai püspök és vértanú, ki az apostolokkal társalkodott, ki szent Péter által szenteltetett fel
püspökké, s mintegy 40 évig kormányzá az antiochiai egyházat, ki Trajánus császár alatt 107-ik év körül Rómában
az oroszlányok körmei közt vérzett el Krisztus hiteért, Rómába utaztában több egyházakhoz leveleket irt, melyekben
főleg azt hangsulyozá, miszerint vallás dolgában egyedül a
püspökök tanitásához s rendeleteikhez alkalmazkodjanak.
Többi közt a philadelphiakhoz : „Valakik Istené s Jézus
Krisztusé, azok a püspökökkel tartanak, vallás dolgában
mindenkor a püspökre hallgatnak". A smyrnaiakhoz pedig:
„A püspök rendelete s akaratja nélkül, senki semmit ne
cselekedjék, azokban, mik az egyházhoz tartoznak. Mindnyájan a püspököt kövessétek, mint Jézus Krisztus az
Atyát. Azt tartsátok igazi törvényes eucharistiának, Urvacsorájának, melyet maga a püspök, vagy más az ő engedelmével szolgáltat ki". (S. Ign. ep. ist. Smyrn. N. 8. ad phylad. n. 3.)
Ne is mondja, a világhirü szabadonczczal, Thiers-rel,

senki, hogy lám Bossuet, világra szóló 4 czíkkeiben, papi
köntösét XIV. Lajos királylyal megosztotta, s ép e gallicanismusával alapitá meg (?) a franczia egyház függetlenségét, szabadságát. Mert (nem is emlitve a hires de Maistret,
Leibniczot, Feneiont és Hurtert) Bossuet gallicanismusának
két hatalmas pártolója, Arnaud és Fleury, több alkalommal
kénytelenittettek megvallani, miszerint a gallicán szabadságok, a franczia egyházra nézve valódi szolgaságok. E sokak,
még papi tekintélyek által is kereken tagadott állitás igazságát, a ,l'Univers' franczia napilap szerint egy szellemdus spanyol főpap classice bevitatja.
„Távol vagyok attól, (úgymond a jeles püspök) hogy
Bossuet eszét s- tudományát kétségbe vonjam, mindazáltal az
apostollal mondom : „bár angyal a mennyekből szállna is alá
e nagy püspök helyett, a kath. vallás ellen, füleimet mégis
betartanám előtte.Az egyház még ily ész által sem hagyja magát elaltatni. Bossuet tudománya nagy vala, azonban ismerünk mi oly határozatokat is, melyeket áthágnia tilos volt.
Az ő összes tudománya sem vala megmérhetlen s ámbátor
Origenes, tudománya tekintetéből annyira becsültetnék,
hogy gyémántos főnek s a tudomány csudájának neveztetnék, mindazáltal e nagy férfiú, szent Ágoston szerint, a keleti tévedések hatalmas előmozdítója lőn. E sajnálkozásra
méltó emberi gyarlóságok példája mellett ki sem találandja
különösnek, hogy én a nagy Bossuetet, minden lángesze
mellett is, XIV. Lajos király zsarnoksága vak eszközének
mondani bátorkodván, azt állitom, hogy azon elvek és tanítások, melyeket pártolt, első okai valának azon megaláztatásnak, mely a franczia egyházon végrehajtatott. Valóban
Bossuet vala szerencsétlenül az, ki a hatalmaskodó fejedelemnek bókolván, a fx-anczia egyházat hanyatlásához közelitteté, s ki azt az ideiglenes kormány önkényére bizván, bármily elkeseredett, s rémítő ellenségnél is jobban megsérté.
Bossuet, bármit mondjanak védői, jellemére nézve félénk
lévén, soha sem birt annyi erővel, hogy a kormánynyal
összeütközhetendett ; sőt tekintélyével a kormányhoz simulván, minden, a kormány emberei által tett követeléseket és
vészteljes ujitáaokat megerősített".
„Ennek következtében a franczia királyok azon ürügy
alatt, mintha az egyházat különösen védnék, egyházi g y ü lekezeteket hivatának össze, a pápai hatalmat országukra
nézve korlátozzák, a pápai pecsétleveleket a parlament által
fogadtatták el, a pápák ügyeit közönséges zsinatokra viteték át, az egyházi hatóságok ügyeit és pereit megvizsgálták, javadalmakat a megyés püspökök befolyása nélkül szolgáltatának ki, s egyházi ujitásokat a pápa helybehagyása
nélkül hozatának be, stb. stb. XI. Kelemen pápa XIV. L a jos királyt figyelmezteté ugyan, hogy az 1682-ik évi újítások idővel veszélyesebb hatással leendenek a királyi hatalomra, mint a sz. székre nézve, de a király szemei fel nem
nyíltak ; valamint a gallicán püspökökéi sem, elvakítva levén
azon fénytől, melyet a meauxi püspöknek (Bossuet) neve
tanaikra árasztott".
„Ez valóban homály Bossuet dicsőségére, ki ahelyett,
hogy magát magas állásához és nagy tudományához képest,
az egyház első védőjének tanúsítaná; ahelyett, hogy elragadó szónoklatát és buzgósága erejét XIV. Lajos király
visszatartására irányozta volna, minden tekintélyét a király

30*

2 3 6
/

kegyelme fentartására, az igazság elhomályozására, s a sz.
szék megzsibbasztására forditá: ekkép az egyházat szent
paizsától megfosztottan hagyván, s azt a trón, sőt a mi roszabb, a parlamentek hübérsége alá helyezvén. Szomorú
sorsa Bossuetnek" ! (,L. Univ.' 1844. aug. 14. 703. sz.) É r dekes még azt is felhozni, hogy Bossuet néhány évekkel
előbb, mint XI. Kelomen pápa emiitett pecsétes levele közrebocsáttatnék, meghalálozott ; azonban még halála előtt
tapasztalá, mily következéseket húzott a kormányi gallicanismus a püspökök gallicanismusából. Pontchartrain korlátnok t. i. Bossuetet magát minden püspöki irományaira,
pásztorlevelei-, rendelései-, határozatai-, parancsai-, fegyeiés szabványaira nézve, a kormányi hittanárok vizsgája s
megbirálása alá vetni szándékozik. Abba én soha meg nem
egyezem, irá Bossuet Noailles bibornokhoz ; ez sérelem minden püspökökre nézve, kiket a kormány az által leigázni
kiván" ! Bossuet szavai nem voltak túlságosak, midőn még
ezt is mondá: „Ugylátszik, mintha most a legérdekesebb
dolgokhoz tartoznék, minket püspököket megalázni" ! (Bos.
lev. Noaill. bib. LRN. 1844. 14. 1.)
Idéztük e meglepőleg tanulságos episódot, mert a számunkra (de akaratunk ellen) összetákolt 27-es bizottság
elaboratuma is nem egyéb, mint a josephinismus jókora adagával föleresztett gallicanismus, magyar kiadásban. Vagyis
a sándorutczai-ház mindenhatósága, kath. egyházunk ellen.
Azért „Videant Consules et senatus populusquo romanus !"
Azaz, a katholikus papok és világiak egyiránt: „sobrii estote
et vigilate !" és addig mig nem késő : „resistite, fortes in
fide". (1. Petr.) Nehogy magyar egyházunk is, mint egykor
a franczia, hatalmi állásának, törvényhozói függetlenségének kárát vallja ! Annál is inkább, mivel kath. egyházunk
méltán követeli, hogy lelkiekben ne akarjanak neki törvényeket szabni emberek, kik hozzá nem tartoznak, kiket övéinek nem vallhat; kik mégis a parlamentaris törvényhozásnak nem ritkán fő tényezői. Hisz e joggal más vallásfelekezetek is birnak ; illik tehát azt a kath. egyháznak is megengedni ; illik megengedni neki, hogy népének nevelési, egyházfegyelmi stb. rendszerét ne protestánsok, ne rationalisták, de ne is hitöket megtagadott katholikusok, pantheisták
stb. irják elébe szabályul. O tanitói, nevelői, törvényhozói
kötelességének teljesítésére kitől sem kérhet felhatalmazást,
mint isteni küldőjétől, Jézustól". (Mát. 28. 19.) Quod erat
demonstrandum.
(Folytatjuk.) Gundy Mihály, esperes.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, okt. 12. Az u l t r a m o n t a n i s m u s v é g v o n a g l á s a . A katholicismusnak minden oldalróli megtámadtatása s az e támadások következtében kivivott látszólagos
győzelme a liberalismusnak, ugylátszik, felhevitöleg hat egyesek agyrendszerére,ekstasisba jönnek. A poroszországi és más
államokban űzött hajtóvadászat a püspökök, papok, és mindaz
ellen a mi katholikum, ugylátszik, exaltáló erővel hat némelyek elméjére, s mig máskülönben a legtermészetesebb eseményekből sem képesek a legközelebb álló következtetéseket levonni, most, hogy a katholicismusról van szó, azonnal
bölcsekké, több, mert prófétákká lesznek és apodictikus
biztossággal megjövendölik az üldöztetésből, örömmel hir-

detik, hogy a katholicismusnak vége, mit ők ugy fejeznek
ki, hogy az ultramontanismus végvonaglásában van.
Nem vagyunk oly önfejűek, hogy a megtörtént tényeket tagadjuk, ki tudhatná, ki érezhetné épen jobban, mint
mi, hogy az ezidöszerint uralkodó liberalismusnak sikerült a
katholicismust oly térről is leszoritani, melyre nézve liberális emberek lucidum intervallumaikban önkényt megvallják,
hogy arra az egyháznak joga van ? Látjuk, halljuk, olvassuk, hogy a liberalismus minden erejét megfeszíti, miszerint eltörülhesse a föld színéről azt a signumot, mely folytonos vádióként áll vele szemben. Tudjuk, hogy a pokoli hatalom szívesen felajánlja tanácsát, segítségét a liberalismusnak, mely az ö gyermeke, hogy a kitűzött terv sikerüljön.
Látjuk az összeesküvést, mely hatalmas lánczként övezi
körül a katholicismust, hogy megfojtsa ; 1— ime mi ezt mind
tudjuk, nem tagadjuk, hanem beismerjük és ámbár próféták
nem vagyunk, e súlyos körülmények közt mégis másképen
hangzik, és ami a fő, be is teljesülend jövendőlésünk.
Az ultramontanismus végvonaglásban sinylik, mondják nekünk. Megbocsátjuk szegényeknek e meggondolatlan szót, megbocsátjuk, mert akik a történelemben Isten
ujját fel nem ismerik, felismerni nem akarják, kik mindenhol csak esetlegességet vélnek láthatni, azok a modern támadásokból, a katholicismusnak tagadhatatlanul több térről történt leszorittatásából máskép nem következtethetnek,
mint hogy a katholicismusnak végideje elkövetkezett; azok
nem elmélkednek az okok felől, melyek miatt Isten néha
megengedi, hogy a katholicismus ne ragyogjon teljes fényében, ezek előtt a katholicismus fényénok hanyatlása annak
végvonaglását, — előttünk, kik a történelemben Isten ujját
felismerjük, kik a Gondviselésben hiszünk, kik az események
okai felől elmélkedünk, e fény hanyatlása közeledtét jelenti
azon időpontnak, midőn a katholicismus ismét teljes fényében fog ragyogni és egész erejével regeneralólag fog a társadalomra hatni.
Az Isten müvére az emberi müvek mértékét alkalmazni nem szabad és a katholicismus a történelem folyamában nem egyszer bebizonyította, hogy isteni mü. Ami a katholicismussal mai nap történik, az, hogy ugy mondjuk, kis
kiadásban nem más, mint ami az ószövetségben történt az
emberiséggel. Az ószövetségben az emberiség elszakadt az
Istentől. Isten hagyta, hogy az emberiség mind mélyebben
sülyedjen, hogy kövesse saját vágyait mind az időpontig!
mig az emberiség önmaga is belátta, hogy a saját maga esze
által alkotott uton, a saját szivevágyának követése mellett
boldogságát el nem érheti és vágyott ogy Megszabadító
után. Ma a liberalismus azon idolum, azon szivvágy, melyért az emberiség jó része elhagyta a katholicismust. Isten
megengedi e hűtlenséget és szakadást, részben, hogy az állhatatosakat próbára tegye, részben pedig azért, hogy a hűtleneket megbüntesse, mert nagyobb büntetés az emberiségre nézve nem lehet, mint ha Isten megengedi, hogy önönmagát fosz.^za meg a katholicismus áldásaitól. Türi Isten ez
elszakadást, hagyja a nemzeteket úszni a liberalismusban,
hagyja, hogy végsorsát hirdessék a katholicismusnak, mig
az emberek egyszer csak be fogják látni, hogy az, a miben
boldogságukat keresték, boldogtalanságukat okozta, mig
csak Istenhez nem fognak folyamodni, hogy adja vissza
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ismét azt, ami egyszer boldogságukat okozta, és ekkor Isten
ez események folyamába potenti manu belenyúl és a liberalismus bámulatára a ,végvonaglásban' fekvő ultramontanismus ismét régi fényében fogja magát a világnak bemutatni. Obumbrari potest, deficere non potest, mondja egy sz.
atya. Azért mondtuk, hogy fénye egyidöre elhalaványulhat
ugyan, de megsemmisülni nem fog, mert Isten müvo.
De eltekintve e körülménytől is, hogy a katholicismus
mint Isten müve nem semmisülhet meg a liberalismus örömére, van még más okunk is, mely e reményt, e biztos tudatot táplálja bennünk, melyet mi e helyen örömmel jegyzünk fel. Bármennyire lássék is a liberalismus szeme előtt
végvonaglásban szenvedni a katholicismus, mi előttünk ugy
tűnik fel, hogy már hajnalodni kezd, és igy a visszaesés
elérte azon pontot, hol a dolgok jelenlegi rendjének már meg
kell fordulni. Nem szabad ugyanis a katholicismus jelenlegi
helyzetének megítélésénél figyelmen kivül hagyni, hogy
már ezidöszerint is fordulat állott be ugy az olasz tartományokban, mint Francziaországban ; ott a választások, itt
a keletkezőben lévő kath. egyetemek oly állapotok bekövetkeztét jelzik előlegesen, melyek egyáltalában nem arról t a núskodnak, mintha az ultramontanismus végvonaglásban
sínylődnék, hanem igenis azt tanúsítják, hogy hasadni kezd
a katholicismus hajnala és az öt megillető helyet, habár talán lassan is, de biztosan ismét el fogja foglalni. Ez ami jövendőlésünk, mit távolról sem azért jegyzünk fel, hogy a
liberális urak jó napjait megkeserítsük, csak hadd örvendjenek ők a semminek ; de feljegyezzük azért, hogy feleinket
megnyugtassuk és figyelmüket a készülőben lévő fordulatra
irányozzuk, mely épen ugy fog elterjedni államról államra,
nemzetről nemzetre, amint elterjedt a liberalismus. A katholicismus, habár sokan eltántorodtak is tőle, habár az állami
életből száműzetett is, mégis él a szivekben, épen ugy, mint
nem szűnik meg a nap nap lenni azért, mert időközzel sötét felhők borítják el; és az idő ismét közéig, midőn a szivekből kitör s nyilvánosságra lép és halálát okozza a liberalismusnak, mely most napjait igen tölti afeletti örömében, hogy az ,ultramontanismus végvonaglásban' sinylik. A
Ó-Hildáról
a fővárosi hatóság s a plébánia h i v a t a l közt f e n f o r g ó c o n f l i c t u s ügyéfa e n a következő hiteles tudósítás közlésére szólittattunk fel :
Minthogy hat hét óta ugyszólva napikérdéssé vált a
fővárosi tanács és az ó-budai plébános közt fenforgó conflictus; és minthogy a t. olvasóközönség részint roszakaratu
elferditésok, részint „liberális" elfogultsággal ejtett ítéletek
által tévútra vezettetik, — hogy az ügy valódi tényállása
körül is tájékozhassa magát, bátorkodom ezennel rövid felvilágosítással szolgálni s óhajtom egyszersmind a „Magyar
Állam" 229. számában megjelent ó-budai tudósítást ez értelemben kiegészíteni, (melyet legutóbbi számunkban a , Vegyesek' alatt hoztunk.)
Egy éve mult annak, hogy a fővárosi tanács, mint
kegyúr az ó-budai plébániához tartozó konyhakertet, nem tudom mily jogezim alatt, mint „a főváros tulajdonát képezőt és
à plébános használatába bocsátottat" (?) közösiskola építésére
akarta lefoglalni. Természetes, hogy e jogbitorlásnak, hivatkozva a plébánia javadalmaiba való beruháztatásom alkalmával a püspök kezeibe letett és a plebáaia javainak sért-

hetetlen fentartása- s védelmozésére vonatkozó eskümre,
ellenszegültem.
Az idén jónak látta a fővárosi tanács engem uj zaklatásoknak kitenni, a mennyiben alig két hó előtt egy
rendeletével, melyben a plébániai épületek fölött világos
szavakkal („A főv. tulajdonát képező plebánia-épület") a
tulajdonjogot magának arrogálja, ezen épületek felelős kezelőjévé (?) (alias házmesterré) kinevezni méltóztatik, fölém
bizonyos izraelitát, Dr. Tatay Adolfot rendelvén a róm.
kath. plébániai épületek felügyelőjéül, kinek is Írásban tartoznám jelenteni, valahányszor a plébániai épületek körül
javítgatások válnának szükségesekké. Nem késtem kötelességszerüleg a főváros mint patronusnak, a birtokjog eme példátlan gunyolásának okmányát főpásztoromhoz ő eminentiája, az esztergomi bibornokérsekhez juttatni, ki is, midőn
kegyes válaszában kimondja, hogy ily jogi tulkapást tűrni
nem lehet, nem szabad, minthogy a kegyúri jog nem foglalja
magában a plébániaépület és egyéb javai körül a birtokjogot, egyszersmind mogigérni méltóztatott, hogy e fontos
ügyet (obiectum hoc gravissimum) magáévá teszi és „ex
professo" saját részéről tárgyalni fogja.
Már most ezek után nem nehéz felérteni, miért a k a dályoztam „felügyelői működésében" dr. Tatayt, a midőn e
czélból az ó-budai róm. kath. plébániaiakban megjelent. De
máskép itélt erről a fővárosi tanács. Sértett tekintélye érzetében meghagyta dr. Tataynak — mikép arról a hírlapokból értesültem — hogy akár karhatalommal is szerezne érvényt a főváros megmásithatlan rendelkezéseinek. Hogy dr.
Tatay még eddig rendőrséggel nem tört a plébániaiakra,
meglehet, hogy minden erőszakoskodás ellen a helyb. t.
kapitánysághoz intézett erélyes óvásomnak köszönhetem,
annyi bizonyos, hogy a főv. tanács vizsgálatot rendolt ellenem, mint aki a fővárosi hatóság rendelkezéseinek ellene
szegültem. T. Alkér tanácsnok ur meg is jelent nálam és a
bibornokérsek imént emiitett válaszából meggyőződhetett s
meggyőződhetik jelentéséből az egész főv. tanács, hogy sem
föpásztorom utasításától el nem állhatok, sem esküszegő
árulást az egyházi s világi jogon alapuló birtokjogon el nem
követhetek. Ha a főv. tanács eljárásomat tekintélyére nézve
sérelmesnek találja, emeljen panaszt az esztergomi bibornokérseknél ; ő eminentiája ez ügyet amugyis magáévá tette,
nem velem áll tehát a főv. tanács, hanem ő főmagasságával szemközt.
A mi a főv. tanács abbeli fenyegetését, illetőleg határozatát illeti, melynél fogva jövedékeim kiszolgáltatását betiltani szándékoznék — ha e hírlapi tudósítás csakugyan
hiteles — erre nézve bátorkodom nohány észrevételt koczkáztatni.
Ugyanis : a fenforgó vitás kérdés t. i., kit illessen tulajdonképen az ó-budai róm. kath. plébániaiak tulajdonjoga,
a patrónus és a plébánia közt merült fel, és amint ezt a
,M. Á: 229. számában helyesen megjegyzi, „a patrónus és a
plébánia közt felmerülő kérdéseknek meg van az ő illetékes
hatóságuk, de ez a hatóság nem a patrónus" — tessék tehát
a főv. tanácsnak, mint patronusnak illetékes biró által szabatni büntetést a „renitens" plébánosra és ne legyen saját
ügyének birája.
Továbbá megjegyzem, hogy a fővárostól mint kegy-
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úrtól jövedékeim nincsenek, a mit a főváros a plébánosnak sem pénzt nem verhet ; tehát — a hiveknek kell mind erről
fizet, az nem egyéb mint a párbér megváltása (relutum), gondoskodniok, egészen mint Amerikában ; s ha Bismarck
az amerikai viszonyoknak nálunk való meghonosítását
mire a főváros mint község szerződésileg kötelezve van.
Egyébiránt, ha a fővárosi tanács a porosz „kenyérko- akarta, meg kell vallani,hogy czélszerü eszközökhez nyúlt;
sár" törvényét nem csak jogtalanul, de még illetékesen sem, csakhogy ő aligha ezt akarta; hanem amint püspökeink,
tehát önhatalmilag rajtam érvényesíteni megkísérlem akarja, ugy népünk hithüsége iránt is a protestáns tájékozatlanság
ám tegye ; de hogy nyomorult esküszegővé s az egyház csalódásaiban élt, s oly viszonyokat remélt talán .májusi'
szentesitett jogainak hitvány árulójává legyek, azt ne várja törvényei által előidézhetni, melyek nem annyira amesoha ! *) Budapest-Ó-Budán, 1875. évi okt. 8. Brunner János. rikaiak, mint inkább chínaiak leendettek, — no de, nem sikeBerlin. , F e k e t e ' v á l a s z t á s o k , p a p i s e g é l y - rült, s tehát ismét csak azt mondhatjuk : prosit !
Néhány vidéki tudósítással is szolgálhatok. Koblenze g y l e t , a k ö l n i é r s e k e s e t e s a t . A katholikus egyházgondnoki s egyháztanácsi választások országszerte a le- ből azt írják, hogy a Görres-ünnepélyre való előkészületek
hető legultramontánabb jelölteket hozzák ezen fontos he- közt valaki azt az igen életrevaló eszmét pendítette meg,
lyekre, mi azt mutatja, hogy a porosz katholikusok, enge- hogy a jubileum napján egy Görres nevéről elnevezendő
delmeskedve püspökeik intésének, az ellenök hozott törvényt katholikus tudós társaságot kellene alapítani ; az eszme
a magok javára s hasznára fordítják. „A választások min- élénk viszhangra talált, további fejlődését figyelemmel fodenütt borzasztóan feketék" irja a democraticus ,Franf. Ztg.' gom kisérni.
s megjegyzendő, hogy az ultramontán többségekkel nem taKölnből a következő épületes hir érkezik : folyó hó 1-én,
lán valani tekintélyes ,szabadelvű' kisebbség áll szemben, reggeli 8 órakor a Gereonutcza, melyben az érseki palota
hanem ezen ultramontán többségek a szónak teljes értelmé- fekszik, igen furcsa látványt nyújtott. Négy rendőrbiztos és
ben óriásiak. Hogy csak néhány példát is felhozzunk, emiit- 20 rendőrkatona kíséretében ott állott a palota előtt a rendjük, miszerint Meschede városkájában az egyházgondnokká őrfőnök, Fischer ur, és bebocsáttani kivánt. Miután a komorválasztott ,fekete' egyén 191 szavazat közül 184-et, az egy- nyik a nyitott ablakból azt tudatta vele, hogy a cultusminister
házi tanács tagjai közül pedig az, aki legkevesebb szavaza- 15 napi halasztást engedett az érseknek a kiköltözésre, (1. a
tot nyert, 285 szavazat közül 259-et kapott, ugy hogy az ReV 23 sz. 184. 1.) egy biztos kíséretében lépett a ház belállami, ó - , páholy- s egyébfaju .katholikusok'-nak törpe sejébe. Itt legott az érsek elé bocsáttatva, ez előtte régebbi tilminoritása amott egész 7, mondd hét, itt pedig 29-et szava- takozását megújította, egyúttal pedig az elhalasztást engezatot tett ki. S ami itt, a porosz birodalom egyik zugában délyező ministeri leiratot mutatta meg neki. Erről tudomást
történt, az fog ismétlődni mindenütt a Rajnától a Vistuláig" t vévén a rendőrfőnök, eltávozott, hogy a tartományi elnökIgaza van a democrata lapnak, s hála Istennek, hogy nek jelentést tegyen ; addig azonban a husz rendőrkatonát
igaza van ! Katholikus népünk, az egyháznak pusztán csak a ház előtt hagyta. Rövid idő múlva azonban visszatérvén,
vagyonára vonatkozó e választásokban is alkalmat lel azon kijelenté az érseknek, miszerint a tartományi elnöknek eddig
igazságnak fényes s félre nem érthető feltüntetésére, misze- ugyan nincs hivatalos tudomása az emiitett ministeri leiratrint nem csak, hogy ellentétben nem áll püspökeivel s pap- ról, mindazonáltal az érseki palotának rendőri lefoglalását
jaival, mint inkább, hogy közte s azok közt, legszentebb ja- egyelőre felfüggeszti. Meglátjuk, mi lesz majd okt. 15-én. —
Olaszország
Az o l a s z
katholikusoknak
vaiért vivott eme keserves, nehéz küzdelemben a legszebb,
legszorosabb egyetértés uralkodik; — Bismarck, Falk et c o n g r e s s u s a. (Folyt.) Magától érthető dolog, hogy az
consortes, a páholynak emez ügyetlen szolgái már is be olasz katholikusoknak nagygyűlése Európa katholikusainak
kezdik látni, hogy bizony nem igy megy ez a dolog, a hogy figyelmét még sokkal nagyobb mérvben veszi igénybe, mint
akármelyik más, hasonirányu gyűlés, azért, mert tárgyaláők akarták ! — prosit ! !
A boroszlómegyei papok közt, a ,Sehles. Ztg.' egyik sainak hátterében, tagadhatlanul mindig ott lappang a római
legujabbi tudósitása szerint, néhány nap óta aláirás nélküli kérdés, mely per eminentiam európai kérdés. Innen magyaemlékirat kering, mely azokat kölcsönös segélyegyletek ala- rázandó azon élénk részvét, mely ama számos, mondhatni :
pítására felhivja. Ezen egyleteknek czélja az lenne, nem tengernyi üdvözlő át- s táviratban nyilvánult, melyek Eucsak a májustörvényileg hivatalvesztett papokon segiteni, rópa minden részéből jöttek, ugy hogy alig van nagyobb
hanem a legújabb ,papéheztetö' törvénynek hatását is pa- város, az Angol- s Oroszországbelieket sem véve ki, mely
ralyzálni. Ha nem hiszszük is, hogy ez emlékirat, mint bi- legalább egyegy távirat által képviselve ne leendett ; hogy
zonyos oldalról hallottuk, magának a hgpüspöknek tollából maga Olaszország a legtöbbet szolgáltatta, az természetes.
származnék, annyi mégis igaz, hogy az figyelemreméltó gon- Egyik táviratban Ledochowski bibornok neve említtetvén
dolatot pendit meg, melyet a papságnak, egyetemben a hí- fel, a jelenlevők egyike szót kért, s azt indítványozta, hogy
vekkel, nemsokára felkarolnia keilend. Az állam mit sem a gyűlés testületileg üdvözölje a hitvallót, mely indítvány
ad többé a papnak, mit sem többé egyházi s cultusczélokra, nagy lelkesedéssel s egyhangúlag elfogadtatott, s legott fomindazonáltal pedig mindezeknek meg kell lenniök, a nép- ganatosíttatott is. Egy másik, Speier városából a congressusnek szüksége van vallásra, vallás pedig papok, templomok, hoz intézett táviratot pedig az a nevezetes sors érte, hogy
cnltus nélkül fen nem álhat, a papnak végre élnie kell, mint azt az olasz távirdai hivatal ki nem szolgáltatta ; alkalmaminden egyéb halandó embernek ; sem a levegőből nem élhet, sint Viktor Emánuelt nagyon megdicsérték benne.
*) Legközelebbi
hozandjuk.

számunkban ezon ügyet még egyszer

szóba
Szerk.

Folytatva a gyűlések s tanácskozások vázlatos rajzát,
jelenthetjük, hogy szeptember 23-án az osztályok általános
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jelentést tettek az összgyülésnél. Igy többi közt az egyleti
ügyekkel foglalkozó osztály a következő indítványokat
tette : Terjesztessék sz. Ferencznek harmadik rende, szerveztesseuek nagyobbszerü bucsujáratok Olaszhonban ; támogattassanak a hitterjesztő s a Jézus sz. gyermekségéi-öl nevezett egyletek. Továbbá hassanak oda a nagygyűlés tagjai, kiki a maga körében, hogy azon kegyeletes szokás, az
Oltáriszentséget, midőn valamely beteghez vitetik, követni,
mennél gyakrabban gyakoroltassák, mely czélból igen ajánlatos lenne, az Oltári szentségről nevezett testvérületet s
más, hasonirányu társulatokat behozni s terjeszteni. Ezen
indítványok kivétel nélkül egyhangúlag elfogadtattak.
Ezután Venturoli tudor igen figyelemreméltó eszmét
pendített meg. Hoszabb beszédben ugyanis inditványozá,
hogy tudományos magánelőadások, magánértekezletek tartassanak azon ifjak számára, kik az anyagelvi államegyetemeket kénytelenek látogatni. Ezen magánértekezletek
ellenméregül szolgálnának bizonyos egyetemi tanárok erkölcsrontó befolyása ellen. Hasonlólag szintén az ifjúság
számára irt tudományos folyóiratoknak megindítását indítványozta, mely mező Olaszországon egészen parlagon hever. Utána a , Veneto cattolico' szerkesztője beszélt, Sacchetti
tudor ; beszélt pedig, fényes, nagzszerü szónoklatban azon uj
fordulatról, melyet a katholikus mozgalom Olaszhonban tett,
amennyiben most már szabadabban, bátrabban, nyíltabban
mer fellépni. A katholikusok fegyvereiről beszélve, többi
közt a ,conciliatorokat' is ostorozta, kik azt hiszik, hogy az
igazság és tévely közt valaha egyezkedés jöhet létre. „ Az
első s még inkább a második congressus meg fogja ezen
conciliator urakat győzni, mondá, arról, hogy mi kemény
harczra készülünk, s nem arra, hogy a forradalom előtt
meghunyászkodjunk. Magasan tartjuk zászlónkat, a keresztet, s mindig csak törvényes fegyverekkel fogunk harczolni,
mint O'Connell". E név említésére szűnni nem akaró ,Evviva' mutatta, mennyire tudja a gyűlés o halhatatlan nevű
férfiúnak érdemeit s irányát méltányolni.
Szept. 24-én hodoló felirat fogadtatott el a szent atyához ; azután Grassi ügyvéd tett jelentést a maga osztálya
nevében, mely a katholikusoknak a nyilvános választásokbani résztvétele felett tanácskozott volt. Az osztály akként
vélekedett, hogy a katholikusoknak kötelessége, minden oly
nyilvános testületbe belépni, s az idevonatkozó választásokban is részt venni, melyből nem valami határozott egyházi
tilalom által kizárvák. Azért legyenek egyértelműek az
illető választásokban, s fogadják el a rájok netalán rótt hivatalokat, ha azok mindjárt talán háládatlanok lennének is.
Elfogadtatott, ugy, mint Paganuzzi, velenczei ügyvéd, s az
egyletügyi osztály másodelőadójának azon indítványa is,
miszerint a congressus állandó bizottságot küldjön ki.
A második osztálynak előadója, Sassoli-Tomha, a kormánynak ama legújabb tervéről tett jelentést, a jótékony
alapítványokat elkobozni ; elhatároztatott, hogy a congressus ezen igazságtalan fosztogatás ellen tiltakozni, s az országban is ellene működni fog. Ciarampi előadó inditványozá, hogy védelem nélküli leányok, elaggott s beteg papok számára menhelyek alapíttassanak. Továbbá Genuában, a sz. Vincze-egylet titkárának vezetése alatt oly egylet alapittassék, mely a kivándorlók lelki s testi javát gon-

dozza. Végre még commendatore Alberi egy uj, nagy, k a tholikus lapnak megalapítását inditványozá.
(Vége köv.)

IRODALOM.
= „Die ewigen Wahrheiten der geistlichen Uebungen
des heil. Ignatius von Loyola". (Folyt.) Minden fölött sürgötte
hogy az exercitansnak magának kell tennie, nem csak szenvedőlegesen magát viselnie. Bár mindenki, aki a lelki gyakorlatok vezetésével megbizatik, mindig szem előtt tartaná,
a mit Rinn atya e feladásról mond.
Egészen sz. Ignácz szellemében tüzetesen különböztet
a Meditatio, Consideratio, Repetitio, Applicatio sensuum és
Contemplatio között. E módszertan olvasása igen tanulságos.
A bevezetés 4-dik része : az „Aphorismák" mutatják
mily szép és eredeti gondolatokat tudott Rinn atya az egyes
igazságokból levonni. Közülük (26 lapon át terjednek) egykettő szolgáljon például.
„Váljon az isteni vigasztalások és megvilágositások
miért tűnnek el oly gyorsan ? Miért vagy oly tunya s száraz
s ízetlen az imában ? Bocsánandó vétkeidért ! Nyitott balzsam-szelencze elpárolog. „Az edény, melynek födele nincsen,
sem felül bekötve nincs, tisztátalan leszen." (Móz. IV. 19.15)
Csak a tiszta szívűek társaloghatnak az Istennel bizalmasan. Oh boldog tisztaságát a szivnek, oh szerencsés szabadságát a léleknek, téged akarlak mindinkább gondozni ;
az legyen most első főteendöm.
Az eszközök erre a következők : reggel rövid ima az
ébredés után : oh bár ma neked vissza ne tessem, pontos lelkiismeret-vizsgálat, az érzékek, a szem és nyelv fékentartása, Isten jelenlétében való járás, a röpimák gyakori használata! Oh Istenem! erősítsd meg, amit bennem műveltél.
A bocsánandó vétkek továbbá meggátolják a mindennapi sz. áldozás gyümölcsét. Kinek kellene már lenned, kicsoda lehetnél már, miután e kenyérrel már annyiszor éltei ?
„Azért van köztetek sok beteg és erőtlen és sokan alusznak".
(I. Kor. 11, 30.)
Az egyedüli fulánk, melylyel a halál szúrhat, a vétek,
ha ezt élteden át letöröd, nincs többé a halálnak, mivel szúrhatna. „Barátom, minek jöttél?" (Máté, 26, 50.) Jézus J ú dást barátjának nevez, hogy őt még barátjává tegye. Gondold meg, miszerint, ha még most is annyi, oly nagy kegyelemben részesülsz, hogy magad azon csudálkozol, jól tudván, hogy vétkeid s még most is tartó tunyaságod és hanyagságodért a bűnbánat és szeretetben inkább elvetést,
vagy legalább szigorú bánásmódot érdemelnél, gondold meg,
miszerint ez veled talán hasonló módon történik, mint J u dással. Barátjának nevez és nyilvánít minden lehető módon,
természetes adományok, malasztok, megvilágositások, megindítások, különös gondviselés által ; — de váljon ez által
igazi baráttá tehet-e, ez szabad akaratodtól függ. Ne szűnjél
tehát, mig te is — nem csak üres szavakkal, hanem tettleg
is barátjának bizonyulsz".
A lélek szórakozottsága vagy a természetes állhatatlanságban fekszik, felületességben, akaratlanságban, a lelkierök szenvedőleges állapotában s a képzelem túlnyomó uralmában — vagy az érzékek féktelenségében, a gondolkozás
szabálytalansága, müveletlenségében vagy a sziv fogságában valami szenvedély vagy idegenszerű óhaj alatt — vagy
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ama tárgyak természetes sokaságában, melyek bennünket v. d. hl. Congregation d. Ablässe in Rom approbirte u. für
ima alatt környeznek. Ebben az érzékek fékezése a legelső". authentisch erklärte Ubersetzung. 2. Ausgabe. Regensburg,
„Némely pap mély sülyedésének okai : rendetlenség Manz 1865. p. 145.)
mindennapi életében, a teendők tulhalmazásából, az imának
elhanyagolása, a testnek elkényesztetése s elpuhitása, emVEGYESEK.
beri dicséret".
— Szomorú sejtelmeink dr. Ballagi A. „Kirándulás
A bevezetés után következnek 8 napi gyakorlatok,
u
Paray-le-Monialba
czimü czikke iránt denique nem voltak
ugy azonban, hogy több rendbeli ily gyakorlatokat lehet
alaptalanok,
amennyiben
a ,Prot. Egyh. s Isk. Lap' 41. száazokból összeállítani. Hoz ugyanis a munka 6 bevezető bemában
a
t.
szerkesztőség
nagy sajnálattal jelenti, hogy e
szédet ; azután minden napon 1—5 reggeli elmélkedést, 2—-8
:
„mert kézirata a nyomczikket
nem
folytathatja,
mert
napalatti meditatiót, 1—3 Consideratiót.
dában eltévedt"
!
Egy-egy elmélkedes terjed 8—15 lapra, egy-egy conHogy legott a lap sarkán felkerestük ezen híres offi,
sideratio 6—12 lapra.
cina
czimét,
melyben ilyenek történhetnek, az természetes!
Ezekre nézve ez áll: „Tolle lege", hogy az olvasó
s
íme
ugy
találtuk,
hogy a "Deutsch ilf.-féle művészeti intébecsükről azonnal meggyőződjék, és „tolle meditare", hogy
zet,
Budapesten,
bálvány-utcza
9. sz." az, mely oly figyelhasznukat élvezze, végre : „tolle et in his exercere" ut remetlen
tud
lenni
saját
főrészvényesei
iránt. Pedig a Deutschnovetur facies terrae.
féle
intézet
különben
igen
jó
hírű;
buzgó
törekvéseiről tanúsAz elmélkedésekben semmi keresettség nincsen, hanem
kodik
az
is,
hogy,
ha
nem
csalódunk,
suo
tempore
még állammegvan az örök változatlan igazság, annak szellemdus fejpapírokat
is
nyomtak
ottan
;
az
igaz,
hogy
szabadalom
néltegetése, mélyen beható felfogása s alkalmazása. Kitűnik belőlük, hogy Rinn atya mily benső életet élt ; és mily alkal- kül, de mégis oly sikerülten, hogy ebbeli működése a közfigyelmet igen hatályos módon fel tudta kelteni ; — s ime épen
masak elmélkedései, most is, ily életre vezetni.
ez az érdekes kézirat veszett e l . . . ! habent sua fata libelliAzért e munkát mindazoknak melegen ajáljuk, a kik
— A bécsi , Vaterland'-unk szerkesztője, Inthal Gásmagányosan tartanak lelkigyakorlatokat, mind azoknak, a
pár szept. 28-án a bécsi esküdtek által „a birtokos osztályok
kik arra hivatvák, hogy ilyeneket másoknak adjanak.
Végre ez alkalmat még egy tévely helyreigazítására elleni lázitás" miatt négy hónapnyi börtönre s 400 ftnyibizakarom felhasználni; sokan ugyanis azt hiszik, hogy bárki tositék-vesztésre ítéltetett. Vétke abban állott, hogy a legnyerhet teljes bucsut, lelki gyakorlatokat tartván. A dolog utóbbi brünni strike alkalmával az általunk is kimerítően
nem igy áll. Hanem e teljes bucsu meg van szorítva időre s ismertetett Liechtenstein herczeg-féle „Über Interessenveraz egyénekre nézve, kiknek vezetése alatt a gyakorlatok tretung" czimü röpirat alapján több czikk jelent meg a laptartatnak. VII-ik Sándor pápa ugyanis (Breve „Cum sicut" ban, mely a munkások védelmére kelvén, ismételten e kife1657. okt. 12.) ily teljes bucsut azoknak engedett, a kik a jezést használta: „Juden und Judengenossen" ; — már most
Jézustársaság valamely házában vagy collegi urnában 8 napon a brünni gyárosoknak legnagyobb része zsidók lévén, kik,
át a sz. Ignácz-féle gyakorlatokat megtartják, (cf. Diertins, amit a ,Krach' alkalmával vesztettek, most a keresztény
munkásból kisajtolni szeretnék, természetes, hogy a fülig elExercit. torn. I, pp. 32, 33.)
zsidósodott bécsi jury, mely Ofenheim-ot felmentette, egy
XIV-ik Benedek pedig azoknak is, (Breve „Quemadkatholikus lapnak szerkesztőjét elitélte; — denique „Judenmodum". 1749. julius 15.) a kik bárcsak 5 (öt) napig és
und Judengenossen" !
bárhol, de mégis a Jézustársaság atyáinak vezérlete alatt
— Az egyesült államok elnöke nem régen alkalmat
végzik. (Maurel, Die Ablässe, p. 175.)
Engedett ugyan XI. Kelemen pápa e gyakorlatok vett magának nyilvános helyen és hivatalosan kijelenteni,
megtartásaért ozenkivül teljes bucsut, („Inter gravissimas". miszerint az alkotmány szerint sem az Uniónak, sem egyik
1710. febr. 1.) de 1-őr csak az egyháziaknak, 2-or, ki e másik külön-államnak nem szabad csak egy dollárt is felegyakorlatokat megtartják, 3-or tiz-tiz napon át, 4-er szorít- kezeti iskolákra fordítani ; az állami iskolákban pedig nem
kozik e bucsu „Italiae tum etiam insularum adjacentium" szabad semmifélo felekezetnek hittanát tanítani ; mert Ameegyháziaira ; 5-ör „in domibus religiosorum societatis Jesu, rikában az államnak örökké elválasztva kell lennie s maseu presbyterorum Congregationis Missionum si adsint, sin radnia az egyháztól. Minthogy az Unió alkotmánya e melminus in alia pia seu regulari domo ab ipsis ordinariis ad id lett tökéletes tan- s iskolaszabadságot nyújt, a katholikusok
designanda et approbanda". (Lucius Ferraris III. c. 9, 18.) ezen elválasztásba belenyugodhattak, mivel saját költségükön mindennemű s rangú iskolát állapíthattak. Legújabban
Emliti Maurel atya XIV. Benedek 2 más brevéjét (1753.
pedig egyes államok költségvetésében a nyilvános iskolákra
márt. 29. és máj. 16.) melyek szerint teljes bucsu engedészánt bizonyos tételek vétettek fel, mi azt mutatja, hogy még
lyeztetik annak, a ki bár csak egy napot is a készületnek a
oly polgárok is, kik az állami, vallásnélküli iskolát nem
halálra szentel, a szentségek fogadása mellett ; de e bucsu csak
használják, kénytelenek arra adózni. Ez ellen a katholikuakkor nyerhető el, ha az illető „az ez ájtatosságokra rendelt
sok néhány államban remonstráltak, sőt a magok iskolái
templomot vagy kápolnát meglátogatja", és továbbá akkor
számára követeltek állami segélyt, hahogy ők kényszerítlegalább ez egy napot a gyakorlatok alatt teljesen e czélra
tetnének az állami iskolákra adózni. Ez a legújabban Amekellene szentelni. A brevét magát nem láttam, mert hozzá
rikában is felmerült iskolai kérdésnek magva, mely kérdésnem juthattam.
nek békés s méltányos megoldása annál kivánatosbnak látAki tehát a fönebbi feltételeket nem teljesiti vagy szik, minthogy egy, legnagyobbrészt bevándorlott német
nem teljesítheti, csak ugy számithat a lelki gyakorlatok al- protestánsokból álló nagy párt minden áron azon van, hogy
kalmával teljes búcsúra, ha azokkal egyéb oly ajtatosságot a ,kulturharcz' itt is megindittassék.
is egybeköt, melylyel teljes bucsu jár ; ez pedig igen könnyű,
elégséges e czélra az ismeretes imát: „En ego o bone et
Kegyeletes adakozások.
dulcissime Jesu" elvégezni és az anyaszentegyházért imádkozni. (cf. Sammlung von Gebeten u. frommen Werken für
Néhai Spiltiner János, nyug. sz. dienesi plébános hawelche die Päpste h. Ablässe verliehen haben. Herausgege- tyakébából a chinai missiók számára . . . . 50 ft.
ben v. Aloisius Prinzivalli. Ubersetzt v. Haringer. Einzige
Ugyanonnan a szentsir őreinek számára. . 50 ft.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Jézus Krisztus személyes jelleme.*)
II. Fej. „A ker. vallás Mlismérveiröl", 103. §.

nyúlt, az Isten a k a r a t á t nevezvén étel- s italának ;
őt megdicsőíteni az emberek előtt volt főfeladata;
ezen égő szeretet s buzgóság Isten iránt ömlik el tanítványaihoz intézett beszédjeiben is, különösen azon,
melyet tartott akkor, midőn a szeretet vacsoráját
evé meg utolsószor velők ; melyhez sem Xenophon
egyszerűsége, sem Pláto kelleme nem hasonlítható.
Senki oly nagy, őszinte s tiszta szeretettel nem k a rolta át az emberiséget, mint Jézus az egész világot
átölelő szive ; szakadatlanul mások boldogitásán f á r a dozott, még isteni erejét is csodáiban u g y tünteti ki,
h o g y egyszersmind a szenvedőkön segitsen ; — nag y o b b dicséretet lehetetlen mondani emberről, mint
Jézusról mond egyik követője: „ k ö r ü l j á r t jóttevén". 2 )

Szent félelem- s áhitatos imával j á r u l o k a világ kezdetétől végzetéig egyetlen, kimondhatlan
fenségü képhez, mely az emberinem üdvére az Istenfia életében f e l t ű n t ; v a j h a csak főbb vonásait
a d h a t n á m , mert az evangelium lapjain olvasható
n a g y s á g b a n emberi, tökéletlen ecset őt nem rajzolh a t j a égi ihletés nélkül ! — Értelem dolgában szak a d a t l a n fönségesség, ő
Bi ki nem h o m á l y b a n
t ü k ö r által, hanem szinről szinre lát, s oly szentséges titkokat hozott a földre, miket fül nem hallott,
sem ember szivébe még alá nem szálltak, a leghatározottabb bizonyossággal hirdetve azokat, minH á r o m éven át szövődik J é z u s nyilvános élete,
den szava a mennyei igazság szava volt. Istenről mely által nem öndicsőségét, hanem csak az emberi
nem u g y beszél, mint szolga, hanem mint fin, vég- nem üdvözitését kereste, hely- s alkalom-különbzéseiről nem mint követ, hanem mint részese azok- ség nélkül szüntelen embertársai tanítása- s felvinak, a l á t h a t l a n világról mint hónáról, honnét csak lágosításával foglalkozott, egész a k á l v á r i a h e g y e n
rövid időre szállt le a bün bilincseiben sinlődő világ történt kimúlásáig ; jótevő szive a kínok közt is femegváltására. Sziv dolgában a megtestesült szere- ledve magát, a körülötte szenvedő emberiségnek állt
tet, evvel lépett a földi életbe, evvel élt, ezt gyil- csak nyitva. A mi a nap a földre, az volt J é z u s az
kolta meg szentséges szivében a világ háládatlan- emberekre nézve: fölkelt, h o g y az igazság fényével
sága. Isten s ember iránti szeretet tündöklik minden a tudatlanság és tévely h o m á l y á b a n tapogatódzószava-, tette-, egész életéből ; ő előképe a szeretet- k a t megvilágítsa ; velők tartózkodott, h o g y a g y e n nek, melyet az emberek előtte még nem ismertek, géket s betegeket édesgető szavaival, elragadó pélazon szeretetnek, mely a testiség és érzékiség lep- dáival az erény szeretete s követésére buzdítsa,
lén s korlátain áthatva, a szellemet szellemekhez edzze; végre letűnt, h o g y a veszélyekkel küzdőkvezeti, mely mindent legyőző ereje t a n u s á g á u l éle- nek s m u n k á b a n f á r a d t a k n a k biztosságot s n y u g a l tét adá. ')
mat készítsen, s igy az igazságnak s erénynek h a t Isteni hivatása magasztos szellemétől áthatva, hatós szentesítést szerezzen, ő ki méltán m o n d á
minden g o n d j a Isten országa megalapítására irá- m a g á t világosság-, ut-, igazság- s életnek ; az ő ténye
maga tanítás, és t a n i t m á n y a tetteiben leli t á m p o n t *) Mutatvány dr. Bita Dezső, m. k. egyetemi tanár
urnák, hittani karunk által az ezidei Horváth-féle alapitvá- j á t , nála szó és tett, eszme és valósítás mindig k a r nyi dijjal koszorúzott ily czimü munkájából: „A ker. vallás öltve járt, egyszerű megjelenése a legragyogóbb
isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyeivel szemben".
2
Ján. 15, 13.
) Apóst. 10, 38.
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ékes szólásu beszéd, személyisége, cselekedetei, szenvedése s halála tanitásának hathatós értelmezése s
legfoganatosabb szentesítése voltak.
Jézus maga az utólérhetlen erény és szentség;
tényleges élete szennynélküli tükrét tekintve, az
erény személyesített példánya ömlik át cselekvősége egész folyamán. Avagy, mely erény nem ragyog ő benne a legtisztább fényben ! az alázatosság t a l á n ? hiszen egész élete a kereszthalálig ennek gyakorlata volt; a szelidség ? óh mily kimélettel
b á n t a még tudatlanokkal, kikben semmi sem volt
az egy kész hódolat, fiúi bizalom- és hűségen kivül
szeretetre méltó, mily kegyesen feddé meg bennök
a gyarlóság, hevesség és hiuvágy hibáit, magát az
áruló Júdást, mily atyailag érzékenyen inté! Ott a
vétekben elmerült, de a mennyei mester lábait a
törödelem könyeivel öntöző Magdolnát veszi pártfogása alá, nem gondolva a képmutatók színlett
botránkozásával ; itt a házasságtörő nőt oldja fel
bűnétől, megpiritva az azt vádoló, de semmivel sem
jobb Írástudókat. Senki nem tanúsított soha ellenei
iránt oly léleknyugalmat s nagyságot, mint Jézus,
midőn kinzóira bocsánatot esdekelt ; nemes magatartása a rágalmazók s vádlók irányában az igazságtalan káromlásokra hallgatással vagy legfölebb
méltóságteljes szóval felelt, távol minden hiu dicsvágytól az őt királynak kiáltó nép kivánata elől
szerényen elvonult, s az ajánlott királyságot nem
fogadta el ; az élet javai, szerencséje s kényelmei után
oly kevéssé sohajtozott, hogy életét is mások bőkezűsége- s lakát mások vendégszeretetétől kellett
várnia, nem levén neki, hova fejét lehajtsa ; ment
minden szigorúbb erény fitogtatásától, valamint a
nemtelen érzékiségtől, részt vőn az ártatlan örömökben, élvezve a társas élet kellemeit s a mennyegzői vigságot is felderité csodatevő erejével; nem
zárkózva magába, nem taszítva vissza a j ó emberek
szívességét s meghallva L á z á r halálát, az emberi nemes érzés jeleit : könyeit nem tarthatá vissza s mint
hazája hű fia nemzete szomorú jövőjén szorongó
szive fölcsordult gyöngyeiben láttatá siralmát, látva
lélekben a város és templomának elpusztult, összeh á n y t romjait, bepillantva a jövőbe, melyben roncsolt falai meredeznek, s fiai sebesülten, vérázottan
világba szaladnak — sirt. Nem kevéssé a fejedelmek s hatalmasak kegyét, valamint ezek megvetésével sem hajhászá a népszerűséget, 3 ) távol levén
minden hizelgés s a bölcselőknél szokásos különczködéstől ; magasztos jelleme leginkább kitűnik szen3

) Mát. 22, 16. Ján. 6, 15.

vedése s halálából, midőn hihetlen, soha nem hallott
béketűrés, határtalan, csüggedni nem tudó nagylelkűségével győzé le a fájdalom keserűségét a nélkül,
hogy stoikusi érzéketlenséget fitogtatott volna. Sem
a roppant vállalat nagyszerűsége, sem a nép megátalkodott hitetlensége, sem az írástudók és farizeusok gonosz ármányai miatt el nem csüggedett,
czélja létesítéséről való teljes hitében nyugodtan
vezeté m u n k á j á t szerencsés végéhez, tömérdek akadályokkal küzdve, mennyei Atyja iránti bizalommal telve s jövendő dicsőségéről bizonyosságba helyezve, égre vetett szemekkel kiáltva: „Atyám a té
kezeidbe ajánlom lelkemet" — ! lehajtá fejét s kiadá lelkét. 4 )
Ez Jézus élete s halála, az emberiség az élet
s szenvedésben, halálban szelíd nagyságú példánya.
A világ története özönéből nem tűnt még fel oly
dicső férfiú, ki soha önérdeke- s kicsinységének nem
mutatta volna árnyoldalait: Jézus volt egyedül
mindenkor magához hiven, szent és magasztos; ő
az istenség jótevőleg felénk lebegő fénysugara, kiben az apostol szerint telje volt, valamint az istenség, u g y a szebb nemesebb emberiségnek is ; ő az
Istenember, a világ megváltója. Igen, az isteni élet
legtisztább, legegyenlőbb folyama, egy hullám sem
merül alá a másik előtt, egy sem borittatik el a másiktól ; benne a tökéletes erényt gyarlóság, a lelki szabadságot fogyatkozás nélkül láthatni, még ellenségei sem birtak bünt lobbantani szemére, s noha
az Írástudók vétkeit a nép szemei előtt leleplezte,
benne mégis hiában keresték a bűnnek csak árnyékát is, azért meré rettenthetlen lélekkel ezeket
kérdezni: „Ki fedd meg engem közületek a bűnr ő l ? " . 5 ) Oly szavak ezek, melyeket utána senki el
nem mondhat magáról, káromlás nélkül. Krisztusban minden erény legtisztább, legtökéletesebb arán y a tündöklik, mely szerint egyik a másik fölött
nem ragyog, s egyik a másik mellett el nem homályosul ; bölcseségét nem zavarta meg a nehezen
okuló nép együgyüsége, sem pedig az Írástudók
cselszövő fogárdos kérdései, mindent egyenességgel,
kétértelműség nélkül tudott megfejteni ; zavar, habozás avagy a homály rejtélyeskedése soha nem tünt
fel feleletein, hallgatóit nem ejté csak egyetlenegyszer sem, a k á r szóval akár tettel kételybe, v a g y
hibába, sem istensége sem küldetéséről ; a mit mond,
épen az a, mi mondandó volt; a mit tesz, épen az,
mit tennie kellett ; alázatosság önelvetés, tekintély
gőg, szelidség tulengedékenység s könnyelműség
ïjLÏÏk. 23, 46. — 5) Ján. 8, 46.
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nélkül szemlélhető benne. Bennünk az erények csak másolatok, benne eredeti példányok ; mieink annyiban szépek s
közelednek többé kevésbbé a fönségeshez, amennyiben az
övéihez hasonlitnak, fáradságba kerülnek, lassan lassan j u tunk azokhoz : övéi vele együtt születtek, mint a nappal a
világosság, sugarai nem nőnek kisebb tökélyről nagyobbra.
A méltóság öntudata kiséri őt mindenütt,viselete, élete minden
jeleneteiben a dologhoz, idő s személyekhez legalkalmasabb,
legnemesebb s mindig azon erkölcsiség eredeti képét fejezi
ki, melyet az emberek közé hozni akart ; ő az erény és tökéletes emberiség eszményképe, kiben a tiszta egyszerű erény
minden hiány nélkül a legfőbb fokban látható, ekként domboritá ki önmagán a tiszta, vétek által meg nem rontott emberi természet tökéletes alakját, még soha sem valósult ily
kimerítő módon az isteni eszme : ámbár örök időkre állíttatott fel a kép, utólérhetlen, mindazáltal végnélküli megközelítésre mindenki elé tartott eszmény, páratlan legfőbb az emberiségben. A bölcsek legbölcsebbje az erény természetét
nyomozva ugy találta, hogy valamint a gonoszak leggi^ioszabbika az volna, ki saját istentelenségét eltudná annyira
palástolni, hogy erényesnek tartassék s ezáltal ama tekintélyt élvezze, melyet az erény kölcsönöz : ugy azt minden
hasonlításon felül a legtökéletesebbnek kell tartanunk, kinek erénye saját tökélyei miatt az emberek irigységét
annyira felkelté, hogy többé védszót mellette nem emel
egyéb, mint öntudata, s miatta az igazságtalanság minden
nemének, még a kereszt gyalázatának is kitétetik.
E csudálatos eszme, melyet egy hajdani bölcs lelkébe
helyezett Isten, Jézusban látszik először valósulni, ki élő s
egyszersmind megtestesült alakját állitá annak szemeink
elé. 6) Ez azon egyedüli erkölcsi nagyság, mely Istenhez
méltó volt, e tekintetben mondá Bossuet : „Váljon nem ugy
látszik-e, hogy az Isten e csodálandó eszmét csak is azért
helyezé egy bölcselő elméjébe, hogy azt saját Fia személyében valósitsa, s az által megmutassa, hogy az igazságnak más dicsősége, nyugalma s boldogsága van, mint a melylyel a földön bírhatunk : megalapitani az igazságot s azt önmagán oly láthatólag megvalósultnak megmutatni, a legnagyobb mű volt, melyet egy ember véghez vihetett, s az Isten
azt oly nagynak találta, hogy azt az annyiszor igért Messias, annak számára tartá fön, ki egyetlen Fiával azonegy
személylyé lőn ; ugyanis mi nagyobbat lehetett egy Isten
számára fentartani, ki e földre leszállt, s mit művelni méltóbb lett volna hozzá, mint hogy abban az erényt egész
tisztaságában mutatá meg nekünk, s azon örök boldogságot,
amelyhez az erényt a legkeményebb szenvedések vezetik. 7 )
„A történet erényes férfiút bir, a bölcsészet szinte dicsekszik néhánynyal, sokat az ékesszólás magasztal, a költészet nem egyet festett le : hanem oly bámulatosan bevégzett jellemet, milyen Jézus Krisztus, még senki sem vázolt,
még a költők ábrándjai sem", 8 ) következőleg neki nem
csak embernek, hanem többnek kellett lennie ; ő nemcsak az
emberek legszentebbike, hanem az Isten saját mása, ő állitotta, hogy Istentől küldetett a világra, benne nem lehet rá
nem ismerni istenségére, ismételve ünnepélyesen isten s viSocrates apud Platon. De Repnb. Lib. VI. — 7 ) Hist, universelle II. part. — 8) Marmontel Leçons s. 1. moral.

lág előtt állította ezt, s ezen állításáért halálra ment, valósággal hitte tehát, hogy Isten.
(Folyt, köv.)

Viszhangok a Nogáll-féle kátékról.
Nagyvárad, okt. 10. 1875,

A ,Bel.'-ban közelebb megjelent czikksorozat ,Nogáll
hátéiról1 fölöttébb alkalmas fokozni az érdeklődést a kérdéses ügy iránt, s aligha fog elhangzani viszhang nélkül országszerte. Ezen érdeklődés jelzésére hadd foglaljon helyet
a ,Rel.' hasábjain egy nyilatkozat, mely Nogáll kátéinak
első (prgvisorius) editiója alkalmából egy holybeli lap, a
,Nagyvárad' tárczájában a szerkesztőség beltagja s főmunkatársa, egy helybeli ügyvéd, Rádl Ödön ur tollából legott
megjelent volt. A nyilatkozat következő :
„(R. O.) A jótékonyságáról nem kevésbbé, mint tudományosságáról általában ismeretes helybeli apátkanonok,
dr. Nogáll János legújabb vallás-irodalmi termékeit küldé
be szerkesztőségünkhöz, melyek négy füzetre osztva következő czimeket viselnek :
I. Elemi Képes-Káté. II. Kis-Káté. III. Közép-Káté az
egyházi szertartások rövid magyarázatáról. IV. Nagy-Káté,
az egyházi történelem rövid előadásával.
E kath. népiskolák számára irt müveket átolvastuk,
mondhatni áttanulmányoztuk nem csekély élvezettel a végre,
hogy egy-két laieus észrevételt koczkáztassunk a müvek
mint helybeli irodalmi termékek értéke felöl. Megteszszük
pedig azokat anélkül, hogy a müvek illetékes bíráiul feltolni
akarnók magunkat, mert a vallástanhoz nem sokat értünk.
Minden tankönyv értéke, bármily tudomány tankönyve
legyen az, szerény paedagogai ismeretünk szerint következő tulajdonságokról van feltételezve :
a) a rendszer és módszer,
b) az alak és
c) a szellem, mely amazokat átlengi, minőségétől.
Ha e három tulajdonságot nevezett műben kutatjuk,
ugy találjuk, hogy a rendszer megfelel a dolog lényegének
teljesen. Ilit, remény, szeretet, — e három erény — azon
szegletkövek, melyeken a keresztény katholikus vallás épülete nyugszik.
A ker. kath. hit tárgya mindaz, a mit Krisztus, mint
az emberiség tanítója tanított s máig tanit egyháza által.
A ker. kath. remény tárgya mindaz, mit Krisztus, mint
az emberi nem főpapja halála által kieszközölt. Tehát a
bűnbocsánat, a malaszt természetfeletti segélye a szentségekben, szentelményekben és az imádságban, s az örök élet
jutalma.
A ker. kath. szeretet tárgya végül mindannak megtartása, amit Jézus, mint az emberiség királya és törvényhozója
megtartani parancsolt.
E háromból indul ki minden, e háromra vezethető
vissza minden, mit a kátékban előadva találunk. Ez a supremum principium a rendszerben ; a ker. vallás Schibolethje :
hinni Istent, Istennek, Istenben, Jézus Krisztus által : remélni
Istenben, Istentől, Jézus Krisztus által; szeretni Istent s
Istenért teremtményeit, és Krisztus által előirt módon.
Ha e rendszert eredetiség nem ajánlja is, ajánlják mégis
katholikus szempontból korunk vallási viszonyai. Tagadhatlanul hitközönyös, önző korunkban, igen zseniális gon-
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dolat volt szerzőtől a ker. vallás létszükségét nevezett módon hangsúlyozni a jövő nemzedék gyenge sarjai előtt: hinni
kell, nem szabad csüggedni, nem szabad az embert az önzés
posványába temetni. E korszükséget, ugylátszik, tartá szem
előtt a tudós és hitbuzgó szerző, midőn az eddig, legalább itt
Magyarországban divatos száraz Káté-renclszcr ellenében a
Canisius-féle rendszert némileg módosítva iparkodik érvényre
juttatni müvében.*)
Kiváló érdeme azonban Nogáll e müvének a módszer
fokozatos ugyazonosságában rejlik egyfelől ; másfelől pedig
az erőteljes széllemben, mely annak minden részletén végig
vonul. Első alatt azon paedagogiai tapintatot értjük, mely
a gyermek emlékező-tehetségét szükség nélkül nem terheli
a tárgy uj formulázása által ott, hol ugyanazon tárgyról
van szó, hanem m e g t a r t j i a már ismeretes alakokat. E takarékosság kitűnő előnye az, hogy több idő marad a tanuló
értelem- és itélőtehetségének kifejtésére.
A szellem alatt .pedig azon mély meggyőződés ihletét
értjük, mely minden egyes tételnek úgyszólván nyomában
van, természetesen arra való számitással, hogy a gyermek
fogékony szivében viszhangra találjon az. Szerzőtől valóban igen helyes tapintat volt oda hatni, hogy a gyermeket
ne csak gondolkozni és itélni tanitsuk ugy, mint Jézus az
egyház által gondolkozik és itél, hanem érezni is ugy, mint
Jézu3 egyháza érez" . . .
„A mü alaki és nyelvtani oldalát tekintve" recensens
„a kérdések alakjait" itt-ott „nehézkeseknek" s némely feleletet hoszasnak talál, mely „árnyoldalok azonban nem homály osithatják el a káték nevezett fényoldalait" és „praktikus hitelemzők kezében könnyen olsimithatók addig is, mig
e bajon segítve lesz". Recensens ezen kifogásain szerző immár
megjelent második, illetőleg definitiv editiójában maga segitett, amennyiben némely kérdéseket csakugyan módositott,
némely feleleteket megröviditett, némely mondatokat egyszerüsitett s az egész munka nyelvezetén annyit, oly szorgossággal csiszolt és simitott, mint az ékszerész, ki gyémántjait aranyba, ezüstbe foglalja. Amely szabályt szerző
„katechetikai különlegességeidben felállított, azt maga nyilvánság „töprenynyel határos" leikismeretességgel követte.
„Méltó a tárgy, mondja szerző, hogy érdekében minden szót
nagy gonddal megválaszszunk, minden mondatot meg-meggyaluljunk, minden pontozatra nagy figyelmet forditsunk. A
tankönyv, melyről értékezésünk szól, szentségtartó ; legyen
a szentségtartó aranyból ezüstből, legyenek jól megköszörülve a gyémántok rajta, ne sajnáljuk tőle a drága gyöngyöket". Annyi tisztán áll, hogy Nogáll kátéi igy készültek.
„Ámde, mondja nagyváradi recenseuse, attól félünk,
hogy — mint az már nálunk történni szokott — bizonyos
nem szép érdékék szikláján az ügy hajója törik majd össze,
mellék kifogások ürügye alatt. Óhajtjuk, hogy ez eset ne
következnék be ; d e . . . . " stb.
Tudtomra eleddig arra senki sem reflectált, hogy Nogáll kátéihoz, jelesül a ,közép-kátéhoz' a szertartások magyarázatját, a ,nagy-kátéhoz' az egyházi történelem rövid
*) A laicus recensens azzal, amit Nogáll rendszeréről Canisiuséra
vonatkozólag mond, nem találja ugyan el az igazat teljesen, de oly meszsze még sem veti el a sulykot, mint egy másik ,szakértő' (? ! !), ki őt
bizonyos ,N. I.'-ban nem kath. irodalomba való chauvinismussal és botrányos vilificatiőval megrohanta.
Közlő.

foglalatját adja járulékul'. Ezen kettős járulék külön füzetekben is megjelent, ára egyenkint 1-5 kr., szerzőnél 50 példány 10 krjával 5 ft. Ezen két füzet maga külön méltatásra
tarthat számot. Szóljon hozzá más is. Részemről csak annyit
mondok, hogy ezen két füzetet tartózkodás nélkül lehet és
tanácsos is volna iskolai használatba venni — ott is, ahol
Nogáll kátéi a, folyó iskolai évre talán már elkéstek. Mindenesetre legjobb mód és alig van más mód, a ker. hitélet,
egyházi szellem és az egyház iránti szent ragaszkodás élesztésére, mint az egyházi szertartások magyarázatja 3 az egyház történelme. Szeretnünk kell az egyházat ! Es ha meg
akarjuk szerettetni a fiatal nemzedékkel az egyházat, vigyük
be iskoláinkba ezt a két füzetet, ismortessük meg vele az
egyház hitéletét és történelmét ! Tolle, l e g e . . .
— CS —

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK,
Pest,
október 14. V i g i 1 a n t i b u s j u r a . BudaPest városa, illetőleg annak nemes tanácsa és a főváros
róm. kath. plébánosai, vagy, hogy correctebben fejezzük ki
magunkat, az ó-budai róm. kath. plébános közt sajátságos
viszony kezd kifejlődni. Napok, sőt hetek óta beszélnek a
lapok e viszony felől, mely kis kiadásban bátran nevezhető
culturkampfnak, a nélkül, hogy jót állhatnánk felőle, miszerint nem lesz kezdete a nagyobb culturkampfnak. T u d juk mindnyájan, hogy már évek előtt nem kis küzdelme
volt, az ó-budai ft. róm. kath. plébános urnák az akkor még
csak budai tanácscsal. E küzdelem befejezve még ma sincsen, sőt mint látszik, ma még élesebb alakban tűnik fel,
mint évek előtt.
Amint mielőttünk az ügy állása ismeretes, az ó-budai
ft. plébános ur, eljárása által minden jók bocsülését vivta
ki magának, mint ki egyházának jogaihoz, esküjéhez hiven,
rendületlenül védte az egyház vagyonát a buda-pesti neme3
városi tanács túlkapásai ellenében. Azt mondhatjuk eljárására, hogy példát nyújtott mindnyájunknak, mikép kötelességünk hasonló körülmények közt, hasonló túlkapások
ellenében eljárnunk, mert egyedül csak hasonló eljárás menthet meg bennünket mindnyájunkat, nehogy egy szép reggelen arra ébredjünk, hogy egyházunk minden iskolájától,
minden plébániájától, egyházi vagyonától meg legyen fosztva
ott, bol a város ,patronusi' jogokat gyakorol. Ó-Buda városának kath. hitközsége ft. Brunner J. plébános ur hithüségének köszönheti, hogy a város nem vett el az egyháztól
még mindent a mivel bir, ami az ő tulajdona ; az ő őrködésének köszönheti, hogy az egyház megtámadott jogai erélyesen megvédettek és fentartattak.
Sok nemes küzdelmébe, fáradozásába került a ft. plébános urnák, hogy az egyház jogait legalább ennyire is biztosítsa, a mennyire azok biztositva vannak és ez ma nem
megy másképen. Támadtatunk és részünkre nem marad hátra
egyéb, mint eskünkhöz hiven az egyház jogát védelmezni,
azt soha fel nem adni, mert az egyszer feladott jogot többé
vissza nem szerezhetjük. Sokan keresték és keresik annak
okát még ma is, miért történik az, hogy Buda-Pesten épen
csak az ó-budai plébánosnak vannak viszályai, épen tulajdonjogi szempontból a buda-pesti városi tanácscsal? a jobb é r zelműek e körülményt a felekezetnélküli állam és város törekvéseiben vélték feltalálhatni, azon culturharczi törekvés-
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ben t. i., mely mint mondják a buda-pesti nemes városi tanácsot is .lelkesíti'. Mi e felfogásnak távolról sem mondunk
ellen. Ismerjük magunk az irányt és nem vélünk tévedni,
ha felteszszük, hogy a többször emiitett nemes tanács, mint
a főváros tanácsa, nem akarja másnak engedni át a babért,
hogy a culturharcz megkezdésére kitűzze a zászlót.
E nézetet mi készséggel elfogadjuk és aláírjuk ; de
őszintén megvallva, nem csudáljuk, be a nemes tanács oly
SZÍVÓS az ó-budai kath. plébánia jogainak megtámadásában ;
nem látunk mi a culturharczi vágy mellett e tényben mást,
mint egyszerű folytatását annak, amit a nemes tanács a
Duna bal, ugy mint jobb partján eddig tett. Nem azt mondjuk, hogy az egyik jogtalanság jogot adott a tanácsnak jogtalanságait folytatni, hanem csak emlékezetbe akarjuk
hozni, hogy a tanácsnak nem első támadása ez az egyház
jogai ellen, hanem hasonlót követett el már ezelőtt is BudaPesten és most a megtört, talán könnyen megtört uton tovább akar haladni. Tudomásunk van ugyanis arról, hogy
a város a Terézvárosban a plebániaház és kert telkén felekezetnélküli iskolát épitett, ahol aztán a plébános és káplánai
részére kegyelemből lakást adott; ugyanez történt a Lipótvárosban is; mindezeket jóval megelőzőleg történt, hogy a
belvárosi plébánia kertje eladatott; a Krisztinavárosban
pedig, a sekrestyés lakása felekezetn^lküli iskolává tétetett.
Szomorúan registráljuk mi e tényeket, mert az mind
ugy annyi seb az egyház jogain, melyeken keresztül most a
város ujabb sebet akar ismét ütni ; annál szomoruabban pedig, mert mind e tények oly csendben hajtattak végro, hogy
sokan épen ebben vélik rejleni az okot, miért bátorkodik a
nemes tanács az ó-budai plébánost oly hevesen megtámadni
és ebben vélik felismerhetni a helyzet nehézségét, melybe az
ó-budai ft. pleb. ur jutott. Mi nem tudjuk, váljon a feltevés
alapos-e s azért Ítéletet nem mondhatunk; de ha csakugyan
minden küzdelem, minden jogos ellenállás nélkül sikerült
volna a városnak az emiitett egyházi birtokhoz jutni, ugy a
következtetést nagyonis helyesnek találnók. Ami ismét csak
azt bizonyítaná, hogy, ha közös védelem biztosítani képes
az egyház vagyonát, ugy a szakadozás az ellenfélnek nagyon megkönnyíti a győzelmet — kivált napjainkban. Mikor is fogunk mi azon meggyőződésre jutni, hogy a közös
ellenfél ellen közösen védelmezzük magunkat ?
?
Pest, okt. 15. E g y t a n f e l ü g y e l ő n y i l a t k o z a t a . A küszöbön lévő tanfelügyelői intézmény rendezése
megszólaltatott egy tanfelügyelőt is ez ügybon. Üdvözöljük
€ téren az ismeretlent, üdvözöljük pedig kétszeresen, mert a
a modern iskolaközösités mohó előhaladásában oly hangot
pendített meg, oly nyilatkozatot tett, mely habár teljesen
az igazságnak nem is felel meg, de ahhoz közel jár is napjainkban már ezt is szives örömmel kell üdvözölnünk, kivált, ha az egy tanfelügyelőtől jön.
Ugyvan, három elem az, melyet a népnevelés legközelebb érdekel, t, i. a család, az egyház és az állam ; e három elem az, melynek befolyását az ismeretlen tanfelügyelő
követeli az iskolában, csakhogy hozzá teszi, hogy e három
elemnek egyenjogunak kell lenni és azt mondja, hogy „hallhatatlan emlékű" Eötvösünk is ezen iskolai alkotmányt tartotta legtökéletesebbnek, s ezen oknál fogva igyekezett a

községnek (érti a családot, a felekezetnek s az államnak) az
oktatás ügyére egyaránt befolyást biztosítani.
Nem tagadjuk, sőt igenis elismerjük, hogy az állam
érdekeit közelről, csaknem oly közelről érdekli az iskola,
mint az egyházat, az iskolából kerülnek ki az egyház, ugy
mint a haza polgárai ; de azt kénytelenek vagyunk tagadni,
hogy az államnak épen oly joga volna az iskolához, mint az
egyháznak. Az állam soha és senkitől nem kapott missiót,
küldetést a tanításhoz, joga az iskolához csakis annyi lehet,
annyi van, hogy őrködjék, miszerint a tanonczok az iskolából mint jó hazafiak kerüljenek ki. Küldetést a tanitáshoz
nem az állam, hanem az ogyház kapott, melynek utján valamint eddig, ugy ezentúl is, és pedig sokkal jobban lehetett
volna az állam érdekei felett őrködni az iskolában, mint az
jelenleg történik.
Az ugyanis kétségbevonhatlan igazság, melyről tények
tanúsítanak, hogy a közös iskola megalapítása által egyáltalában nem az van czélozva, hogy az állam az egyházzal
az iskolában egyenjoguvá tétessék, miut a tanfelügyelő ur
állítja, hanem az állam az egyház fölé emeltessék, és a menynyire csak lehetséges, az utóbbi az iskolából kizárassék. Hiszen maga a közös iskola eszméje is nem egyéb, mint az
állami hatalom túlsúlyának megalapítása az iskolában. Ha
nem ez a czél, ha nem ez a szándék van összekötve a közösiskolával, hogy a modern hitetlen állam kizárja az egyházat az iskolából, ugy mit keresnek egyáltalában a közös
iskolák a világon ? miért történik, hogy az állam irja elő a
tanrendet? miért történik, hogy az állam nevezi ki a tanítókat? miért történik, hogy a hittani órák a legkisebb
számra szoríttatnak, és akkor is oly időben engedtetik meg
a vallási tanitás, midőn már a gyermek a többi tantárgyak
hallgatásában kifáradt ? Egyenjoguság-e ez,vagy nem inkább
hatalmi túlsúly, arra intézve, hogy az egyház befolyása
elnyomassék? Igenis, mi nem látjuk azt, még a tanfelügyelő
ur állítása után indulva sem, mintha Eötvös báró az állam
és egyháznak egyenlő befolyást engedett volna az iskolában,
hanem látjuk az omnipotens állam erőszakoskodását az egyház felett.
De van-e igy, van-e ily módon biztosítva az állami érdek, hogy az egyház befolyása ennyire háttérbe szorittatik
az iskolában? Ezt határozottan tagadjuk. Amily mértékben háttérbe szorittatik az egyház befolyása az iskolában,
a mily mértékben túlsúlyra vergődik ugyanott a hitetlen
állam befolyása, ugyanoly mértékben van koczkára téve az
állam érdeke az iskolában. Tagadják bár, de örökkön örökké igaz marad az, hogy az igazi hazaszeretet csak vallásos
talajon terem meg, csak a vallás lévén képes jellemes, hü
férfiakat nevelni, kiket sem csengő érez, sem semmiféle más
kitüntetés nem képes az igaz útról leterelni. A mai iskola
minderre képtelen, onnan csak olyanok kerülnek ki, kiket
az anyagi érdek képes bármily tettre rá venni, mert a vallásosság hiánya, illetőleg a hitetlenség, melyben neveltetnek, nem nyújt nekik rendithetlen alapot, melyen a csábokkal szemben ingatlanul megállhatnának.
A t. tanfelügyelő ur, nem kételkedünk, hogy e tekintetben gazdag tapasztalattal bír ; ugyan kérjük, érvényesítse
tapasztalatait a kormánykörben, s ha már egyik tanács csal
előállott, hogy a néppel ismertettessék meg a nevelés és okta-
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tás üdvössége és szükségessége, ha elismeri, hogy az egyháznak az állammal legalább is egyenlő joga van az iskolához, hasson oda, hogy legalább ez az egyenjogúság érvényesíttessék és ne nyomassék el az egyház annyira az iskolában, mint az jelenleg töx-ténik, mert különben hasztalan
lesz a tanfelügyelői intézmény rendezése, mit azután nem
csak a tanfelügyelők, hanem maga a haza is keservesen
meg fog siratni.
A
Olaszország
Az o l a s z
katholikusoknak
c o n g r e s s u s a. (Vége.) Üt napi tanácskozás után a congressus szept. 28-án záratott be. Eddigi tudósításainkat folytatva a következőkben az utolsó két napnak történetét adjuk.
A szept. 25-i ülésben először ismét számos üdvözlő
távirat olvastatott fel, mint ez minden ülésben történni szokott ; azután Scolari referált, számos olasz püspöknek szomorú helyzetéről, a hittanulmányoknak a katonai s egyéb
törvénykezés következtébeni csökkentéséről, s végre a káromkodás, Olaszhonban annyira elterjedt szokásáról. Indítványozza, hogy a püspökök eltartásáról a péterfillérhoz hasonló intézmény gondoskodjék, hogy a hittanulók számára
convictusok alapíttassanak, s mig az megtörténhetik, a katholikus hivők arra szólittassanak fel hogy önkénytes adakozások s gyűjtések által a papjelöltekről gondoskodjanak.
A káromkodások ellen egyletek ajánltatnak, melyeknek
tagjai kötelezik magokat, minden szolgát elbocsátani, a ki e
csúnya szokást ismételt intés daczára sem leteszi.
Ezután Cherubini tanár a katonaság vallási állapotáról szól, s az egylet figyelmét azon szomorú körülményre
hivja fel, hogy a katonák életben s halálban gyakran alárendelt, kis tekintélyecskék által vallási kötelmeik teljesítésében gátoltatnak. Indítványozza ennélfogva, hogy Olaszhon valamennyi kath. egylete e helytelenségek eltörlését
kérelmező folyamodványokat intézzen a kormányhoz. Szóba
hozatott továbbá a nőnem vallás-erkölcsi neveltetése, mely
tekintetben a florenczi nőegylet ajánltatott a tagoknak kiváló figyelmébe, mint a melynek példája szerint az országnak egyéb részeiben is hasonló törekvésű egyleteket alapítani kellene. Végre meg határozatba ment, hogy a congressus kápolnát fog épiteni Paray-le-Monialban, s az ima apostolság ajánltatott, mint egyik leghatalmasabb eszköz az
egyház érdekeinek előmozdítására.
Az ugyané napi második ülést Paganuzzi Velenczéből
nyitá meg jeles beszéddel, melyben Olaszország egyházi
állapotait ecsetelte, s azon számos s hoszu küzdelmekről is
szólt, melyeken Olaszhon katholikusainak még keresztül
keilend menniök, s melyekben kiválólag az önfeláldozás
erényére szükségök leszen. Azután indítványok következtek
a szent Vincze- s egyéb jótékony-egyletek, a tanszabadság,
az aq. sz. Tamásról elnevezendő bölcsészeti és orvosi karok
felállítása, az iskolai vallásoktatás s uj, kath. iskolák alapitása ügyében.
Vasárnapon, szept. 26-án általános sz. áldozás volt a
szentatya szándékára az Annunziata templomában ; maga az
áldozás egy óránál tovább tartott. Ezután a congressusnak
zár ülése tartatott, mely különösen látogatott és fényes voltAz e napon is érkezett táviratok közül a berlini centrumpárt
részéről küldött üdvözlet fogadtatott legviharosabb örömmel. Ezután d'Ondes Reggio báró lépett a szószékre, hogy

az iskolának az állam kezeiből való kiszabadításáról beszéljen, s egy ez ügyben a parlamenthez intézendő feliratot
ajánljon a gyűlésnek. „Meg fogjuk-e iskoláink szabadságát
valaha nyerni ?", kérdé többi közt, nagy figyelemmel s tetszéssel fogadott beszédében, s legott ekként feleié is : „Igenis
meg fogjuk nyerni, arról biztositom önöket, ez csak időkérdés. Az igazság a mienk, ellenfeleinknél van az igaztalanság s az ellenmondás, e kettő pedig múlékony. Ellenfeleink
u. n. szabadgondolkozók és materialisták, de a hol a materia, az anyag uralkodik, ott szabadságról szó sem lehet,
mert a szabadság elválaszthatlanul össze van forrva az igazsággal s a joggal". Az általa inditványba hozott felirat e
szavakkal végződik : „Nem kegyelmet kérünk, hanem jogot követelünk".
Utána Pacelli beszélt, a , Voce délia Verità' igazgatója
s a sajtóügyi osztály előadója. Egy alapítandó nagy lapnak,
a múltkor megpendített eszméjét illetőleg ugy vélekedett az
osztály, hogy egyelőre ennél sokkal szükségesebb a nép
számára való kis lapoknak alapítása; miután a jelenleg
fenálló, magasabb rétegeket szem előtt tartó nagy lapok az
ezidőszerinti szükségleteknek tökéletesen megfelelnek. S
ebbon igaza van. Utána Rotelli kanonok a képző művészetekről s Amelli a zenéről értekezik, illetőleg mindkettő tárgyának az egyházhozi, tüzetesen az isteni tisztelethez való viszony ái-ól. Végre Parozzi különös Evvivát kér Jézus társasága
számára, mint a mely mindig az üldöztetés különös privilégiumát élvezi ; e kérést a gyűlés nagy lelkesedéssel teljesiti.
Most a gyűlésnek egy másik fénypontja következett :
mgre Nardi fellépése, ki épen az O'Connell ünnepélyről jővén, az elnök kérelmére behatóan ecseteié utazásait Irhonon,
Angol-, Franczia- s Németországon keresztül, s az ottani
katholikusoknak jelesül szervezett voltukat, tevékenységöket, buzgóságukat s bátorságukat magasztalá. A bebörtönözött német püspökök s papok emlitésére az egész gyűlés e
hangos s hoszan tartó kiáltásokban tör ki: Viva i martiri
di Germania, Viva la cattolica Germania ! Nardi e szavakkal végzi beszédét: „Olasznak s katholikusnak lenni, mindig azonos volt !"
Ezzel a gyűlés is véget ért, s Salviati herczegnek rövid
végszava után az érsek még egyszer éltetve a szentatyát, e
szavakkal bocsátja el a gyűlést: „ Viszontlátásra
Bolognában .'" Ünnepélyes Te Deum képzé e nevezetes gyűlésnek
végmozzanatát ; Isten áldása legyen működése felett s tegye
gyümölcsözővé !
Angolország.
A kormánynak fellépése a
r i t u a l i s m u s e l l e n mindeddig hatálytalannak bizonyult,
a mozgalom maga pedig annyira s oly feltartóztathatlanul
terjed, hogy nem egy angol lap ezen, rájok nézve szomorú
vallomásra kényszeríttetik, miszerint .vallási téren ügyeink
igen roszul állanak'. A ,Public Worship Regulation Act', azaz
azon legújabb törvény, melynek feladata leendett, az anglikán nyilvános isteni tiszteletet rendezni, ebbeli czélját nem
csak hogy el nem érte, hanem a ,bajt' még öregbítette,
amennyiben a ritualisták e törvényt csakúgy nem tartják
meg, mint a magas egyháznak régebbi idevonatkozó rendeleteit sem ; a püspökök az ezen törvény által nekik nyújtott
teljhatalommal azok ellen azért nem mernek élni ; mert jól
tudják, hogy e tekintetben a közvélemény ellenök van, s
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mert a nyilt szakadástól tartanak. Nevezetes, hogy a ritualista mozgalomnak fővezetője még ma is ugyanazon Gladstone, kiben legújabban a katb. egyháznak époly tevékeny,
mint tehetetlen ellensége támadt. Oly ember ő, aki félúton
megállt, nem ugy mint Manning s Newman, kik hasonlólag a ritualismus utján érkeztek az egyedül üdvözítő
egyházba.
Az anglikán püspökök tehát tétlenül nézik az áradat
folytonos növekedését. Naponkinti eset, hogy egyik másik
pap felmondja nekik e téren az engedelmességet, s félelem s
tartózkodás nélkül kezd a hivatalos államvallás ellen szónokolni, s a ,magas egyház' ellen, melynek, mint jól mondják, nincs joga, a hivőket kötelező törvényeket alkotni.
Ugyanezek a templomban oly rituálét használnak, mely minden lényeges pontokban azonos a katholikussal, ugy hogy
az ember, ha csak a külsőségeket nézné, gyakran azt hihetné, hogy katholikus templomban van.
Az anglikán püspökök igen szerencsétlen lépést tettek,
midőn a ritualismus ellen a kormányhoz, a világi hatalomhoz fordultak támogatás- s segélyért ; ez által csak gyengeségüket árulták el, ellenségeiknek számát öregbítették, bátorságukat fokozták, s a ,romanismus' tekintélyét emelék. A
mint fentebb mondók, Gladstone az, ki a ritualismus élén
áll, s az ő magatartásától sok függ ; csakhogy ismeretes antikatholikus velleitásai e téren azt eredményezték, hogy legújabban kissé tartózkodólag kezd fellépni ; azonban az áramlat oly erős, hogy azt feltartóztatni Gladstonenak sem sikerülend, ha mindjárt azon nem szokatlan cselhez folyamodnék is, hogy mint v a l a m e l y forradalom vezére azt a .reactio',
itt az anglikán egyház érdekében vezérelje, azaz megbénitsa,
elárulja ; ha nem akar előre menni, nem sokára azon veendi
észre magát, hogy sodortatik ; mert a ritualismusnak is van
missiója s azt teljesítenie kell.
Oroszország.
A szentszék s Oroszország
k ö z t i j ó e g y e t é r t é s ez utóbbinak részéről meg sem
látszik oly mélynek s őszintének lenni, mint sokan, még a
katholikus lapok közt is hitték, inkább jámbor óhajtásaikat
követve, mint a tényleges állapotokat tartva szem előtt ; sőt
midőn a lengyel katholikus lapok ezévi februárius hóban a
czár állítólagos concessióinak első hírére az orosz kormánynak már annyiszor tapasztalt graeca fides-ét emlegették, sokan ugy vélekedtek, hogy ez csak a lengyeleknek szokott s
-eléggé okadatolt ellenszenvé az oroszok ellen s semmi egyéb.
Ezen concossiókhoz akkor annak kijelentése is tartozott, hogy a szentpétervári u. n. ,kath. collegium'-nak működése épen csak az anyagiak elintézésére fog szorittatni, mig
legújabban nyilvánvaló tények azt bizonyítják, hogy a
czár kormányának esze ágában sincs e megszorítást valóban foganatosítani is, s a collegium ma csak az, csak ugy
beszél s cselekszik, mint ezelőtt hat hónappal. Igy legujabbi
rendeletei egyes, mindkét szertartásbeli kath. püspökökhez ezen szavakkal kezdődnek: „A szentpétervári rómaikatholikus collegium meghagyja N. N. alája rendelt püspöknek", sat.; — szóval, a mai orosz kormány époly kevéssé
szándékozik a szentszéknek adott szavát megtartani, mint
akármelyik volt orosz minister, czár vagy fejedelem, elkezdve a kegyetlen Ivántól, ki Possewint, a pápai küldöt-

tet oly ravaszul megcsalta, egészen Gortsakoff herczegig, kinek tetteit van .szerencsénk' szemlélhetni.
De hát mit is akart az orosz kormány ezen legújabb
hazug Ígéretei által elérni ? Ezt igen könnyű eltalálni, engedélyt akart a szentszéktől kicsalni olyasmire, mi már régen szive fővágyát képezi: arra t. i. hogy a katholikus isteni tiszteletben az orosz nyelv hozassék be. Ez egy hatalmas lépés lenne katholikus alattvalóinak a schismára való
átcsábítására, illetőleg átkényszeritésére. A szentszék, midőn ezen kérelem első izben intéztetett hozzá, okadatolt véleményt kívánt két orosz származású jezsuita atyától : Martinow és Gagarin atyáktól ; e vélemény természetesen tagadólagosan formuláztatott s igy e téreni engedélyről szó sem lehet. Róma engedményeiben a lehetőség határáig ment, hogy
a lengyelhoni, keményen üldözött kath. egyház sorsán némileg lendítsen ; de már tovább nem mehet ; tegyenek az
üldözök bármit; — a boszu Istené !
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 26. A kőszálra épített egyház 18 század óta rendületlenül áll és az idők végeiglen állni fog, „non movebitur
in aeternum". Az eretnekségek, melyek 18 század óta megmegujulnak, hasonlóan a várfalakról leomló vakolat, vagy
kisebb-nagyobb kövekhez, ott hevernek a szikla közelében
mohosodva, porladozva várván az időt, midőn a nagy építésznek ismét tetszeni fog egy-egy lehullott követ felemelni
s régi helyére visszailleszteni
1874. elején Káliét-Alumara községben, két órányira Mardintói, a szyrus patriárka
székhelyétől hat jacobita család mondott le tévelyéről, visszatérvén a r. k. egyház kebelébe. Ugyanezen időben Dom Vazul, Orfa községben 20 örmény jacobita családot téritett meg.
Hasonlóképen Eufrát melletti Bierézsik községben 45 család
lett róm. katholikussá. — 1874. szept. 6. Bénébil egy egész
monophysita falu tért vissza az elhagyott ősegyház kebelébe.
Az 500 és néhány lélek közöl csakis a pap maradt jacobita, ki aztán távozott is a községből, helyet engedvén a katholikus lelkésznek. — Végre ugyanazon évi november
5-ikén még egy más szyr falu, t. i. a 250 lelket számláló
Ibramié is elhagyá a jacobita eretnekséget és újra felvevé a
r. kath. hitet. Nem kis vigasztalás ez az ókatholikusoknak
elszakadásaért.
27. A jubileumi ajtatosságnak egyik örvendetes következményét jelzi egy f. é. május 5. kelt konstantinápolyi levél, melyben érinti a levelező, hogy a kupelianisták vagy is
az uj örmény szakadárok közt viszályok törtek ki, melyeknek eredményük maholnap az egész schisma megszűnése lehet. Ezúttal egyszersmint értesít levelező a megtartott jubileumi ajtatosságról s főleg ennek tulajdonítja, hogy 250 ugy
nevezett ókatholikus örmény visszatért a római katholikus
egyház kebelébe.
(Folyt, köv.)

IRODALOM.
© Az egri ,Elemi Tanügy1 29. száma nyilatkozatot hoz
,a Icáté-ügyhen' ngos dr. Mayrhofer József győri prépost-kanonok úrtól, melyben nyilatkozó kijelenti, hogy régebben
tervezett, általunk is az ,Értesítő1 5. számában jelzett hitelemzési munkáját egyelőre, tekintve a káté-reform ügyében
legújabban közbejött élénk mozgalmat, nem adandja ki,
nehogy azon veszélynek tegye ki magát, hogy munkájának
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még bevégezte előtt „alula a gyékény, vagyis annak alapja,
az eddigi káté országszerte elrántatnék".
Ezen okadatolást tökéletesen értjük s méltányoljuk ;
mindazonáltal sajnáljuk, bogy hittani irodalmunk oly becses
munkától fosztatott meg, mint a minő Mayrhofer ő ngaé bizonyára leendett.
-f- A szorgalmas ,Hunyadi Mátyás'-nak két ujabb kiadványa fekszik előttünk. Az egyik Farkas Sándor esztergomi leánytanodai hitelemzö urnák „A tékozló fiu, vagy hitelemző tanítások az első sz. gyónáshoz járuló gyermekek
számára" czimü müvecskéje, melyet lapunk is már ismételten jelzett, s mely most egy 60 lapnyi csinos füzetben megjelent; a másiknak pedig czime ez: „A házasság és ennek
polgáriasitása természettudományi és jogi szempontból tekintve", irta Erdélyi Ferencz, veszprémmegyei sámsoni plébános ur. Ez utóbbi munka mint a ,Magyar Állam'-nak melléklete jelent meg. Mindkettőre legközelebb visszatérünk.

Előfizetési

felhívás

ILY CZIMÜ MUNKÁRA :

A K E R E S Z T É N Y YÁ L L Á S I S T E N I E R E D E T E
ÉS SZÜKSÉGES VOLTA KORUNK TÉVELYEIVEL SZEMBEN.
IRTA:

Dr. BITA DEZSŐ,
pannonhalmi szent benedekrendü áldozár s egyetemi ny. r. tanár.

A budapesti m. k. egyetem hittudományi kara által
féle dijjal koszorúzott pályamű.

Ilorváth-

A m á r f. é. november 20-kán sajtó alól kikerülő, 30 — 31 n a g y nyolczadrét ivnyi m u n k a előfizetési á r a : 2 frt. Az előfizetési pénzeket hozzám
kérem küldetni (Pest, kis-salétrom-utcza 1019. sz.
v a g y : az egyetemi épületbe.) Előfizetésre legalkalmasabbak a póstai u t a l v á n y o k v a g y levelező lapok.
Tiz példány u t á n egy tiszteletpéldánynyal kedves
kedem. Esedezem, ha t. előfizetőim az összeget legalább november végéig beküldeni m é l t ó z t a t n á n a k .
A kik utánvétellel k i v á n n á k megküldetni, szintén
szivesen veszem s teljesitem megrendeléseiket.
Budapest, 1875. október 10.
Dr. Bita Dezső.

VEGYESEK.
= Mai számunk két helyen foglalkozik tisztelt tanártársunk, dr. Bita Dezső urnák legközelebb nyomtatásban
megjelenendő munkájával, melyet t. olvasóink figyelmébe itt
is melegen ajánlani, kedves kötelességünknek tartjuk. Magyar egyházi irodalmunk a régebbi időkből igen kitűnő, haaoneredetü, nagyobb munkát bir, melyet, — mint egyetemi
tanár által Írottat, hittani karunk a Horváth-féle dijjal
kitüntetett: Szilassynak Lelkipásztorkodástana, mely mellett, mint a lapunk által hozandó mutatványok bebizonyitandják, Bita tanár urnák munkája méltóan foglalhat helyet, a miért is annak megjelenését őszinte, collegialis örömmel jelzük s üdvözöljük.
Szerző müvének megírásában nem csak általában a
műveltebb közönséget tartotta szem előtt, hanem figyelemmel volt a hittanulmányokkal foglalkozóknak igényei iránt is

mi könyvét különösen becsessé teszi ; mert oz utóbbiak abban
tudományos alakú s rendszerű, s mégis világos irályu vezérfonalat kapnak, mely, hazai nyelven irva, nem egy hittudományi kérdésnek megérthetését tetemesen mekönnyitendi
nekik; s pedig régi, tapasztalt tanárnak kézvezetése mellett,
minek emlitése a munka rendszerének csak ajánlására szolgálhat. Mindezeknél fogva reméljük, sőt bizton hiszszük,
hogy a jeizett mű kedves fogadtatást találand mindazoknál,
kik korunk legégetőbb s leggyakrabban előforduló hittudományi s vallási kérdései iránt némi érdeklődéssel viseltetnek.
— f Az egri eist, rendház tagjai, a zirccisterci-rend
és magok nevében bánatos szívvel jelentik nagytiszteletü,
tudós Erdős Incze Béla, eist, rendű áldozár, egri főgymnasiumi rendes tanár, szeretett társuknak, a haldoklók szentségeinek ajtatos felvétele után, 1875-ki október 9-kén, éji
1
/'412-kor, életének épen betöltött 30-ik évében, tudősorvadásból következett csendes kimultát. Az üdvözült lelki nyugalmaért az engesztelő sz. mise áldozat f. októberhó 11-én,
reggeli 8 órakor, a rend-templomában mutattatik be Istennek ; földi maradványai pedig ugyanazon templom sírboltjában szintén' okt. 11-én, délesti %5-kor fognak letétetni. Az
örök világosság fényeskedjék neki !
— Konstanczban szept. 30-án az ottani katholikus
plébános állott a bölcs jury előtt, arról vádoltatva, hogy
predikácziójában az ókatholikusokat megsértette. Több,
mint busz jelenvolt férfi tanúskodott a vád alaptalansága
mellett, kikkel szemben mint terhelő tanuk csak öt szál
vénasszony s egy öreg koldus állt, ki rendesen a templom
ajtaja előtt aludni szokott; s mégis ezeknek tanúvallomása
oly begyőzönek látszott, hogy a plébános öt havi fogságra
Ítéltetett.
— Loyson abbét, régebben Jáczint atyát Genfben a
berni egyházüldöző kormány nem igen szereti, de viszont ő
sem azt. Nem régen valamely genfi olvasó egyletben nyilvános előadást tartván a svajczi ókatholicismusról, azon kérdésre, mily magatartást foglaljon el az ember azzal szemben ? ekként válaszolt : „Egyelőre várakozót, mert ez az
egyház voltaképen még nem is létezik, fájdalom azonban
nem igen sok jót remélhetünk; mert azok, kik Svajczban a
reform-mozgalom élén állanak, politikai czélokra akarják
azt kizsákmányolni s az egyházat az állam igája alá hajtani. A liberális katholicismus oly irány, mely csak az államnak pénze és egyéb támogatása, valamint a csendőr kardja
által képes magát fentartani. Utunk az államnak azegyháztóli elválasztása felé vezet, de ez az ut roppant sáros /"
— Poroszországban az általános hadkötelezettség elvben már egy 1870-i törvény által még a katholikus papokra
is terjesztetett ki ; gyakorlatban pedig a papok vagy papjelöltek mindeddig rendesen a honvédség állományába vétettett fel s aztán csak ugy a papiroson voltak katonák. Ez folyó hó 1-étől megszűnt, minél fogva már számos fiatalabb
rajnavidéki pap felszólittatott, hogy mint egyéves önkénytes jelentse magát, különben hivatalból három évre soroztatik be. Ily körülmények közt már többen jelentkeztek is, kik
aztán az illető ezredekhez beosztattak — !
— A pozeni kerületi tszék Kurowski, pozeni kanonokot mint titkos pápai delegátust „püspöki jogok bitorlása s
nem tisztán egyházi jellemű fenyítékek alkalmazása miatt"
tizenkétévi fogságra Ítélte. — A porosz kormány ugy látszik
vélekedni, hogy nem szerzetesi ruhában járó szerzetesek kevésbbé államveszélyesek, mint a kik szerzetök külön ruházatában járnak ; igy legalább magyarázzuk azon különös
jelenséget, hogy péld. a remageni franciscanusoknak s az
ehrenbreitensteini capucinusoknak megengedtetett eddigi
életmódjukat s hiveinek lelkipásztori gondozását folytani ;
de csak azon föltétel mellett, hogy a világi papok ruházatábanjárnak.
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Jézus Krisztus személyes jelleme.*)
(Folytatás.)

Jézus e csudálandó jellemét nemcsak elválhatlan társai, az apostolok, hanem magok a zsidók,
legkérlelhetlenebb ellenei is elismerik, amennyiben,
semmi roszat nem hozhatván fel ellene, hamis tanúbizonyságot keresni kénytelenittettek J é z u s ellen, h o g y őt h a l á l r a adhassák. ') Maga Pilátus, ki
különben nem igen kedvelte az igazságot és erkölcsöt, ő, a p o g á n y ember semmi halálra méltó vétséget nem talált benne, sőt csudálva a fenségesen szelid lelkét, á r t a t l a n n a k , igaznak nevezi őt. 2 ) Midőn
pedig halálakor sötétség borította el a földet, a kősziklák repedeztek, s az egész természet felsikoltott,
mert valami rendkívüli történt, a római százados
ezt látva s ama lelkinagyságot szemlélve, mely a
vele felfeszitett latort irgalma kiesdésére birta, i g y
kiáltott fel: „Valóban, Istenfia volt e z " . 3 ) Ezekhez
j á r u l a hütelen áruló t a n i t v á n y bizonysága, ki felébredt lelkismerete furdalásaitól kinoztatva, kétségbe
esve mondá : „Vétkeztem elárulván az igaz vért", 4 )
mely vallomását iszonyú halálával pecsételé meg.
Az egész értelmi világ, még azok is, kik istenségét sem hiszik el, bevallják, h o g y J é z u s Krisztus
hasonlithatlanul k i t ű n ő jellem, a legvakmerőbb rationalisták sem merik ezt a szentséget, különben
minden szentet mocskoló kezeikkel érinteni, sőt a
méltányosabbak, mint az emberi tisztaság, n a g y ság és jóság eleven p é l d á n y á t követésre méltónak
t a r t j á k . K a n t őt az „erkölcsiség legfőbb ideáljának,
*) Mutatvány dr. Bita Dezső, m. k. egyetemi tanár
urnák, hittani karunk által az ezidei Horvát-féle alapitványi dijjal koszorúzott ily czimü munkájából : „A ker. vallás
isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyeivel szemben".
II. Fej. „A ker. vallás külismérveiről", 103. §.
!) Mát. 26, 59. — 2) Mát. 27, 19. — 3) Mát. 27, 54. —
Mát. 27, 4.

elvont eszméjének" nevezé ; F i c h t e a „ g y a k o r l a t i
ész személyesitőjének" ; mindenki saját rendszerével egyezőnek, azért az első az emberiség legmagasb eszméjét, a másik a g y a k o r l a t i észt látá J é z u s ban megtestesülve. Napoleon, a szentilonai sziklához lánczolva elmélkedve viszontagságteljes élete s
az emberek fölött, midőn helyzete m e g n y i t á szemeit az igazságokra, melyeket jólétében észre nem
vett, társához azon emlékezetre méltó s z a v a k a t
mondotta : „ E n ismerem az embereket, és én mondom önnek, h o g y Jézus nem csupán ember". Rousseau J é z u s felséges tulajdonaitól elragadtatva megvallotta, h o g y tanitása és életrajza emberfeletti ;
ime szavai : „Lehetséges-e, h o g y ily felséges és mégis
egyszerű k ö n y v — az evangelium — csupán ember
m u n k á j a v o l n a ? h o g y az, kinek történetét előterjeszti, csupán ember legyen ? T e h á t ez a h a n g j a a
heves r a j o n g ó n a k v a g y a dicsvágyó t u l b u z g ó n a k ?
Minő szelidség és tisztaság r a g y o g erkölcseiben ?
mily bájoló kedvesség előadásában, mily fenség elveiben, minő mély bölcseség beszédjeiben? m i l y
lélekjelenlét, finomság, pontosság feleleteiben, mily
uralkodás az indulatokon ? Hol van az az ember,
hol az a bölcs, ki u g y működni, igy szenvedni, i g y
halni tudna — minden gyengeség és hányavetiség
n é l k ü l ? Midőn Plátó az ő képzelt igazát, ki á m b á r
a vétek minden rágalmaival tetéztetett, mégis méltó
maradt az erkölcsi dicséretekre, festi: b i z o n y á r a
Jézust szinről szinre rajzolja. Az egyenlőség oly
szembeszökő, h o g y ezt az e g y h á z a t y á k m i n d n y á j a n megismerték, de nem is lehet ezt nem észlelni.
Mily előitélet s mily v a k s á g k í v á n t a t i k ahhoz, h o g y
valaki Sophron fiát Mária fiával összehasonlítsa ?
Sokratesnek, ki f á j d a l o m és szégyenités nélkül halt
meg, nem volt nehéz jellemét egész végig megtartani, s ha oly k ö n n y ű halállal nem m u l t volna ki,
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méltán kételkedhetnénk, váljon minden bölcsesége
mellett több volt-e egy sophistánál. Azt mondják
sokan : ó' feltalálta az erkölcstudományt : azonban
m á r eló'tte mások gyakorolták azt ; ő csak azt beszélte el, mit mások cselekedtek, s ezek példáit szerkeszté elméleti tanába. Még Sokrates nem mutatta
meg, mi legyen az igazság, és Aristides már igaz
volt. Sokrates még nem tette kötelemmé a hazaszeretetet és Leonidás már meghalt hónáért. Sokrates
még nem dicsérte a mértékletességet és Sparta már
mértékletes volt. Sokrates felvilágosító értekezéseket nem tartott az erényről, s Görögországban már
több erényes férfiú találtatott. De honnét vette Jézus, földiéi közt, ama jeles s tiszta erkölcsi tudományt, melynek tanitója és eleven példája lett ő
m a g a ? Általa a legdühösebb vakbuzgóság öléből
is magasztos bölcseség emelkedik ki s bajnoki erények egyszerűsége nemesiti a minden nemzetek
közt legalsóbbat. Sokrates halála, a ki barátjai körében nyugodtan bölcselkedett, igenis óhajtandó:
Jézus halála ellenben, ki kínzások közt az egész
nép gúnyjával és átkával halmoztatva h u n y t el, a
legrémitőbb marad mindenkor. Sokrates megáldja
azt, ki neki zokogva n y ú j t j a a méregpoharat: Jézus pedig a legkeserűbb kínzások közt esedezik
kérlelhetlen üldözőiért. Valóban lia Sokrates élete
és tettei egy bölcset jeleznek : Krisztus élete s halála akkor Istent mutatnak !
Ne is mondjuk, hogy az evangelium története
csak önkénytes koholmány. Nem barátom ! igy költeni nem szoktunk, és Sokrates tettei, melyekről
ki sem kétkedik, sokkal kevésbbé bizonyitvák be,
mint Jézuséi. E gondolat végre csak oda vinne,
hogy a nehézséget még nagyobb nehézséggel tetéznők. Megfoghatlanabb t. i. több ember oly egykorú
öszhangzása, hogy ily könyvet készítsenek, mint
az, hogy egyetlenegy szolgáltatta hozzá a tárgyat.
A k á r a benne uralkodó szellemet, akár erkölcsi tan á t tekintjük, soha sem találták volna fel bizonyára
azt a zsidók írástudói; és az evangelium olyutánozhatlan bélyegeivel jeleskedik az igazságnak,hogy jobban
kellene álmélkodnunk szerzőjén, mint hősén". 6 )
Ily magasztos jellem csak őszinteség jele lehet, e jellem nem egyeztethető meg a csaló nemtelen bűneivel, sem pedig a csalódott ábrándozásaival ; ugyanis tekintve a mondottakat lehetlen nem igy gondolkodnunk: Jézus vagy teljesen
megvolt győződve isteni küldetése s istenségéről
vagy nem ; az első esetben vagy valóban az volt, a
5
) Traité de l'educat. Tom. VII. p. 111.

minek mondta magát, Isténfia, isteni küldött, vagy
csak képzelte magát annak. De ha csak képzelődés
volt, ugy Jézusnál nagyobb ábrándozót a föld még
nem hordozott, a ki semmit sem különbözvén embertársaitól, még is képes volt magával elhitetni,
hogy Istennel egylényegü, neki szabad isteni jogot gyakorolni a földön, s e földi lételen tul emelkedve, mennyben a Véghetetlen jobbján, a honnan
istenileg intézze a föld minden részein elterjedt erkölcsi országát a világ végéig. Ezen ábrándozás
nem fér meg azzal a elmebeli tisztasággal, ama
lángészszel, s mély bölcseséggel, mely Jézusban,
egyes beszédeit és tetteit ugy, mint egész tanitása
s intézete mindent átható szellemét és czélját tekintve, oly világosan tűnik előnkbe, s mindeneket
bámulat-, tisztelet- s követésre ragad ellentállhatlanul. E két végsőnek egy személybeni egyesitése
minden csudánál csudálatosabb ; s ezt elhinni nehezebb volna, mint azon fenséges tanitás igazság á t : mert ezt lehetségessé teszi az isteni jóság, bölcseség és hatalom karöltve az isten természete megfoghatlanságával, amazt pedig minden ismereteim
lehetetlennek kiáltják annyival inkább, mert a módot, mely szerint szándékát végrehajtani igyekezett,
az ábrándozó nem követi.
Jézus czélja volt az emberiséget Istennel kibékéltetni, a világot megjobbítani, s benne örökké
tartó országot alapítani 6 ) ; rajongó ész ily bámulandó terjedelmű s e miatt a világ végéig tartó mű
megkezdéséhez önmagától nem is juthatna el, annál
kevésbbé, mert életében a, mű szerencsés haladását
várni épenséggel nem lehetett; de ha mind e mellett e merészlet mégis lehetséges volt, miért_ nem
látható benne a rajongó eljárása? Daczára ugyanis
roppant nagyra terjedő tervének, nem igyekszik azt
minél gyorsabban végrehajtani, lassan halad kivitelében, sőt terve nagyobb részét tanítványaira
bízza, tehát azon időre, midőn ő már nem leend köztük. 7) Nem csak nem sürgeti müve minél gyorsabb
végrehajtását, sőt megtiltja tanítványainak a kilépést Palesztinából ; e mérséklet nem rajongó elme
eljárása szokott lenni. Azután ha mint rajongó működik, hogy hitelt nyerjen, nemzete előitéleteihez
alkalmazkodott volna — mit soha nem tett, s annak nagyravágyását, képmutatását s külsőségekben helyzett isteni tiszteletét oly g y a k r a n s minden kínálkozó alkalommal nem t á m a d a n d o t t a m e g ;
vagy legalább a zsidóknak a Messiásról, mint földi
6

7

) V. ö. Mát. 4, 17; 28, 19. Ján. 10, 16; 18, 36—37.
) Mát. 13, 28; 10, 5—6.
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királyról táplált nézeteiket, ugy mint a rajongó elmének
igen kedvezőket megragadta s hasznára fordította volna, mintán e vélemény a zsidók agyába annyira befészkelé magát,
hogy az apostolok is csak Jézus halála s e földről távozta
után mondottak le róla teljesen. 8 ) Ez előítéletet Jézus nemcsak nem pártolá, hanem azt minden alkalommal lerontani,
javítani iparkodott. 9) Meg volt tehát győződve arról, amit
magáról állított, hogy Istenfia, ha pedig erről meg volt
győződve, őt erről csak a dolog bizonyos volta győzheté
meg ; nem hihette, ha nem volt Isten, mint lehetlen az öntudat azon ténye fölött csalódni, mely saját személyiségünk
fölött határoz, ha csak valaki nem tébolyodott, s ez nem
volt Urunk, őőszinto volt, tehát az volt,minek magát mondta :
Isten fia.
Ha pedig meggyőződve nem volt s még is Istenfiának
mondá magát, ő leendett a legvakmerőbb, legfelfuvalkodottabb s mégis a legmeggondolatlanabb s legistentelenebb
csaló, ki azt vitte ki, hogy mint Isten imádtassék az egész
kereszténységtől e mai napig; nem bálványozás-e ez, ha
Jézus nem az, a minek mondá magát? Mily lélekkel téritették az apostolok az uj vallásra a zsidókat, kik bármint
megvesztegetett erkölcsüek voltak is, bálványozok nem voltak, ilyenekké csak a keresztény vallás teendette, ha Jézus
nem valóságos Isten. Mint támadhaták meg az apostolok a
pogány vallást, midőn magok a legképtelenebb bálványt
álliták föl imádás tárgyává? A pogányok oly istenségeket
imádtak, miket nom láttak, melyeket ősi hagyományaik állitottak eléjök: azok olyant imádtak, s kivántak üdvelvesztése alatt az egész emberi nemmel imádtatni, kit jól ismertek, vele jártak keltek, ettek, kit a kereszten függeni, meghalni láttak, azon vallás ellenére, melyet nemkülönben isteninek hittek gyermekségöktől fogva. Jézus jelleme nem fér
meg ama nemtelen bűnnel, melyet többé nem nevezünk meg
saját nevén, mert tőle távol van mind az, mit az emberek Istennel kötött viszonyuk bebizonyítása végett mások ámítására szoktak kigondolni.
Ugyan mily ok vezérelhette volna is erre őt, ki ment
volt mjnden hiu dicsőség, tisztelet- s méltóság- kereséstől, 10)
nem az uralkodó szellem és hajlam árjain ragadta ő magával a nagy tömeget, sem szenvedélyeit vagy balitéleteit emelkedő nagysága tisztátalan alapjául nem használta, sem isteni
vállalata kivitelére szennyes érdekeket soha nem választott. A gazdag fiatal embert visszautasítja mondván : „Ha
tökéletes akarsz lenni, menj, s add el a mid van, s kövess",
puszta embert, minden földi bilincsektől szabadot kivánt J é zus magának, nem pénzt ; a földiekről álmodozó épen ellenkezőt tesz, könnyen elbocsátja ez az embert, csak kincséhez férhessen, gondolva, hogy pénzen mindent, embert is
eleget kaphatni. Jézus az uralkodó vélemény s előítéletek
rohamának állott elébe inkább : ő a fenálló rendszer helyébe ujat alkotott, s ezt csak az igazság, őszinteség utján
létesítette; ő rendithetlen szilárdsággal ment kitűzött ösvényén s az egymásba ütköző körülmények közepett sem a kevély sem a szenvedély gyarló játékává nem aljasult ; küldetését s tanát ott is előadja s védi,hol kérlelhetlen elleneitől csak a
legnagyobb kellemetlenségeket s életveszélyt várhatá; „En
a végből születtem, s a végből jelentem meg a világon, hogy
8) L«k. 24, 21. -

9

) Ján. 1, 2 6 - 2 7 . -

10

) Ján. 8, 50. 7, 18.

bizonyságot tegyek az igazságról" mondá Urunk, u ) s e bizonyságért halál várt rá : „Nekünk törvényünk van, s a mi
törvényünk szerint meg kell halnia, mivelhogy magát Istenfiának lenni hirdeté". 12) Szörnyű küzdelmek- s tömérdek akadályokkal kelle Jézusnak soentséges pályáján találkoznia : először is szegény születésén s minden zaj nélküli fellépésén ütközének meg hitsorsosi ; hatalmas hóditót várt
nemzete, ki összetörje a római jármot s minden népet szolgáivá tegyen. E magas reménynyel nem fért meg sem nazarethi tartózkodása, sem nevelő atyja állapota ; Jézus a helyett,
hogy nemzetét megnyerni törekednék, ugy kezdi pályáját,
hogy annak képzeteivel már első pillanatra ellenkezik ; a
nép törvénye s temploma örök fenállását remélyi, s ő enyésztét jósolja, a nép dicsekszik, hogy minden egyebek kizárásával ő egyedül Isten választott népe, ő pedig azt mondja,
hogy az Isten országában eléjök fognak tétetni az idegenek ;
a nemzet bizalma főkép a papok-, farizeusok- s Írástudókban
öszpontosult, s ő mégis arra törekedett, hogy ezek álarczát
levonja, őket megszégyenítse; önmagáról pedig azt jövendöli, hogy meg fog öletni s még is kezdett müve sikere
teljesülését leginkább halála után várá, holott előre láthatá,
hogy épen e gyalázatos halál vetend ügye szerencsés kimenetelének legnagyobb akadályokat elébe. 13) „E kőszálon
épitem anyaszentegyházamat, úgymond, s a pokol kapui
nem vesznek erőt rajta" ; tehát országa oly erős leend, hogy
azt semmi erő, hatalom felforgatni, legyőzni nem tudja; s
legott ezeket mondja : „Jeruzsálembe kell mennie s a vénektől és Írástudóktól, papifojedelmektől sokat szenvednie,
megöletnie s harmad napon föltámadnia keilend". Mennyi
dicsőség és megalázás, mennyi erő s gyengeség egymás mellett ! s kiket választ tanítása s egyháza terjesztésére ? szegény tudatlan halászokat, ügye szerencsés sikere reményét
illetőleg csekély, szegény kilátással biztató kezdetének daczára sem mond le terve valósításáról, erre oly bizton számit, mint csak a mindenható Isten számithat ; 1 4 ) ő feltétlen
biztosságban volt önmagában, mert hitt abban, s meg volt
győződve arról, mit magáról állított.
Miután tehát Jézus nem csak ment volt mindattól, mit
az emberek földi cze'ljait elérésére hazudni szoktak ; hanem
inkább egész élete s halála az erény s tökély elérhetlen példányát ragyogtatá, ügye szerencsés kimeneteléről tántorít hatlanul meggyőződve, istenségét még akkor is védelmezi,
midőn abból nem csak hasznot vem várhatott, hanem benne
nyilt veszélyt látott; miután még akkor is, midőn emberileg
véve a dolgot, vállalatának oly csekély jövőt Ígérhetett, mégis oly feltétlen bizonyosságban volt a felől ; végre, miután az
ábrándozó vagy rajongó elme semmi jelét sem mutatá, sőt
ellenkezőleg ; helyesen következtetjük, hogy isteni küldetése,
sőt istensége, s igy tanáról adott tanúbizonysága igaz, s e
miatt a legnagyobb hitelt érdemlő ; ha neki nem hiszünk,
kit a legújabb bölcseleti rendszer is az emberi nagy, szép s
jó megtestesült észméje és személynöke gyanánt dicsőit, k i nek fogunk hinni, hitet mikép fogunk kivánni egymástól s
egymás iránt? s ha ő megcsalt bennünket a fenségesen szelíd, egész haláláig hü, állhatatos mester, kitől várhatunk
igazságot? Mindezt Jézus természetfölötti tények, csudák és
" ) Ján. 18, 37. — i2) Ján. 19, 7. —
13, 3 1 - 3 2 .

Mát. 16, 18. -

14

) Mát.

QO*

O ú

• 2 5 2

jövendölések által is megerősíti, melyek által eddig kifejtett s megállapított tanúsága feltétlen bizonyosságra emelkedik. 1 5 )

(Folyt, köv.)

Szent Péternek római tartózkodása és püspöksége.
Nem uj kérdés ez, de mindenesetre azoknak egyike,
melyekről idöközönkint megemlékezni, már csak kiválóbb
fontosságuk is szükségessé teszi ; ez okozza, bogy a következőben egyik ujabb megvilágítását közlöm, meg lévén
győződve arról, bogy ezen értekezésnek nem egy érdekes
fordulata a ,Rel.1 t. olvasóit csak ugy meg fogja lepni,
mint engem meglepett, midőn első izben olvastam.
Az ,Ap. Csel.' XII. fejezetében, bol az apostolok fejedelmének Heródes Agrippa általi bebörtönöztetése s az angyal általi csudás kiszabadittatása mondatik el, a 17. versben azt olvassuk, bogy Péter, miután az egybegyűlt testvéreknek kiszabadulása körülményeit elbeszélte volna „eltávozván, más helyre méné".
Az általános hagyomány e szavakat arra vonatkoztatja, hogy az apostolok fejedelme akkor Rómába ment ;
ámbár tagadhatatlan, hogy, ha ennek bebizonyítására nem
volnának erősebb történelmi bizonyítékaink, mint a melyek
Lukácsnak eme néhány szavaiban rejlenek, bizony gyengén
állanánk, hogy arról ne is szóljunk, miszerint Péternek huszonöt évi római püspökségére nézve, mi nem kevésbbé érdekes egj'háztörténelmi kérdés, épen semmit sem bizonyít.
De vannak hál' Istennek, mindkettőre nézve tételes s
határozott történelmi bizonyítékaink, melyek tüzetesen azt
mondják, hogy Péter huszonöt évig volt Róma püspöke; következőleg ama másik, ebben benne foglalt kérdést is : volt-e
egyáltalában valaha Rómában? — minden kételyen felőli
módon megoldják.
Ilyen történelmi bizonyíték mindenek előtt az úgynevezett catalogus Liberii, a pápáknak legrégibb ismert névsora, mely egyházi kormányzattik tartamát is jelzi az évek
szerint. Nove onnan ered; mert Liberius pápáig terjed, ki
352-ben lett azzá, s tehát valószínűleg annak idejében Íratott is. Ezen ősi okirat már ugy tudja, hogy Péter 25 évig
volt római püspök ; ugyanis igy szól róla : „Petrus ann.
XXV. mens, uno d. IX. Fuit temporibus Tiberii Caesaris et
Gai et Tiberii Claudii et Neronis, a cons. Minuci et Longini
usque Nerine et Verő. Passus autem cum Paulo die III. Kl.
Julias cons. ss. imperante Nerone". Ezen névsor azonban a
két első századra vonatkozó adatait egy még sokkal régibb
okmányból mérité, a 234-ben készült Hippolyt-féle névsorból, ugy hogy a Péter 25 évi püspökségéről szóló hagyomány minden bizonynyal az első századból származik.
Ugyanezt mondja Özséb évkönyveinek latin szövege
is : „Petrus apostolus, cum primus antiochenam ecclesiam
fundasset, Romam mittitur, ubi Evangelium praedicans viginti quinque annos eiusdem urbis episcopus perseverat ;" —
sz. Jeromos ,Catalogus scriptorum ecclesiasticorum' czimü
müvében : „Simon P e t r u s . . . . secundo Claudii anno, ad expugnandum Simonem magum, Romam pergit, ibique viginti
15
) V. ö. „Die Grundfest, des christ. Glaubens" 1837. I. Bd. 295.
Ulimann, Über die Sündlosigkeit Jesu. Drey, Die Apologetik, 2 Bd. 264.
Sailer, Grundlehren der Religion 19. Vorlesung. Penka Prael. ex Theol.
Dog. I. 126.

quinque annis cathedram sacerdotalem tenuit ; — a ,Liber
pontificalis' : „Petrus ingressus in urbem Romam sub Nerone
— más kéziratok szerint: Claudio —Caesare, ibique sedit
cathedram episcopatus annos viginti quinque, mensem unum,
diesocto; — megjegyzendő, hogy ezen ,Liber pontificalis'nak legrégibb szövege, az u. n. Catalogus Felicianus, mely
IV. Bódog pápáig terjed, 530-ból való, mikhez, ha tetszenék, Özséb évkönyveinek syr fordítását is számithatnók,
ámbár azt, tekintve eredetének kétes voltát, époly könnyen
nélkülözhetjük is.
Ezek tehát azon adatok s ősi, történelmi kutforrások, melyekre a Péter római püspökségének 25 évi tartama
körüli történelmi hagyomány támaszkodik, s nem a fentidézett bibliai hely ; mely csak annyiban vétetik tekintetbe, amennyiben röviden fejezi ki azt, amit azok hoäzadalmasabban mondanak, s nincs ok, miért tagadnók, hogy
Lukács, midőn e sort leírta, csakugyan Péternek romai útját
tartotta szem előtt.
Ebbeli nézetünket igen figyelemre méltó módon még
azon körülmény is támogatja, hogy mind ezen történelmi
kutforrásoknak időszámítása Lukácséval tökéletesen megegyez. Sz. Péter Kr. u. 67. évben feszíttetett fel ; ha tehát
25 évig volt római püspök, akkor, mint fentebbi kutforrásaink is mondják, 42-ben jött Rómába; pedig épen ezen
évbe esik Jeruzsálembőli eltávozása is, melyről Lukács XII,
17. szól ; mert Heródes Agrippa, ki őt bebörtönözte és kivégeztetni akarta, 41-ben neveztetett ki Claudius császár
által Judaea királyává. Mint ilyen mindjárt a következő húsvétkor, azaz 42-ben jött Jeruzsálembe, hol aztán, látván, miként tetszett a zsidóknak Jakab megöletése, hasonlót akart
tenni Péterrel is. Ha tehát Péter akkor, ennek következtében „eltávozván, más helyre mène", miért ne lehetne ez a
,más hely' a római birodalom fővárosa, Róma ?
De nem csak általános idöszámtani összevetések jelzik
e 42-dik évet mint azt, melyben Péter Rómába jött ; hanem
magok a történelmi kutforrások is tanúskodnak e mellett,
amennyiben nem csak 25 évről szólnak, hanem azt is mondják, mely időponttól kelljen azokat számítani.
Sz. Jeromos az idézett helyen határozottan mondja,
hogy Péter Kr. u. 42. évben jött Rómába. Azt mondja ugyanis, hogy az apostolok fejedelme Claudius császár uralkodásának második évében érkezett oda. Claudius pedig Cajus
meggyilkoltatása után, Kr. u. 41. évi januárhó 25-én lépett
a trónra, ugy hogy uralkodásának második éve épen a Kr.
u. 42-dik. Ezen, Jeromosra támaszkodó időszámítás ellen
ugyan itt ott azt hozzák fel, hogy az helytelen ; mert Özséb
eredeti görög szövegében s örmény fordításában nem található, s ,csak' Jeromos által, az ő latin fordításába bucsusztatott, későbbi toldalék. Ez ellenvetés mit sem nyom. Mert
Jeromos maga mondja, hogy ő Özsébnek chronicáját nem
egyszerűen csak lefordította, hanem sok helyütt kiegészítette
s helyreigazította is — „Sciendum etenim est, mondja az előszóban, me et interprets et scriptoris ex parte officio usum
esse" ; s igy csak az a kérdés : ki érdemel nagyobb hitelt :
Özséb-e vagy az őt kiegészítő s helyreigazító Jeromos, mely
kérdés eldöntésében kétséget sem szenved, hogy Jeromosé
az előny, ki mint tudós, gyakorlott s éleseszü itész ezen
,secundo anno Claudii'-íéle toldalékot bizony nem csúsztatja
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Özséb szövegébe, lia erre nincsenek igen fontos s döntő okai,
melyek arra is birták, bogy ugyanezen adatot saját munkájába, az egyházi irók névsorába felvegye. Igen soká tartózkodott Rómában, mit Özsébről nem mondhatunk, s mint
Damasus pápának titkára elég, általa minden bizonynyal
lelkismeretesen felhasznált alkalma volt, az ottani levéltárakat s régi okmányokat áttanulmányozni, melyeknek, előttünk már most ismeretlen valamelyikében ezen adatot találhatta ; szóval : a római ügyekre vonatkozólag Jeromos sokkal megbizhatóbb tanú, mint Özséb.
Hasonlót mond Orosius is — Hist. lib. VII. contra pag.
1. VII. c. 6., — „Exordio regni Claudii Petrus Apostolus
D. N. I. Chr. Romám venit, et salutarem cunctis fidem fideli
verbo docuit, potentissimisque virtutibus approbavit. Atque
exinde christiani Romae esse coeperunt".
Különben az sem igaz, mintha Özséb évkönyveinek
görög és örmény szövege mit sem tudna azon időről, mikor
Péter Rómába jött ; mert e körülményt mindjárt Claudius
trónraléptének emlitése után ekként jelzi : „Miután Péter
a coryphaeus (az apostolok fejedelme) az első hitközséget
alapitotta volna Antiochiában, Rómába ment, hogy ott is
hirdesse az evangéliumot, s amint az antiochiai egyházat
igazgatta, ugy igazgatta aztán, mind haláláig a rómait is".
S egyháztörténelmében, II, 14. mondja : „Claudius uralkodása alatt, ki 41-i január 25-étől — 54-i okt. 13-áig uralkodott, — a legkegyesebb s az emberek javát mindenek felett szemelőtt tartó isteni Gondviselés az apostolok legnagyobbikát s legbatalmasbikát, azt, ki erényei miatt a többinek szóvivője (nQot'iyonoç ) volt, Pétert vezeté Rómába.
(Folyt, köv.)

A Szent-István-Társulat
igazgató választmánya f. hó 14-én Tarkányi Béla kanonok
s társulati alelnök elnöklete alatt tartotta, a szünidők után
első ülését. Alelnök ur jelentvén, miszerint ö excellentiáik, a
társulati elnök urak még távol vannak a fővárostól, s igy
neki jutott a szerencse a jelen gyűlést vezetni, az ülést kevéssel 4 óra után megnyitotta.
Az utolsó választmányi gyűlés jegyzökönyvének hitelesítéséről tett jelentés után, alelnök a közgyűlés napjának
kitűzését hozta szőnyegre. A választmány a közgyűlés napjául nov. 25-ikét jelölte ki, s a főmagasságu bibornok-herczeg-primást, mint a társulat fővédnökét egy felterjesztésben felkérni határozta, hogy ehhez kegyes beleegyezését
adni méltóztassék. A hivatalos kihirdetés ennek alapján fog
majdan az elnökség részéről megtörténni.
A közgyűlés a már előbb megállapitott programm szerint fog megtartatni s alelnök jelentette, miszerint mind
Mindszenty Gedeon alkalmi költeményét, mind pedig báró Jósika Kál. értekezését benyújtotta, mi köszönettel fogadtatott.
A jövő évi költségvetés megállapítása végett bizottság
küldetett ki, melynek tagjáivá a társulati tisztviselőkön kivül még a következő urak választattak meg : Bartlia Béla
kir. táblabíró, Lonkay Antal laptulajdonos, Ruzsicska János
egyetemi tanár.
Bemutattatott az idei tagilletményekből legújabban
megjelent két mü, t. i. a házi-könyvtár 20. füzete, mely

Maszlaghy Eerencznek „Délfrancziaországból utivázlatok"
czimü mnnkáját tartalmazza, s a Naptár 1876-ra.
Alelnök ur jelentette, miszerint dr. Ortvay Tivadar a
„Magyar birodalom földirata" czimü munkájának, melynek
Írásával a főmagasságu bibornok-hgprimás 100 aranydijjal
összekapcsolt inditványa folytán megbizatott, első füzetét
kéziratban benyújtotta s a második befejező füzettel február
vége felé fog elkészülni. Szabályszerű bírálatra kiadatni
határoztatott, birálókul dr. Römer Flóris és dr. Cherven Flóris
egyetemi tanár urak kérettek fel.
Alelnök ezután jelentést tett a tagilletményekről s a
választmány 1876-ra a következő munkákat állapította meg.
Dr. Ortvay földirata. Kriesch tanárnak, „Hasznos és kártékony állatainkról" befejező füzete, Naptár, Évkönyv és (mivel az Encyclopaedia a sajtó alul, még ezévben kikerülendő
kötettel befejeztetik) — a választmánynak e részben hozott
határozata folytán a „Szentek élete". A közgyűlésnek a
tagilletmények ezen megállapításáról jelentés teendő a közgyűlésnek.
Az utolsó választmányi gyűlés óta a következő uj t a gok léptek be a társulatba : Ötvös Bogdán ügyvéd NagySzombatban, Honfi Lajos kántortanító O-Gyallán, Csontos
István földmives Csébén, Neumann Soma orvosnövendék
Budapesten, Császár Károly gyógyszerészsegéd Békés-Gyulán, Zlinszky Miklós tanitó Budapesten, Józsa S. könyvkötő ugyanott, Matarics Péter luc3Í plébános a pécsi egyházmegyében, Róder Flórencz sz.-fer.-r. áldozár Budapesten,
Bán Sándor sz.-fer.-r. áldozár ugyanott, Pobrányi Károly
papnöveldei praefectus Egerben, Mazel Bertalan mezőkövesdi városi főjegyző, Király Sándor egri áldozár s egyházi
tollnok, Smied János növ.-pap Váczott, Hegedűs F. joghallgató, Gruber Gy. zirc-cisterci r. áldozár és házgondnok, Rosos Miklós ügyvéd Zircen, Kroller Miksa hitszónok GyőrSz.-Mártonban, Vojnics László Eszéken, Vojnics Dániel
növendékpap Kalocsán, Szélyes Ferencz deési szt.-Ferenczrendü áldozár, Radó József növendékpap, Kosák János püspöki lyceumi hittanár Beszterczebányán, Pitrof István t a nulmányi felügyelő ugyanott, Czeizel László dobronai segédlelkész a beszterczebányai egyházmagyében, Szilágyi István kövesligeti földbirtokos és országgyűlési képviselő a
kassai főgymnasiuoii önképzőkör, ifjúsági könyvtár u. o.,
Heffler Konrád premontrei rendű áldozár és tanár, Göhl
Ödön esztergom főmegyei növendékpap, Halász Mihály magánzó Budapesten ; öszszesen 31 rendes tag. Örvendetes tudomásul vétetett.
Bach János társulati másodügynöknek, ki eddig ideiglenesen volt alkalmazva; f. é. október 1-töl kezdve a rendszeresített másodügynöki fizetés utalványoztatott.
Néhai Aul József a társulatnak 100 frtot hagyományozott.
Kavulák János berzenczei plébános köszönetet mond
a plébániájához tartozó Udvarhely fiókegyházközség t ű z vész által sújtott iskolás gyermekei részére küldött a j á n dékkönyvekért.
Ingyen iskolakönyvek szavaztattak meg : Szkleno köz ség iskolájának a magyar nyelv tanítására ; Taénócza somogymegyei község szegény tanulói 3 végre a bukaresti és
aploesti elemi iskolák magyar tanulói részére. — H a d i k -
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falva és Andrásfalva bukovinai község tanitói imakönyveket kértek nagyobb iskolás gyermekek számára. Az igazgatóság utasíttatott kérelmök teljesítésére, ugy szintén ajándékkönyvek rendeltettek adatni Tard borsodmegyei község
katholikus népiskolai könyvtárának.
A pénztárnoki kimutatás szerint f. évi január 1-től
bezárólag okt. 14-ig a bevétel : 48,089 frt 53 kr, a kiadás s
47,434 frt 43 kr, pénztári maradvány 655 frt 10 kr.
Az ügynökségi kimutatás szerint f. évi junius-szeptember hónapokban eladatott 125,336 db. könyv, 4,719 példány
szentkép, készpénzben bejött 8378 frt 1 kr.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kürz Antal főgymn. tanár és Bostaházy Kálmán krisztinávárosi plébános ur kéretett föl.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK,
Pest, okt. 17. L i b e r á l i s p a j t á s o k a h ú s o s
f a z é k k ö r ü l . Mint az események tanúsítják, a hoszas
küzdelem, mely napjainkban a katholicismus és liberalismus
közt vivatik, lassankint csak megtermi gyümölcsét, vagyis
a katholikusok fáradozásai, ott, ahol t. i. ilyesmi létezik,
még sincsenek minden, még pedig eléggé kézzelfogható eredmény nélkül. A sokszor hangoztatott phrasis, hogy a liberalismus a nemzetek egyedül boldogító szere, a tapasztalat
mellett, mely semmiképen sem hangzik össze a hangoztatott
phrasissal, nagyon kezd kopni, minek kézzelfogható bizonyítéka azon körülmény, hogy az .ultramontán' képviselők
száma nagyon szaporodik, sőt mint az Bajorországban tény,
az ,ultramontán' képviselők számra felülmúlják a liboralisokat.
De még ez mind hagyján ! habár mai napon midőn
még az is liberálisnak akar látszani, aki a valóságban nem
az, már az is rettentő vakmerőség, hogy az ultramontánok
valahol elfogadják a képviselői mandátumot,ámbár jól tudják,
hogy ez által a liberálisok kisebbségben maradnak, miért is
jól megleczkézteti őket a szabadelvű sajtó csupa szabadelvüségből; de mondjuk, mindez csak hagyján, hanem az máivalóságos impertinentia az ultramontánok részéről, hogy
meg nem elégedve avval, miszerint a választásoknál többséget nyertek, most még azt is követelik, hogy ők mint többségkormányozzanak, hogy ők mint többség oly feliratot szavazzanak meg a királyhoz, mely a ,jog és igazság'-ra támaszkodva, nyakát szegje a liberálisoknak. Ezt már csak
nem lehet engedni, ha már az ultramontánok a választásoknál többséget nyertek, a méltányosság, sőt a jogegyenlőség
azt követeli, hogy megelégedve a dicsőséggel, legalább a kormányzást engedjék át a liberálisoknak.
A bajor liberális atyafiak csakugyan nem akarnak tágítani és liberális pajtásaik hazánkból is eléggé támogatják
őket, hogy a húsos fázékokat, vagy hogy hivatalos kifejezéssel éljünk, a liberálisok részére mindig telt dispositionsfondot, mely csakúgy mellékesen járul a különben ex nobili
offo viselt hivatalokhoz, ott ne hagyják. Dictum, factum. A
jó tanács, a támogatás nem volt hasztalan. A liberálisok
ellenfeliratot készitettek, s lia már az előtt hizelegtek a fejedelemnek, hogy a húsos fazékok mellett megmaradhassanak, midőn mig uralmukat semmi veszély sem fenyegette^
mennyivel inkább hizelegnek most, midőn a talaj inog alat-

tuk, sőt mondjuk ki: a liberális kül- és belföldi sajtó tapsai
közt mily arczátlanul hazudtak !
Azt mondják, és ezt a pajtások utánuk huhogják, hogy
az .ultramontán'- kormány alatt az állam érdekei vészelyeztetni fognak, és azt mondják azok, kiknek uralma alatt a
bajor állam régi függetlenségét csaknem teljesen elvesztette és
porosz tartománynyá sülyedtalá; ezt mondják azok, kiknek
kormánytanácsosságuk alatt a fejedelem elvesztette önrendelkezési jogát, midőn a fejedelemnek minden pillanatban
tartani kell attól, hogyha Bismarcknak nem tetsző valamely
törvényt szentesíteni talál, hogy akkor még ama kevés függetlenségtől is megfosztatik, melylyel jelenleg bír. Minő
képpel dobhat követ sajtónk, a bajor liberális párttal egyhangúlag, oly kormányra, moly még megköveztetésre méltó
dolgokat már csak azért sem követhetett el, mivel még eddig
nem is létezett ? Minő képpel teszi ezt épen azon liberális
párt, mely tényleg bebizonyította, hogy ő ugyancsak nem
képes a fejedelem és az állam érdekeit megvédeni daczára
annak, hogy éveken keresztül az állam jövedelmén hizlaltatott.
Hanem az már csak igaz, hogy a ,jog és igazság'
ugyancsak egyenlő mértékben osztatott ki az ultramontánok, mint a liberálisok és a vallási béko felforgatói részére.
Hogy ne lenne az igaz, hiszen mindezt a bajor liberális párt
és utána a liberális sajtó hangoztatja, ezek pedig tudvalevőleg, mindig igazságot szoktak beszélni ! Risum teneatis
amici ! Épen jókor jött ez az állítás, hogy egy épen kéznél
levő esettel megczáfoltassék. Ki ne emlékeznék meg a katholikusok müncheni gyűlésére, ki ne tudná, hogy Reikens
és társai mily korlátlan szabadsággal járták be Bajorországot, városról városra, faluról falura, a liberális kormány
ezek ellenében nem ismert placetumot, szidhatták a pápát
szabadon, lázíthattak a katholikus egyház ellen, minden legkisebb akadály nélkül és most, hogy egy hírneves kath.
püspök nem a maga megyéjében, placetum nélkül hirdette az
Isten igéjét, a liberális kormány, a jogegyenlőség bebizonyítására, azonnal királyi dorgáló levelet menesztet a megyés
püspökhöz. Ez a liberális jog és igazság. Ily tettekkel szemben bátran hivatkozhatik az ,ultramontán' párt a jog- és
igazságra, melyet ismét vissza akar és fog állítani, és meg
vagyunk győződve, hogy semmiféle kül- vagy belföldi sajtó
pressiójának nem engedve, határozottan és rendületlenül fog
saját utján tovább is haladni, hogy az ország jövedelmét,
melyet eddig a liberális párt a maga érdekeire használt fel,
az ország érdekeinek megvédésére fordíthassa és tiszta>
megvesztegethetlen kezekre bizza az ország kormányát.
Adja Isten, hogy a bajor kath. kormány királyi kineveztetéséröl minél elébb értesüljünk.
S
O-Budn.
N y í l t v á l a s z az ó - b u d a i p l é b á n i a i ü g y b e n . Budapest főv. tanács f. é. oct. 9. kelt és 14.
hivatalosan kézbesített, 34614. VII. számú, plébániai jövendékeim betiltását tárgyazó határozata oly sértő modorban és hangon van tartva, egy lelkészi állást oly méltatlanul lealázó kifejezésekkel fogalmazva, hogy kénytelenittetve
érzem magam erre a nyilvánosság előtt adni választ; már
azért is, mert hisz a főv. tanács a mindeddig hozzá intézett
felvilágosításaim-, érveim-, s ünnepélyes tiltakozásaimat
amúgy sem szokta figyelemre méltatni, jobbára — ugy lát-
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szik — „ad acta" rakja, a helyett, hogy felvilágosításaimat
hasznos tájékozására felhasználná.
A főv. tanács említettem oct. 9-iki határozatában az
egyházi történelemben eddig hallatlan, de még a porosz culturharczosok előtt is ismeretlen álláspontra helyezkedik : a
fővárosi tanács magát „kegyúri hatóságnak" mondja — ! és
ezen álláspontból kiindulva vádol : hogy „ellenszegülésem a
kegyúri hatóság irányába elkövetett tiszteletlenséget képez" és
állítja, hogy „ellenszegülő magamtartását, a kiküldött egyházbiztos (?) ur jelentésében kiemelt felfogásom (értsd : hogy a
főv. tanács, mint kegyúrnak a pleb. lak fölötti birtokjogát
el nem ismerhetem, hogy főpásztorom ntasitásától el nem
állhatok, hogy esküszegő árulást az egyházi és világi jogon
alapuló birtokjogon el nem követhetek) ki nem menti" ; és
azért a plébános „ebbeli eljárása" — igy szól tovább a határozat — „a hatóság részéről komolyan roszaltatik" . . . és
egyszersmind „komolyan intetik a plébános ur, miszerint a
főváros kegyúri hatóságából folyó intézkedései iránt tisztelettel viseltetni szoros kötelességének ismerje".
Mindezekre az a megjegyzésem, hogy miután „ k e g y úri hatóság", melynek alárendeltje gyanánt szerepelne a
plébános az egyházban, nem létezik, az ezen képzelt k e g y úri hatóságból folyó intézkedéseket, rendeleteket el sem is
fogadhatok, ezen „kegyúri hatóság" „komoly intéseit és roszalását" ünnepélyesen visszautasítom, nem lévén plebánosi
ténykedéseim helyeslése vagy roszalására főpásztoromnál
más — akár a kegyúr is — feljogosítva.
A mi a 945 frt. „személyes illetményem" önhatalmi
letiltatását illeti, a fővárosi tanács eme határozatát kénytelen vagyok nyilvános szerződésszegésnek jelezni. Megszegése
ez azon szerződésnek, melyet 1855. év junius 17-én az ó-budai városi község az akkori Magyarország prímása, az esztergomi herczeg-érsekkel, a párbérnak évenkinti 945 forintban megállapított megváltása tárgyában kötött, és mely
szerződésnek megtartására a főváros is, mint Ó-Buda tekintélyes vagyonának nemcsak birtokosa, hanem kötelezettségeinek viselője is köteleztetik ; és ennek folytán bízom benne,
hogy van még hazánkban törvényszék, mely jogbirtokomba,
melyből a főv. tanács önhatalmi erőszakoskodással kizavart,
vissza fog helyezni.
A mi végre a főv. tanács határozatának ama pontját
illeti, melyben dr. Tatay és Varga urak felhivatnak, hogy a
„paplak tekintetében szükségelt javítások felvétele körül a
m. évi 81837 sz., a. kelt tanácsi határozatban foglalt utasítás szerint eljárni szíveskedjenek, erre nézve is újra meg
újra kijelentem, hogy ezen a kegyúri hatóság megbízásából
hivatalos minőségbeli (?) eljárás ellen tiltakozni mindaddig
szent kötelességemnek tartom, mig a föv. tanács ünnepélyesen vissza nem vonja ama többszörös állítását : „hogy a ple~
bániai épületek a főváros tulajdonát képezik".
Budapest, Ó-Buda, 1875. oktober 15-kén.
Brunner János, plébános.
*
*

*
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Ehhez csak néhány szót füzünk hozzá. Épen ezelőtt
egy évvel, 1874-i nov. 4-én ugyanezen ügyben ezeket irtuk
a ,Religio' 37. számában: „Szinte örvendünk, hogy tek. Budapest városa végre valahára bátor emberrel áll szemben,
kire nem fog alaptalan s jogtalan fenyegetéseinek színházi

villámaival: ,az őt megillető jövedelmek felfüggesztésével,
sat. ráijeszthetni".
„Ezek s hasonló, nem első ízben előforduló s nem elszigetelten álló túlkapások a városi hatóságok részéről utóvégre is arra kényszeritendik a t. ez. javadalmas urakat, hogy
ezen ügyeket, az illető ftdő Ordinariatusok bizton várható támogatása mellett a törvényszékek élé vigyék, hogy ekként azon
tiszteletreméltó mesteremberek, kik darabszámra szavazva,
a városok ügyeit, tőlök telhető bölcseséggel intézik, megtanulják, miszerint a kegyúri jognak is van h a t á r a ; ama néhány furfangos prókátor és páholytestvér pedig, mely szintén befolyván, hol a városi ügyekre, hol e szavazásokra,
ekként ezen üzelmeknek voltaképeni indítója, végre valahára észrevegye, miszerint a tolakodót vagy bitorlót rendreutasítani nem csak a kálvinista prédikátornak vagy a zsidó
rabbinak van joga".
Igy irtuk ezelőtt egy évvel, s ezért nem csekély elégtételünkre szolgál, hogy akkori jóslatunk, illetőleg kivánatunk ma, mint a ftdő óbudai plébános urnák nyilt válaszából kitetszik, teljesedésbe menni készül. Az ekként keletkezendő per egyházjogi tekintetben amily érdekes, époly
fontos is lesz ; a plébános úrra nézve kedvező kimenetele
pedig kétségtelen ; mert egészen eltekintve azon igazságszolgáltatási monstrumtól, hogy a fenforgó ügyben, a tekintetes
tanács, melynek mellesleg mondva : fogalma sincs a patronatusi jogról, ugyanazon egy ügyben fél és biró is szeretne
lenni ; — eltekintve, mondjuk ettől, kérdjük : dato, non concesso, hogy a plébános a tek. városnak hivatalnoka lenne, s
dato non coneesso, hogy mint ilyen .kötelmei' ellen vétett
volna, az volna-e akkor a hivatalbeli eljárás, hogy brevi
manu, minden vizsgálat s tárgyalás nélkül, rögtön fizetéseit
merné a tek. tanács beszüntetni ? — persze ! ez még — majd
azt mondtuk volna : még Magyarországban sem járná meg.
Alapos okunk van remélleni, hogy azon pesti javadalmas urak, kiken Budapest tek. városi hatósága már hasonlót
követettel mint a mit most az óbudai esperes-plebános ur
ellen elkövetni készül, ez utóbbit hathatós támogatásukban részesitendik, sőt bizonyos testületi fellépés sem látszik egészen
a képzelhetetlen dolgok közé tartozni. Bármint legyen azonban a dolog, lehetetlen, hogy a pleb. ur e pert elveszítse.
Végül még egyet : külföldi, különösen német lapjainkban gyakran e kifejezést olvassuk : Rechtskundiger
Magistratsrath — jó lenne e jogtudó városi tanácsnokok intézményét nálunk is meghonosítani, de aztán ne oly egyéneket
nevezni ki azokká, kik suo tempore be voltak ugyan irva
jogászoknak, de semmit sem tanultak, mint legfeljebb a régi
,Fülinger'-ben — makaózni !
=

IRODÁIM.
David Friedrich Strauss, ein Lebens- und Litteraturbild v. Franz Hettinger, Freiburg, Herder 1875: 72. 1. 60 kr.
A ,modern korszellem'-nek legfontosabb s legfigyelemreméltóbb képviselője — ez senki sem vonhatja kétségbe —
azon férfi, kinek „Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet" czimü munkája a 30-as években annyi feltűnést, ha mindjárt
csak az úgynevezett ,műveltebb' osztályokban is okozott,
s ki néhány héttel mielőtt sírba szállt volna „Der alte und
neue Glaube" czimü könyvében, szakadatlanul folytatott
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szellemi munkásságának borzasztó eredményeiil e vallomást
tárta elénk : „Nem vagyunk többé keresztények"
Strauss szellemi fejlődése s tanulmányainak menete hü
képe annak, mit manap ,a korszellem haladásának' neveznek. Az ,alte und neue Glaube' nem csak chronologice, hanem psychologice is távol áll ugyan a .Leben Jesu'-tól, mindazonáltal tagadhatatlan, hogy mindkettőt a következetességnek szoros logikai köteléke fűzi egymáshoz — aki ezt Írhatta,
annak, ha a tagadásban következetes akart lenni, utóvégre
odáig kellett jutnia, hogy megvallá: „Nem vagyok többé keresztény — s ti sem vagytok többé azok, ti, a .korszellem'
imádói, anyagelvü rationalisták, kikben ép annyi hitetlenség honol, mint én bennem, csak hogy nincs annyi bátorságtok, vagy becsületes öszinteségtek, hogy azt nyiltan
megvallanátok !"
Igy fogva fel a dolgot, a hivő keresztény még köszönetet is szavazhatna Straussnak, ezen elv alapján ; „fas est et
ab hoste doceri" mert fel merte, élő képben tüntetni s ezrek
által olvasott könyvekben kiirni, hogy hova visz a mai
.korszellemnek'áradata, — qui habet aures audiendi, audiat!
Strauss szellemi fejlődésének eme menetét Hettinger, a
hires apologeta, az előttünk fekvő érdekes s elvezetes füzetben megvilágitá, mely, mint ezen Írónak minden müve, époly
remekirályu, mint alapos. „Strauss — mondja füzetünk —
mind a középállásokat itészetileg s logicailag megvizsgálta
s mindnyáját tudományosan megsemmisítette. ,Vagy—vagy'
— ez vallási buvárlatainak eredménye, s most már hitelesen tudjuk, mit akar az újkori rationalismu3 nekünk adni, a
ker. hit helyett a kétségbeesést, az élet helyett az örökkévaló megsemmisülést, s egy szerető Istennek atyai, vezető
keze helyett a rideg vaksorst, mely irgalom nélkül eltapos".
= Herder's Conversations-Lexicon. Kurze aber deutliche Erklärung des Wissenwerthesten aus dem Gebiete der
Religion, Philosophie, Geschichte, Geographie, Sprache, Literatur, Kunst, Natur- und Gewerbekunde, des Handels und
der Fremdwörter sat. Négy kötet, vagy 50 füzet Egyegy
füzetnek ára 1/2 mark, 30 kr. o. é. Az első füzet kivánatra
minden könyvkereskedőtől megszerezhető, ingyon, megtekintés végett.
Ezen munkának első,akkor 5 kötetnyi kiadása 1854-ben
jelent meg, mint igazán keresztény, katholikus encyclopaedia, s akkor oly derekasan töltötte be helyét, hogy nem csak
a katholikusok, hanem még a jobbérzületü protestánsok részéről is igen kedves fogadtatást talált ; mert az első ilynemű
munka volt, mely a vallásos intézményeket tisztelettel tárgyalta, s a katholicismusnak nagy szellemeit hozzájok méltólag itélte meg; mely a történelmi tényeket nem ferdítette
el, szóval, mely nem hazudott, nem csalt, olvasóit tévútra
nem vezette, hanem becsületesen oktatta ; megtette azt, a mit
igért ; — becsületes, katholikus munka volt.
Ilyen e munka még ma is, midőn a nagyérdemű Herder-czég második, egészen átdolgozott kiadását rendezi, mely
minden egyes czikkében azon nagy haladásokat tartja szem
előtt, melyeket a tudományok s a tudnivalók minden ága
az első kiadás óta tett. A kiadó nem kiméi, mint látjuk,
semmi költséget, hogy e második kiadás minden méltányos
igényt kielégítsen ; a czikkek kivétel nélkül illetékes szakférfiak által irvák, a kiadás külalakilag csinos ; a munka
maga rövid idő alatt be leend fejezve, minthogy hónaponkint 2—2 füzet jelenik meg.
-f-

VEGYESEK.
-i- Esztergomból irják nekünk, hogy f. hó 14-én az
ottani megyeház nagy termében a bibornok herczegprimás Ó
Emjának, ő általa ajándékozott, valamint a megyei főispánnak, gróf Forgách Ágoston igen sikerült arczképei lepleztettek le. Az alkalmi beszédet az első alispán tartotta. Az

ünnepély után diszes küldöttség tisztelkedett ő Emjánál,
hogy a nagybecsű ajándékért a megye köszönetét tolmácsolja előtte. 0 Emja a küldöttséget igen kegyesen fogadta,
s egyúttal megigérui méltóztatott, hogy a megyének, mint
külön politikai hatóságnak fontartására kész, bármikor is
közreműködni, moly kijelentést a küldöttség ismételt köszönettel fogadott.
Ugyancsak ő Eminentiája legújabban egyik régi, kedvencz tervét valósitá meg, midőn válogatott, becses, évek
óta gyűjtött képtárát állandóan, a közönség számára is megnyittatá. A gyűjtemény, mint halljuk, eddig 206 számot foglal magában, melyek az ókölni, ulmi, ó- s ujvelenczei s düszeldorfi iskolákat; Szoldatics, Ligeti, a két Markó s más
hazai festők müvei által pedig a magyar művészetet is képviselik. Ftdő Szabó József, félsz, püspök s pápai praelatus ur
ő mlga szept. 25-én bérmált Kis-Orosziban, mely alkalommal
majdnem 200 hivet részesített a megerősítés szentségében és
kegyeletes bőkezűségének ujabb példáját adta az által, hogy
az ottani templomnak igen szép ezüst kelyhet ajándékozott.
Ftdő Boltizár József\ prépost-kanonok és érseki helynök
urnák püspökké felszentelése, eddigi tudósításaink szerint f.
hó 24-én menend végbe.
— A Lille városában alapított katholikus egyetem
nov. 16-án nyittatik meg, egyelőre egy orvosi s három jogkari tanfolyammal, továbbá bölcsészeti s szépirodalmi előadásokkal, melyek az esztendőre alakulandó bölcsészeti karnak csiráit képezik. Az egyetem fentartására a cambrayi
egyházi tartomány papsága tiz évigévenkinti 360,000 frankot igért. — Schulte tanár legközelebb oly munkát fog közzé
tenni, melyben .bebizonyitandja', hogy sem a pápáknak,
sem a közönséges zsinatoknak nem volt joguk, a coelibatust
.behozni', s hogy e törvény a kath. egyházat nagyon megkárosította. Majd meglátjuk, hogy mentik meg az egyházat az
ókatholikusok, kik gyakorlatban a tudós tanár fejtegetéseit
már régen escomptirozták. — A spanyol kormány egyik legujabbi, a szentszékhez felterjesztett jegyzékében megígéri
ugyan, hogy a concordatumot tiszteletben akarja tartani, de
hozzáteszi, hogy a kath. vallásegység nem képezheti az alkotmánynak megváltozhatlan alapelvét, alkalmasint minaddig, mig Bismarcknak tetszeni fog, Madridban egy pár
semmittevő német protestáns .prédikátort' kitartani. —
Hoffeinz, lutheránus superintended valahol Pomeraniában
azt a rémületes gonosztettet követte el, hogy egy polgári
házasságban élő férfiút nem fogadott el keresztapának.
Emiatt most nagy a lárma valamennyi porosz liberális lapban, reméljük, eredmény nélkül.
— A Franklin-társulat legújabb könyvjegyzéke E r délyi Pétertől ABC-és könyvet hirdet, „ffl protestáns néptanodák számára ; — aztán mondja meg valaki, hogy a .tudomány' nem felekezeti, mikor protestáns atyánkfiai nézete
szerint még az ABC is az.
— A quebecki érsek, kinek egyházi tartománya hat
3uffragán püspökségből áll, szeptember havában tartományi zsinatot tartott. E tartományt, mely a felső Canadában fekvő Torontónak érsekséggé emelése óta csak alsó Canadát foglalja magában, majdnem kizárólagosan franezia
nyelvű katholikusok lakják. Mily virágzó ott a hitélet, mutatja azon körülmény, hogy csak egy napon, aug. 24-én, sz.
Lajos ünnepének előestéjén a milwaukei iskolanővéreknél
91 ujoncz öltöztetett be s 64 uj nővér tette le a professiót. A
tartományi papnöveldében 225 növendék van.
— Van mégis egy kormány Európában, mely hivatalosan imádkozásra szólítja fel alattvalóit — a török, mely e
napokban körlevelet intézett a birodalomban létező különféle
vallási társulatok fejeihez, azon felszólítással, hogy a már
régóta uralkodó szárazság megszüntetéseért országszerte
imaórák rendeztessenek.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút'39. szám alatt.
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A ker. vallás kitűnő eredményei.*)
Mint a jó fa Ízletes gyümölcseiben, u g y t ü n t
k i a ker. vallás szentsége s mennyei eredete azon
üdvös eredményekben, melyek hirdetését s a világon való elterjedését követték, mert oly n a g y s z e r ű
s magasztos a változás, melyen a kereszt zászlója
alatt á t m e n t az emberiség, h o g y lehetlen nem következtetni, miszerint az a vallás, mely egy egészen
u j világot teremtett,bizony ára isteni.A kereszténység
u g y a n i s az embereket a vastag tudatlanság- s undok babonától megszabaditá, a fertelmes vétkeket
eliizé, s a társadalmat n y o m ó b a j o k a t részint megszüntette, részint kevesbitette.
I. Minő állapotban találta a ker. vallás a világot ? e kérdést kell szemügyre vennünk, ha azon
jótéteményeket kellőleg a k a r j u k méltányolni, melyet a kereszténység hozott az emberiségnek. Komor képet mutat a társadalom, melynek ölében született a kereszténység, a k á r vallási a k á r társadalmi
tekintetben. A sokistenség, a bálványozás, az egyetemes tévelygés ama sötétség, melyben a világ a
xsidó népen kivül vakoskodott, mely szellemi betegség oly megrögzött baja volt az emberiségnek,
h o g y senki a bölcsek v a g y államférfiak közül nem
merte megtámadni, sőt a dicsőitett bölcselők, Sokrates, Plato, Aristoteles akadémiái sem voltak képesek a p o g á n y sötétség hatalma alól csak egyetlen
egy embert is felszabadítani.
J é z u s egy u j erkölcsi világot jött alapítani, az
Isten- ember- s világról szóló igazságokat az emberi értelem elől elzáró babonás tévely sötétsége
*) Mutatvány dr. Bita Dezső, m. k. egyetemi tanár
urnák, hittani karunk által az ezidei Horvát-féle alapitványi dijjal koszorúzott ily ezimü munkájából: „Akeresztény
vallás isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyeivel
szemben". 127. §.

feloszlott az evangelium átható sugaraitól; egy
eddig ismeretlen szellemvilág nyilt meg az eddig
vakoskodó nemzedék előtt, s az Isten, mint véghetetlen lény egységéből, szent véghetetlen tökélyeiből megtanulta : mily tudatlanságban tévelygett
eddig. A lélek eredetét s rendeltetését megértve feltárult előtte jövő léte, sorsa is, midőn az örök élet
mennyei boldogsága intette s buzdította az embert
rendeltetése felé, s az örök k á r h o z a t vonta őt vissza
a romlottság tágas útjáról. I g y szűnt meg az értelem küzdelme a tévely ellen, és az a sok erő, melyet eleddig a legnevezetesebb bölcsek felemésztettek
az Isten ismerete keresésében, s a számtalan ellentmondó bölcseség rendszerei alkotása tusáiban, megkíméltetve hasznos működésre, e földi jólét eszközei feltalálására, s az emberiség tényleges boldogitására fordíttathattak. Az Isten s a világ feletti kérdések megvitatása levén a p o g á n y bölcsek fő foglalkozása, azért mig a lélek e főbb szükségei ki nem
elégíttettek, más térre nem fordíthattak kellő figyelmet az eddig égi fény u t á n vágyó szellemek. Most
e n a g y tehertől szabadulva s a hit világában megn y u g t a t v a idejök lett másról is elmélkedni s a műveltség magasb f o k á r a emelkedhettek. Az ember titok volt maga magának, nem tudta becsülni méltóságát, mert nem ismerte; a kereszténység mindenhol visszaadta az embert eredeti méltóságának, tanitva, h o g y m i n d n y á j a n Isten fiai s egy mennyei
Atya gyermekei v a g y u n k , s h o g y tisztelni tartozunk a szegény n y o m o r u l t koldusban is az Isten
képére teremtett, s Jézus vérével megváltott felebarátunkat.
Nem csak a babona sötétsége oszlott szét, hanem az eredeti vallás háromezer év óta eltűnt csillaga is ismét megjelent a látkörön, az álmából fölrezzent földre a legtisztább s fényesebb f o g a l m a k a t
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árasztja szeretet- szelidség- s méltósággal, és e magasztos igazságok nem csak a n é h á n y t a n i t v á n y
emlékezetében maradtak fen : hanem a legnagyobb
szellemektó'l a legalsóbb rétekig áthaták az emberek sziveit épen ugy, mint fogva vitték értelműket
a hit szogálatára, s most a legegyszerűbb ember is
oly határozottsággal tud szólni a legfenségesebb
igazságokról is, melyekró'l a régi bölcsek legnagyobb elméi haboztak, hogy ez érdemben Voltaire
is kénytelen lön megvallani: miszerint a bölcselet
csak egy Epiktetet, tudott előállítani : az evangelium
minden kis országban ezreket tud felmutatni. A kereszténység nem csak a tévelyek által megmérgezett elméket szülé újra, a bálványok imádásában
megvesztegetett szellemeket az egy élő Isten ismeretére vezetve : hanem biztositva, megtisztítva a
bölcseletet, megszentelte a tudományt is, emelé a
művészetet; azért a ker. vallás adá mindig s adja
máig is a legfenségesebb eszméket és képeket. Ez a
tudat bírta De Carvalho portugál költőt e hálateljes nyilatkozatra : Neked köszönöm, evangeliumbani hitem, mesterkéletlen énekem legszebb gondolatait !
II. Nem kisebb változást létesített a kereszténység az erkölcsök nemesítésében is : az evangelium hirdetése ugyanis azon korban történt, a melyet erkölcsiség tekintetében a történelem legromlottabbnak jelez. F é n y l ő csilámmal fedve a társadalom, de szivében halálos kórtól feldúlva rothadás
képét n y u j t á a pompa és gazdagság csillogó köntöse alatt. Az önkényü erkölcstannak megfeleltek a
tisztátalan erkölcsök, féktelen szenvedélyek s határtalan önzés saját szülöttjeivel : ravaszság, csalás,
hitszegés, hazugság, kéjszomj ; az embernek, ki nem
használ semmibe vétele, s ha használ, s lehet egész
az elevenileg kizsákmányolása ; rabszolgaságon alapuló politikai rendszerek ; a rabszolgák s foglyok
politika- vagy mulatságbóli közönyös legyilkolása ;
a nőnem kéjeszközzé lealacsonyitása, a szív durvasága, lelki vadság, kegyetlenség, mások fájdalmai,
szenvedéseivel való nem gondolás : mindezek oly
n a g y mértékben soha és sehol nem fejlődtek ki,
mint a görögök- és romaiaknál, és pedig nem eredeti durvaságuk, mely természeti vad erkölcseiket
érintetlen hagyta, hanem épen világokat hódító hatalmuk a műveltségűk legvirágzóbb, úgynevezett
aranykorában. Midőn megjelent a ker. vallás, mely
azon elvből indul ki, hogy ha az egész embert akarjuk megnyerni, annak mindenek előtt szellemét kell
megnyernünk, ha bajt akarunk kiirtani s jót elő-

idézni, az eszméket kell különösen czélpontul használnunk, a szivet lelket egyiránt megnyerve; a kik
az előtt a bűnök fertőjében úsztak s az érzékiség
korlátlan vágyaik szerint a testnek éltek, a kereszténységet felvéve egészen uj embert öltének magukra, nem csak a vétkektől tartózkodtak, hanem a
legszebb erények példáit ragyogtaták, s ezek láttára a pogányokban is tiszteletet gerjesztettek a
keresztény név iránt. Nem szavakban, hanem tettekben nyilvánult az uj, eddig hallatlan isteni bölcseség hatása, mely n a g y r a v á g y á s helyett alázatosságra tanit, tiszta feddhetlen életet kiván, mely
minden rendű s rangú embert megtanit a legnagyobb bölcseségre : uralkodni önmagán, s mindabban a mi az emberi természetet nemesiti, tökélesit; követői levetkőzve minden előitéletet, kebleiket
a felebaráti szeretetnek tárák fel ; a sokaságban oly
n a g y volt az egyetértés és egymásiránti szeretet,
hogy az irás szerint: „egy szivök és leikök v a l a ? ')
ugy hogy a pogányok csodálkozva mondák : nézzétek, mikép szeretik egymást. S a kex - eszténység e
hatása nem csak későbben, hanem mindjárt kezdetén, nem csak némelyekben, hanem követői nagyobb részében mutatkozott. I g y a kereszténység
nem csak az elméket hóditá meg, hanem a sziveken
is győzött, ez nagyobb diadal, mint ha az egész világ rendszerét felforgatta volna ; mert nincs a világon semmi oly kevély, makacs, megátalkodott,
mint az emberi sziv, ennek meghóditása legszebbike
a ker. vallás győzelmének.
III. De szintoly nagyok a hasznok, melyeket a kereszténység egyesekre épen ugy, mint a
családi s társadalmi életre árasztott; a ker. vallás
ugyanis azon kiváló tulajdonnal bir, hogy minden
emberi sajátságot, tehetséget és szükséget saját jogában részesit, egyet a másik rovására ki nem tüntet, fel nem emel, inkább mindenkit megszentel s az
Isten szolgálatára tud használni. A puszta ész és
idegen előtt, ki kivüle van, ezen vallás erejét és
igazságát önmagán nem tapasztalva, itt mindenütt
ellentmondások s egyoldalúságok tűnnek fel, hol
a benne élő teljes öszhangzást, valódi, az összes életet átkaroló egyetemességet vesz észre. I g y tudja a
szüzesség állapotát felmagasztalni a nélkül, hogy a
házasságot kisebbítené ; tudja a szabadságot és engedelmességet nemcsak megegyeztetni, hanem amazt
ez által létesíteni ; ellentmondás nélkül hirdeti a nő
egyenjogúságát a férjjel, s a nő alárendeltségét a
férj fenhatósága iránt. A kereszténység tana kiApóst. 4, 32.
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fejlődött az emberi élet minden viszonyában, érvényesült a
szokásokban, törvényekben, megtestesült az intézményekben, melyek a jövő nemzedékek néma s mégis ékes szóló tanitói. — A kereszténység előtt az emberi méltóság nem becsültetvén, mindenütt rabszolgaság uralkodott, a nő le levén
alacsonyitva s az romlottság által beszennyezve, a férfiú önkényének áldozata volt, a családi viszonyok elvoltak fajulva,
az atya oly jogokkal rendelkezett, melyeket a természet Í3
megtagad tőle ; a könyörület érzelmei elfojtva voltak, a gyermekeket a véletlennek, a szegényeket s betegeket a nyomornak adták át : a vadság és iszonyatosság legfőbb fokra
hágott azon embertelen törvények által, melyek a háborúban követendő eljárást szabályozták ; végre az egész társadalmi épület gyűlölt zsarnoksággá fejlődött ki, melynek tanácsa a csúszás mászás s oltalma a fegyver volt, s mely
megvetéssel tekintett le a szerencsétlen, lábainál lánczokban beverő népekre. A kereszténység az ember méltósága
felől ápolt nagyszerű eszméi s alapelvei, testvériséget s
felebaráti szeretetet hirdető szelleme, szelid s jótevő működése által oda vitte a dolgot, hogy a keményszivüség s kegyetlenség, mely a nyilvános néző játékoknál legnagyobb
gyönyörét abban találta, hogy láthatta, mint hull el száz
meg száz ember kölcsönös harczban vagy a fenevadak körmei alatt, oly erénynyé változtak, melynek erejénél fogva
az ifjú hölgyek most már nagyobb hévvel kötik be a csatában megsebzett harczfi sebeit, mint a milyennel előbb a
színkörben annak halálára jelt adtak.
A háborúk ritkábbak lőnek, a győztesek szelidebbek
s nagylelküebbek a legyőzöttek iránt ; a rabszolgaság majd
mindenütt el lőn törülve a keresztény népek közt, vagy legalább a rabszolgákkal való bánásmódot 3zeliditette a szeretet azon csudaereje által, mely minden emberben Isten képmását, saját testvérét látja ; uj parancsa által csak szeretetet, békét s a szenvedett méltatlanságok, sértések bocsánatát
sürgetve, minden embert eredeti méltóságára nézve egyenlőnek hirdetve, mert ugyanazon egy mennyei Atya gyermekei. Felemelte a nőt lesülyesztett állapotából. Mi volt a nő
Krisztus előtt s mi lett ő általa ? a pogány nő ama férfiú rabszolgája volt, kinek eladatott, kihez minden önakarat s függetlenség nélkül tartozott ; jogtalanul védtelenül minden önkénynek feláldozva, gyermekéhez sem volt semmi joga ; és
most van-e valami magasztosabb egy keresztény anyánál, s
miért ? egy nő áll a kereszt alatt, a vér foly a keresztről fejére i
megszentelve, nemesítve benne az egész nemet, Krisztusnak
is volt anyja, és az istenanya nő vala, csak a kereszténység
adá meg a még oly szegény nő lelkének is ama nagyságot,
mely neki a férj kedélyére hatalmas s el nem tűnhető befolyást biztosit; nem eszélyesség, műveltség, nem szellemi méltóság, nem a sziv és kedély vakitó adománya, hisz mindezekkel a pogány nő is bírt, s mégis le vala igázva magában
az oly müveit Görögországban is, és ennek bölcsei jóváhagyták megbecstelenitését ; a házasságot régi alapjára
vissza állitá ugy, hogy két személy legyen egy testben egy
egygyel örökre, nem csak, hanem a szentség magasztos jellegével diszité, nem pusztán emberi frigy, hanem valódi szentség a vallás oltalma alá helyezve megtisztult nemesbült s
legpompásabb diszszel ékittetett föl, mert megközelithetlen
védelem alá helyezve lőn e drága kincs, melyet egyetlen

pillantás beszennyezhet, egyetlen lehelet elhomályosíthat
itt a házasság az, mivé Isten rendelte, a családi élet palladiuma, a földi élet szent helye, a tiszta szeretet szülő földje,
a legszebb erények alapja, az emberi társaság benső életszelleme, az igaz megelégedés és boldogság lakhelye. Az élet
s halál feletti jog, melyet a törvény az atyai hatalomnak
adott, a családba a szigor oly elemét hozá, mely szükségkép a
legkártékonyabb következményeket vonta maga után, szerencse, hogy az atya szive az engedett hatalommal folyton harczban állt, de még ez sem akadályozhatta meg mindig a kegyetlenségeket ; az atyai hatalom ily önkénytes kiterjesztését
lassankint megszüntette a kereszténység, jótékony befolyása
által az erkölcsök és törvényekre ; -—• lázadások s a királyok
elüzetései megszűntek vagy legalább ritkábban fordultak
elő, mert a keresztény vallás megállapitva a fejedelem s népek közti viszonyt azon elv szerint, hogy a társadalom nem
emberi, hanem isteni mű, tanitja, hogy az abban fenálló hatalom nem emberi találmány, hanem az emberi akarattól
független isteni intézvény, szivökre köti a fejedelmeknek az
igazságot, az alattvalóknak pedig a lelkismeretes engedelmességet Istenért, mint a ki a királyok királya, mindkettő
felett van s kiszabja mindkettő kötelmét egy maga állva
szigorú bíróként felettük. 2)
Végre mint Archimedes azon tükre, mely gyupontjába
az égbolt minden tüzét összegyüjté, s azt a tengerentúl meszsze távolra küldé, s a távolból az ellenség hajóhadát meggyujtá; ugy mondhatni, miszerint az Istenember szive az
isteni szeretet lángját a kereszt magasáról lövelé a világra
és boritá azzal lángba az egész földet. Ezen égből alászállt
szeretetet nem ismerte a pogányság, mert itt az ember maga
magának titok volt, minden Isten volt, magán Istenen kivül
s mindent szeretett az ember Istenen s az emberiségen kivül,
egyedüli erkölcsi elve, törekedése, czélja, tettei indoka az önzés volt ; a pogányok csak azokat szerették, kik őket szerették, a kereszténységnek az emberi természet fölött kivívott legszebb győzelme, az ellenség szeretete, kábaság volt.
Urunk mondá : „Uj parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást ; arról ismernek meg mindnyájan, hogy az én
tauitványaim vagytok, ha szeretettel lesztek egymáshoz" ; 3 )
kívánsága teljesült, bűvös hatással hangzottak el e szavak,
s a megváltott emberiségnek szivét szeretetre gyulaszták ;
mert alig száradt fel az ártatlan bárány vére, a mustármagból támadt, de csakhamar ágaival a világot átkaroló fa legbecsesebb s üdvösebb gyümölcse: az annyi irányban s lehetőségig változó alakban mutatkozó jótékony szeretet járta
be a földet. Mint a teremtő e szó által: „Legyen" világot alkotott, ugy teremté újra a sziveket az, ki a szeretetszegény
világnak égi ajándék gyanánt adá magát.
Jézus tüzet jött hozni a világra, s azt akará, hogy e tüz
lángra gyúljon, 4) s megtörtént, de e tüzet nem szavak árja
éleszté, hanem az önmegtxgadás- s áldozatokban fáradhatlan
tevékeny buzgalom, ápolva az isteni szeretet által, mely a
bűnöket emésztette s az erényeket élesztette. Mennyire iparkodott az emberi természet, hogy a világ megváltása első
korszakát a valódi hős felebaráti szeretet eddig nem látott
tényeivel ékitse, tanuja a történet. És ha az emberi gyenge
természet az Istenfia által végbevitt megváltás szeretet mü2

) Eóm. 13, 1—8. — 3) J á n . 13, 34. — 4) Luk. 12, 49.
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vének utánzására csakugyan némileg képesnek látszik, mi
lehet szebb azon jelenetnél, midőn a keresztény szabadsága
s gazdagsága élvezetében levén, a fogoly lánczát leveszi, magára teszi, s eddig talán ismeretlen testvérének a személyes
szabadságot s ama jogokat megszerzi, melyekről embertársa
kedveért örökre lemond. Jézus tette ezt lehetővé, ki szolgai
alakot vőn, s embersége által nem csak eltakará a bűnös
emberiség sebeit, hanem meggyógyitá, az eléktelenített, bűn
által alakjából kivett emberi természetet isteni személyében
dicsöité, nemesité ; a szegénységet a szintén szegény Istenember felemelte alacsonyságából, s a világ azóta lát önkénytes
szegényeket. A kereszténység magasztos tanai életbevitele
eszközölte, hogy nincs nyomor, testi s lelki baj, melynek
enyhítésére az eszközeiben találékony keresztény szeretet
balzsamot ne tartana áldásos kezeiben, s minden más egylet,
mely hasonló nemes czélt tűzött ki magának, ezen eszme valósítása különféle alakban. A kereszténység müvei, a kórházak, kisdedovó s más jótékony nevelő- s tanintézetek, miért
nem voltak ily szeretetintézetek a pogányoknál ? s habár
egyesek részvevő kebellel birtak is, a társadalomnak nem
volt szive. Pedig nem voltak anyagi eszközök híjával, s még
sem ismert ily könyörületet a pogányok egyébként müveit
lelke, nem gondoltak arra, hogy a földi nyomort hazájokban szemügyre vegyék, kifelejtették ezeket, midőn hónuk
dicső nagysága, gazdagsága s jólétéről elmélkedtek, mert
nem szerették felebarátjokat Istenért ugy mint önmagokat.
Az evangelium magasztos tanitásával kimutatta a hatalomban is a kötelmet, az engedelmességben a méltóságot,
a nagyságban az alázatot, az alacsonyságban a fölemelkedettséget, a gazdagságban a fogyatkozást, a szegénységben
a gazdagságot, az erényben az egyedüli valódi nagyságot, s
mindenben az isteni Gondviselés iránti bizalmat és szent
akaratján való megnyugvást, mi által minden ki van egyenlítve a világon, a boldogság s a szenvedés, a hiány és bőség,
a nagy és kicsiny, a mélység és magasság. Innét van, hogy
minden társadalmi kérdés s az emberiség földi boldogságára
intézett törekvések, a minthogy a kereszténység szelleméből indulnak ki akaratlanul s öntudatlanul : ugy végeredményükben is csak ide, a keresztény hit igazságaira térnek
vissza, csak itt találhatják föl végmegoldásukat. Mert mindazon társadalmi eszmék, régiek meg ujak, melyekkel a mai
világ vajúdik, az egyenlőség, testvériség, szabadság s rend, a
javak közössége, a szorosabb társadalmi lét (communismus,
socialismus) csupán a kereszténység fenséges szellemesebb
tanainak anyagias és érzékies paródiái, oltáraink magasztos
túlvilági fénynyel sugárzó szövétnekeinél meggyújtott pislogó mécsek. Itt, csak itt diszlenek teljökben ezen virágok :
a valódi egyenlőség Isten előtt, a testvériség felebarátok
közt a szabadság legfőbb tekintélylyel egyesítve, a hivek s
jók közössége ama magasabb szellemibb felfogással, mely
inkább a lélekre, mint a testre hat s mely, hogy e földi létben csupán a szeretet és feláldozás, a türelem és önmegtagadás gyakorlata által létesíthető egyedül, nem lehet ma többé,
annyi másnémü sikertelen kísérlet után kétségbe vonni. —
Azért csupán a ker. elveknek kellene teljesen áthatnia az
emberi társaságot, s azonnal orvosolva volna minden baja,
létesülne földi lehetőleg nagyobb boldogsága, mely kevésbbé
ábrándkép, mint a világ anyagi teljes jólétét és boldogságát

tervezők összes rendszereinek utópiái. De hasztalan ! régi
igazság az, hogy rendesen az előttünk álló jót utólérhetlenül keressük a távolban !
(Folyt, köv.)

Szent Péternek római tartózkodása és püspöksége.
(Folytatás.)

Özséb tehát határozottan meg volt győződve arról,
hogy Péter Claudius uralkodása alatt Rómába jött. Más helyen — 1. c. 17. — még azt is mondja, hogy az apostolok
fejedelme ugyanott Philóval is találkozott. Az erről szóló
szóbeli hagyományt a következőkben foglalja össze: „Azt is
mondják, hogy ez a Philo Claudius császár idejében Péterrel is társalkodott Róma városában, ki akkor az ottani keresztényeknek az üdv hitét hirdette. S ez talán nem is v a lószínűtlen, mert azon irata, melyről itt értekezünk — Philónak ,De vita contemplativa' czimii könyvét érti, — s melyet számos évvel későbben irt, világosan sok oly szabályt
tartalmaz, melyet még ma is megtartunk".
rr

Ugyanezt Jeromos is mondja. 0 nála is azt olvassuk,
hogy Philo kétszer járt Rómában, először Cajus, másodszor
Claudius idejében, s hogy ez utóbbi alkalommal Péterrel is
találkozott. „Aiunt hunc — Philonem — sub Caio Caligula
Romae periclitatum, quo legátus gentis suae missus fuerat ;
cum secunda vice venisset ad Claudium, in eadem urbe locutum esse cum Apostolo Petro, eiusque habuisse amicitias".
(De viris ill. c. 10.) Igaz, hogy Jeromos ebben is csak a hagyományra hivatkozik ; mindazonáltal Philónak ezen római
utja kétségbevonhatlan tény, melyet Philo maga, egy külön
arról irt könyvben ,De legatione ad Caium' örökített meg, s
melyről Flavius Josephus — Antiqq. VIII. c. 8. — és Özséb
— H. E. II. 5, 6., — is említést tesznek. Philo akkor mint
oly küldöttségnek vezérszónoka jött Rómába, melyet az
alexandriai zsidók különféle üldözések s zaklatások miatt
Cajushoz menesztettek. Mint olyan nagy beszédet tartott a
császár előtt, válaszul azonban csak gúnyt s személyes bántalmazásokat nyert ; sőt élete is veszélyben forgott.
Minthogy tehát Jeromos tudósításának első része, mint
láttuk, igazságon alapszik, nincs ok, miért annak második
részét, mely a Claudius alatti utat említi, kétségbe vonjuk;
annál kevésbbé, minthogy azt Özséb és Suidas is emiitik.
Claudius, mihelyt a trónra lépett, a zsidóknak zaklattatását
mindenütt beszüntettette, sőt valamennyinek ugyanazon szabadalmakat adá, mint Flavius beszéli Régiségeiben, — XIX.
5. 3. — melyeket az alexandriai zsidók élveztek, ugy hogy
ez a nép uralkodásának egész tartama alatt tökéletes békének és jólétnek örvendett. Igy tehát nem valószínűtlen, hogy
az alexandriai zsidók, visszaemlékezve Cajus alatti szenvedéseire, legott ismét küldöttséget menesztettek az uj császárhoz, ismét Philo vezérlete alatt, hogy felszabadittatásukért hálájukat fejezzék ki neki. Özséb szerint, (s ebben tökéletesen ráismerünk a zsidóra) ez alkalommal egész könyvet
olvasott fel a senatus előtt, melyben Cajust kigúnyolta s a
közmegvetés tárgyává tenni iparkodott, ez akkor Rómában
divat lévén, természetes, hogy Philónak ezen munkája általános tetszést aratott, sőt a közkönyvtárakban is állittatott
fel. Igy történhetett tehát, hogy Philo Claudius uralkodásának kezdő éveiben Rómába jött, ott sz. Péterrel is találkozott s társalgásából bizonyos ismereteket gyűjtött a keresz-
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tény tanban, melyeknek nyomait Özséb fenemiitett könyvében felfedezte.
A Liberius-féle névsornak azon eltérése, mely szerint
Péternek 25 éves pápasága említtetik ugyan, de azt mondatik róla, bogy Nerva s Vestinus consulsága alatt, tehát Kr.
u. 65-ik évben szenvedte a vértanúhalált, mely szerint tehát
Kr. u. 40. évben Rómába jött volna, azaz még Cajus uralkodása alatt ; — ezen eltérés azért nem nyom sokat ; mert a
consulatusi évek egyáltalában nincsenek végképen s döntő
bizonyossággal meghatározva, s mert más történelmi kutforrások, mint például Ithacius, vagy Cassiodornak évkönyvei, ki maga is consul volt, egészen más consulokkal jelölik az
apostolok fejedelme halálának évét; továbbá azért sem;
mert ezen Liberius-féle névsornak különféle kéziratai a
consulok nevére nézve tetemesen eltérnek egymástól, amenynyiben az egyik Nerva és Vestinust, a másik, melyet fentebb idéztünk s mely Mommsen s Lipsius által revideltatott, ,usque Nerine et Vero'-t olvas ; a harmadik pedig épen
semmiféle nevet sem emlit. A Liberius-féle névsor tehát e
tekintetben hitelre nem tarthat igényt.
Ellenben sz. Jeromos igen határozottan beszél, midőn
azt mondja, hogy az apostolok fejedelme 67-ben szenvedte
a vértanúhalált. Azt mondja ugyanis, hogy Péter Nérónak
14-dik évéig, azaz uralkodásának utolsó évéig ült Róma püspöki székén ; azután Pállal együtt nyerte el a vértanúság
koronáját, két évvel Seneca halála után. Senecát pedig Nero,
Tacitus szerint — Ann. 14, 62. — Nerva és Vestinus consulsága alatt ölette meg, tehát Kr. u. 65-ben; ugy hogy az
apostolok fejedelmeinek vértanusága eszerint is 67-re esik.
Ezek azon történelmi tanúbizonyságok, melyekre a
Péter 25 évi római püspökségéről szóló hagyomány támaszkodik : a római pápák legrégibb névsorai, Orosius, Eusebius
és Hieronymus, kiknek állításaival tőlök független chronologiai számitások is megegyeznek. Lactantius helye ,De
mort, perseeut. c. 2.' nem hozható fel, mert adata a város
alapítása utáni 806-dik, azaz, az e czikkben kövotett számítás szerint a Kr. utáni 54. évre vonatkozik ; de enélkül is
Péternek Rómában létele, valamint püspökségének 25 éves
tartama történelmi érvekkel, tehát tudományosan bebizonyitottnak tekinthető.
II. Ezen első lépésnél valamivel kényesebb a második.
Miután ugyanis bebizonyítottuk, hogy Péter Rómában volt,
s meddig volt ott, ama másik kérdés támadt: miért mentocla
s mik volta odautazásának közelebbi körülményei?...
Kényesnek, illetőleg nehéznek mondtuk e kérdést ; mert
megfejtésére az előttünk fekvő történelmi kutforrások nem
csak, hogy igen kevés, de épen semmi adatot sem nyújtanak. Pedig nézetünk szerint, ily fontos történelmi, sőt vallási tény is, minő Péternek Rómában létele megérdemli,
hogy necsak egyszerű constatálásával érjük be, hanem iparkodjunk indokait s közelebbi körülményeit isismerni. Igy lesz
tudásunk teljes s tökéletessé ; de épen ezen indokoknak s
körülményeknek fürkészése s kiderítése oly nehéz a fenforgó esetben, hogy a lehetetlenséggel határos, s merészségnek látszhatnék, ily dolgok feszegetésébe meg csak kisérletképen is bocsátkozni.
Azonban kisértsük meg.
Három kérdésre keilend válaszolnunk : 1) Miért ment

sz. Péter épen Rómába? 2) Miért ment már 42-ben? és 3)
Honnan magyarázandó azon határozatlan homály, melylyel
(Folyt, köv.)
a szentirás ezekről nyilatkozik ?

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, okt. 21. A p u s e y s m u s h a z á n k b a n . E hír
talán nagyon is meglepő lesz olvasóink előtt; — hol járna,
mit keresne nálunk azon irány, mely Angolországban már
annyi és annyi hivőt vezetett az egyházba ? megvalljuk, magunk is meg voltunk lepetve felfedezése által azon bizonyítéknak, mely levelünk czimével öszhangban van. Hazánkban ugyanis ma még nem terjed tovább a felekezeti vizsgálódás, mint csak azon pontig, hol arról van szó, mennyi
alapítványa, mennyi vagyona, és igy mennyi jövedelme van
a kath. egyháznak? a dogmatikai vizsgálódásnak nálunk
prot. atyánkfiai még csak kezdetéig sem jutottak, ha csak
azt nem veszszük annak, hogy alkalmilag sárral ugyancsak
megdobálják egyik másik tanitmányát egyházunknak, mit
mi szeretnénk nem annyira a dogmatika terén teendő vizsgálódás kezdetének, mint inkább a régi gyűlölet megszűnése
kezdetének tekinteni.
Bármikép legyen is azonban, tény az, hogy nálunk
még kevesen vannak prot. atyafiaink közt, kik, nem mondjuk, hogy a kath. egyház tanait igazakul ismernék el, hanem, hogy csak elfogulatlanul is megitélve tanaink és szertartásainkat, azokban oly szépséget, oly összhangot képesek
lennének felismerni, mely valóban képes a lelket Istenhez
felemelni, és igy bevallanák, hogy a katholicismus az ő szervezetével, tanitmányával, szertartásaival még sem oly valami, a minek a lélekre semmi befolyása som lenne, sőt ami az
emberi természettel ellenkeznék. Minél ritkábbak ily vallomások, előttünk annál becsesebbek, s bár távolról sem ringatjuk magunkat azon reményben, hogy nálunk a közel
jövőben oly mozgalom fog megindulni a vallási téren, mint
minőt Angolországban szemlélünk, még sem látjuk be, miért
hallgatnánk el olvasóink előtt oly bizonyítékot, mely nyíltan arról tanúskodik, hogy hazánkban, protestáns körökben
is vannak férfiak, kik a katholicismus szertartásaival rokonszenveznek, — miért ne lehetne ez alább közlendő nyilatkozat
oly mag, mely még egykor terebélyes fává nőhet, oly fává,
mely a hitegység jelentőségével birna.
Requiem ! Nagy jelentőséggel bir ez egyetlen szó a
kath. hívőnél, nem csuda, ha szertartásaival a protestáns
hivőt is magával ragadja és elmélkedésre nyújt alkalmat,mely
azt tanúsítja, hogy csakugyan igaz, miszerint anima hominis
naturaliter christiana est. Egy requiem hangolta volt Sántha
K. urat arra, hogy a ,P. E. s I. Z.'-ban egyik elmélkedését
közölje, melyből mi itt egy részletet adunk: „Azon igazságnál fogva, hogy a végtelent a véges elme soha fel nem foghatja teljesen, jogosult é3 természetes a vallás terén némi
szent homály, melyre a hit hinti fényét. Kell, hogy a kedély
melegségét az értelem világosságával párosítsuk, s kell,
hogy a belsőt a külső ébreszszo fel".
„S én ezen szempontból méltánylom a külsőt. Itt a szép
kék-fehér boltozatu templom, mintha az örök titku mennynek varázsszavát hallanók: „fölfelé... csak fölfelé". A
meggyújtott gyertyák fénye : mind meg annyi csillag, melyek az örök világosság kútfejét ábrázolják, s oly biztatóan
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molyre a hit hinti fényét" és evvel felment bennünket S. K.
ur, hogy utóbbi szavaira bővebben reflectáljunk, nein levén
más óhajtandónk, minthogy hasonló irányú czikkek olvashatásával örvendeztesso meg, minél gyakrabban a ,Prot. E.
s I. L.' olvasóit, kiknek bizonyára legbuzgóbbjai közé mi
tartozunk.
A
A Duna mellől. T. Szerkesztő Ur ! A Szent-LászlóTársulat okt. 7-én tartott választmányi üléséről b. lapja
ugyan mi tudósítást sem hozott *) mindazonáltal engedje
meg, hogy a ,Kath. Néplap' 41. számában foglalt tudósítás
alapján néhány szóval ahhoz, tüzetesben : az ott közölt
jegyzőkönyv egyik pontjához hozzá szóljak.
E pont ftdő Kubinszlcy Mihály apát-kanonok s pápai
praelatus ő mlgának levele, mely a választmányi ülésen felolvastatott, s mint az emiitett tudósítás mondja: beható tárgyalás alá vétetett, E levélben, egyéb, igen kor- s czélszerü
javaslatokon kivül ez is fordul elő, hogy tétessék lehetővé,
miszerint a Szent-László-Társulat m nden évben más más
helyen tarthassa közgyűlését; — mire a választmány ismét
olyforma határozatot hozott, hogy : „ami a közgyűlésnek
minden évben más városban leendő tartását illeti, arra
nézve a választmány nem mondhat egyebet, mint azt, mi
már többször kifejeztetett, hogy a társulat kész közgyűlését más vidéki városban is megtartani, ha erre illetékes
helyről meghívást kap" . . . .
Ez az, mire néhány szót koczkáztatni akarok, kijelentvén előre is, hogy én Kubinszky ő mlgának ebbeli indítványát, már akkor is, mikor legelsőben tevé, teljes szivből
osztottam, s valamint akkor is sajnáltam, hogy azt nem sikerült gyakorlatilag érvényesíteni, ugy ma is sajnálom, —
sőt még valamit mondok : amint akkor nom értettem az
ezen inditvány ellen mutatkozó renisust, ugy ma sem értem :
E lényeg az, ami bennünket egymástól elválaszt, és mert a mi máshol lehetséges, sőt a mit nálunk is más, nem
azért történik, hogy csak a halál — azaz, a requiem — hozza katholikus egyletek keresztül tudnak vinni, azt, nem értem,
a katholikust a protestánssal egybe. Azért bármennyire ohaj- miért ne foganatosíthatná katholikus egylet i s ? . . . Egy
tandónak tartjuk is, hogy S. K. ur inditványa a vallásosság pillantás a német katholikus egyletek évenkinti nagygyűléérdekében megvalósuljon, hogy „a protestánsok a katholi- seire, vagy nálunk a természetvizsgálók vagy a történelmi
kus testvérektől a belsőt felébresztő külsőségekből többet társulat évenkinti vándorgyűléseire mutatja, hogy a praelavehetnének át", mondjuk, bár mennyire örvendenénk is, ha tus ur épen nem lehetetlen dolgot hoz indítványba s mégis —
ez inditvány elfogadtatnék, mert a külsőség talán a belső mindannyiszor elmellőztetik.
Mert egyszerű elmellőzés az, sem nem elfogadás, sem
vizsgálatára is elvezetné prot. atyánkfiait, kik eléggé nem
szánható módon az egyháztól elszakadtak ; de ez mind nem nem megczáfolás, a mit a tek. választmány ismét egyszer
elég, maga a külső szertartás mind semmi, a lélek, a tan nél- határozott. Meglátszik ezen a „határozaton", hogy a t. vákül, mely azt eleveniti ; a szertartás maga holt test, életet lasztmány az indítványt amúgy egyszerűen elvetni ugyan
csak a tan lehel belé, csak e kettő együtt ama tényoző, mely nem merte; mert fentebbi észrevételeink, melyeket még neaz embert Istenhez felemeli. Hogy azután a kölcsönösség hánynyal megtoldani lehetne, előtte sem ismeretlenek ; máskedveért S. K. ur azt is óhajtja, hogy mi, a „külső mellett részt pedig elfogadni azt nincs kedve; mert hát — mert
több súlyt fektethetnénk az értelemre", ezt neki elengedjük hát nincs !
azon jó indulatáért, melyet a fentebbi idézetekben irántunk
Avagy mi lehetne az ok, hogy a Szent-László-Társulat
tanúsított, csakis annyit jegyzünk meg: kisértse meg S. K. t. választmánya oly feltűnő idegenkedéssel viseltetik ezen
ur, a külsők mellett fogadja el a belsőt is, és majd meglátja, inditvány iránt?
mily felséges összhang van nálunk e kettő közt ; látni fogná
Azt, hogy a vándorgyűlések által a társulat s annak
akkor, hogy mi a külsőség mellett igen fényes helyet tar- magasztos czéljai iránti közérdekeltség az illető vidéketunk fenn az értelemnek és korántsem nyomjuk el, mint azt ken nem csekély mérvekben öregbittetnék, a t. választfelölünk itt is, ott is mondják, hanem annyi áll, amit S. K. mány előtt indok lehetne azoknak életbeléptetésére, vagy
ur maga is oly szépen mond: „azon igazságnál fogva, hogy legalább az egyszeri kísérletnek megtételére ; ha pedig vana végtelent a véges elme soha fel nem foghatja teljesen, jo- nak egyéb nehézségek, ugy tessék egyszer nyilatkozni azok
gosult és természetes a vallás terén némi szent homály,
*) m e r t n e m k ü l d e t e t t b e .
Szerb
reszketnok az édes reménytől : „az én Atyámnak házában
sok hajlékok vannak". A művészi képek és kereszt lelked
elé állítják a nagy Szenvedőt, ki örökké irányadója s vigasztalója lesz az emberiségnek és mindörökké uralkodni fog
a szivek felett. Majd megcsendül az orgonának méltóságos,
ünnepélyes szava, mintha égből jönne a hang, és az énekeknek hullámzó árjain lelked ugy emelkedik, tisztul, bizik
és remél"
Kinek lelke ne emelkednék, ha olvassa, hogy protestáns ember kath. szertartásaink felett ily magasztosan tud
elmélkedni ! Mégis csak van tehát a katholicismusban valami, ami a lelket élteti, emeli és nem engedi a hívőt ridegen
távozni az egyházból, ugy hogy csak egy magasztos gondolatra sem ébresztené, mint ez a protestáns templomból
távozáskor az emberrel történik. A katholicismus az embert
ugy fogja fel, amint van, kettős oldalról támogatja, hogy
végczéljához eljuthasson, nem csak szellemére, de érzékeire
is hat — a protestantismus, midőn a szertartásokat száműzte — száműzte vele együtt az egyik hatalmas tényezőt,
mely által az ember elősegittotik hogy Istenhez emelkedjék ;
ezért jön ki az ember protestáns templomból hidegen, mig a
katholikus embert temploma átszellemiti. De miért emeli a
kath. szertartás a lelket ? mert mindannyihoz ugyanannyi
vallási igazság fűződik. Ehhez Sántha Károly ur talán öntudatlanul is hatalmas bizonyítékot szolgáltatott, midőn .reményről' beszél a requiem alkalmából ; igen, mi hiszsziik, mi
reményijük, hogy a tisztitó tűzben levő lelkek a ,nagy Szenvedő' érdemei miatt, egykor Isten látásához el fognak jutni
és a protestantismus e .reménytől' megfosztotta hiveit ! Ez
a ,magva', a .lényege' a requiemnek és az egyház külszertartása által e .reményt' táplálja hiveiben, mind elhunyt kedveseire, mind egykor önnönmagukra nézve.
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felett, vagy legalább a közgyűlés előtt tárgyalni azokat, — talán — kellő méltánylásban részesülni, — csak addig
addig pedig engedjék meg, bogy a szóban forgó indítvány- el ne késsünk ! . . . .
nak választmányi elintézésével, vagyis inkább elüttetésével
Róma. S e p t e m b e r 20-a. A G e r m a n i c u m n a k
bátorkodjunk meg nem elégedve lenni ; mert vannak, a kik s o r s a . Szept. 20-ka nevezetes nap az örök város legújabb
a dolgot sokkal fontosabbnak találják, semhogy iránta me- történetében, s ezt az olasz államügyész szokása szerint
legen és őszintén ne érdeklődnének.
azzal ülte meg, hogy az ,Oss. Rom.1 ismét egyszer lefoglalta ;
Igaz, hogy a t. választmány saját nézete szerint mon- semmi más okból, mint mert az emiitett lap a történelem
dott valamit, midőn kijelenti, hogy „a társulat kész közgyű- vezérfonalán kimutatta, hányszor vesztették már el a pápák
lését más vidéki városban is megtartani, ha erre illetékes a Róma feletti uralmat, hányszor űzettek el s börtönöztettek
helyről meghívást kap
be, s mégis hányszor, azaz mindannyiszor, hogy nyerték
De épen ez az, mit különösnek találunk, s mi oly szo- vissza régi hatalmukat, szabadságukat s dicsőségöket. Ezért
kásra emlékeztet, melyet talán épen a jó ügy érdekében jó ugyan nem kellett volna e szegény lapot elkobozni ; sokkal
volna vagy — eltörülni, vagy a Szent-László-Társulatra is inkább megcselekedhette volna ezt a tek. államügyész ur
vinni át.
egy másik, szintén katholikus lappal, a Florenczben megSzabad legyen e tekintetben kettős nézetünknek a leg- jelenő ,Conservatore'-val, mely szept. 20-át a következő philippikával ünnepelte, melyet, habár kissé elkésve, azért hoznagyobb tisztélettél kifejezést adni.
u
Az „illetékes helyröli meghívás alatt ugyanis, ha nem zunk ; mert a mai helyzetet drasticus élethűséggel ecseteli.
csalódunk, azt kell érteni: „Ha valamelyik méltóságos főpap Az emiitett lap igy szól: „A csőcseléknek valamely tollhőse
a társulatot székhelyére meghívja" — mi a bevett szokás bizonyos liberális zuglapban a maga módja szerint megemlékezvén szept. 20-káról, azt mondja, hogy Róma ma meg
szerint rá nézve tetemes költséggel jár
ugyanaz,
mely ezelőtt öt évvel volt ; a pápák, a papok és
Erre azt mondjuk, hogy ily kegyes meghívásnak kieszközlése magában véve tán nem tartozik a lehetetlen dol- apáczák vendégszeretet nélküli, piszkos, tudatlan, szegény
gok közé, s mlgos főpásztoraink, kik a fentnevezett, nihil és erkölcstelen Rómája . . . . Mondd meg nekem, liberális firminus, mint katholikus társulatok iránt a magyar nemes kász, melyik más városban, mint a pápák Rómájában tavendégszeretetet oly fényes módon érvényesítették s még láltál 500 szép utczát, 148 tért, 13 kaput, 6 hidat, 335
folyvást érvényesitik, ugyanezt a katholikus társulat iránt gyönyörű palotát, s 30 nyaralót, terjedelmes, pompás keris minden bizonynyal gyakorlandják, mit viszont a liberális tekkel a falakon belül? . . . hol találtál 17 basilicát, 15 kápvilág annál kevésbbé vehetne rosz néven, minthogy amazok- talant, 300 igen gazdag templomot, 64 férfi- s 50 nökolostort? Hol, Olaszország melyik más városában találtál 2
nak is már elég bőven jutott ; —
egyetomet, 16 collegiumot, több mint 100 elemi iskolát, 20
különben :
ahhoz sem lenne, ugyhiszszük, senkinek semmi köze, leánynevelő intézetet, 11 nyilvános könyvtárt, 8 akadémiát,
ha majd mlgos főpásztorainknak ugy tetszenék, eme külön- 11 színházat, 3 nyilvános nagy sétányt, 4 óriási vízvezetéket,
féle antikatholikus ,tudós' társulatokat a megérdemlett igno- több mint 150 nyilvános kúttal, 13 nagyszerű obelisket, 5
rálásban részesíteni, s e helyett kegyes gondjaikat a mi tár- muzeumot, 4 könyvtárt, 6 temetőt, 60 nyilvános jótékony
sulatunkra forditani ; mert amazokat amúgy sem nyerjük intézetet, a középületeken 7000 gyönyörű oszlopot s több
meg, bármiként etetjük is, s ha ,megnyernők' is, nem lenne mint 5000 szobrot?... Megolvastad-e a római zsidókat?
1430-an voltak! Megolvastad-e a barátokat? 2118-an volnyereség benne.
Azonban szükséges-e ily alkalmakkor az illető főpász- tak ! Meg-e az apáczákat ? 1473 ; — meg-e a zsidónőket ? —
tor uraknak alkalmatlankodni ? Ki fogadja a nagygyűlés 1612-en voltak. Megolvastad-e a világi papokat? —1700 an
tagjait Pesten, ki ad nekik szállást s élelmezést ? s azért voltak, — hogy mondhatod tehát, hogy ez a papok városa
mégis jönnek, csakhogy mindig ugyanazok jönnek, kik Pest lett volna ? hogy mondhatod, hogy ez a Róma, melyben az
táján laknak; holott, ha vándorgyűlések dívnának, a kö- egész müveit világ utazói esztendőnkint összejönni szoktak
zönség váltakoznék, s a társulat iránti érdeklődés majd ezen, — most ugyan már nem jönnek, amióta a te barátaid uralmajd azon a vidéken felélesztetnék s öregbittetnék, mi talán kodnak ottan, — hogy mondhatod, hogy ez a Róma, a pápák
még sem megvetendő nyereség. Legfelebb egyet lehetne kí- Rómája piszkos, vendégszeretetlen, tudatlan volt ?" . . .
vánni : hogy a választandó hely könnyen hozzáférhető, ha
A hires Collegium Grermanicumnak sorsa méltó aggálehet, vasúti vagy gőzhajózási állomás legyen, s hogy talán lyokat okoz beavatott körökben ; annál nagyobbakat, mintin loco helyi bizottság alakuljon, mely arról gondoskodnék, a hogy a protestáns Poroszországnak érdekében fekszik azon
mennyire lehet, hogy az érkezők mérsékelt árakon szállást jeles intézetet elnyomni, mely Németországnak már annyi
kapjanak; arról, hogy az egyes közlekedési vállalatok fél- íeles .ultramontán' papot szolgáltatott ; maga a Germanicum
jegyekot adjanak, nem is akarok szólni, ámbár annak kiesz- pedig az osztrák-magyar birodalom .oltalma' alatt áll, mi
közlése sem nagy mesterség, s volt is már.
bizony nem sokat jelent ; mert az ottani, jelenleg külügyi
Kívántam az eszmét ismét egyszer megpendíteni, vagy dolgokban iránytadó köröknek bizony talán fogalmuk sincs
legalább is megmutatni, miszerint Kubinszky ö mlgának né- róla, hogy mi az a Germanicum, hát ha meg megsúgták nezete épen nem áll elszigetelten; majd talán egy pár évtized kik, hogy ezen intézet jezsuiták vezetése alatt á l l ? . . . .
múlva, vagy előbb is elég rosz dolguk lesz már a magyar- Igaz, hogy a, protestáns Anglia a maga nemzetbeli katholihoni katholikusoknak is, hogy a szervezkedés s összetartás kus intézeteit megvédelmezni s fentartani tudja; hanem hát
szükségesvoltát belássák, s akkor fog majd ez az eszme is a ,katholikus' Ausztria
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Berlin. Hogy .tetetik
le' egy kath.
püspök,
ezt Berlin városának lakosai f. hó 1-én ismét egyszer láthatták. E napon ugyanis, reggeli 9 órakor tartá ünnepélyes
ülését a k. legfőbb egyházügyi tvszék, Heineccius főtörvényszéki alelnök elnöklete alatt. A jelenlevő ,bírák' közt Dovet
is láttuk és Forckonbeck, Boroszló városának főpolgármesterét, mint egyedüli ,katholikust' az egész collegiumban ; az
államügyészi teendőket Gredicke, főbányatanácsos vitte, szintén Boroszlóból ; mert hát ez egyszer a boroszlói püspökön
volt a sor, hogy „elitéltessék s hivatalából elbocsáttassák".
A jelen volt hallgató közönség, jól megolvasva, 13 személyből állott, köztök sok ujsági tudósító.
A tárgyalás azon ünnepélyes actussal vevé kezdetét,
hogy a hivatalszolga az ajtóba állva, háromszor kiáltá a
püspök ur nevét, s miután ilymódon a vádlottnak távolléte
hivatalosan constatáltatott, a tvszék az államügyész indítványára az ,in contumaciam' eljárást határozta el. Ezután
Kannegiesser ülnök az elnök meghívására felolvasá a perre
vonatkozó okmányokat, t. i. a püspök urnák összes köriratait, végre pedig azon védiratot is, melyet perbe fogatása alkalmával benyújtott, s melyben kijelenti, hogy a törvényszéket nem tekinti ugyan illetékesnek, mindazonáltal válaszolván a hozzá intézett átiratra, fejtegeti, hogy mint kath.
püspök nem tehetett másként, s hogy legbensőbb meggyőződése szerint mindezekben semmi törvénysértést sem
követett el.
Ezen okmányoknak felolvasása után következett a
vádbeszéd, mely két részre oszlott. Az első ama bűntetteket' sorolta fel, melyeket a püspök a májusi törvények keletkezése előtt követettel; ilyen az 1873-i januárhóban az
államministeriumhoz intézett emlékirat, az ugyanezen időből származó böjti körlevél, s az ismét ugyanez évi május
2-áról kelt körirat, mely a májustörvények iránti engedetlenséget előre hirdeti, illetőleg az összes papságot arra szólitja fel. Ido tartozik még a választásokra vonatkozó főpásztori utasítás, illetőleg figyelmeztetés is. A második sorozathoz tartoznak a májustörvényellenes, e törvények hozatala
után végrehajtott, papi kinevezések, melyek miatt a püspök
már régebben 12,400 mark büntetést fizetett, továbbá a pápai encyclicának kihirdetése s két esetbeni alkalmazása.
Végre az államügyész a következő patheticus szószaporltást érezte magát felindit va : „Az állam törvények elleni mind
ezen súlyos bűntetteket vádlott nem talán tévedésből követte
el; hanem tekintve összes magaviseletét, látjuk, hogy eljárása semmi egyéb, mint tervszerű, s a többi püspökökkel előlegesen megállapított, jól szervezett ellenszegülés a fentnevezett törvények ellen. Vádlott nem törődött vele, hogy
ennek folytán az egyházi élet a legnagyobb ziláltságnak
esik áldozatul (— oh, ti ókori pharisaeusok ! ártatlan bárányok voltatok ily ujporosz államügyészhez képest—) s hogy
az állami tekintély is nagyon megkárosittatik, hanem oly
nyakas volt törvényellenes magatartásában, hogy hivatalából való elbocsáttatása mindezek által nagyon is igazoltnak
látszik". Ezen beszéd elkövettetvén, az elnök a terem odahagyására szólitá fel a hallgatóságot, hogy a tvszék a hozandó
itélet iránt tanácskozhassék, mire a 13 szál hallgató nagyobb szerencsétlenség nélkül kivonult. A törvényszéknek
tanácskozása harmadfél óráig tartott, mig végre, délutáni
két órakor a már ismeretes ,itélet' hozatott, mely szerint a
törvényszék eltekint ugyan azoktól, miket a püspök a májusi törvények hozatala előtt tett, hanem azok alapján, miket
azoknak kibocsátása után végrehajtott, letétélét mondja ki.
Az ,itélet' tehát megvan; legközelebbi következménye
az lesz, hogy a kormány, mint másutt, Pozenban és Paderbornban is tevé, a káptalant arra fogja felszólítani, hogy tiz
nap alatt püspöki helynököt válaszszon ; a káptalan ezt nem
fogja tenni ; akkor kir. biztos fog kineveztetni, s követke-

zik a zaklatásoknak ugyanazon rendszere, melyet a kormány az emiitett megyékben még ma is követ, s melyeket,
bizton hiszszük, a megye papsága s hivei ugyanazon bátorsággal s hűséggel szenvedeudenek el, melyet amazok tanúsítanak. Titkos pápai delegatusra talán nem lesz szükség ; mert
a püspök szabad lábon van, s bár az országon kiviil él,
mégis, tekintve a mai közlekedési viszonyokat, folytonos
érintkezésben maradhat híveivel s papságával. Egyet már
is tett a püspök, mióta .letétetett', hogy ordinariatusi hivatalait kivétel nélkül feloszlatta, ugy bogy azoknak minden
további ténykedése eo ipso semmis. E rendszabály nagyon
megnehoziti a megyének egy kir. biztos általi átvételét;
mert nincs senki, kivel ez magát érintkezésbe tehetné ; azértis itteni liberális köreink épannyira haragusznak ezért,
amennyire mi katholikusok annak örvendünk ; s igen nagy
s szokatlan naivság a mi kormányköreink részéről, ha azt
hiszik, hogy mi majd még talán megkönnyítjük nekik az
egyházüldözési munkát !

VEGYESEK.
= Árvamegyéből irják a pozsonyi ,Recht'-nek, hogy
ott a szepesi püspök ur, ftdö Gsászka György ő mlga oktober
kezdetén hoszabb apostoli körutat tett, mely alkalommal
majdnem 10000 hívőt részesitett a bérmálás szentségében.
Annak daczára, hogy ő mlga minden ünnepélyes fogadtatást egyelőre is kikérte volt magának, mégis mindenütt épen
ellenkezője történt. Mindenütt a vidék intelligentiája, egyházi s világi főbbranguak, bandériumok s a nép ezrei a legnagyobb lelkesedéssel fogadák a kegyes főpásztort, ki szeretetteljes modora s atyailag jóltevő bőkezűsége által kitörölhetlen emléket hagyott maga után.
— Az óbudai ügyre nézve ugy látszik, hogy a tek.
városi hatóság lassankint annak belátására kezd ébredni,
hogy az ő saját ,souverainitásáról' alkotott képzelmek mégis
kissé tulvérmesek voltak, s hogy bizonyos oldalról kisérletek tétetnek, ezen a városra nézve kellemetlenné fajult
ügyet szép csendesen elsimítani. Tekintve azon minden tekintetben sértő eljárási modort, melyet a város ez ügyben
az egyházi hatóság s annak közegei ellen követett; tekintve
azon nemtelen rágalmakat s bántalmazásokat, melyek a különféle zsidó félhivatalos lapokban — nem fürkészszük, kinek
megbízásából az egyház s a papság ellen általában, s a t .
plébános ur személye ellen különösen, ezen ügy alkalmából
szórattak; felteszszük ez utóbbinak ismert erélyéröl, hogy a
most kinálkozó alkalmat korántsem elszalasztani, hanem
arra fogja felhasználni, hogy a város bölcsein maradandó
exemplum statuáltassék, mely kedvöket vegye, maholnap
ugyanezt a dolgot, talán kedvezőbb körülmények közt újból megindítani. A plébános ur, ha ez ügyet csendesen elaludni nem engedné, nagy érdemeket szerezhetne magának
hivataltársai körül is, kiknek előzetes esetet szolgáltatna,
melyre hivatkozhatnának, s fényes példát, melyre támaszkodva, hasonló körülmények közt ők is bátoi-ságot vehetnének magoknak, hasonlólag járni el.
— A bécsi birodalmi tanács elé ezen ülésszak alatt kerülendő kormányi előterjesztések közt a legfigyelemreméltóbb
az, mely a kegyúri viszonynak rendezése körül forog. Az illető
tervezet szerint az összes kegyúri jogok, kivévén azokat, melyek liberae collationis episcopalis ő f e l s é g é r e ruháztatnának
á t ; az eddigi kegyurak pedig ebbeli terheik megváltására
egyszer mindenkorra bizonyos összeget fizetnének. Azt hiszszük, hogy a viszonynak ilyetén rendezése, viszonyítva a jelenlegi körülménj'ekhez, talán még kisebb baj lenne a papságra, főkép a városokban lelkészkedő papságra nézve ; ámbár másrészt tagadhatatlan az is, hogy ez uton az ,államnak'
egyházi ügyekbe való beavatkozásai előtt uj, s tág kapu
nyittatik.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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A ker. vallás kitűnő eredményei.*)
(Folytatás.)

jadzottak, virágzottak s tenyésztek. Ker. hitre v a n
szüksége a világnak, h o g y a k o r u n k b a n a n n y i r a
magasztalt h u m a n i s m u s t a maga valódi jelentőségében g y a k o r o l h a s s a , e nélkül a philanthropia csak
a felebaráti szeretet hamis pénze, s oly növény, m e l y
a kisértet v a g y veszélyeztetett önérdek első égetőbb
fuvallatára elfonnyad, ha csak a ker. szeretet üditő
lehelete nem siet ismét felelevenitésere, mely szeretet intézetei a r r a czéloznak, h o g y ahhoz vezessenek
mindeneket, kitől eredtek, nélküle az emberi szeretetet csak az érdek összhangzása éleszti s a n n a k
kivitele parancsolja. K o r u n k számtalan egyletet, jótékony intézetet állit, ez mind jó, szükséges is, hisz
a kereszténység müve, h a b á r néha öntudatlanul is :
csak a z t ne h i g y j e senki, h o g y a kimerithetlen ker.
szeretet és vallásos buzgalom k u t f o r r á s á t ily, néha
visszafizetésre számitó, b á r m i l y intézetek valaha
pótolhatják. M e n n y i törvényt hozott humanisticus
k o r u n k a n y o m o r enyhitésére, sokat áldoz j ó t é k o n y
czélokra: de m i n t h a csak átok nehezednék a kézre,
mely a divatos, korigényelte alamizsnát hidegen
osztja, nincs á l d á s . . . mert nem az isteni hit sugallta
égi szeretet n y i t j a meg a gazdagok sziveit az adakozásra, sem a szegényekét nem hangolja béketűrésre, m i n t a kereszténység dicső a r a n y k o r á b a n .

Nem csuda tehát, ha a ker. elveknek a társadalomban gyakorolt hatása s következménye feltűnt oly embernek, mint Montesquieu, ki sokat fáradott, hogy a törvényhozás az emberi jólétre gyakorlott befolyásának felette h i á n y o s és tökéletlen átnézetét nyerje,azért mialatt szelleme történeti tényekkel van eltelve, szemei pedig a kereszténység g y a k o r lati tapasztalására i r á n y u l n a k — csudálatosnak sőt
olyannak, mi másutt nem történt jelenti ki, hogy a
ker. vallás, á m b á r az embernek csak jövő boldogságával látszik törődni, mégis legjobban, sőt egyedül csakis neki sikerült az embert már ez életben
boldoggá tenni. Előtte ez csak különös és csudálatos tény, csak hatolt volna az alapig, melyen e tapasztalás n y u g s z i k s melyből s z á r m a z i k : felfedezte
volna az okot, a n a g y társadalmi elvet, melynek
következtében ez igy történt. Epen Krisztus vallása ölében történik ez, oka abban rejlik, h o g y a
ker. vallás a jövő élet boldogságát csak elébe állítja, t a r t j a s megígéri az embernek. A ki csak a r r a
gondol, hogy boldogságát csak itt a földön találja fel,
az soha sem lehet boldog s nem boldogíthatja a társadalmat. Bizonyára sem a világi bölcseség, sem az
A ker. vallás tehát az elmét j ó t é k o n y világgal,
úgynevezett természeti vallás, v a g y a minek termé, a lelket áldásos erényekkel és szent n y u g a l o m m a l
szeti nemes ösztöneinket nevezik, nem termettek töltve el, az emberi nemet n y o m ó b a j o k a t részint
egészséges és üdítő gyümölcsöket az emberek szá- megszüntette, részint kevesbítette s az emberi n y o mára mindazon különböző helyzetekben, melyeket mor enyhítése s egyéb szükségek kielégitése érdeméaz emberiség története felmutat, kivéve ott, hol a ben j ó t é k o n y intézeteket hozva létre,mind egyesek
m e n n y esőjétől, az isteni kegyelem h a r m a t á t ó l sar- mind családok s az egész társadalom boldogságát bá*) Mutatvány dr. Bita Dezső, m. k. egyetemi tanár mulandólag előmozditá, s ha minden roszat meg nem
urnák, hittani karunk által az ezidei Horvát-féle alapítvá- szüntetett, azok okai, kik előtt a kereszténység n e m
nyi dijjal koszorúzott ily czimü munkájából: „A keresztény n a g y becsű, v a g y i n k á b b a kik rosz h a j l a m a i k a t akarvallás isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyeivel
ják jobban követni, mint Krisztus parancsait.
szemben". 127. §.
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IV. Ezen rendkívüli változásnak az elmék és
szivekben, a családi és társadalmi viszonyokban
tanúi a keresztény irók, kik e nagyszerű fordulatról oly bizalommal, biztossággal s oly körülmények közt szólnak, hogy e tekintetben csak
g y a n ú j a sem fér liozzájok a csalásnak. A nemzetek apostola minden levelében, melyekben nyoma
sincs a hizelgésnek, a keresztények erényeit egyre
magasztalja. ') Az apostoli kort követő egyháza t y á k és irók igen g y a k r a n szólnak ez érdemben,
igy római Kelemen, 2) Jusztin, Athenagoras s Tertullián védirataikban, melyeket a keresztények érdekében irtak, Origenes, alexandriai Kelemen, mind
ezen s más kiváló, tudomány és szentség tekintetében hires férfiak csudálandó bátorsággal hirdetik
az evangelium által létesitett változást a császároka római tanács- s néphez intézett irataikban, felhiva
a keresztények legkérlelhetlenebb ellenei tanúságát.
I g y sz. Jusztin vértanú nem tartózkodik az egész
világ eló'tt kimondani: „A kik egykor a bujaságnak éltünk, most már csak az erkölcsi tisztaságban
találjuk örömünket; kik előbb varázslatot üztünk,
m a g u n k a t már most az örök jó Istennek szenteltük ; kik egykor a bírvágy- és pénzszomjtól izgatva
kincseket gyűjtöttünk, most a mink van is összeadva a szükölködó'k közös használatára adjuk ;
kik egykor gyűlöltük egymást, és az idegennel,
különböző szokásai miatt társulni nem akartunk,
most Krisztus megjelenése után együtt élünk velők
és elleneinkért imádkozunk és megengesztelni törekszünk azokat, kik minket igaztalan gyűlölettel üldöznek. 8 ) Alex. Kelemen pedig: „Más emberek azért élnek, hogy egyenek, a keresztényeknek pedig megvan hagyva, hogy egyenek azért, hogy éljenek". 4 )
Origenes : „Krisztus törvényeit fris emlékezetben
tartjuk, szavainkat s tetteinket azokhoz szabjuk". 5 )
Sőt tanúsítják ezt pogány irók is; igy Plinius nem
kételkedett megvallani a keresztényekről : „Hogy
szokásuk bizonyos időben a nap felkelte előtt egybegyűlni, és Krisztusnak, mint Istennek énekeket
zengeni, s magukat eskü által nem valami bün elkövetésére kötelezni : hanem, hogy ne kövessenek
el lopást, tolvajságot, házasságtörést, ne szegjék
meg fogadásukat, és hamis esküt ne tegyenek". 6 )
Maga hitehagyott Julián császár például állitja a
keresztények szeretetét s életszentségét a pogányoknak midőn igy szólt : „Mi oka, hogy nem irányoz0 Kor. I. 6. — 2) Ep. ad Cor. — 3) Apol. I. n. 24. —
<) Paerd. II. — s) Cont. Cel. L. V. — 6) L. X. ep. 97.

zuk szemeinket azokra, melyek által a keresztények vallása növekedett ; vagyis : az idegenek
iránti jótékonyságra s azon gondra, melyet a halottak eltemetésére fordítanak, a szentségre, melyet
színlelnek? Valóban nem rutság-e, hogy a zsidók
közöl egysem koldul s az istentelen galileusok nem
csak az övéiket, hanem mieinket is táplálják".
Mit a régi és u j Stoa önmagában keresett, azt
teljesebb és biztosabb módon n y ú j t j a nekünk az
emberi nemnek Krisztus által eszközölt ujabb
összeköttetése Istennel. A stoikusi bölcselet-felekezet feje Epiktet mondá: „Sok embert látok, kik a
stoikusok elveit ajkaikon hordják, de stoikust nem
látok. Mutassatok tehát egy stoikust : én csak egyet
kérek. Ha nem mutathatsz nekem ilyent, mutass
egyet ki azzá lenni kezdett : ne irigyeld a hozzám
hasonló aggastyántól e nagy látványt, melyet megvallom még nem élvezhettem". 8) E látvány megadatott a világnak és közönségessé lőn, az evangelium
nem csak egyetlenegy, hanem ezernyi ezer tanitv á n y t teremtett minden állapotú, nemű s korú, a
világ előtt ismeretlen és névtelen s a mi még ennél
is több: önmaguk előtt is ismeretlen követőket, a
kik nem is gyanitják, hogy keresztények s váljon
a stoikus erkölcstannál hasonlithatlanul fensőbb,
követelőbb erkölcstant mikép fogadták el ugy, hogy
azt milliók és milliók gyakorolják is? Archimedes
azt kérte, hogy adjanak neki egy támpontot s ez
esetre kiemeli sarkaiból a világot: Krisztus letüzi e
támpontot: a keresztet, s ez által megujitá a föld
szinét, s e kereszttel az apostolok a pogány megromlott világot helyzetéből kiemelve, helyébe az
igazság, kegyelem és erkölcs országát illeszték. Az
emberinem fejlődése történetében ez legnagyobb
horderejű világeseménynek tűnik fel, s bár menynyire igyekezzék is valaki e roppant szellemi és
anyagi változástól elvonni figyelmét, vagy azt az
emberi ész fokozatos fejlődéséből magyarázni, e
nagyszerű esemény befolyását az emberi nem további fejlődésére s a történetek folyamára el nem
vitathatja. Ez a csudálatos jobbra fordulás nem áll
semmi a r á n y b a n az azt létrehozó emberi erővel ;
annak, ki ezt tette, többnek kell lennie embernél, a
ki annyi szokáson, annyi tévedésen, annyi bonyolult szenvedélyen s annyi furcsa szeszélyen át az
erkölcsi törvényt helyesen megismerni, szabatossággal megalapitani tudá. Az emberi nemet igy
7

) Epist. ad Arsacium Pont. G-allat. apud Sosem. Hist.
Eccl. L. v. c. 16. — 9) Apud. Arian. L. II. c. X I X . p. 288.
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átalakítani annyi, mint az embernek észszerű életet adni,
ez második teremtés, bizonyos tekintetben nemesebb az elsőnél, ez üdvös átalakulás eszközlője ugyanazon böleseség és
mindenhatóság, mely az embert első alkalommal képezé;
végre, mint Bossuet magát kifejezi : „Ez oly mü, hogy maga
az Isten is, ha ő nem tette volna, irigyelhetné azt szerzőjétől". 9) Tudja mindenki, mily nehéz csak egy ember gondolkozásmódját is megváltoztatni, s a bűnben fetrengőt jóvá,
szentté tenni; ez nem csupán emberi erő müve, hanem az
erkölcsi rendben a kegyelem csudája, valamint a természeti
világban a halott feltámasztása, valóban : „Az Úrtól lett ez ;
és csudálatos a mi szemeink előtt". Amit semmi emberi böleseség s a legbatalmasb fejedelmek tekintélye nem tehetett soha
vagy nem akart, azt kieszközölte Krisztus keresztje, mit az
apostolok hirdettek, s az egész világ tanúságot tesz az apostol ez állításáról: „A kereszt igéje azoknak, kik üdvözülnek, Isten ereje ; mert mi az Istenben (előttünk) bolondság,
bölcsebb az embereknél ; és ami az Istenben (szerintünk)
erőtlenség, erősebb az embereknél".
Most is miként az Antoninusok idejében oly emberek
környeznek bennünket, kik tagadják a kereszténység igazságát s mégis a lég annyira telve van azzal, s a keresztény
igazságok légköre oly világossá lön, hogy ugyanazok, kik
nem keresztényeknek vallják magokat, öntudatlan vágyaik,
sőt némelykor életök által is önkénytelen hódolatot tanusiazon uj eszmék iránt, melyeket Jézus Krisztus hozott. Látunk
embereket, kik nem veszik észre a napot s kérdik honnan
jő a világosság? De mi, kik ismerjük e napot s tudjuk, hogy
minden jó szeretet tőle származik ; kik mélyebben tekintünk
a történelembe, s az idő rétegein át a sugarat követjük, mi
a gyémánt töredékekben, melyeket ezen emberek müveiben találunk, megismerjük ama világosságot, melynek napját imádjuk. — A kereszténység, úgyszólván a levegőben
van, s még azon komor rétegekben is feltalálható, melyekben számunkra a guny és üldözés villámai képződnek. Igenis a kereszténység nagy elvei gyupontját képezik mindannak, mi a világon szép, jó és nemes ; ez elvek tükröződnek
vissza 15 századon át kizárólag, ezután pedig tulnyomólag a
tudományos és erkölcsi fejlődés minden fokozatán, áthatották az állami életet, az egyéniséget egy véghetlen tökély ü
eszmény felé terelvén, elvonták az anyagtól, s a szellemi haladásnak óriási látkört nyitván a polgárisodást meghonositák, s ez elvek az emberiségnek majdnem kétezredéves életében mindig fokozódott erőben és szépségben tündököltek :
mai napon észlelhető elhanyagolásuk pedig az erkölcsök
nyerseségét s a haladás hanyatlását fogja felidézni, a haladás egyedüli biztositéka t e h á t : visszatérés a nagy ker. elvekhez. — A mi nagyot és szépet csudált a világ és csudál,
a mi magasat és mélyet gondolt és gondol az emberi ész, a
mi nagyszerűt alkotott és alkot a hatalom, a mi bámulatra
méltót kiállitott. a művészet s végre a mi jó- s hasznost munkált a felebaráti szeretet, az Krisztus evangeliuma hirdetése
óta vagy egyenesen ezen forrásból eredett, vagy eminnen
nyert életerőt, tökélyt és tartosságot. A világ megváltási eszme ugyanis egész rendszere a tanoknak, melyek a szellemi világ titkait tárják fel előttünk,s a k i egyszer ezek ismeretére
9
) II. Sermonem pour le II. dimanche de 1 Advent sur la divinité
de la Religion. Kor. I. 1, 18—20.

felképesedett, annak lelki tehetségei már eléggé kifejtvék,
hogy a természeti világ rejtélyeibe is pillantást vethessen.
Aki önmagát ismeri, az ezen önismeretben már kalauzzal
bir ez emberi ismeret minden regióihoz. A világ a szellem
conceptiója, ki tehát a szellem titkaiba hatott, az müvei titkához is birja a kulcsot. Mert kell, hogy a szellem tudja a
törvényeket, melyek szerint alkot és ismerje az arányokat, melyekbe müveit foglalja. Igy függ össze a világ megváltás eszméje haladása és tökéletesedése minden más emberi ismeret haladása- s tökéletesedésével, s igy szüli a vallás boldogító természete minden más társadalmi szervezet
boldogi tó befolyását is.
(Folyt, köv.)

Szent Péternek római tartózkodása és püspöksége.
(Folytatás.)

Péternek római útjára vonatkozólag — mondók legutóbbi czikkünk végén, három kérdésre keilend válaszolnunk : 1) Miért ment sz. Péter épen Rómába? 2) Miért
ment már 42-ben ? és 3) Honnan magyarázandó azon határozatlan homály, melylyel a szentírás ezekről nyilatkozik?
ha e három kérdésre sikerül kielégítő feleletet adnunk, akkor Péternek római utja mint történelmi tény tökéletesen
meg van fejtve és okadatolva.
Miután, mint fentebb mondók, a rendelkezésünkre álló
történelmi kutforrások ezekre nézve mi hasznavehető felvilágosítást sem adnak,conjecturákra s combinatiókra vagyunk
utalva, melyek azonban ily esetben annál nagyobb valószínűséget szolgáltatnak és annál jogosultabbak, mennél e g y szerüebbek s természetesebbek, mennél könnyebben az
ekként nyert magyarázat egyeztethető össze azzal, mit k ü lönben mint kétségbevonhatlan tényállást ismerünk, s mennél világosabban harezol mellettök egyéb, hasonló eseteknek
analógiája is.
A mi az első kérdést illeti, világos, hogy az apostolok
fejedelmének arra, hogy már 42-ben Rómába menjen, igen
fontos s döntő oka lehetett, mert különben ez idötájt a palesztinai zsidók- s a körülfekvő népeknek Krisztushoz térítése még elég munkát adhatott volna neki, sőt akkor az
isteni Igének hirdetése még nem is igen terjeszkedett Palesztina határain tul. Ezenkívül alexandriai Kelemen Stromat.
VI. 5; [jEuseb. H. E. v. 21, r. 17 ed. Laemmer] valamely
ősi hagyományt emlit, mely szerint az Ur mennybemenetele
előtt tanítványainak meghagyta volna, hogy még tizenkét
esztendeig maradjanak Palesztinában a zsidók közt, s csak
azután menjenek a külnemzetekhez, mely 12 év 42-ben
még nem telt le, s ezért mondjuk : fontos s döntő ok nélkül
az apostolok fejedelme bizony nem határozta magát ily
hoszu s feltűnő útra ; ezt akkor is feltehetjük, ha a Kelemenféle hagyományt egészen figyelmen kivül hagyuk ; — de
mi volt ez az ok ?
E kérdésre már sokan s sokféleképen válaszoltak. E u sebius s mások azt hitték, hogy Péter azért ment Rómába,
hogy ott Simon Mágus ellen küzdjön, ki ugyanakkor Samariát odahagyva szintén oda ment. Ez pedig a legkevésbbé
valószínű valamennyi hypothesis közt; mert a mily kevéssé
az apostolok fejedelme már korábban Samariába ment, hogy
ott a Mágus ellen küzdjön, hanem hogy a Fülöp által megkeresztelteknek a kezek feltevése által a Szentlelket szol-
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gáltassa, ( A p . Csel 8.); amily kevéssé Pál Cyprus szigetére
ment azért, hogy ottan a bűbájos Elymast megbüntesse, époly kovéssé ment Péter Simon Mágus miatt Rómába ; hanem
azért ment oda, hogy ott az evangéliumot hirdesse, s bizony
ott is samariai volt ellenfelével csakúgy véletlenül találkozott.
Mások ismét azt gondolták, hogy Péter a nagyszámú
római zsidóságnak Krisztushoz térítése végett ment Rómába. De ez sem elégséges ok, legalább annak megfejtésére
nem, hogy miért ment volna az apostolok fejedelme már
akkor s épen Rómába. Alexandriában még sokkal több zsidó
volt, mint Rómában, e város még közelebb is feküdt J e r u zsálemhez, melylyel szoros s folytonos vallási s kereskedelmi
összeköttetésben állott ; végre az utazás oda s vissza sokkal
közelebb leendett, mint Rómába; a zsidók miatt tehát i n kább ide kell vala mennie, mint oda.
A Heródes általi üldöztetés sem képez elegendő okot,
ha mindjárt, tagadhatatlanul, a legközelebbi ok volt is, mert
arra, hogy Heródes hatalmi köréböl kivonja magát, elég lett
volna az apostolnak országa határait átlépnie s például A n tiochiában megvonulnia, hol, ha Eusebius chronicájának hitelt adhatunk, már akkor is egy merő zsidókból keletkezett
keresztény község virágzott, s hol oly biztosságban leendett, mint akár Rómában s azon fölül még sokkal közelebb
Jeruzsálemhez s annak veszélyeztetett községéhez, mi oly
mozzanat, melyet az apostol bizonyára nem téveszti szem
elől, ha fontosabb ok nem birja rá, hogy egyenesen Rómába menjen.

ben nyilvánuló malasztadományok; végre mindnyájoknak
megkereszteltetése s az ebből származott ama boldogító öntudat, hogy az egész pogány világból ők az elsők, kik e leírhatatlan boldogságra méltóknak találtattak. Váljon azt
hiszszük-e, hogy Kornélius s családja tagjai minderről mi
jelentést sem tettek Rómában lakó, nagyszámú rokonságához, melyhez az Urnák, életének, működésének, csudainak,
halálának s feltámadásának, valamint az apostolok is tetteinek hire már régen eljuthatott azon élénk közlekedésnél
fogva, mely Róma s a keleti tartományok közt folyton fenállott — ? S mily benyomást tehettek e tudositások az otthon levő gens Cornelia tagjaira, kik jámborságukról mindig
hiresek valának, midőn hallák, hogy családjuk egy magas
állású tagja, mily fényes kitüntetésre méltattatott a Mindenható részéről — ?

Ily körülmények közt nem nagy merészség kell hozzá,
hogy feltegyük, miszerint a gens Cornelia nem egy tagját s
hasonérzelmü barátai közül nem egyet azon édes vágy szállt
meg, ugyanazon mennyei malasztokban részesülni, mint a
minőkkel keleten tartozkodó rokonuk felékesittetett. Erre
pedig mi lett volna czélravezetöbb, mint hogy Pétert Rómába hijják, arra kérve öt, hogy nekik is az üdv hitét hirdetni kegyeskedjék, hogy a keresztség szentségében ök is
részesülhessenek? — hogy ne is emiitjük, miszerint a proselytáknak ismeretes térítési buzgósága, melynél fogva az
egész világot azon szerencsében szeretnék részesíteni, melyet
ők magok élveznek, bizonyára Kornéliusban sem hiányzott
—
s igy mindezek után igen hajlandók lehetünk feltenni,
Ez okot az eddig felhozottakban nem találtuk, amiért
is azt hiszszük, hogy az apostolok fejedelme közvetlenül az hogy ugy a caesareai százados, mint a római Corneliusok
Úrtól vevé a parancsot, hogy menjen Rómába fontos s nagy- ennek közvetítése által azon sürgős kérelmet intéztek Péterhorderejű küldetést teljesítendő ott ; mely küldetés azonban hez : jöjjön minél előbb Rómába — kérték pedig épen P é korántsem a Rómában tartozkodó zsidókra, hanem igenis tert ; mert ő volt az, ki Kornéliust s benne az első pogányt
előkelő római pogány családokra vonatkozott. Ezek miatt vezeté be Krisztus egyházába, s mert Rómában is ugyané
küldé Krisztus Urunk egyháza látható fejét Rómába, hogy család tagjainak, szintén pogányoknak, tanításáról vala szó.
ott, e pogány világvárosban, hol az akkor ismert földrészek Sőt, bizonyosan nem csak szóval iparkodtak az apostolt ez
valamennyi népe s nemzete képviselve volt, melyet Maga is ut megtevésére bírni, hanem mint gazdag emberek megszere földöni országának középpontjává s fővárosává tenni zék neki az uti költséget is, mig a századosra nézve könnyű
akart, keresztény anyaközséget alapitson, melynek feje ő, volt hajóról, s az apostolok fejedelmének utközbeni szükséPéter legyen, onnan igazgatandó a keresztény egyházat, s ges biztosságáról gondoskodni.
Igy magyarázzuk s okadatoljuk Péternek Rómába
hogy ott ama főpapi cathedrát alapítsa meg, honnan utódjai
utazását. Számos hasonló eset a térítések történetében t á azt igazgatják, egész a mai napig.
Különösnek látszhatik első pillanatra, hogy az aposto- mogatja elméletünket; gondoljuk csak meg, mily „véletlenlok fejedelme a pogányok miatt küldetett legyen Rómába; nek" köszöni Anglia, hogy Krisztushoz térittetett?
Ez magyarázza ama különben eléggé feltűnő jelenséde ezen állítás legott elveszti minden idegenszerű természetét, ha azokkal hozzuk összeköttetésbe, miket az Ap. Csel. get is, hogy a kereszténység épen Rómában igen korán, s
10-ik fejezetében olvassunk, t. i. Kornelius századosnak pedig a társadalom legmagasabb rétegeiben, magának a csámegtérésével s Péternek az ujonan megkeresztelt olasz szárnak palotájában — l. epla ad Philipp. IV. 22. — is híszázados caesareai házábani tartózkodásával, mi még a He- vőket nyert, mi bizonyosan a gens Cornelia megtért tagjairodes-féle üldözés előtt, — tehát körülbelül 40-ben történt. nak közvetitése által történt, mely talán a leghíresebb,
Ha már most Péternek római útját Kornélius megtéré- legtiszteltebb s legbefolyásosabb családtörzs volt Rómában,
sével hozzuk összeköttetésbe, legott igen jól magyarázhatjuk s ősei közé épen azon férfiakat számitá, kik, mint P. Corazt. Ezen Kornélius a hasonnevű, ősi, nemes, római családból nelius Scipio Africanus maior, P. Corn. Scipio Asiaticus, P.
származott, mit neve s társadalmi állása bizonyít. Jámbor s Corn. Sc. Aemilianus Africanus minor, Róma nagyságának
istenfélő volt, miről a szentírás is megdicséri. Vegyük már és hatalmának megalapítói voltak. Ugyanezen ,gens', ezen
most tekintetbe, mi történt miatta, vele és házában : az a n - törzshez tartoztak a Lentulus, Sulla és Cethegus nagytekingyalnak megjelenése ő nála, Péternek látomása, Caesareába télyű családok is, valamint, mit különösen figyelembe k é érkezése s tanítása a százados házában, a Szentléleknek rünk venni, Pudens senator is, kinél Péter lakott, ugyanaz,
alászállása ennek egész családjára s az ennek következté- kit Pál, Timotheushoz intézett II. levelében — 4, 21 — is
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említs kinek, valamint Pudentiana nevü leányának emié- nem volt ott, aki azóta sem jelentkezett, nem más, mint a
köt az egyház május 21-én, egy másik, Praxedis nevü leá- kegyelemkérésre a liberálisok által kiszemelt római bibornyának emlékét pedig julius 21-én üli. Pudensnek, tem- nok. Miértis ment volna? mit is remélhetett volna? Az egyplommá átalakított házát a hivek még ezelőtt néhány évvel ház csaknem két évezredes életében voltak már események,
tisztelhették Rómában ; most ugy látszik ez is esett az olasz midőn pogány és keresztény fejedelmekhez egyaránt, nem
szabadkőművesek vandalismusának áldozatul. Pudens tehát csak bibornokok küldettek, hanem magok a pápák is szetörzsbeli rokona volt a caesareai századosnak — váljon nem mélyesen megjelentek és mi történt? Pogány fejedelmok
oly nevezetes találkozása-e ez a körülményeknek, mely fen- hódolattal hajoltak a keresztények főpapjának kérelmére,
tebbi állításunkat, miszerint Péter a Corneliusok közremű- ellenben keresztény fejedelmek minden kérelemnek ellentállottak. Mit használt az egyháznak, hogy egy másik Pius
ködése folytán jött Rómába, nagyonis megerősíti — ?
II.
József udvarában megjelent ? mit használt az egyháznak,
Azonban az előkelő családok közt nem csak a Cornehogy
I. Napoleont a pápa megkoronázta, illetőleg, hogy jelen
liusoké hajlott már igen korán a kereszténységre; másokat
is tudunk felhozni ; ilyen a gens Flavia, melynek tagjai kö- volt koronázásán ?
Midőn Poroszországban a kath. egyház elleni dühönzül ketten, Flavius Clemens, volt consul s neje, Flavia Dogés
kitört,
a pápa, számítva fejedelmi Ígéretre, számítva a
mitilla mint keresztények Domitian császár alatt vértanúconcordatumra,
de számítva Vilmos császár keresztény lelhalált szenvedtek ; ide tartozott minden bizonynyal Péternek tanítványa s későbbi utódja is, Clemens pápa. Ily ki- kületére is megkisérletto, visszavezetni őtatévutról, melyre,
tűnő törzscsalád volt a gens Pomponia is, melyhez Pompo- mint hitte, mások vezették öt. Vilmos császárnál, a keresznia Graecina is tartozik, azon előkelő hölgy, kit Tacitus, tény fejedelemnél azonban époly kevéssé talált meghallgatAnn. XIII, 32, mint „insignis femina" említ, s kiről most tatásra, mint elődei II. József és Napoleonnál. Corruptio
optimi pessima. A keresztény fejedelmek, kik az egyházat
már általános a vélemény, hogy keresztény volt.
Igy megfeleltünk az első kérdésre. Vegyük most szem- üldözni kezdik, az üldözés közben elvesztik még ama humáügyre a másodikat: miért ment Péter már 42-ben Rómába? nus érzelmeket is, melyekkel pogány fejedelmek birnak és
csak nagyon is kivételes esetben történik meg, hogy rájuk a
(Folyt, köv.)
kérelem hasson, ők fennhéjázásokban vakok lesznek és nem
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK,
akarnak mást látni, mint saját nagyságukat.
Miért ment volna tehát bibornok Milanóba? mit rePest, okt. 25. A m i l a n ó i f e j e d e 1 m i t a 1 á 1 k oz á s. Visszatérünk e tárgyra még egyszer habár röviden is, mény lhetett volna ott? A kérelem teljesítése által az egyvisszatérünk, mert az uj momentum, mely a fejedelmi talál- házat üldöző fejedelmek nem akarják magokat felmagaszkozásba liberális részről beerőszakoltatni szándékoltatott talni, ők ma bevárják azon pillanatot, midőn már kegyelezt kötelességünkké teszi. A modern állam és államférfiak met nem adhatnak, mert Isten által megaláztatnak. Ha vaazt akarják elérni, hogy az egyház előttük térdet fejet hajt- lahol, ugy Rómában ezt igen jól tudják — tudják, hogy a
son, ők a valóságban erőszakolni akarják, megfordítva, azt a megaláztatás pillanatának be kell következnie, az újkori
scenát, melyet a történelem a mesék országába relegál, mint- egyházüldöző fejedelmeknek meg kell szégyenülni némely
ha III-ik Sándor ellenfelének, Frigyesnek nyakára hágott pogány fejedelem előtt, és ez az oka, miért nem küldetett
volna. Vilmos császár Milanóba ment és a liberális gőztől Milanóba egy kispap sem, nem hogy egy bibornok küldetett
felizgatott elmék ugy találták, hogy mily felséges alkalom volna oda. Jegyezzük meg jól, hogy azon idő, midőn római
lenne most az egyházüldöző büszke imperatornak, ha élte bibornok Vilmos előtt megjelennék, vagy soha sem fog bevégnapjaiban az anyagi téren kivívott győzelem után, a következni, vagy ha be fog következni, ugy Vilmos császár
szellemi téren is hasonló győzelmet mutathatna fel, ha oda bünbánólag fogja bevallani, hogy tévedett, midőn trónjának
kényszerithetné Rómát, hogy valamint Páris a győző ke- legbiztosabb támaszát, a katholicismust, gonosz tanácsosaizeibe letéve a város kulcsait, kegyelemért esdett, ugy ha- nak sugallatára üldözte; bibornok Vilmossal, ha valaha ta$
sonlót tenne Róma,vagy hogy világosan beszéljünk : a pápa is. lálkozik, csak — Canossában találkozbatik.
Amit a felhevült agy óhajtott, azt csakugyan valóPest, okt. 25. A k a t h . p a p s á g és a b a b o n a . Ki
ságnak hirdette is, a világ négy részébe széttáviratoztatott, várhatta volna azt a csudát, hogy most, mikor a fusionális
hogy a pápa, Vilmostól az egyház részére kegyelmet esdek- választásokon tul vagyunk, a ,Pesti Napló1 megnyissa halendő, Milanóba egy bibornokot küldött. Annyi bizonyos, sábjait, hogy ott a kath. papságról elmondassék, mennyire
hogyha a liberális vágyok e netovábbja megtörtént volna, felvilágosodott nép vagyunk mi ! Igazán ez meglepő valami,
háttérbe szorította volna a találkozás minden valóságos, hiszen tuvalevőleg az ilyen ínyencz csemegék a ,Napló 1 aszvagy képzelt terveit, oly episod szövődött volna akkor e ta- talán csak a választások előtt és alatt szoktak feltálaltatni
lálkozásba, melyre Vilmos császár önmagától élte legkép- és mirabile dictu, mintha csak a világ, azaz, hogy a ,Napló1
zeletdusabb perczében sem számított volna. Azt azonban a fel- és megfordulni kezdene, arról beszél legközelobb, hogy
liberálisokon kivül mindenki tudhatta, bogy e hir megvaló- biz' az nem igaz, mintha a kath. clerus, már t. i. a magyar,
sulni nem fog soha és nem fog alkalom nyújtatni a libera- valami sötétencz-féle repülő állat lenne, hanem igenis felvilismusnak, hogy a leggyőzött, a földig megalázott katholi- lágosodott, mert hát amint ö nem babonás, ugy a kath. népcismus felett örvendezzen, midőn az a protestáns császár ből is törekszik kiirtani a babonát. „Ami felvilágosodott kath.
lábaihoz borul.
clerusunk a köznép közt itt-ott felötlő babonák, s a Bagó-,
A találkozás a fejedelmek közt megtörtént és az, aki Bartalics-, Bucsánszky-, Lonkay-féle (??) nyomdákból kike-
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rülő baltit terjesztő nyomtatványok érvényesítésében általában nem részes", — úgymond a ,Napló'.
Nagyon szép dolog lenne a ,Napló'-tói, ha a kath. clerus védelme hasábjain csakugyan tért találna, már csak
azért is, mert ugyanazon clerusnak nem csekély érdeme van
az egykori ,Napló' körül ; de ha a ,Napló' a kath. clerust
ugy akarja védelmezni, mint azt a kérdéses tárczaczikkben
teszi, ugy igen kérjük, hagyja abban védelmünket, majd elvégezzük mi azt magunk és más téren.
A magyar kath. clerus.jól mondja a ,Napló', hogy nem
babonás ; de hát igen szépen kérjük, babonásnak lenni és
csudában hinni, vagy babonásnak nem lenui és csudában
nem hinni, talán csak még sem egy fogalom ? pedig a,Napló'
e két dolgot egy kalap alá veszi és a kath. papságot azért
dicséri, hogy nem babonás, mivel állítólag nem hisz a csudákban, nem hiszi, hogy a bold. Szűz itt vagy ott megjelent
volna és a népet is lebeszéli, hogy ne higyjenek ily csudás
megjelenésekben. Ezt a dicséretet mi igen szépen kikérjük
magunknak, annyival is inkább, minthogy ez a mellett,
hogy érdemtelenül pazaroltatik reánk, a mennyiben igenis
mi hiszszük, hogy a "bold. Szűz tényleg több helyen megjelent, e mellett mondjuk, még más nemzeti, de azért kath.
paptársaink rovására mondatik, ez állíttatván a franczia papságról, hogy a vakhitet a népben éleszti.
Megengedjük, hogy lehet a nép közt tévhit itt vagy
ott történt apparitiókról, és hogy ezeknek a kath. papság
nem pártolója, az is minden kétségen kivül álló tény ; de
másrészt az ellen kell tiltakoznunk, mintha a magyar
kath. papság a tévhittel együtt, a tényekkel, mert csudákkal megerősitett megjelenéseket is a babonák közé sorozná.
Igenis, mi kath. papság felvilágosodott nép vagyunk, nem
félünk napvilág elé állani hitünk és meggyőződésünkkel ;
de felvilágosodottságunk még nem jutott el azon fokig és
odáig nem is fog eljutni, hogy megtörtént tényeket tagadjunk, hogy tagadjuk Isten mindenhatóságát a XIX-ik vagy
akár XX-ik, XXI-ik században is. A babonának, mely leginkább a hitetlen nép közt szokott kifejlődni, mert az ember
természetében fekszik, hogy valamit higyjen és aki az igazságban nem hisz, az hisz ábrándokban, igenis a babonának
mi ellenfelei vagyunk és a kath. nép közül, ha ilyesmivel tatálkozunk, kiirtani törekszünk, de arra soha nem vállalkozunk, hogy népünknek hitét Isten mindenhatóságában megingassuk, már pedig azt jelentené, ha mi népünknek azt
hirdetnők, hogy a boldogságos Szűz, p. o. Lourdesben meg
nem jelent.
Higyje meg a ,Napló', hogy nem az a nemzet szánandó, melyben e hit él, hanem az, melyből már kihalt és
tapasztalni fogják a ,Napló'-féle szellemi emberek, hogy
sokkal nehezebb az oly nemzetet kormányozni, mely ebbeli
hitét elveszitette, mint azt, mely megtartotta. Mi kath. papok e kormányzást könnyitjük meg akkor, mikor a tulajdonképeni babonát száműzni törekedünk ugyan a népből, de
ugyanakkor a megtörtént tények iránti hitet is ébresztjük
és tápláljuk benne. Ettől nem állunk el még akkor sem,
vagy épen azért, mivel a ,Napló' ugy dicsér bennünket; mi
hiszünk a csudákban, ámbár babonásak nem vagyunk. | |
Berlin.
,C u 11 u r h a r c z i l o p á s o k és e g y é b
b o t r á n y o k ' . Sziléziában a porosz kormány titkos körirat

által azzal bizta meg a protestáns papokat : tegyenek alapos, de lehető legcsekélyebb feltűnéssel megejtendő tanulmányok alapján jelentést arról, melyek azon katholikus templomok, melyek valaha protestánsok voltak, s váljon szükséges, avagy csak kivánatos-e, hogy e templomok ismét a
protestánsok kezeibe visszakerüljenek? Ugylátszik, uj fosztogatások vannak tervben, s a kormány még azzal sem
elégszik meg, hogy a különféle ,renitentiák' miatt katholikus papok s világiakra szabott büntetések eddig már másfél
millió markra rúgnak; nem is említve azon hasznot, melyet
az ,állam' az u. n. .kenyérkosár' vagy ,papéheztető' törvény
foganatosításából huz. Poroszország egyáltalán mindig igen
jól üzletet csinált a kath. egyház kifosztogatásával, melyet
most, ezen ,papéheztetö' törvény által csak befejez. Igy például az egy fuldai megyében az ezen törvény következtében visszatartott papi jövedékek 35,000 tallért tesznek ki.
E pénzeknek rendes fizetésére pedig a porosz állam akkor
kötelezte magát, midőn a kath. egyházi vagyont elkobozta, s
mily csekély részben iparkodott az ekként elrablottakért
azoknak törvényes birtokosait kártalanítani, mutatja azon
körülmény, hogy a fentnevezett megyében csak egyetlenegy eltörült zárda, a fritzlári, évi 85,000 tallérnyi jövedelemmel bírt, mely a többivel együtt az ,állam' feneketlen
zsebébe esett.
Bármily puritanusoknak mutassák is magokat a Kulturkampf' előharczosai, tényekkel s számokkal bebizonyítható, hogy az nekik mindig kedvező alkalmul szolgált a
legvakmerőbb lopásokra s saját becses énjök meggazdagitására. Olaszországban is csak igy pénzel a ,Consorteria' s
a vele szövetkezett zsidóság az elharácsolt egyházi vagyonból ; Poroszországban pedig épen a ,culturkampf' árnyékában szőtte a zsidó faj s annak ,keresztény' szolgái s szövetségesei ama szédelgési müveleteket, melyek által milliárdokat szerzett, a népet pedig koldussá tette s a socialis kérdést
azzá érlelte, a minek ma látjuk : a legborzasztóbb forradalomnak szülőanyjává; a mit pedig a ,Kreuzztg' Bismarcknak, Bleichröder zsidóval űzött pénzspeculatióiról irt, mindeddig sem meg nem czáfoltatott, sem sajtópert nem szerzett
az emiitett lapnak, annak daczára, hogy a herczeg ur k ü lönben nagyon féltékeny ,becsületére' s még csak e napokban, nem tudom, hány századik perét indította egy kocsis ellen, ki boros fővel abbeli .államveszélyes' nézetének
mert kifejezést adni, hogy Bismarck még sem a legnagyobb
ember, aki valaha élt e világon. Szegény három hónapot
kapott, hogy ezen thesis felett behatóbban elmélkedhessék ;
addig az állam ingyen lakást s élelmezést szolgáltat neki.
Susczynszki, a megházasodott pozeni plébános kissé terhessé kezd válni a nemes .ókatholicismusra' nézve, amenynyiben most már több házasodni kívánó pap jelentkezett,
megvallván, hogy az ö .antiinfallibilismusa' voltaképen kötényt hord; már pedig Reinkens a .püspök', annak daczára,
mi ama bizonyos perben Wiesbadenben viselt dolgairól elmondatott, eddig nem jó szemmel nézi a papi .házasságokat' ;
mert Reusch sem sziveli s mert a .zsinat' legújabban kijelentette, hogy határozott nyilatkozatot a coelibatus ügyében egyelőre feleslegesnek tart, mindazonáltal pedig azt is
kimondta, hogy nős papnak lelkészkedését a jelen körülmények közt meg nem engedheti.
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Ez mind igen szép lenne, csak a svajczi ókatholikus
zsinat ne törülte volna el a coelibatust, csak a porosz kormány ne tartaná meg ezt a Susczynszkit javadalmában>
mitől a badeni-pforzheimi .ókatholikus plébános ur' vérszemet kapott, s erélyes hangon fogalmazott folyamodványt intézett a badeni kormányhoz, melyben jelenti, hogy ő is
.megházasodni' akar s fog s reméli, hogy a badeni kormány
iránta époly emberséges lesz, mint a porosz Szusczynszky
iránt, hozzá meg Schulte coelibatus-ellenes könyvvel fenyegeti a világot ; — mit csináljon ilyen körülmények közt szegény Reinkens ,püspök'?... fogja magát kinjában, s maga
is — megházasodik.
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt ) 28. Picard, lazarista missionarius Kérenböl (Abyssinia) 1874. jul. 27-ikéröl kelt levelében irja: „Pár hónap óta
Hamazén és Leraué tartományokban sokan visszatértek a
kath. vallásra. Márcz. elején a Debro Dima zárda főnöke
jelent meg Kérenben s 30 évi bolyongás után mint a tékozló
fiu tért vissza az egyház kebelébe. Példáját csakhamar követé Mussié áldozár, sőt nagynénje is. Igy tért meg Abba
Merátzion, az enda-abonai zárda főnöke is, ki most buzgón
hirdeti mindenfelé, hogy az igazság csakis sz, Frumentius és
a hét római szentnek egyházában leihetö fel, kik egykor
Aethiopiában az evangelium hirdetői valának. — Grane
Meheretab áldozár is visszatért az egyházba. Nagyon beteg
levén igy fohászkodott szüntelenül : „Uram Jézusom ! add
vissza egészségemet, hogy visszatérhessek az igaz vallásra !"
Isten meghallgatá imáját s alig, hogy lábbadozni kezdett,
eljött, meggyónt és áldozott s azóta teljesen boldognak vallja
magát. Több előkelő világi férfi is kijelenté immár szándékát, hogy egyesülni akarnak a római egyházzal. — A protestánsok is mindent elkövetnek, hogy a feketék közt híveket szerezzenek maguknak. Massuában egy iskolát, Ailéban
iskolát és kórodát, Menában szintén iskolát alapítottak,
melyekben ingyen táplálják, ruházzák és tanitják növendékeiket.. . A szent Szűz, a szentek és szentségek elleni káromló kifakadásaik miatt azonban nem nagy rokonszenvnek
örvendnek a szakadárok részekről sem, kiknek papjaik egy
hónapnak előtte számra 200-an zsinatot tartottak és ünnepélyesen excommunicálták a protestánsokat, mint szűz Mária ellenségeit — czara Mariam. — Nyolczadrapra a zsinat
befejezése után a zsinat elnöke Kérenbe jött kijelentvén,
hogy ő a mienk, s ha kieszközölhetjük a szabadságot, egész
Hamazén a mienk l e s z . . . . Kérenben egy iskolát alapítottunk, melyben 30 tanonczunk van.
29. „Dia nefasto" ! Iszonyatos nap! kiálta fel a quitói
hivatalos lap, midőn a f. é. aug. 6. orozva meggyilkolt Garcia Moreno halálát tudatá a nemzettel. S valljon mi hozta
ez iszonyatos napot az elnökre és köztársaságra ? Mi oknál
fogva gyűltek össze a szabadkőművesek Limában, hogy ott
elvégezzék az igaznak halálát? Ah! igen, egy nagy bűne
volt Ecuador harmadszor megválasztott elnökének, az t. i.
hogy ö a sz. atya szavai szerint ugy akará előmozdítani az
állani anyagi jóllétét, hogy egyszermint erkölcsi és szellemi
haladását is biztositsa: szeme előtt tartván nemcsak a jelen
mulandó életet, hanem a jövő, örökkévalót i s . . . S épen ez
volt oka, hogz Moreno 1862-ben visszahozá a köztársaságba
az 1767-ben kiűzött jezsuitarendet, s hét év múlva újra rábízta
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indiánok közti hittéritést. A mi jót aztán a jezsuita hittéritök létrehoztak az országban, az mind meg annyi érdemül tudatott be neki arra, hogy — meggyilkoltassák. Az ő
érdeme eszerint, hogy a zsibarok közt az evangelium hirdettetik, iskolák, templomok épittetnek. .. Igen, de hisz a
zsibarok tetőtől talpig becsületes emberek, a minőket t. i. a
szabadkőművesek óhajtanak; a papságnak, templomok, áldozatnak, sőt bármi ístenbeni hitnek semmi nyoma közöttök ; szerintök a természet felett csakis valamely gonosz géniusz uralkodik, ki épen nem akadályoztatja őket, hogy
többnejüségben ne éljenek, vagy hogy egymást és szomszédaikat kényük kepvük szerint le ne mészárolják stb. stb.
Mi több : halottjaikat egészen modern módon sátorostul megégetik ! Ily népet kereszténynyé tenni akarni valóságos bün a szabadkőművesek szemében ; jobb tehát lia
egy meghal a népért, nehogy az egész nemzet elveszszen,
azaz : nehogy Ecuador minden hivő és hitetlen alattvalói s
polgárai istenfélő keresztényekké legyenek, haljon meg az
elnök, ki ily iszonyú szándéknak merészelt helyt adni szivében !. Meghaltál dicső férfiú ! hitednek és igazi, mert keresztény honszeretetednek áldozata lettél ; ez a te legfőbb dicsőséged: ámde — mint utolsó sóhajoddal mondád, — „nem
hal meg az Isten !" S egy igaz élő Isten nem hagyja veszni
az igaz ügyet: az igazságnak győzni kell, az igazság győzni
fog, ha milliók vérét ontja is ki a gazok fegyvere, mert
irva van : „haec est victoria, quae vicit mundum, fides nostra !"
(Folyt, köv.)

IRODALOM.
-\- A fáradhatlan szorgalmú zsámbéki esperes-plebános, ftdő Huszár Károly urnák legújabb, 512 lapnyi munkája fekszik előttünk, ily czimmel: „Történetekkel s magyar közmondásokkal felvilágosított egyházi beszédek minden vasár- s ünnepnapra, irta H. K. negyedik évi folyam ;
Bp. 1876. a Hunyadi M. gyorssajtóin; 8-rét, 2 frt. 50 kr.
A munka, mely Magyarország bibornok-herczegprimásának ő Emjának ajánlva van, méltó helyet foglal el a
jól ismert ftdö szerzőnek egyéb kiadványai mellett; s felette
sajnáljuk, hogy lapunk szűk tere nem engedi annak beható,
részletező ismertetését ; bizunk azonban, hogy szerzőnek
irodalmi neve elég vonzerővel bir, hogy eme legújabb kiadványának az érdemlett pártolást megszerezze.
i l A Sartori-czég két igen csinos kiadványát küldte
be hozzánk. Az első az 1876-ra szóló , Weckstimmen-Kalender1 gazdag, változatos, mulattató s oktató tartalommal,
melyben a legkedélyesebb humor felette ügyesen váltakozik
a komoly szóval, mig az egész szöveget igen sikerült képek
élénkítik. Dolgozatokat szolgáltattak többi közt GörresArndtsné, Ilattler atya, Baumstark Reinhold, Klinkowström
Max, Laicus Fülöp, Stolz Alban s mások, kiknek nevei a
kath. irodalomban igen jóhirüek. A kiállitás igen csinos, ára
a n. 8-ad r. (lapszámnélküli) 96 lapnyi naptárnak 45 kr. o. é.
Egy másik, szintén legújabb kiadványa ugyancsak a
Sartori-czegnek a következő czimot viseli : Über die kirchliche und politische Inquisition. Ein Beitrag zur Klärung der
Anschauungen über diesen Gegenstand von Theophilus Philalethes, 1875, n. 8-r. 120 1., ára 60 kr.
Oly füzet ez, mely sokkal többot tarta.maz, mint
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amennyit czimlapja jelez ; mert nem csak, hogy az igazi s
helyes, egyházi, s a hamis, csak visszaélésen alapult s ennélfogva is csak folytonos visszaéléseket elkövető politikai ,Inquisitiónak' története hiven s alaposan rajzoltatik, hanem
több más, e kérdéssel, úgyszólván a közös rágalmi természet rokonsági viszonyában álló, más mozzanat is szellőztetik abban, mint például, Galileinek s Kopernikus rendszerének kérdése, a Pombal- Malagridaféle gyászos emlékű eset,
sat., mik közé igen helyes s korszerű digressiók is vegyülnek a
,humanitás', ,felvilágosodottság', .vallásszabadság', s hasonló
szólamok valódi értéke s értelméről. Szóval oly füzet ez,
melyben számos igen korszerű kérdés a legjobb összefüggésben oly módon tárgyaltatnak, hogy az olvasó abban gazdag fegyverkészletet talál bizonyos, ugyan már százszor
megczáfolt, de mindannyiszor megujuló rágalmak ellen, melyekkel egyházunkat uton útfélen ostromolni szokták. Azt
hiszszük, e^rövid ismertetés elég ajánlat.
(M.A.) A veszprémi növ. papság „Pázmányköre" tisztelettel felkéri az általa magyarított „Egyháztörténetem" t.
előfizetőit, hogy mindazon t. urak, kik a mü II. kötetét nem
rendelték meg, szíveskedjenek a náluk levő I. köteteta körnek még birtokában levő több példány II. kötet elárusithatása s az utólagos megrendelések teljesithetése végett utánvétel visszaküldeni.
Ehhez pedig mi azon igénytelen megjegyzést fűzzük,
hogy az illető urak bizony jobban tennék, ha a II. kötet is
meghozatnák; mert a kérdéses mü bizony megérdemli.
= A győri Szent-Imre-Egylet jelenti, hogy a Schilchféle, általa magyarított „Lelkipásztorkodástan" második
kiadását inditja meg, a harmadik eredeti, bővített s átjavitott (német) kiadás nyomán.
= A Szent-István-Társulat ezévi tagilletményeiből a
Naptár 1876-ra s a Jlázi könyvtár' 20. füzete (Délfrancziaországból, utivázlatok irta Maszlaghy Xav. Ferencz) megjelent s mindkettő most küldetik szét a tagoknak.
= Az „ Uj magyar Sión" szeptemberi füzete a következő tartalommal jelent meg: Ismereteink forrásai, Cseh
Ferencztöl-, Manzoni Alessandro, Maszlaghy Ferencztöl-, a
Nagyboldogasszonyról nevezett budavári plébániatemplom
története, Némethy Lajostól ; Lourdesi jegyzetek ; irodalom
és művészet ; vegyesek.
Az ,Irodalmi Értesítő- 7. száma válogatott könyvs tanszerhirdetési tartalommal megjelent; s a Religio' tisztelt előfizetőinek közvetlenül Esztergomból küldetett meg ; a
kik pedig véletlenül nem kapták meg, méltóztassanak t. cz.
Puzárovits Gusztáv könyvkereskedő urnái Esztergomban
reclamálni.
H i v a t a l o s .
Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztésére a szombathelyi székesegyházi káptalannál Nagy János éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, Puli György
őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, Königmajer Károly
pápóczi perjelnek az őrkanonokságra és Csontos Ferencz
utolsó kanonoknak a pápóczi perjelségre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ez által megüresedett utolsó kanonoki széket Köves Antal tiszteletbeli kanonok, szentszéki
ülnök, kerületi esperes és szécsényi plébánosnak adományozom.
K e l t S c h ö n b r u n n b a n , 1875. évi o k t ó b e r hó 10-én.
F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k.
T r e f o r t Á g o s t o n , s. k.

VEGYESEK.
— Azon tapasztalás folytán, miszerint gyakran történik, hogy államilag felfüggesztett' papok titkon plebániaikba

térnek vissza, s ott, főleg éjjel papi functiókat végeznek, a
porosz kormány, egyelőre a pozeni tartomány számára elrendelte, hogy az illető plebánialakok a csendőrség által
megszállva tartassanak. — A kölni érsek f. hó 16-án csakugyan odahagyta palotáját. Nevezetes, hogy a foglaló rendőri biztos nem mert többé előtte megjelenni, ámbár a főpap
őt több órán át várta, mig végre a háznak minden ajtaját
maga után bezáratva, a düsseldorfi esperesi kerületben teendő
körútra indult. Akkor, délutáni 7 2 4 órakor jelent meg a
foglaló bizt03, s mert a főkapu bezárva volt, a kertész által
— pedig ez az ember már kilencz esztendeig szolgált az érseknél — valamelyik hátulsó ajtón eresztetett be s a többi
ajtót lakatos által feszittette fel. Az érseknek bútorai már
tavaszkor executióképen eladatván, a foglaló csak azon tárgyakat találta, melyek a fundus instructushoz tartoznak.
— Gladstone legújabban is egy ,Olaszország és az egyház' cziinü czikkben hevesen kikel a pápaság ellen, melyet
romlottnak, javithatlannak és helyreállithatlannak mond. A
,Szabad egyház a szabad államban'-féle elv szerinte nagy
tévedés, mert az egyházi dolgoknak vezetését kizárólagosan
egyháziak kezére bizza (!); azért örül a san-giovanni-deldossói esetnek, (1. ,Bel: 1875, II, 5. sz. 39. 1.) melyben egy
jobb jövőnek hajlanát látja, midőn a hivőknek döntő szavazatuk lesz a javadalmasok kinevezésében. Csak tessék !
Mi itt Magyarországban már nagyon is benne vagyunk
eme ,jobb' jövőben, s oly esetek, mint az óbudai mutatják,
mivé szokott a hiveknek eme concollationalis joga, mint
Gladstone mondja, fajulni, midőn ebből már most ,titulo iuris
patronatus' (!) egyenesen tulajdonjogot formálnak a plébániaiakra s minden hozzátartozó ingó s ingatlan vagyonra, zsidót tesznek a plébános fölé mint felügyelőt, telkén
tudta s beleegyezése nélkül temetőt nyitanak, azután pedig, mert mindezt szép csendesen meghunyászkodva elviselni nem akarta, amint ezt igy elviselnie nem is szabad,
valamely egészen más czimen öt megillető járandóságait
egyszerűen felfüggesztik ; mert hát az ily községi patronanatusi jog ezen bölcs férfiak szerint abban áll, hogy a pap,
midőn a lelkészi választás előtt végig járja a különféle kabátos s nemkabátos parasztokat, hallgassa pöffeszkedő izetlenségeit, mikor aztán meg van választva, akkor tekintse
magát a község legutolsó szolgájának, kivel szemben amannak joga' van mindenre, a mire csak kedve van, de kötelessége épen semmi sincs; amiért is például a budapesti kath.
templomok körülbelül a legrondább épületek az egyesült
fővárosban, mert a ,patrónus', midőn ezeknek kitatarozásáról van szó, rendesen .hitfelekezetnélküli'; sat. sat.. . lehetne
mindezekről igen szép históriákat beszélni ; mit talán egyszer
meg is teszünk, ezen motto alatt : „Iliacos peccatur muros
intra et extra" . . . .
Hanem azért csak tessék mindent szépen elsimítani, sőt
talán megGladstonnel is a jobb jövő zálogát látni benne!
— Haneberg püspök hoszabb önigazolási iratot intézett a bajor királyhoz, melyben fejtegeti s bebizonyítja, miszerint azáltal, hogy Ketteler püspököt az oggersheirai százados ünnepély alkalmával a hitszónoklat tartására felszólította, a fenálló törvényeket épen nem sértette meg. Sőt
engedélyt sem kellett volna arra kérnie, miután Ketteler
püspök egyebet sem tett, mint a mit Reinkens évenkint párszor tesz Bajorhonban, anélkül, hogy ezért Lutz ő excja
még csak egy szót is szólt volna. Ezzel szemben a bajor király ő felsége az alsóházi katholikus-hazafias párt féliratának
visszautasítása által ismét kimutatta, mily magas kegyben
állanak nála azok, kik országát és koronáját a porosznak
eladják. Ha ő felségének magas belátása szerint ugy tetszik,
a „német egység"-nek még saját dynastiáját is feláldozni,
— ki akadályozhatná ebben?

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút'39. szám alatt.
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Á vallás haszna
az államok- s társadalomra nézve. *)

gári parancsnok szava nem hallatszik többé, hol a
büntetéssel való fenyegetés nevetségessé válik.
2. A józan emberi ész semmi törvényhozót sem
fogadhat el, ki a k a r a t á t az egész nép a k a r a t á n a k
tolja fel, mert épen ezen ész természetes állapotában nem képes felfogni, mikép lehessen a n n a k mag á n a k j o g a mások elé törvényeket szabni; az észnek tehát meg kell győződve lennie, h o g y Isten a
társadalomban rendet, és egyességet akar, s ennélfogva a törvényhozó, s végrehajtó k o r m á n y o k i r á n t
enge delmességet, ezeknek pedig hatalmok g y a k o r latában szelídséget, és igazságot parancsol. Ki a felsőség és az a l a t t v a l ó k , a parancsolás és engedelmesség közti viszonyt Istentől alapitottnak el nem ismeri : az c s a k h a m a r meg fog szűnni engedelmeskedni a törvényeknek, s a k o r m á n y o k t ó l megtagadandja a parancsolhatás jogát, ennek pedig elmulh a t l a n következménye az leend, h o g y a társadalom
fejetlenségnek esik áldozatul.

A vallás oly igen szükséges levén az egyes embereknek, nem lehet csudálni, ha u g y a n a z az állam-,
és a polgári t á r s a d a l o m n a k is legerősebb s egyedüli
állandó támasza g y a n á n t szolgált mindig s fog is
szolgálni, el a n n y i r a , h o g y a n n a k gyengítése, megingatása szükségkép magával hozza a közjólét veszélyeztetését. A vallás u g y a n i s :
1. mind az a n y a g i mind az erkölcsi világrend
szerzőjeül Istent állitva, minden hatalom eredetét
Istentől származtatja, miből következik, h o g y a
tekintély, melylyel az államfők, s átalában a nyilvános hatóságok birnak, már nem az. emberek önkénytes a k a r a t á b a n , v a g y kölcsönös megegyezésében, hanem az Isten a k a r a t á b a n s rendelkezésében
leli alapját, mely szerint az uralkodók u g y tekintendők, mint Isten földi helytartói, minél mi sem
alkalmasabb mind az uralkodókat arra birni, h o g y
3. A polgári, emberi törvények természetökh a t a l m o k a t mindig az igazság és m é l t á n y o s s á g sza- nél fogva csak a külső rendre ügyelnek, az ember
bályai szerint használják ; mind pedig az alattva- külcselekedeteit szabályozzák, alelket, a n n a k szánlókban azon meggyőződést kelteni, h o g y a törvé- dékait, terveit nem illetik, azért csak a nyersebb
nyes h a t a l o m n a k kész engedelmességgel t a r t o z n a k
k i h á g á s o k a t , melyek mások jogait és szabadságát
nem csak a félelem, hanem a lelkiismeret miatt is. sértik, t a r t j á k féken, s legfelebb töryvénszerüséget,
Ez a tudat eszkölheti a honpolgárban, h o g y a tör- nem pedig igazi erkölcsiséget hoznak létre. Ellenv é n y t a k k o r is szem előtt tartsa, midőn a büntetés- kezőleg a vallás, a mely leginkább a lelket követőli félelem megszűnik, midőn a hatalom ereje meg- teli m a g á n a k , a n n a k érzéseit, indulatait mérsékli,
tört, midőn oly k ö n n y ű v é válik büntetés nélkül vezérli s nemesiti, s ez által több titkosan terjedő
árthatni, s az engedetlenség j u t a l m a s n a k mutatko- bünt, ú g y m i n t a n a g y r a v á g y á s t , gyűlöletet, boszuzik az alattvalóra nézve. A vallás még ott is köte- vágyat, r á g a l m a t sat., melyek által egyesek, s a
lez, s törvényességre birja az alattvalót, hol a pol- társadalom j a v a a l a p j á b a n t á m a d t a t i k meg, megza*) Mutatvány dr. Bita Dezső, m. k. egyetemi tanár bolázza, kiirtja : ellenben a kölcsönös szeretet, aláurnák, hittani karunk által az ezidei Horvát-féle alapítvá- zat, szerénység erényeit, melyeken pedig mind a
nyi dijjal koszorúzott ily czimü munkájából: „Akeresztény közjólét, s igy az állam és társadalom boldogsága
vallás isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyeivel
is nyugszik, fejleszti, neveli s terjeszti. Ezekre nézve
szemben". 26. §.
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a polgári törvények mindig hatálytalanok fognak
maradni. Mily befolyásuk van ugyanis e törvényeknek az ember szivére, cselekedetei e kutforrására,
melyben a gonosz hajlamok fakadoznak ? Mit tehetnek e törvények oly tettek ellen, melyeket vagy
a családok becsülete, vagy a vétkes ügyessége, vagy
a biró gyengesége az örök hallgatás fátyolával takar be? Mit tehetnek a nagy erények, és hősies áldozatok, vagy csak ama szerény elrejtett erények
létesitésére, melyek magukat oly örömest elvonják
a nézők szemei elől? Ezen erkölcsök-, cselekvényekés kötelmekre nézve mitsem tehetnek a törvények,
és mégis elhanyagolásuk a társadalom minden viszonyait rendetlenségbe hozandaná, s azt megvetendővé tenné. De épen igy szükséges a vallás, akár
király, a k á r más legyen a hatalom kezelője, sőt
jobban, mint a népnél, mert „a fejedelem, mondá
Montesquieu, aki a vallást gyűlöli, de még féli azt,
egy meglánczolt vadállat, mely nem árthat. De
minden vallás nélkül vérszomjazó iszonyattá lesz,
a mely pusztításainak más h a t á r t nem ismer, mint
szenvedélyei szeszélyét". ')
4. H a az állam feladata közvetlenül a jog eszméjét valósítani, s azt védeni az élet minden körében : az állami élet tartóssága csak vallási alapon
lehetséges ; „ E n nem tudom, mondá Cicero, váljon
a httség és hit, az emberi társadalom, és főleg igazság eszméje megálland és valósuland-e ha az Isten
iránti áhitat megszűnik".®) Aristoteles pedig: „Az
istentisztelet az, a mi nélkül az állam meg nem
állhat". 3 )
„Mindenütt, hol államélet van, szükséges a
vallás. A törvények vigyáznak a nyilvános erkölcsökre, a vallás a m a g á n y életre" mondá Voltaire. 4 )
Igen, a jog legmélyebb gyökereit, legfőbb mértékét az erkölcsben birja, ez pedig a vallásban. Miért
egy állam sem fejlődött ki csupán elvont jogelmélet alápján, hanem mindenkor és mindenütt történetileg alakult, s mint ilyen elválaszthatlanul van
összekötve a nemzeti jellem , népsajátságok-, erkölcsökkel s vallással. Az állam nem adja a vallást,
találja azt, mint istenileg az égből leszállottat, a
mire épit. A nyilvános, politikai élet némely kötelmei, például az eskü, a melyet az igazságszolgáltatás, mint utolsó bizonyitéki eszközt nem nélkülözhet, egyenesen, közvetlenül a vallási meggyőződést
érintik s teszik fel. Jól mondja Hegel : „A törvé0 Esprit des Lois L. XXIV., 2. — 2 ) De natura Deorum 1. 2. c. 2. — 8) Politica VII., 8. — 4) Tarité de la Tolerance ch. 20.

nyek legfőbb biztositékát a vallásban b i r j u k " . 5 )
„Vallás, és erkölcsiség, mondá a nagy "Washington,
elmulaszthatlan támaszai a közjólétnek. Nem hazafi aZj a ki az emberi boldogság e hatalmas oszlopait aláássa. Minden valódi politikus ép oly bizonyosan tiszteli, és széreti őket, mint minden jámbor ember, a házi s közboldogságra való befolyásuk
megmondhatlan. Mi kezeskedik tulajdonunk-, életünk, hirünk-, nevünkről, ha a vallási kötelesség
érzete az eskütől, az Ítélőtáblák ezen támpontjától
elválik ? Esz és tapasztalat bizonyítja, hogy a népben nem állhat meg az erkölcsiség vallás nélkül.
De épen ezek azok, melyek kell, hogy a k o r m á n y zatnak életerőt a d j a n a k " . 6 ) Laboulaye szerint is :
„A vallás legfőbb politikai tényező, az egyedüli
biztos alapja az államoknak". 7)
Tekintsünk csak szét a világtörténelemben,
azt fogjuk találni, hogy nem volt egy állam, nem
polgári társadalom, melynek a vallás nem képezte
volna alapját. Minden birodalomnak, különösen
nagysága bölcsejében ott találjuk a vallást, s valamint igy a vallás az államok alapja lőn : u g y mi
sem természetesebb azon szembeszökő tüneménynél, hogy vallási alapjok elenyésztével rendre feloszlásnak indulnak, s halomra dőlnek a polgári
társadalmak is. A nép, mely vak dühében a vallás
oltárait szétrombolá, erkölcstelen lesz, s veszni indul. Mig Róma vallásos volt, mig szenvedélyeit legyőzte, győzhetlenül állt a csatatéren ; mig szabadságaért küzdött, n a g y volt, s a világ sorsa hatalmába került ; de a széditő magasság elkábitá, azon
abroncs, a vallás, mely szenvedélyeit, vészes hánykodásaikban összetartá, szétrepedt, s a honszeretetet aranyszomj, az egyszerűséget fényűzés, az önmegtagadást önzés, gyáva kéjelgés váltá fel : népét
a vallástalanság és erkölcstelenség mérge folyá köl'ül, az egyetértés fiai közt megszakadt, s a pártdüh szikrái a béke templomát elhamvaszták. És mi
lőn sorsa a világ anyjának, és népének? önvére ellen lázadt fel, és eleve csöppenként ontá azt, utóbb
patakzott, s végre, mint tengerár csapott össze felette, s kitörlé a nemzetek sorából. „Az igaz Isten
ismeret h i á n y a minden társadalomnak dögvésze,
s a társadalom alapját bolygatja az, a ki benne a
vallás alapját feldönti" mondá Plato. 8) „Könnyebb
Plutarch szerint várost épiteni a légben, mint társadalmat alapítani vallás tisztelete nélkül". 9 )
5

) Philos, der. Geschichte II. Ausl. 138. — 6) V. ö. Raumer, Die Vereinig, Staten von Nordamerika 1.3. — 7) La Liberté religieuse p. XI. — 8 ) De legib. 1.10. — 9) Cont. Golot.
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Ezen eszme, hogy vallás nélkül nem állhat meg egy
ország sem, hatotta át a népek legnagyobb törvényhozóit s
országok alapitóit a birodalmak alkotásában. Numa is már
Egeria szelleménél keresé államát rendező szabályai sugallatait, — s igy tovább egész a magyarok első dicsőséges
szent királyáig. Es . . . müveik illetetlenül álltak, mig a hitetlenség a vallás varázsa himporát le nom törülte rólok, s
magát a vallást, eredetök alapját, meg nem rendité.
Tanuságot tesznek erről napjaink is! Nagyon csalódnék az, ki azt hinné, hogy korunk a vallással épen semmit
sem gondol. Az emberiség talán soha nagyobb szükségét
nem érezte a vallási vigasztalásnak, mint ma, sőt még magában az ostromban is, mely a vallás ellen intéztetik, magában e küzdelemben egy kimondhatlan fájó érzelem nyilvánul, a csalódás tudniillik, hogy sem a vallás nélküli társadalom, sem az uj, úgynevezett társadalmi erkölcsiség nem
képes a sziveknek megadni azon nyugalmat, mely után azok
oly annyira vágynak. A kéjvágy ugyan is a társadalom
egyes rétegeit oly mélyen áthatotta, hogy a korlátokat, melyeket a vallási erkölcstan, az illem, a közérzület s kegyelet
eddig vont, sem a törvény szigora, sem a rendőrség ébersége, sem a közmegvetés nem képes többé fentartani. A
nagyravágyás talán soha nagyobb, a gőg soha kihívóbb, a
tudomány soha hiúbb, a tevékenység soha lázasabb : de másrészt a kényelem utáni törekvés soha fokozottabb, a henyeség utáni vágy soha kedvesebb nem volt, mint ma. A lehetetlent is elérni lehetségesnok látszik. Igen, mert az emberi
sziv sokkal nagyobb, mintsem a világ betölthetne. A szivben mindig több vágyak lesznek, hogy sem azokat a társadalmi moral kielégithetné, vagy rendezhetné, az a társadalmi moral, melynek szerzője ismeretlen, az önbaszon, temploma a tőzsde, őrjöngő reménye a nyereség, s tapasztalás
szerint vigasztalója az öngyilkosság, véderedménye pedig a
társadalom felbomlása. Vallást, vallást ! ez az emberiség
vészkiáltása mindenütt s mindenkor, vallást, mely a nagyravágyást fékezze, vagy megnyugtassa, mely bennünket
szenvedéseinkben támogasson, fájdalmainkat enyhítse, mely
viselni segítse az élet terheit, a csapásokat, melyek mindnyájunkat sújtanak, gyógyítsa a sebeket, melyek rajtunk,
bármely életnemhez tartozunk is, ejtetnek. — Ne éljen tehát
bármely állambölcs is azon csalódásban, hogy vallás nélkül
álladalmat boldogítani akaró nagy munkájával megbirkózhatik, nagyobb hatalom kivántatik erre, mint minden földi
hatalom, láttávlat, mely e földön tul terjed ; erre Isten szükséges és az örökkévalóság. 10)
(Folytatjuk.)

Szent Péternek római tartózkodása és püspöksége.
(Folytatás.)
A második kérdés, melyre Péter római utazása ügyében felelni akarunk a z : miért ment az apostolok fejedelme
épen 42-ben Rómába ?
A gens Cornelia felszólítása által Péter igen kedvező s
szép sikerrel kecsegtető alkalmat nyert, a keresztény hit
magvát a római világ központjában is elhinthetni, s oly keresztény községet alapitani ott, melynek első tagjai a római
aristocratiának legmagasabb, leggazdagabb s legbefolyásosabb családjaihoz tartoztak, mely körülmény az uj telepitI0

) Társadalmi átalakulás vallás nélkül. Dr. Schlauch Lőrincz.

vény fenállását csak igen örvendetes módon biztosíthatta,
egészen eltekintve attól, hogy egyúttal Rómában lakó számos fajrokonainak is hirdethette a nazarethi Jézus tanát.
Mindazonáltal nem egy nyomós ellenérvet is lehetett,
legalább látszólagos jogosultsággal, Péter római utja ellen
felhozni, mi azt mutatja, mennyire döntő s tekintélyes lehetett azon befolyás, mely őt mégis annak megtételére birta.
Ily ellenérv volt például az, hogy talán még sem tanácsos,
a palesztinai zsenge egyházat épen most, a közelálló'üldöztetés előestéjén elhagyni ; ilyen, s talán még ennél erősebb
érv volt azon tekintet, melylyel a zsidókeresztényekre lennie kellett. Már a százados s családjának felveve'se az egyházba nagy elégületlenséget okozott a jeruzsálemi zsidókeresztények közt; mert, midőn Péter Kornélius megkereszteltetése titán ismét felment Jeruzsálembe, „lcikelénclc ellene
a köriilmetélésbe valók, mondván : Miért mentél be a körülmetéletlen férfiakhoz, és ettél velők" — Ap. Csel. XI, 2; —
mi eléggé mutatja, mennyire visszatetsző volt azok előtt azon
körülmény, hogy most már a pogányok Í3 bevegyék az
Isten igéjét. Péter ennélfogva szükségesnek látta, eljárását
azáltal igazolni, illetőleg megmagyarázni ezek előtt, hogy
körülményesen elmondá mindazt, mi Kornélius megtérését
megelőzte, különösen saját látományát s a Szentlélek lejövetelét, mint nyilvánvaló bizonyítékát annak, hogy mindez
tüzetesen s egyenesen a Mindenhatónak akarata szerint történt, s hogy téves azoknak hite, kik ugy vélekednek, miszerint csakis a zsidóknak van joguk a Messias birodalmába
bemenni. Igy vélekedtek a zsidókeresztények is, s e bnlv leményben nagy veszély rejlett a kezdő egyházra nézve.
Egy pillanatra sikerült ugyan Péternek a felizgatott kedélyeket lecsillapítani, de a történelemből tudjuk, hogy a zsidókból lett keresztényeknek küzdelme a pogányságból megtértek s ezeknek a Mózesféle törvénykezéstőli függetlensége
ellen még igen soká tartott.
Mennyire fokozódott volna ezen titkos elégületlenség s
nyílt ellenzék Péter ellen ; mily vészes arányokban ingattatott volna meg a belbéke az akkor még majdnem kizárólagosan zsidókeresztényekből állott községekben, ha Péter,
az apostolok fejedelme, Jeruzsálemet s a zsidók hónát elhagyva önkényt ment volna Rómába, melyet minden igazi
zsidó szive mélyéből gyűlölt s utált, hogy ott a pogányoknak hirdesse az üdv tanát, s a keresztvíz által teljesjogu
tagjaivá tegye őket a messiási egyházn-ik, anélkül, hogy a
körülmetélés, vagy Mózes törvényének egyéb kötelmeit
rótta volna rájök. Ezt még a megtért zsidók sem szenvedhették volna el, annál kevésbbé tehát azok, kik még Mózeshez ragaszkodtak, s csak a jövőben megtérítendők voltak, kiket ily eljárás Péter részéről, ha erre saját jószántából határozta volna el magát, örökké elidegenített volna
tőle. Világos tehát, hogy arra, miszerint pogány meghívói
kérelmének engedjen, különös s döntő okkal kelle birnia az
apostolok fejedelmének.
Ezen legvégső, döntő okot pedig felülről vett felszólítás, illetőleg parancsban találjuk, minővel, főleg az egyház
kezdő éveiben gyakran találkozunk a szent történelemben ;
mert a Mindenható minden fontosabb vállalataikban közvetlenül vezérlé apostolait, igy történt az Péterrel, Pállal,
Fülöppel, a diaconussal s másokkal.
33*
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A joppei szí jgyártó, Simon házánál vett természetfeletti látomása {Ap. Csel. 10. f.) arra nézve világosítja fel
Pétert, hogy most már a pogányok is beveendök a Messias
országába ; s ugyanott ,a Lélek' inti őt, hogy menjen el Kornélius küldötteivel Caesareába ; mig viszont a századost is
angyal figyelmeztető, hogy küldjön követeket Joppéba. Az
U r angyala szól Fülöpnek (A. Cs. VIII. f.) : „Kelj fel, s
menj dél felé azon útra, mely Jeruzsálemből Gázába viszen" . . . s igy kereszteltetik meg a szerecsen királynénak
főtisztje. A damaskusi Ananiásnak maga az Ur hagyja meg
látomásban, (IX. fej. 10 s k. v.) hogy érintkezzék Pállal, ki
viszont későbben a legbensőbben át volt hatva azon meggyőződéstől, hogy ő a maga evangéliumát, apostoli küldetését közvetlenül az Úrtól kapta, a mint is egész apostoli p á lyáján közvetlen isteni vezetés alatt állónak látjuk. Igy
maga az Ur az, aki őt (XXII, 18. s 21.) Jeruzsálemből elküldi ; mert a zsidók bizonyságtételéibe nem fogadják;
XVI, 6. a Szentlélek megtiltja neki s társainak Ázsiában az
Isten igéjét tovább hirdetni; „Jézus Lelke" nem ereszti őket
Bithyniába, hanem Európába küldetnek ; XVIII, 9 rendeletet vesz, hogy maradjon Korinthusban ; XX, 22 „kötelezve
a Lélek által" elmegy Jeruzsálembe, nem tudván, mi következik ott r á ; s XXIII, 11 igy szól hozzá az Ur : „Állhatatos légy ; mert a mint bizonyságot tettél felőlem Jeruzsálemben, ugy kell Rómában is bizonyságot tenned". Hasonló
eseteket találunk még Ap. Csel. VIII, 39 ; XIII, 2 ; XVIII,
9 ; XXVIII, 23 sat
mely példák mind azt mutatják, hogy
apostolaink, ugy mint az ószövetségnek prófétái minden
fontosabb vállalatukban közvetlenül az Ur által vezéreltettek.
Péternek Rómába utazása, néhány évvel azután, hogy
a hithirdetés Palesztinában kezdetét vette, s midőn ott
még annyi apostoli munka volt ; oly rendkívüli dolog, hogy
az apostolok fejedelme bizony még a Cornéliusok k é relmei daczára sem vállalkozik rá, ha erre nem kap k ü lönös utasítást felülről. Hogy ilyent nyert, arról a felhozott
példák után biztosak lehetünk; a Ap. Csel. nem szólnak
ugyan róla, mert egyáltalán az egész római útról is hallgatnak, — meglátjuk majd, hogy miért, — de hogy kapott
ilyent, aziránt, mint mondók, nincs okunk kételkedni ; valamint arra is : mikor kapta, meglehetősen alapos véleményünk
lehet ; mert mind ezen esetekben — Péter- s Fülöpnél, K o r nélius-, Ananias- s Pálnál, vagy például Józsefnél, midőn a
kisded Jézussal Egyptomba menekedett, s midőn onnan viszszatért s az ótestamentomi prófétáknál ugy látjuk, hogy a
mennyei felszólítás magát a végrehajtást mindig csak igen
kevés idővel előzte meg. Igy volt ez tehát bizonyosan Péter
római utjánál is, mely, mint tudjuk, közvetlenül a börtönbőli kiszabadulása után, Kr. u. 42-dik esztendőre esik ; ugy
hogy Péter alighanem csudás kiszabadulásakor vevé az idevonatkozó isteni parancsolatot, valószinüleg ugyanazon angyal által, ki őt a börtönből kivezeté, s ki akkor egyúttal
értésére adta neki, hogy elérkezett ideje, a Kornéliusok k é relmét teljesiteni.
Miképen tehát hajdanta az angyal'Józsefnek az országot kijelölte, hova a kisded Jézussal menekedjék, igy történt
ez itt is, amint egyáltalában e két személyiségnek helyzete
igen sok hasonlatosságot tüntet fel. A király itt is, ott is halálra keresteti áldozatát, a szökés mindkét esetben nagy

feltűnést okozott s előre lehetett látni, hogy a király mindent megkisérlend a végből, hogy a szökevényt ismét k é z hez kerítse. Feltehető tehát, hogy Péter az angyal által
csak oly sürgősen intetett a menekvésre, mint régebben J ó zsef s későbben Pál ; s Péter is épen ugy cselekszik, mint
hasonló körülmények közt József. Magához térvén ugyanis
Péter, Mária, János anyjának házához siet, az ott egybegyűlteknek röviden elmondja, mi történt vele, s meghagyván nekik, hogy mindezt izenjék meg Jakabnak s az a t y a fiaknak, eltávozik, hogy „má3 helyre" menjen. Tehát még
annyi időt sem vesz magának, hogy Jakabot személyesen
felkeresné, hanem, amint József még ugyanazon éjjel, midőn
az angyal neki megjelent, felkelvén, vevé a gyermekeket és
anyját, és elméne Egyptomba {Máté, II, 14,) ugy tőn Péter
is : legott, még ugyanazon éjjel elutazik, valószinüleg valamely tengerparti városba, talán Joppéba vagy Caesareába,
aligha a messze fekvő Antiochiába. Joppéba talán Lyddán
keresztül ment, mi a legrövidebb ut vala, s mely városban
Simon, a szíjgyártónak házában lakott, midőn Kornéliushoz
hivatott, ki viszont most megragadta az alkalmat, hogy az
apostolok fejedelmének utazását Rómába lehetővé s biztossá tegye.
Igy magyarázzuk tehát az egyház első fejének Rómába, a világvárosba való utazását, ezen utazásnak okát,
alkalmát s körülményeit. Péter ezen utat Kornélius rokonainak kérelmére s ennek közvetítése mellett tette meg, különös isteni rendelet folytán, mely az őt a tömlöczből kiszabadító angyal által közöltetett vele.
Igy hallgatá meg a mennyei Atya Kornélius rokonainak jámbor óhajait, amint meghallgatta volt annak is imádságát; (Ap. Csel. X, 4.) igy biztositá anyaszentegyháza
látható fejét Heródesnek üldözései ellen, igy teve lehetővé,
hogy Péter már akkor a polytheismus székhelyén, Rómában, egy pogány- s zsidó- keresztényekből álló anyaközséget alapithasson, mely ekként az egyház katholicitását, általános voltát önmagában feltüntette; végre igy eredményező, hogy ugyan ő egyházfejedelmi trónját azon a helyen
állítsa fel, honnan utódjai az egyházat maiglan igazgatják.
E magyarázat megfelel az egyház akkori helyzetének,
s a legszebb összhangzatban áll minden egyéb ismert, idevonatkozó történelmi ténynyel ; — csak egy kérdés marad :
az Ap. Csel. miért nem szólnak minderről egy szót sem ?
(Folyt, köv.)

Lateau

Luiza

a iruxellesi kir. orvosi akadémia fóruma

előtt.

Folyó hó kilenczedik napján a bruxellesi kir. orvosi
akadémia végre nyilatkozott az eléje terjesztett Lateau
Luiza-féle ügyben, és olvasóinkat bizonyára érdekelni fogja
e testületnek határozata. Alább részletesebben érintendő
hosszas, több ülést igénybe vett tárgyalások után három különböző napirend inditványoztatott, melyek közöl kettő oda
nyilatkozik, hogy a tudomány a bois d'hainei stigmatizált
leánynál észlelt, és hitelesen constatált tüneményeket élettanilag megfejteni képes, a harmadik pedig, az egyszerű napirend, ennek kimondásától tartózkodik.
A két első napirend elvettetvén, az akadémia a h a r madikat fogadta el, és igy magát illetéktelennek, a csudás
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tünemények természetes utoni megfejtésére képtelennek,
illetéktelennek kijelentette. A Lefebvre tudor által a tehetség és meggyőződés egész hatalmával folytatott küzdelemnek eredménye a katholikus tudomány diadala, és csak növeszteni fogja azon rokonszenvet és- tiszteletet, melyben a
tudós löweni tanár a jók részéről eddig is részesittetett.
Ismeretes a vita eredete. Virchow berlini tanár a bois
d'hainei eseményekről nyilvánosan értekezvén, merész hangon hirdette : Vagy csuda, vagy csalás. 0 ugyan nem ment
el Belgiumba, hogy személyes tapasztalásokat szerezzen, és
saját szemeivel lásson, de a bruxellesi kir. orvosi akadémia
egy kiküldött bizottmány által a tényekről meggyőződést szerzett.
Charbonnier tudor ugyanis „a mystikus betegségek és
Lateau Luiza" czimü értekezést nyújtott be az akadémiának, melynek megbirálásával három tag lett megbízva. E
bizottság — amint az előadó mondja — megelégedhetett
volna avval, hogy véleményt adjon a dolgozat tudományos
becséről anélkül, hogy az alapjául szolgáló tény vizsgálatával külön foglalkozzék, de nem akarta elmulasztani az alkalmat, hogy az akadémiát lelkismeretes és a lehető legrészletesebb megfigyelés utján szerzendő jelentés birtokába
helyezze az annyi figyelmet keltett tárgyban, melynek discusiója többé el nem odáztathatott. A kiküldött bizottság
előadója azért nem kevesebbszer mint hétszer fordult meg a
bois d'hainei kunyhóban és nyiltan bevallja, hogy hosszas és
fáradságos vizsgálataiban a stigmatizált leány környezete
részéről semmi akadályt nem tapasztalt. Bármily indiscreteknek tetszhettek is követelményei, ezek mind teljesíttettek.
Warlomont tudor ur jelentésének felolvasása két egész
ülést vett igénybe. A stigmatizatióra és az ekstazisra vonatkozólag a bizottság nevében kijelenti, hogy ezek minden
kétséget vagy csalást kizáró, valóságos tények, de azon véleményben van, hogy az orvosi tudomány azok természetes,
élettani magyarázatára képes. Ezek ellenében Lefebvre tudor a május 29-kén és junius 10-kén tartott ülésekben ép
annyi tudománynyal, mint határozottsággal kifejtette, hogy
a bizottság által megkisérlett physiologikus magyarázat
nem csak elégtelen, de egészen téves. A junius 26-án t a r tott ülésben az akadémia Crocq tudor ur előadását hallgatta meg e tárgyról, ki szintén élettani megfejtését kisérlette meg a tüneményeknek, melyek teljes hitelességét ő is
constatálta.
Julius 10-kén Warlomont válaszolt Lefebvre ellenvetéseire, mire a fentebb emiitett két, majdnem egyértelmű napirend inditványoztatott. Végre oktober9-én ismét Lefebvre
jutott szóhoz, és pontról pontra követvén Warlomont éa
Crocq elméleteit és fejtegetéseit a tudós lőweni tanár kimutatta ellenesei véleményeiknek és magyarázataiknak t a r t hatatlanságát. O nem azt vitatta, hogy a bois d'hainei tények csudát képeznek, hisz az egyház maga sem döntött
még ez ügyben és ez illetékessége körét túlhaladta volna, ő
csak a megkisérlett természetes magyarázat elégtelenségét
derítette ki, és az akadémia, mint hallottuk, az egyszerű napirend elfogadásával e pontot illetőleg neki adott igazat. A
belga liberálisok főközlönye az „Echo du Parlament" eléggé
boszankodik is emiatt, és azt mondja, „hogy egy tudományos testülettől szabadabb és a tudomány méltóságának

megfelelőbb határozatott várt volna", de ez mit sem változtat a dolgon, és nem fogja elhomályosítani a löweni tudor
által aratott diadal fényét.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, okt. 29. N é h á n y s z ó a d e l e g a t i o ü l é s e i n e k b e f e j e z é s e u t á n . Amint eddig nem mulasztottuk el a delegatio üléseire észrevételeinket megtenni, ugy
körülményeink által ebben gátolva eddig, legalább utólagosan jegyezzük fel észrevételeinket ez évben is.
Két pontot fogunk jelenleg megemlíteni, mint olyanokat, melyek figyelmünket magukra vonták. Az első Dont,
melyről legott szólunk, azért érdekes, mert mint vártuk, nem
került szőnyegre, holott delegationalis üléseinknek ezelőtt
eddig nem másodrangú tárgyát képezte.Tudvalevőleg delegált
atyáinknak szemeit mindig nagyon sértette, Valahányszor a
külügyi költségvetésben olvasták a szentszéknél lévő nagykövet részére előirányzott költséget. Valahányszor e pont
tárgyalására került a sor, valóságos erkölcsi felháborodásba
estek az atyák, mintha csak vere3 posztó lett volna előttük.
Örömmel kell feljegyeznünk, hogy a múltnak dühössége ezévben szelídebb felfogásnak, szelídebb tárgyalásnak engedett
helyet és külügyministerünk is meg volt mentve azon veszedelemtől, bog}' egy netalán teendett interpellatióra oly
választ adjon, mely, mint eddig, elismert genialitásával nem
állott volna párhuzamban. Mi e ténynek önmagában véve is
örvendünk ; de bizonyára sokkal jobban örvendenénk, ha e
ténynek azon jelentősége lenne, hogy ugy a külügyministeriumban, mint a delegatióban belátták, miszerint AusztriaMagyarországnak kötelességei vannak a szentszék irányában és e kötelességeket bár csak kis mérvben, de mégis teljesíteni akarja azáltal, hogy a szentszéknél a nagykövetséget
fentartja, — más mérvben és módon teljesitendő ugyanazt,
ha a kellő pillanat elérkezik, melyet előidézni AusztriaMagyarország törekedni fog. Erre fájdalom ez ideig bizonyítékkal nem bírunk, de bízunk benne, hogy egykor a delegatio ez irányban nem csak hallgatni fog, hanem Uchatius
ur által igen hangosan fog beszélni, mert az lehetetlen, hogy
a nemzetek a jog követelései előtt füleiket örökké bezárják.
Az említett hallgatáson kivül azonban történt más is,
mi figyelmünket magára vonja és egy pár észrevételre
nyújt alkalmat. A delegatio üléseiről szóló tudósításokban
ugyanis azt olvassuk, hogy ifj. gr. Ráday Gedeon ur a hadügyminister ő excját azon visszás helyzetre nézve interpellálta, mely állítólag a hadseregben a protestáns katonaság
vallási szükségleteinek kielégítésére nézve létezik, alapítván interpellatióját a felekezetek egyenjogúságára, mihez a
,P. E. s I. L.' hozzá teszi, hogy „évtizedek óta fájdalmas
seb a magyar prot. egyház testén, a prot. tábori lelkészhivatalnak vagy teljes elhanyagolása, vagy annak — úgymond
— egyházunk szellemével s kormányzati elveivel nem teljes
összhangzásban vezetése".
Mi nemcsak nem helytelenítjük a gróf ur intentióját,
midőn ő vallásosság tekintetéből azt követeli a hadügyministeriumtól, hogy a protestáns katonaságnak legalább
háromszor nyujtassék alkalom évenkint az Ur vacsorában,
részesülni, hanem azt nagyon is helyeseljük, mert a katona
azáltal, hogy katona, nem szűnik meg keresztény lenni, sőt
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épen akkor lehet a katonától is hűséget várni, hogy híven
fogja az uralkodót és országot szolgálni s nem engedi magát
az ellenség által megvesztegettetni, ha egyszersmind vallásos is. A mily szívesen közreműködünk a ezélból, hogy a
katonaság vallásossága emeltessék, épannyira nem ismerhetjük el alaposságát a hivatkozásnak a felekezeti egyenjogúságra. Gróf Ráday ur jól tudhatja, hogy ugyanazon
alkalommal, midőn a katona-lelkészek száma leszállittatott,
fájdalom a kath. katonai lelkészek száma is nagyon megapasztatott úgyannyira, hogy ugyan kevés hely létezik, hol
a kath. katona sat. kath. katonai lelkészétől nyerné a vallás vigaszát, és ugy tudjuk, hogy oly helyeken, hol katonai
lelkész nem létezik, a katonák saját felekezetükbeli, ugyanazon helyi lelkészek gondjaira vannak bízva, kiknek kötelességük a lelki szükségletekről, tehát az ,Úrvacsora kiszolgáltatásáról' is gondoskodni. Itt az egyenjogúság megsértése ellen panasz nem lehet, s ha már a törvény megkevesbítette a katonalelkészek számát, s ha ennek következtében
a kath. lelkipásztorok gondoskodnak, nehogy a kath. katonák nélkülözzék a vallás vigaszát, nincsen más hátra,
minthogy ugyanezt tegyék a protestáns tiszteletesek is. Különben nagyon sajátságos másrészt e panasz azok részéről,
kik oly nagy barátjai a felekezetnélküli államnak, pátere
legem, quam tulisti — mondhatta volna a hadügyminister ur
helyett Benedek altábornagy ur.
Egy másik megjegyzéstől sem tartóztathatjuk meg
magunkat ez alkalommal, mely már a ,Prot. E. s I. L.'-nak
szól. Mint emiitők, ugyanezen alkalomból nevezett lapnak
nagyon fájdalmasan esik, hogy a prot. tábori lelkészi hivatal, a prot. egyház szellemével és kormányzati elvével nem
teljes összhangzásban vezettetik. íme a ,Prot. E. s I. Lap'nak épen az a baja, ami miattt magunk is nem egyszer panaszkodunk. Mit akarunk mi mást, mint hogy az állam a
kath. egyházzal ugy bánjék, mint annak szervezete, szelleme
megkívánja? mit kívánunk mást, mint hogy a mi ügyeinkbe
protestáns és minden más néven nevezendő felekezeti ember
ne avatkozzék? de az ily hangok iránt, mint látszik a ,Prot.
E.s I. L.' nagyon érzéketlen és csak akkor kezd érzékenykedni, midőn látja, hogy a hadiigyministerium nem a prot.
egyház szellemében, nem annak kormányzati elvei szerint
jár el. Mi nem szoktunk kétféle mértékkel mérni, amit mi a
magunk részre követelünk, azt követeljük mások részére is,
mert nagyon jól tudjuk, hogy valamint a kath. egyház iránt
protestáns szellemben eljárni, azt ennek szempontjából megítélni nagy igazságtalanság, ugy áll ez megfordítva is, és
igazságtalanságot elkövethetni senki irányában sem kívánunk; de ugyanezt jogunk van követelni ellenfeleink részéről is, és azt hiszszük, hogyha hasonló módon járnának el
irányunkban az ellenkező oldalon, akkor sokkal könnyebben is megértenök egymást, és talán a katonák vallásosságának elömozdithatása tekintetéből is többet ki tudnánk
nyerni, ugy a hadügyministernél, mint a delegatiónál. Kövesse példánkat a ,P. E. s I. L.' és szavaink igazságáról
meg fog győződni.
A
Udvar hely szék Székely-Keresztúr.
1875. okt.
17. P ü s p ö k ő e x j á n a k a p o s t o l i k ö r ú t j a . Ftdő
Szerkesztő Ur ! Kár volna, ha becses lapja hasábjain nem
foglalna el egy szerény kis helyet leirása oly egyházi ünne-

pélynek, mely örök emléket nyomott s hagyott hátra mindazok sziveiben, kik szerencsések valának azon jelen lehetni.
Miután pedig gyakorlottabb toll mind ez ideig nem sietett
eleget tenni e kötelemnek : Főtisztelendőséged kegyes engedelméből megkísértem — bár vázlatosan leírni, s ez által még egyszer átélni és élvezni a mult hónap 3 utolsó napjait.
Bérezés kis hazánk ösz főpapja, Dr. Fogarasy Mihály
ő Nagyméltósága, terjedt egyházmegyéje Udvarhely esperesi kerületét azon kitűnő kegyben részesitette, miszerint
rövid idő alatt hétszer szerencséltette magas és áldást árasztó
látogatásával. Eljött május havában, midőn az anyatermészet felnyitja keblét, szeretetének ezer tarka viragaival kedveskedvén az embernek, kit a Felséges úrrá tett felette,
hogy 0 is feltárja kedvelt híveinek az eget, Isten lelkének
megerősítő malasztját esdve le onnan felülről reájok s tényleg részesítvén abban a méltókat. Eljött kisasszony hava
27-én másodszor is, hogy felszentelje a házat, melyet Isten
dicsőítésére ő, a kegyes főpásztor építtetett az udvarhelyi
esperesi kerület egyik kisded plébániájában, Etéden.
Erdélynek sok nagy és jeles püspökei voltak; e nagyok és jelesek közt méltó helyet foglal el egyházmegyénk
mostani főpapja, Dr. Fogarasy Mihály ő nagyméltósága is.
Tény ez, melyet barát és ollenség egyaránt elismernek.
Lássuk.
Szeptember 24-én — mint fenebb érintém, — ő excellentiája székhelyéről a reggeli vonattal megérkezett Héjasfalvára, az utolsó vasúti állomásra. Itt a helyi lelkész és a főgondnok, báró Gamerra Gusztáv ur ő méltósága fogadták.
Főgondnok ur kocsiján sz. Kereszturra egy rövid óra alatt
feljutottunk. A püspök ur ő nméltósága főgondnok urnák
vendégszerető uri házában szállott meg, ki valóban főpásztora iránt érzett őszinte tisztelete- és szeretetének nem csekély jeleit tanusitá ő excellentiájának, ez alkalommali itt
időzésének egész tartama alatt, maga asztala és kocsija folyvást szolgálatára állván . .. E napon kizárólag a miénk volt
kegyes főpásztorunk. Es mily kedves emlék fűződik ehhez
is ! O excellentiája u. i. megérkezése után csakhamar látogatást tevén hallerkeöi gróf Haller József ur ő méltósága
föuri házánál, a 8 éves Péter gróf egy kalitban 2 fehér galambot a kegyelmes ur elé hozva s azokat emlékül felajánlva,
mint az ártatlanság symbolumaival, velők együtt éltette egy
talpra esett, velős versezetben a kegyelmes főpásztort, közelgő névnapja alkalmából. Öröm volt nézni: mennyire
megörvendeztette ő excellentiáját e kellemes meglepetés !
28-án d. e. 11 órakor a kitűzött helyen, Etéden, voltunk, egy kies völgyben fekvő székely kálvinista faluban,
hol a katholikus hivek száma ugy aránylik az ev. református atyafiak nagy többségéhez, 5: 100-hoz, és a hol mégis a
katholikus püspököt oly nagyszerű ünnepély- és lelkesültséggel fogadták, minőhez hasonlót ritkán látni ! Közel 100 lovas ifjú jött elébe a határszélig, vezérök alkalmi beszéddel
fogadva és üdvözölve ő excellentiáját... A falu végén pedig
maga a falu várta a virágok-, szalagok- és tarka kendőkkel
ékesített diszkapu előtt, hol másod izben is üdvözöltetett s
ezer meg ezer ajkról hangzott fel az „éljen ő excellentiája"
Egészen a felszentelendő templomig utja a Főpásztor urnák
valódi diadalmenet volt, melyet egyedül a köztisztelet és
szeretet teremtett és rendezett. Az egész község aprója-
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nagyja talpon volt. Minden házon és kapun hosszan lobogó
szalagokkal díszített rudakon zászlók gyanánt legszebb keszkenői lobogtak a népnek, ki ünnepi köntösét vette fel s dicséretes rendben ment előtte a kegyelmes u r n á k . . . Ez nem
volt elég. Estve eljött a protestáns nép lobogó fáklyákkal
kezeikben, hogy ünnepélyesen köszöntse a főpásztor ur ő
Nméltóságát, mint kinek mai napon neve ünnepe van. Szónokuk igen ügyes beszédet tartott ő Nmlgához, ki figyelemmel hallgatta végig összhangzó éneköket is és sokáig szemlélte tánczukat.
(Vége köv.)
Berlin.
A polgári házasságnak bukása
már most, alig egy esztendővel annak behozatala után komoly közbeszéd tárgyát képezi, nem talán az ultramontánok közt, — azok nem igen törődnek vele — hanem igenis
a liberálisok közt, kik, mint ez náluk szokás, későn okulván, be kezdik látni, hogy az illető törvény, míg egyfelől
czélját: az ultramontanismus megtörését nem érte el, másfelől roppant erkölcsi károkat okozott már a protestáns nép
közt, s folytonosan okozand, ha hamar nem lendittetik
a bajon.
Innen van, hogy a főfő-liberalis ,Magdéb. Ztg.' legújabban hoszas czikksorozatot hozott „a vidékről", mely a
polgárházassági törvénynek gyökeres átalakítását szorgalmazza, s többi közt megbecsülhetetlen őszinteséggel elmondja,
hogy „a vidéken" a nép közt a kérdéses törvénynek hasznavehetlenségéről s tarthatatlanságáról való meggyőződés
oly terjedt s oly erős, hogy magától érthető dolognak tekinti, miszerint a folyó évben minden bizonynyal megváltoztatni, illetőleg eltöröltetni fog, s ez oly hir, mely, amily
szorgalmasan terjesztetik, époly szivesen fogadtatik is.
Tüzetesen mindazt vallja meg a liberális lap, mit conservativ részről már akkor is előre megjósoltak, midőn a
törvénynek hozatala még csak tervben volt. „A sok összevissza futkározás Pontiustól Pilátushoz, a sok aprolékos kicsinykedés s idővesztegetés, mely e törvénynek minden egyes
esetbeni végrehajtásával összekötve van, valódi ostorrá teszi azt a munkás nép számára. Hozzá járul, hogy igen nehéz a polgári állománykönyvek vezetésére képes, hajlandó s
ez ügyben megbizható embereket találni, amiért is sokan az
erra kinevezett hivatalnokok közül alig várják a három év
végét, mely időtartamra kineveztettek, hogy hivatalukat
letehessék, s le fogják tenni ; épen, midőn már kissé belegyakorolták volna magokat" ; — igy szól a liberális lap, s
nekünk nincs mit hozzátennünk.
Még ennél is roszabb az, hogy ezen gyakorlatlan, kedvetlen s számos esetben egyenesen megbizhatlan hivatalnokok tájékozatlanságuk miatt roppant zavarokat okoznak ;
téves neveket írnak be, olyanokat házasítanak össze a protocollumban, kiknek soha eszök ágában sem volt, összekelni;
alaki hibák elkövetése által a házasságok legkönnyelmübb
felbontására okot s alkalmat — néha még erre különösen
megvesztegettetve ! — szolgáltatnak, sőt arra is voltak máiesetek, hogy ilyféle hivatalnokok „bona tíde" azt vélvén,
hogy erre is fel vannak hatalmazva az ,állam' által, házasságokat egyenesen felbontottak, — s igy cum gratia in infinitum, mi e törvény tarthatatlanságáról fentebb elmondottakat, ugylátszik, eléggé igazolja.
Ha valaki ezeket körülbelül egy év előtt csak amúgy

sejtelemképen megpendíteni merte, akkor mint ,ultramontán reactionarius' vagy legalább is mint tulfeketén látó pessimista kigunyoltatott ; most, miután a nép egy nem meggondolatlanul, hanem igenis a leggonoszabb szándékkal hozott törvénynek terhes s kellemetlen voltát belátni s felpanaszolni kezdi, most mi, az ,ultramontán reactionariusok'
nevethetnénk ; mert : eonsilium impiorum peribit — a törvény
kitűzött czélját : a katholicismus megkárosítását nemcsak
nem érte el, hanem épen ellenkezőjét eredményezte: a kath.
öntudat erősvoltát gyönyörű szép szinekben tüntette fel, s a
protestantismuson mély, gyógyithatlan sebeket ejtett ; mert
egyes vidékeken a házasságoknak több mint fele megáldatlanul, s megfelelőleg a protestáns szülőktől született gyermekeknek többsége keresztség nélkül marad — a jámborság s isteni félelem' birodalmában, melynek czászárja azt
gondolta, hogy majd ő fogja kiirtani a katholicismust — !
Pedig lassan mégis már oda érlelődtek a dolgok, hogy
ő felsége nem régen Olaszországban járt, azon titkos óhajjal, hogy hátha valahol útjában valamely főpappal, bibornokkal vagy érsekkel találkoznék, a kire aztán, azt l e h e t n e
ráfogni, hogy ő felségét megkérlelni jött, s igy a már elkerülhetlenné lett Canossa némileg eltakarni. A pápa pedig
bizony nem vállalkozott rá, hogy Vilmos a sasnak arany
hidat építsen ; s ő felsége, meglehetősen rosz kedvben jött haza.
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 30. Troas városában látomásban részesült egykor
sz. Pál apostol : „Egy macedoni férfiú megálla és kóré őt,
mondván: Jöjj át Macedóniába, és légy segítségünkre !" —
Ily kéréssel járultak mult évi nov. 2/14. a kukucsi szakadár bolgárok is Popoff Ráfael hely. pk. úrhoz könyörögvén,
hogy őket mielőbb meglátogatni szíveskedjék. A pk. ur a
neki utóbb kézbesített írásbeli nyilatkozatból megtudván
azt, hogy a kukucsi bolgárok — mintegy 1300 család — az
előbb unióra lépett Isvorof Nilus pk. példájára egyesülni
vágynak a római egyházzal, deczemb. 23/jan. 4. csakugyan
meglátogatá őket s a kajmakam által küldött csendőrök s a
szakadársághoz szitó néhány disidens ellenkezése daczára
a túlnyomó többség nyilt kívánsága szerint jan. 1/13. Nagyboldogasszony, jan. 6/18. sz. Q-yörgy, 17/39 kén újra Boldogasszony, végre 18/30. szent Athanáz templomában mutatta be a sz. mise áldozatot kukucs városában mulatván a
pk. ur egész f. é. jan. 25/ febr. 8-ig ez idő alatt feliratok érkeztek hozzá Bugarieff, Sztrumnicsa és Pétries városokból,
továbbá a 12—13000 szakadárbolgárt magában foglalámalcsevoi kerületből, melyekben a bolgárok nyiltan kijelentik,
hogy ők megszűntek lenni szakadárok s kérve kérik Ráfael
püspököt, hogy őket is meglátogatni kegykedjék... Confirma hoc Deus ! . .
31. Chauveau pk. ur nagy örömmel jelzi f. é. márcz,
14, Tá-csien-lúban (Tibet) kelt levelében a haladást, melyet
a póstai közlekedésre nézve tiz év óta most először észlel.
Eddig, úgymond, Csongkinból (Szücsüen fővárosa) Csantun
átszállittattak odább leveleink: ide kelle havonkint egy embert küldenünk leveleinkkel és leveleinkért : most azonban
már kétszeri postai szolgálat van megállapítva Csongkin és
Tá-csien-lú között. A futárok minden hó 1. és 16-ikán indulnak t. i. és érkeznek 13. és 29-kén. Párishól a távirat
egy nap alatt ér Sanghaiba (kiangnan ;) innen Hankéuba
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(Hupá) három nap alatt; Hankéuból Csongkinba 12—13
nap alatt; ismét Tá-csien-lúba szintén 12 —13, s igy kerek
számmal 30 nap szükséges, hogy valamely hir Európából
Tibetbe jusson . . . A missiói lapok a nyugoti Chinában levő
hittéritők szülői és barátja kedveért közlik ezt; valljon szép
Magyarországon kit fog e közlemény érdekelni ? (Folyt, köv.)

az egyes kath. irók u g y a n é kérelmet magokhoz is intézettnek tekintenék, n a g y köszönetre köteleznék e
kérelem beküldőjét, ki t u d t u n k k a l ekként a szükséges a n y a g o t ó h a j t j a gyűjteni, n a g y o b b egyházirodalmi t a n u l m á n y r a .

IRODALOM.

VEGYESEK.

= Nagy Antal, felsőgallai plébános rimes gyermekversekre szedett elemi kis kátét hirdet, mely a .Hunyadi
M.'-nál jelent meg.
= Futó pillantások társadalmi és irodalmi viszonyaink
felett, irta Veridicus Severus. Bp. 1865, Hunyadi M. k. 8 r.
75 1., ára 30 kr. Sok régi panaszt ismételget, sok régi pium
desideriumot hangoztat s ha sürü sohajokkal segiteni lehetne
egyenmáson, akkor e füzetke bizonyosan segítene sokan,
mely különben a legjellemzőbb itélet saját maga felett a 71dik lapon mondja, midőn felpanaszolva, hogy a ,Bewe' eszméjét „a rövidlátás, a mindent rózsaszínben néző Chauvinismus (mi ez?) a jövőt biztosítani akaró alkalmazkodás (hát
még mi ?), a társulat megbukhatásának félelme sat. sat."
elejtette, kénytelen a következő kikezdésben a kassai,.Kath.
Világ' megszüntte felett sajnálkozni ; — nos hát? . . . .
= A Sartori-féle, Weckstimmen' VI. évf. 10. füzete ily
czimmel jelent meg : „Ein Fürstenbild für alle Zeiten." (II.
Ferdinánd, német császár küzdelmei kora forradalmárai s
az azokkal szövetkezett protestánsok ellen) von I. S. Soc. I.
A 11-ik, épen e napokban szétküldött, ily czimü füzetnek:
a Was steht auf dem Spiele" szerzője az ismeretes, jóhirü
Laicus Fülöp.
= Megrendelési felhivás dr. Bohl J. amsterdami ügyvédnek „A vallás" politikai s jogi szempontból, czimü müvére. Fordította az egri növpaps. m. egyházirodalmi iskolája.
E mü az egyház ellen intézett támadások jogtalanságának kimutatásával, az egyház századok szentesitette jogainak védelmezésével, az egyház és állam közti viszonynak politikai és jogi szempontból való fejtegetésével s a mai
állameszmék ferde irányzatának, veszélyes voltának s tarthatlanságának bevitatásával, tehát oly dolgokkal foglalkozik, melyek ma valóban korszerűek s komoly figyelemre
méltók. Miért is egész bizalommal bátorkodunk azt a nagyérdemű olvasó közönség becses pártolásába ajánlani annál
is inkább, hogy e műnek szerzőjét maga szentséges atyánk
IX. Pius is elismerő Brevevel tisztelte meg, aminél — ugy
hiszszük — szebb és hathatósb ajánló levelet e könyv mellé
alig adhatnánk.
E 22—24 ivre terjedő munka január hóban fog a sajtó
alól kikerülni. Ára 1 frt. 50 kr. Gyűjtőknek 10 egyszerre
megrendelt példány után egy tiszteletpéldány. A megrendelések decz. 1. napjáig kéretnek.

= Folyó hó 24-én történt Esztergomban mélt. Boltizár József, nagyszombati érseki helynöknek püspökké szenteltetése. A megható fényes ünnepélynél Szabó József s Pauer
János felszentelt püspökök segédkedtek. Az ünnepélyes sz.
beszédet az ország biboros főpapja tartotta remekül kifejtvén a püspökszentelés értelmét, az egyház s az ő püspökei
között fenálló viszonyt. A térszüke nem engedi, hogy e
nagyszerű beszédet csak főbb vonásaiban is visszaadjuk. Az
egyházi ünnepély után az egész káptalan s a városi papság,
a megyei, katonai s városi elöljárók s számos vidékiek, az
újonnan felszentelt püspök rokonai, ismerősei s barátai a bibornok-herczegprimás asztalához voltak hivatalosak. Ő
Eminentiája háromszor emelt poharat, a pápa Ő Szentsége,
a király ő Felsége s az újonnan felszentelt püspökért. Mind
a három pohárköszöntés elragadó hatással volt a hallgatókra.
Az uj püspök harmadnapra visszautazott székhelyére.
Ugyancsak Esztergomból azt irják nekünk, hogy
Reichensperger, a hires katholikus pártvezér, e napokban
tisztelkedett ő Emjánál.
— Szép szót protestáns superintendenstől vagyunk ma
kivételképen szerencsések említhetni, s pedig a berlini ,KreuzZeitung' nyomán. Gyakran ugyanis történik, mondja az emiitett lap, hogy zsidó zsinagógák megnyitási ünnepélyére
keresztények, tüzetesen keresztény papok is hivatnak meg.
Igy történt az nem régen Cottbusban is, Ebeling superintendenssel, ki azonban az illető meghívásra a következő átirattal válaszolt :
„Midőn a cultusközség elöljárósága részéről hozzám
érkezett meghivásáért az itteni zsinagóga ma végbe menendő
megnyitási ünnepélyre ezennel, mint a kedves figyelem
egyik megtisztelő jeléért őszinte köszönetet mondanék, a
következőket van szerencsém megjegyezni: Adonai Abraham istene régen teljesítette ígéreteit. Dávid fiát küldte, Jézust, halottaiból támasztotta fel, s Izrael népének örök királyává rendelte, s e néphez minket, kik eredetileg gojim, pogányok voltunk, hozzácsatolt. S igy már most mi vagyunk
Istennek igazi Izrael-népe, s valahányszor harangjaink megkondulnak, mi hivunk az igazi isteni tiszteletre mindenkit,
következőleg az itteni zsidó községet is; s felette sajnáljuk,
hogy sokan, kik a test szerint Ábrahámtól származnak, nem
engednek ezen meghívásnak, hanem külön zsinagógákat
állítanak fel, Adonai Ábrahám istenének akarata ellenére.
Ezeknél fogva nem vagyok azon helyzetben, hogy a hozzám
érkezett meghívásnak engedjek".
— Badenban a ,culturkampf'-nak szomorú következményei többi közt abban is mutatkoznak, hogy a freiburgi
pályavégzett hittanulók nem merik magokat ott felszenteltetni, hol a primitia elmondása is 3—6 hónapnyi börtönt
szerez az illetőnek, hanem Ausztriában, Bajorországban sőt
Amerikában is keresnek alkalmazást. Ehhez hasonló, mit a
,Rhein. Volksbote'-ban olvasunk, hogy valamely skóthoni
katholikus lord kastélyában 30 elűzött német papnak adott
menedéket, kiket nemcsak teljesen élelmez, hanem a kiket
a legnagyobb önfeláldozzással naponkint maga oktat az angol nyelvben ; mert a manchesteri püspök igéretét birja,
hogy pártfogoltjait mind alkalmazza, ha angolul tudnak, mert
nála is messis multa, sed operarii pauci.

B^T" E g y i k m u n k a t á r s u n k azon kérelemmel
fordul az országban létező egyházirodalmi
iskolák-,
körök s h a s o n i r á n y u társulatokhoz, h o g y eddigi
k i a d v á n y a i k kimeritő jegyzékét vele, szerkesztőségünk utján közölni ne terheltessenek. A jegyzékek
azonban, ha lehet, könyvkereskedői részletezéssel
kéretnek, u g y h o g y általuk minden egyes m u n k á n a k egész czime, megjelenési éve, netaláni u j a b b
kiadásai, a kötetek v a g y füzetek száma, alakja, római s a r a b s lapszáma s ára feltüntettessék. Igen
fontos lenne egyszersmind a n n a k kijelölése, mekkora volt a kiadás, s mennyi fogyott el belőle. H a

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút'39. szám alatt.

RELIGIO.

M e g j e l e n i k e lap h a t e n kint kétszer :
szerdán és s z o m b a t o n .
Előfizetésidij :
félévre h e l y b e n s p o s t a küldéssel 5 It.
S z e r k e s z t ő i l a k á s , Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
m i n d e n k ü l d e m é n y e k intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
HARMINC ZHEGYEDIK

Pesten, november 3.

36.

Előfizethetni m i n d e n kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, P e s t e n K o csi S á n d o r n y o m d a i irod á j á b a n , országút 39-dik
szám a l a t t , hova a n e t a láni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.

ÉVFOLYAM.

II. Félév, 1875.

Tartalom.
Havi szemle.— A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma. — Egyházi tudósítások: Pest. Ex bello pax. Udvarhelyszék Székely-Keresztúr. Püspök ö excjának apostoli körútja. Berlin. Kulturharczi érdekességek. Svajcz. Culturharczi lopások s egyéb botrányok. — Irodalom. — Vegyesek.

Havi szemle.
B á r m i n t leplezzük is a dolgot, mondja Mann i n g bibornok egyik k i t ű n ő müvében, *) — tény,
h o g y Isten és a világ közt kiengesztelhetlen ellenségeskedés létezik ; s ez áll, fájdalom, a keresztény világról i s ; mely neve s k ü l a l a k j a daczára is csak —
világ, melyben a régi p o g á n y k o r n a k bűnei s szenvedélyei h a t v á n y o z o t t mérvekben ismét felébredtek, s melynek ujdivatu b á l v á n y a i nem csekélyebb
n y a k a s s á g g a l viszik a háborút a ,galilaeus' müve
ellen, m i n t ezt J u l i á n idejében, a kihaló félben levő
ősi p o g á n y s á g álisteneinek képében, az alvilág fejedelme tőn ; — sőt a l á t v á n y , melyet ez elkeseredett
harcz n y ú j t , a n n á l szomorúbb; mert a kereszténységnek ez esküdt ellensége, ki h a j d a n t a csak a hitetlenségben született, szellemi v a k s á g g a l sújtott s
a megváltás malasztkincseit nélkülöző eszközöket
használhatott Krisztus U r u n k n a k földi országa
ellen, ma számtalan megkeresztelt szerencsétlent talál, kik ö n k é n y t vállalkoznak rá, s azt hiszik még,
h o g y jól és bölcsen cselekednek, ha az egyház, s
igy közvetve az Isten elleni harczban tevékeny
részt vesznek, s e kilátás nélküli t u s á b a n itt e földön összes erejöket, a siron tul pedig örökkévaló
boldogságukat áldozzák fel, ekként ádáz oktalanságban saját lelkükkel adózván a n n a k , kinek szolg á l a t á b a n f á r a d o z t a k : a gonoszság szellemének.
Ezen, Isten s a világ közti ellenségeskedésnek
nyomai oly érezhetők a mindennapi életben, h o g y
létezésének bebizonyitása felesleges f á r a d s á g lenne.
Természetes, h o g y az nem Istentől származik, ki,
mint a Megváltó mondá, Ján. I I I , 16 ; — »ugy szerette e világot, h o g y az ő egyszülött fiát adá, h o g y
*) Egyh. Ali. s társad, a kereszténység világában, X

minden, a ki ő benne hisz, el ne veszszen, hanem
örök élete l e g y e n " ; — de az Örökkévalónak eme
kegyes indulatát a világ h á l á d a t l a n s á g g a l viszonozza; s bűnei által n a p o n t a fesziti fel azt, ki
megváltására emberi alakot vévén, exinanivit semet ipsum, f o r m á m servi accipiens.
A világ emez ellenségeskedésére, gyűlöletére
U r u n k idejekorán figyelmezteté t a n i t v á n y a i t : —
„ha a világ gyűlöl titeket, t u d j á t o k meg, h o g y engem előbb gyűlölt n á l a t o k n á l " — mondá, midőn a
végvacsora estéjén bucsut vett tőlök, Ján. XV, 18 ;
s legott o k á t is m e g m o n d á : „Ha e világból volnátok, a világ azt, mi övé, szeretné ; de mivel e világból nem vagytok, hanem én választottalak titeket e
világból, azért gyűlöl titeket a világ" ; — ha e vil á g n a k szolgálni, neki hízelegni a k a r n á t o k , a k k o r
ez a világ bennetek saját m a g á r a ismerne, saját
szellemét találná ti bennetek, nem b á n t a n a , h a n e m
kegyelne titeket, hízelegne nektek", s netaláni jószolgálataitokat bőven meg is j u t a l m a z n á ; de mivelhogy nem engedem meg, h o g y e világból legyetek ; mert különös kegyelemből kiválasztottalak titeket s elválasztottalak e világtól, mert az
én szolgálatomra vállalkoztatok, az enyéim v a g y tok ; — azért gyűlöl titeket a világ.
E gyűlölet Krisztus, a n n a k e g y h á z a s szolgái
ellen csak egyik n y i l v á n u l á s a tehát azon ellenségeskedésnek Isten és s világ közt, mely oly régi,
mint az első a n g y a l o k b u k á s a s őssz ülőink ezek
által való elcsábittatása ; e gyűlölet oka ama folytonos h a r c z n a k a jó és gonosz elemek közt, mely
az idők végéig t a r t a n d : lehet abban fegyverszünet,
de teljes, valóságos béke nem lehet, nem lesz soha.
Isten, m i n t a legtökéletesb lény nem változhatik,
tökélyei mindig u g y a n a z o k lesznek ; ellenben a vil á g n a k gonoszságai, tévelyei s szenvedélyei is min36
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istenségének tagadása. Azt mondja erre vonatkozólag az apostol II. levelének 7. v. : „ ... sok hitegető
j á r e világon, kik nem vallják, hogy Krisztus Jézus testben eljött; az ilyen hitegető és antikrisztus" — ebben azt a szót is használván, mely korunk jellemzésére ugyancsak a legtalálóbb.
A harmadik jelt Júdás apostol leveleinek 19.
versében találjuk, hol a szent iró ezeket mondja :
„ . . . kik magokat külön szakasztják, testiek, Lélek
nélkül valók", azaz olyanok, kik csak emberi sugallataik.nézeteik után indulnak, s Krisztusnak tanítását nem fogadják, a Szentlélek működését az
egyházban tagadják. E g y futólagos pillantás a három utolsó század történetére mutatja, hogy ez idő„A keresztényellenes szellem" — ez korunk szak alatt egész nemzetek s birodalmak szakadtak
signaturája ; ez az, mi manap nem csak egyeseket, ha- el az egyház közösségétől, e szakadás pedig a n n a k
nem egész nemzeteket megszállva t a r t j a ; mely nem következménye, hogy e népek szivében kihalt a hit,
csak egyes bölcsészek ferde okoskodásaiban, hanem az erős meggyőződés aziránt, hogy a látható, egy,
egész birodalmak szervezetében és kormányzati rend- közönséges, római s apostoli anyaszentegyház az
szerében nyilvánul. Mint a levegő delejességét mind- egyedüli Krisztus alapitotta üdvintézet itt a föln y á j a n , öntudatlanul s anélkül, hogy éreznők, ma- dön ; ezért tágadják, hogy az egyháztóli különvágunkba szívjuk, ugy hatotta át e keresztényellenes lás egyúttal hitszakadás is, mert az egységnek jelszellem mindazt, mit manap régi szokásból még, de, legét tagadják. Hogy az elszakadók ez első lépésfáidalom igen tévesén, ,keresztény' világnak hivjuk. sel be nem érik, be nem érhetik, azt is t u d j u k ; mert
Tévesen nevezzük azt, mit manap magunk a természetes fejlődés törvényénél fogva rendesen az
körül látunk ,keresztény1 világnak ; mert maga sem egyház tekintélyének tagadásától Krisztus tekintéakar többé annak neveztetni, s mert ama jelek, me- lyének tagadásáig sülyednek ; ha előbb olyasvalalyekkel a szeretet apostola, János, az Antichristus mit tagadtak, mi az egyház isteni eredetéből foly,
napjait ismerteti, a mai társadalmon már egész melynek tagadása, tehát ezen isteni eredet tagadáteljökben felismerhetők. „Közülünk mentek ki, sát magában foglalja, ugy lassankint odáig jutotmondja I. 1., 2, 19, de nem voltak közülünk valók ; tak, hogy manap alkotmányuk s kormányzatuk
mert ha közütünk valók lettek volna, bizonyosan egész rendszerében már nemcsak az egyháznak e
megmaradtak volna v e l ü n k . . . " ez az első jel : a tulajdonát, hanem magának Krisztusnak istenségét
közös anyaszentegyháztól való elszakadás, a schisma; is tagadják. De annál botrányosabb is épen ezen,
az egységtőli külső és tényleges elpártolás, melynek Krisztustól elfordult államoknak abbeli lázas töokát az apostol onnan származtatja, hogy a halan- rekvése, „törvényeik" által a vallási ügyeket „rendók az igazi keresztény öntudatot elvesztették, dezni", mely törekvés — eléggé különösen s mégis
vagy a világ rendetlen szeretete által elhomályo- igen könnyen felfogható okokból, annál erősebb,
sittatni engedték keblökben. Oly vonás ez, melyet mennél kereszténytelenebb az illető állam: innen
minden szakadásban felismerünk, hogy azok, kik származik aztán azon folytonos kirivó ellentét a
az egység közösségétől elpártoltak, jóval előbb törvények s a polgárok józan belátása s helyes leikmegszűntek már igazi keresztény módon élni és ismerete k ö z t ; innen azoknak szánalomra méltó
érezni, s ha egyebet sem, elveszték a keresztény alá- kapkodása, kik, mint ő szentsége az olasz katholizatosság erényét ; elfeledek Krisztus világos szavát, kusoknak florenczi congressusához intézett brevéfélremagyarázzák vagy bűnös megátalkodottság- jében mondá : „félreismerve a szemünk előtt álló
gal ignorálják, azt, melylyel Pétert s annak utódait ujitásoknak legbensőbb természetét s gonoszvoltát,
vagy saját bölcseségöket túlbecsülve, azt hiszik,
rendelé anyaszentegyházának fejeivé.
hogy a vallásnak dühös megtámadói s annak hivei
A második jel, ugyancsak J á n o s apostol szeközt ilyen vagy amolyan egyezkedés által képesek
rint annak tagadása, hogy az Istenfia valaha emlesznek az egyetértést helyreállítani ; — A ki nincs
berré lett, vagy más szóval, megfordítva : Krisztus
dig ugyanazok lesznek, mindig érvényesek az apostolnak eme szavai : „ . ... mi köze van az igazságnak a hamissággal ? vagy mi egyesülése a világosságnak a sötétséggel ? Micsoda egyessége lehet
Krisztusnak Beliállal". S e gyűlölet, melylyel a világ az emberré lett Istenfiát fogadta, átszállt az
általa alapitott egyházra is ; azon gyűlölet, mely
Amazt keresztre feszitette, üldözi még ma is anyaszentegyházát, mely Krisztusnak teste, melynek ő
feje, vezére, védője, amiértis Krisztus ellenségei a
magok szempontjából csak helyesen cselekednek,
ha ellenséges érzületök egész súlyát az egyházzal
éreztetik ; igy küzdvén a keresztényellenes szellem
a kereszténység eszméje ellen.

vélem, ellenem vagyon", a lait dolgában nem létezik neutralitás, sem az egyén, sem egész nemzetek részéről. Ember, kormány vagy nemzet, mely megszűnt, Krisztus törvényének
szellemében élni, rendeleteit s törvénykezését abhoz szabni,
ennek figyelembe nem vételétől csak hamar nyilt tagadásáig,
ettől pedig erőszakos megtámadásáig sülyed.
Ez mai viszonyainknak genesise, s igy vergődött uralomra ama keresztényellenes szellem, melynek nyomását oly
fájdalmasan érzzük. Ennek első jele ama türelmetlen tiltakozás a keresztény, kinyilatkoztatási tekintély minden nyilvánulása s érvényesitése ellen, akár az egyén magán, akár
az államok nyilvános életében, alkotmányaikban, törvénykezésökben. Egyik kedvencz jelszava emez iránynak, melyet uton útfélen hallhatunk, amint az oktalan tömeg azt
szajkómódra utánmondja, ez : „A politikának nincs köze a
valláshoz", miből természetesen következik, hogy az egyháznak sincs köze hozzá, mikép kormányoznak azok, kik
az államok élén állanak, hogy erről még Ítéletet mondani
sem szabad neki ; az .államférfiak' a magok utján mehetnek,
s tehetik, ami nekik tetszik; a püspökök s papok pedig, ha
valamely politikai vagy belkormányzati kérdés felett véleményüket nyilvánítják, ezzel hatáskörüket túllépik, illetéktelenül nyúlnak bele az ,állam' hatáskörébe, s ezért az őket
megillető korlátok közé visszaszoritandók.
Ezt halljuk naponkint ezrek meg ezrek által elmondatni ; de hogy e gyakori hangoztatásuk épen nem e tételeknek helyesvolta, mint inkább sokkal nagyobb valószínű
séggel helytelen s oktalan voltuk mellett bizonyít, ki t a gadná? Mert hát a józan ész nevében kérdezhetjük: Váljon
az erkölcsi törvényt minden egyest kötelez-e ugyan, d o h a
ezeren állanak egy helyen, már akkor mindnyáját, az egész
tömeget ne kötelezné ? Váljon az erkölcsösség nem ugyanaz-e a nemzet, mint az egyén s z á m á r a ? . . . De ha minden
ember, egyik ugy, mint a másik e törvény alatt állanak,
akkor miként volna, hogy a nemzetek és államok feloldva
lennének alóla ?
Avagy ugyanazonegy államban az
Evangelium s az egyháznak törvénye csak a földművelőt és
a szegény embert kötelezné, az .urakat' s főképen azokat,
kik kormányoznak, nem ? . . . Vagy a keresztény erkölcstan
törvényei s szabályai csak azok számára léteznének, kik
véletlenül tanulatlanok maradtak, mig azok, kik néhány
évet, gyakran igen kétes eredménynyel egyegy főiskola táján töltettek, mindenen tultehetnék magokat ? . . .
Bizony ugy látszik, hogy ez utóbbiak kettős felelősség
terhe alatt, még sokkal inkább kötelezvék arra, hogy magokviseletét az erkölcs törvényéhez szabják. Mert honnan
származik e törvény ? A keresztény kinyilatkoztatásból,
mely az emberi ész felismerő tehetségét e téren is tökéletesité. E kinyilatkoztatás pedig az apostolok s azok utódjainak őrizetére bizatott, kikhez a Megváltó igy szólott: „ —
tanítsatok minden nemzeteket, megkeresztelvén ő k e t . . . tanítván őket megtartani mind, a miket parancsoltam nektek" ; •— de azok, amiket Krisztus Urunk tanítványainak
s azok utódjainak "parancsolt, amiket őrizetökre bízott, nem
csak hit-, hanem erkölcstanát is foglalják magokba, mely
az egyént nem kevésbbé kötelezi, mint az egyének összletét,
a nemzeteket s államokat, s megfordítva, s a nemzeteket nem
kevésbbé s nem többé, mint azokat, kit felettök uralkodnak.

A vallásnak a politikátóli elválasztása tehát azoknak
szájában, kik mindkettőről nem igen sokat értenek, oktalan
— azokéban pedig, kik hivatás- s hivataluknál fogva kötelesek tudni s érteni, mit beszélnek haszontalan, istentelen
beszéd; semmi egyéb, mint tényleges auostasia, a keresztény
erkölcstörvény kötelező erejének tagadása. Mert mi egyéb
a helyesen felfogott politika, mint eme törvénynek a közügyekre való alkalmazása, minél fogva az nem csak, hogy
el nem választható a vallástól, mint inkább annak egyik
kiegészítő részét képezi, s a kísérlet, ezen elválasztást mégis
erőszakolni, vagy, mint mondani szokták, a papot a sekrestyébe szorítani, semmi egyéb, mint egyik mozzanata ama régi
harcznak Isten és a ,világ' közt, lázadás a keresztény erkölcstannak örökérvényű szabványai ellen, kísérlet, Jézus édes
igáját lerázni; — pedig Jézus Krisztus a világnak királya,
melyet drága vérével váltott meg, s egyúttal a világnak, a
királyok s fejedelmek, a kormányzók s törvényhozók, az
egyének s nemzeteknek bírája is, kik felett Ítéletet mondand egykor — ítéletet a maga törvénye alapján, azon .törvények' miatt, melyeket ök csináltak !
(Vége köv.)

A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma.*)
Szent István buzgó óhajtása szerint Nagyasszonyunk
napján múlván ki a világból, ajtatos eleink nem akartak
több főünnepet ülni azon egy napon ; ennélfogva Kisasszonyhava 20-án, a mely napon teteme, a királynak, a római pápa
követének és az ország nagygyainak jelenlétében törvényesen megvizsgáltatott, alapították meg napját. Az ünnep kezdődött 1073-ik évben. Mig hazánkban sátoros ünnep volt,
egyebütt az egész világon az isteni szolgálatban való megemlitessel ünnepeltetett. 1686-ik évben XI. Incze pápa L i pót király esedezésére szept. 2-kát rendelte, melyen az
egész világon szent István emlékét ülni fogják, minthogy
Budavára e napon szabadult meg a török járomtól ; ugyanakkor hazánkban másodszor tartatik meg szent István király ünnepe. A Bécsben lakozó magyarok Kisasszonyhava
20-ka utáni vasárnapon ülik első szent királyunk napját.
Alig irt magyar pap szentekről beszédeket, aki elmulasztott
volna írni egyúttal szent Istvánról, mert mindenhol szónoklattal ünnepeltetett napja. E helyeu csak az önállólag megjelent beszédek könyvészetét adjuk, mert e nemben felette
gazdag a magyar egyházi irodalom, alkalmat pedig adott e
szaporaságra a következő körülmény.
Mária-Terézia királynő, midőn a szent István-rendet
alapította, elrendelte az ünnep fényes megülését. Alapító levelében, mely 1764-ik évben kelt, igy szól: „solemne Ordinis huius festum singulis annis publice celebrandum, diem
sancto Stephano Regi apostolico sacrum constituimus, cui
singuli equitum, nisi iusta impediantur causa, interesse, sacroque praescripto ritu ac modo peragere tenebuntur. Praelatus ordinis, — ad huius munia pertinet cum festum ordinis
agetur, consueta sacrorum solemnia peragere". 1 )
*) V. ö. ^Magyar Sión" VII. folyam 699 s kk. lapjait, hol vagy 70
beszéd czime s t a r t a l m a közöltetik. Sándor könyvesház. Győr, 1803.
Nem fejezhetvén be ez érdekes irodalomtörténeti t a n u l m á n y t az
.Ertesitő'-ben, szerző engedelmével i t t közöljük egész terjedelmében.
') V. ö. Constitutiones Ins. Ordinis E q u i t u m sancti Stephani R.
Apostoliéi. Ezen alkalommal a latin beszédet mondotta Patachich Á d á m
kalocsai érsek, mely m e g j e l e n t Pozsonyban 1764.
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Legott magyar szónoklatok tartottak Bécsben, szent
István tiszteletére. Egyebek között az egyetemi templomban
— in templo professorum Societatis Jesu — a magyar tanulókhoz — ad nationem hungaricara, körülbelül 1769-ben
mondatott egy jeles beszéd — et novitate et dictionis elegantia et nitore commendatum, melynek tárgya volt a szent
király jobbja. Ez meg is jelent (mi nem láttuk) és arra adott
alkalmat, hogy Pray György jezsuita s hires történész,
minthogy a beszédben néhány hibát fedezett fel, a szent
Jobb történetét oknyomozólag megirta. 2 )
Midiin Mária-Terézia 1771. május 29-kén megkapta
Dalmatiából a szent jobbot, kilencz napi ajtatosságot rendelt, melynél magyar, német, latin énekeket hangoztattak.
Nemsokára a szent jobbot hazánknak ajándékozta s fényes
kiséret mellett Budára vitette a plebánia-templomba, hol
julius 21-én, miután 8 órakor magyar beszéd tartatott, 3 ) harangzugás közt a várbeli udvari főtemplomba a vitetett.
A nemzeti ünnep azóta nagy fénynyel tartatik, de a
szentbeszédeket Bécsből csak 1788. óta birjuk, a budaiakat pedig 1798-tól.
A szent Istvánról szóló beszédekből a következőket
sikerült felkutatnunk :
1760. Apostoli és királyi kereskedése szent Istvánnak
stb., melyet Vadasfán 1760-ban rövid summába foglalt JEferman József (győri kanonok) Győr. Negyedrét. (Sándor Könyvesháza.)
1767. Dux fortium avagy szent István király dicsőségének leabrázolása. Kassán, 1767. Negyedrét.
1786. Szent István dicsérete. Irta s mondotta P. Hermolaus. Pozsony. 1786. Nyolczr.
Bécs, 1788. Szent István, magyarok első királya dicsérete, melyet készített és élő nyelvvel hirdetett, Katona lstv.,
esztergomi pap, hazánk históriájának néhai tanitója, mostanában pedig irója. Bécsben, a nemes magyar nemzet nemzeti ünneplésének alkalmatosságával a szent János-templomában. Kisasszonyhavának 24-ik napján 1788-ik esztendőben. Bécsben, nyomattatott a Ts. és K. süket-némák betűivel. MDCCLXXXVIII. 38 lap, kis nyolczadrétben. Jelige
latinul és magyarul : Egy nemes ember messzevaló tartományba mène, hogy magának országot venne. (Luc. XIX.
12.) Azon leszek tehát ebben az órában, hogy kiki nyilván
megismerje, 1) mennyivel tartozunk ennek a királyi apostolnak, hogy az igaz hitnek kiterjesztésében nem sajnálta
apostoli fáradságát ; 2) hogy az igaz hitnek megerősítésében nem sajnálta királyi költségét és jószágát. Ki fog tetszeni, hogy méltó mind az apostoli, mind a királyi titulusra
ez a magyar anyaszentegyháznak fundatora, ha csendes
hallgatást nyerhetek.
1789. Bécs. Magyarok első királya, dicsőséges sz. István dicsérete, melyet Bécsben élő nyelven hirdetett, Billisics
Aloisyus, első remete sz. Pál szerzetéből való pécsi pap, a
józan s a hitbeli tudományok néhai tanitója, szent János
templomában. Bécs, Kraschansky betűivel, 40 lap. (Jeles
szónok a könyvtár őre, f Pécsett, 1807. nov. 14-én életének
2
) Dissertatio hist, critica de s. dextera divi Stephani. A Georgio
P r a y , Vindobonae. 1771 §. I
») E z e n alkalommal m e g j e l e n t e k : Kozma Ferencz, (jezsuita) Dicsőült sz. I s t v á n első m. királyunknak ép és romlatlan sz. jobbja. B u d á n .
1771, ivrét. — É s : A sz. I s t v á n j o b b kezének tisztelete, a várba l e t t érkezésekor. B u d á n 1771. ivrét. S á n d o r Könyvesháza 134 lapon.

67 évében.) Jelige latinul és magyarul. „István pedig telyea
malaszttal és erővel nagy csudákat és jeleket cselekszik vala
a népben". (Ap. Os. 6,8.) Apostoli királyunk dicséretétekét
szóval határozom meg, úgymint : malaszttal és erővel.
1790. Bécs. A keresztény jóságnak s erőségnek tüköré,
dicsőséges szent István magyarok első s apostoli királya.
Mondotta páter Hermolaus, a kapuczinusok szerzetesbeli pap
és Bécsben a Nemes Magyar nemzetnek Lelki Tanitója. Azon
N. Nemzet, nemzeti Inneplésének alkalmatosságával Kisasszonyhavának 22-ik napján 1790-ik esztendőben, Bécsben
1790. 55 lap, kis 8-adrét. Jelige latin és magyarul: „Előhagyá hivattatni a szolgákat, a kiknek a pénzt adta vala, hogy
megtudja, ki mennyit kereskedett vala". (Luk. 19,15.) Nem
kérek, hanem bizony nyal várok csendes figyelmetességet, a
fiak, atyjok dicséretét csak örömmel hallgattyák. I-ő szent
István neveltetéséről értekezik, mely ker. volt ; kegyességét
az élet minden mozzanatában hosszasan előadja s végre az
ország bánatát elvesztése felett. Il-ik István szeretete erős
volt, a mint ez apostoli fáradalmaiban kitűnt, mert egy féket
nem tűrő nemzetet mert boldogtalan álmában háborgatni.
1791. Bécs. Dicsőséges szent Istvánnak M. O. első királyának és apostolának dicsérete, melyek a bécsi Nemes
Magyar Nemzet nemzeti ünneplési alkalmatosságával megmagyarázott Pater Isaurus Kapuczinusok szerzetbeli Pap és
Bécsben a N. Magyar Nemzetnek közönséges lelki tanitója.
Tartatott Kisasszony Havának 21-ik napján 1791-ik esztendőben. Nyomatott Bécsben, Kraschánzky József tsász. és
kir. könyvnyomtató által. Lakása Meliczei udvarban a Skótusok kapuja mellett. Numerusa az udvarnak 97. Kis 8-adr.
43 lap. Jelige latinul és magyarul : „Eletében támogatta a
házat és az ő napjaiban megerősítette a templomot". (Eccl.
50. v. 1.) Fődicsérete : 1) hogy támogatja a házat, és 2) hogy
erősiti a templomot, jámbor király és buzgó apostol.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, november l . E x b e l l o p a x . Ki tudná megmondani hányszor és hány alakban jelent már meg a liberális távirda szives közreműködésével szabadelvű lapokban
a hir, hogy a németországi püspökök, belátva sikertelenségét a passiv ellenállásnak a culturharczban, tapasztalva
a nagymérvű károkat, melyeket az egyháznak okoz, végre
Bismarckkal egyezkedni hajlandók, ami egyjelentőségü avval, hogy Bismarck akaratja előtt feltétlenül meghajolnak.
Valahányszor e hireket olvassuk, nem tehetünk róla, de
mindig azon hirek jutnak eszünkbe, melyeket ugyanazon
liberális távirda a carlisták megveretéséről, megsemmisítéséről napokint variálva a világba repit.
Ma már ugy vagyunk, hogy valamint minden más
egyéb, ugy a távirda is a liberalismus alázatos szolgálatába
szegődött, ennek eszméit, vágyait hirdeti, ami annyit jelent,
hogy a távirda is a hazugság szolgálatában áll. E nemes tulajdonságának tudható be, hogy miután már elkopott dolog
a német püspöki kar kiegyezési vágyát oly alakban előadni
mintha a püspökök akár Vilmos császár, akár Bismarckhoz
beadott feliratban, habár csak a sorok közt is készeknek
nyilatkoznak egyezkedni, illetőleg Bismarcknak Canossát
elengedni, most már egy kerülő utat tétet velük a liberális
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távírda és előbb Rómába irat fel velük, hogy onnan ismét lesz, mint a test, melyben a vérkeringés nem pontosan végzi
visszakerüljön a felirat azon hozzáadással : adjanak tanácsot. működését : lankad, hanyatlik az állami életben minden, épen
Rómának, mi módon lehetne megélni valahogy mégis Bis- ugy, mint a testben. Ez a ,cultur'-államban már nagyon is
érezhetővé kezd válni, hogy sem sokáig lehetne még veszély
marckkal az egyháznak ?
Valamint az eddigi, ez ügyben terjesztett hireket, ugy nélkül lekötve tartani az éltet adó eret. S ha ez nem lenne
mi e hirt is, a magyar liberális lapoknak azon indokolásával elegendő ok arra, hogy a németországi egyházi viszály kiegyütt, mintha a püspökök hajlandóságot azért éreznének egyenlittessék és a harcznak vége vettessék, ugy majd elég
magukban az egyezkedésre, mivel a püspöki javadalmak lesz a püspökök hősies magatartása, hogy a nép intézze el a
kezelésére nézve uj .cultur'-törvény van kilátásba helyezve, dolgot, illetőleg a kormányt odaszorítsa, hogy vessen véget
— a mesék országába utasítjuk és nom tartjuk másnak, a boldogtalan állapotnak, mely őt magát, a nemzetet szétmint a liberalismus hő vágyának : bárcsak tennének a német szaggatja és erejében felemészti. A nép józan érzéke a püspüspökök mielőbb ily lépést, hogy a liberalismus megmene- pökök magatartásából végre is befogja látni, amit a liberaküljön mind ama szégyentől, melyet az egész világ előtt lismustól elvakult egyházüldözö matadorok és satellessei
kellene elszenvednie, ha az első lépést ő tenné, mind pedigí — belátni nem akarnak, hogy az egyház a küzdelmet csakama zsákutczábol, melybe gyűlölete által az egyház iránt ugyan nem földi, hanem magasabb érdekekből folytatja és
mindaddig nem engedhet, mig e magasabb érdekek biztoaz államot juttatta.
Nem tagadjuk mi azt, hogy az egyháznak békére van sítva nincsenek. Igy lesz majd ex bello pax, ha azok, kik
szüksége, és hogy ennek következtében, illetőleg e czél elér- kezdték a harczot, a harcztérről visszavonulnak, de addig
hetése miatt kész egyezkedni. Ezt a német püspökök sem nem, és akkor elvárjuk, hogy a liberális távirda a canossai
tagadták soha sem, sőt ők magok nem egyszer kinyilatkoz- hirt épen oly gyorsan fogja közölni, mint ma a hazugságot,
tatták, hogy igenis, a ,cultur'-tÖrvények közt vannak olya- liberális lapjaink pedig nyilatkozataikat épen oly magyar
nok, melyek az egyház által elfogadhatók ; de hogy ők oly becsületességgel visszavonják, mint a mennyire azokkal a
A
nemtelen indokokból, mint minőket a magyar hírlapiroda- kath. papi becsületet és jellemességet megsértették.
lom nekik tulajdonit, készek lennének az egyház elvei felett
Udvarhely
szék. Székely-Keresztúr.
Püspök
alkudozni, azokat feladni, azt csak oly jellemek (?) tehetik ő e x j á n a k a p o s t o l i k ö r ú t j a . (Vége.) 29-én szenfel felölük, mint minőket a liberalismus napjainkban szül, telte fel ő excája sz. Mihály arkangyal tiszteletére a díszes
kik anyagi érdekért készek a legszentebbet is áruba bocsá- kis templomot, csaknem az összes kerületi papság segédlete
tani, ha ugyan van még előttük valami, amit szentnek mellett, és hogy a nép őt ténykedéseiben figyelemmel kisértartanak.
hesse és okulhasson, az egész szentelést magyar nyelven véA német püspöki kar eddigi heroicus magatartása ke- gezte, minden fontosabb cselekménynél magyarázó beszédezességet nyújt nekünk a jövőre is, hogy az állást, melyre ket tartva, ugy hogy 5 óránál tovább tartott a szentelési ceőket a Szentlélek helyezte, szeplőtelenül fogják fentartani és remónia. O excellentiája első hajdani dicső emlékezetű előde,
áthagyományozni utódaikra. A culturharcz nem mai, nem Szepesi Ignácz példája után, a hol csak lehet, a latin nyelv
tegnapi keletű, évek multak el, hogy a porosz-franczia há- helyett mindenütt a magyart használja s szereti használtatni.
ború befejeztetett, mely után a culturharcz azonnal megTemplomozás után 80 terítékű asztal fogadta maga
kezdetett, azóta a német püspököknek nem egy és nem cse- köré a számos egyházi és világi urakat. Ez utóbbiak közül
kély szenvedést kellett kiállaniok és a tüzpróbát azon apos- ott láttuk nevezetesen : gr. Haller József, br. Gamerra Gusztoli jellemszilárdsággal állották ki, melynek szakadatlan táv, br. Orbán Otto, mltgos. Ugrón Lázár, a keresztúri és
lánczolatát mutatja fel a történelem a kath. egyházban, a etédi járási szbiró és orvos urakat, az etédi tiszteletes urat,
kereszténység megalapittatásától egész napjainkig, ők mél- az udvarhelyi r. k. gymnasiumi tanári testületből : Daroczi
tón állhatnak a kereszténység első századainak hős vér- János és Török Gyula tanár urakat, Daroczi Imre udvartanúi és hitvallói mellé, mert nem találkozott eleddig egy is hely városi tanácsos urat stb. stb. Első, kiért poharat üríköztük, ki, nem mondjuk, hogy elvet adott volna fel, hanem tettünk, egyházunk dicső feje, IX. Pius pápa ő szentsége volt,
akár csak ingadozott, vagy ingadozni látszott volna is. Min- kit ő excája hosszas beszédben és melegen köszöntött fel t
dent — mindent áldozatul hoztak : szabadságukat, vagyonu- megemlékezvén a többek között a pápáknak hazánk fejlőkat, mindazt miért az emberek napjainkban készek lemondani désére és felvirágzására nagymértékben kiható áldásos bemeggyőződésükről, ugy hogy már nincsén semmi sem, ami folyásukról. Nyomban ezután poharat emelt ő excellentiája
sorsukat, emberileg véve még roszabbá tehetné, ami őket arra s vele mindnyájan a legelső magyar emberért, ő felségeért a
indithatná, hogy eddigi álláspontjukat feladják, eddigi ma- királyért s felséges királyné asszonyunkért és az egész uralgoktartásával felhagyjanak és-Róma bizonyára legkevésbbé kodó királyi családért... Es poharat ürített a jelen levő vilesz az a közeg, mely őket hasonló tettre felszólitaná, vagy lági urakért, szívből jövő és szivhez jutó szavakban köszönve,
épen buzdítaná.
hogy megjelenésökkel ez ünnepély fényét emelték. Ezután
Ebben rejlik az ok, miért reményijük mi, hogy e gróf Haller József ő méltósága köszöntötte fel ő Excellentiáharczból béke fog következni, ex bello pax. A kulturkämpfe- ját egy szép, kerekded beszédben, mire elszakadoztak a zsirek által indított harcz már eddig is sokkal több kárt oko- lipek s itt is, mint mindenütt versenyt úszott a toast-ra az
zott az államnak, mint az egyháznak és ez nagyon termé- ürülő üvegek kedvet élesztő nedvével, kiváltképen miután
szetes. Ha az egyházi és vallásos élet rendes működésének a gróf Haller József ur ő mltga által ez alkalomra küldött
folytatásában akadályoztatik, akkor az állami élet épen olyan 5 veder kitűnő veres bor örvendett főleg nagy keletnek.
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Felvillanyozó hatást szült mindazonáltal ő excellentiájának
Kleisch derék építészre mondott felköszöntésében tett ama
nyilatkozata, mely szerint hő vágya, hogy általa bár még
3 templomot építtethessen az Urnák.
A nép ez alatt a tágas papi udvaron lakmározott. Volt
miből, mert ő Excellentiája rendeletéből egy levágott ökröt
sütöttek meg számára ősi szokás szerint nyárson, helyesebben az egészet egy fenyő gerendára húzva. Boruk is volt bőségben, meg kedvök is, a nélkül, kogy legkisebb botrányt
vagy zavart idéztek volna elé. Tánczoltak, ez az egész
És ki volt, a ki ez ünnepélyes napot nagy ügyességgel
és kitartással és nem csekély áldozattal előkészítette? ki
gondoskodott annyi ember elszállásoltatásáról és élélméről,
kik a főpásztor ur üdvözletére ide siettek, e közönséges faluba s harmad napig törzsvendégek voltak ? Az udvarhely
kerületi főesperes, főtisztelendő Demeter Endre ur ö méltósága volt, és kizárólag ő egyedül volt legfőbb tényezője, ő
excellentiáján, ki a pénzt adta, és a derék építészen kivül,
ki kézzel szolgált, annak, hogy az etédi díszes kis templom
néhány rövid hónapok alatt felépült; mert ő sem szót, sem
fáradságot, sem áldozatot nom kiméit, csak hogy szavát beválthassa és a felépült templomot sz. Mihály napkor az
építtető kegyelmes úrral felszentelhesse. 0 volt a házi gazda
is; mert az utolsó kásaszemről is gondoskodott, mindent ő
szerzett be s készíttetett el. Valóban a főesperes ur „a püspök szeme"4 volt egyrészről, de másfelől keze és lába i s . . .
Elismerte ezt s nyiltan meg is köszönte a főpásztor ur ő
nagyméltósága is a kerületi főesperes urnák.
Azon őszinte szívből fakadt óhajjal zárom be elkésett
bár, de talán nem egészen idejét mult tudósításomat: miszerint Isten éltesse ő excellontiáját, hogy háromszor három
templomot is építtethessen az Urnák s hivő nyája földi
mennyországául fel is szentelhesse azokat.
Erösdi Dávid, sz. keresztúri lelkész.
Berlin.
K u l t u r h a r c z i é r d e k e s s é g e k . Felette gyanús forrásból, a Bismarck pénzén Rómában megjelenő ,Ital-Nachr.' azon hir jutott más lapokba is, miszerint a
német püspökök utasítást kértek volna a szentszéktől, arra
nézve, mit tegyenek, hogy ezentúl a kormánynyalí súrlódások elkerülhetőkké váljanak, minek következtében Antonelli bibornok köriratot intézett volna ugyancsak a német
püspökökbez, melyben nyilatkozatra szólította fel őket arra
nézve: lehetséges-e, hogy a német kormánynyal valamely
modus vivendi találtassék ?
Eltekintve attól, hogy az egész hir Bismarck pium
desideriumainak bélyegét magán hordja, a szentszék bizonyosan sokkal jobban van a német viszonyokról értesülve,
sem hogy csak most kellene a modus vivendi iránt jelentéseket követelni; továbbá pedig a német püspökök ezen modus iránt már annyiszor s oly ünnepélyesen nyilatkoztak, s
ebbeli véleményökért már annyit szenvedtek is, hogy tőlök
más feleletet épen nem lehet várni. A varzini Julián ki nem
kerüli a ,Galilaeusl általi legyözetését, s hiába erőlködik a
szégyenteljes visszavonulás külszinét másokra tolni ; a Canossa felé való utazásban már jó messzire előhaladt.
Legújabb hirek szerint ismét egy kitűnő egyházi intézet forog a megsemmisülés veszélyében : a paderborni pap-

nevelde. Okt. 23-án Schultz s Jaeger kormánytanácsosok a
münsteri államügyész kíséretében az 1873-i május 11-kén
hozott törvény alapján s Falk minister különös rendelete
következtében ,rovisiót' akartak a papneveldében tartani.
Bartscher igazgató pedig, a püspöknek már régebbi utasítása értelmében minden választ meg tagadott az eléje terjesztett kérdésekre vonatkozólag, mely kérdések az intézet
belszervezete, a tantárgyak, tanerők sat. körül forogtak.
Ennek következtében a papneveldének bezárása biztos kilátásba van helyezve, mint az már előbb Fuldában, Trierbon,
Hildesheimben s már helyeken történt. — A kath. püspöki
székek vagyonának kezelését .szabályzó' törvény felett nagyban folynak a tanácskozások az itteni cultusministeriumban ; hallomás szerint a községi egyházvagyonra vonatkozó
tövény mintája szerint fog elkészülni. Egy másik, felekezeti tekintetekben érdekes és fontos törvény az, mely a temetők elközösitését mondaná ki, s melynek hozatalára szintén már igen tevékeny előkészületek történnek a cultusministeriumban, mely egyáltalában, mintha vesztét érezné,
lázas buzgalmat fejt ki a katholikusellenes törvényjavaslatok gyártásában; minőt épen most, hogy omne trinum perfectum legyen, egy harmadikat is készit mely röviden s
egyszerűen minden isteni tiszteletet a templomon kivül —
körmenetek sat. — megtilt. Mindezen katholikusellenes
törvényeknek azonban igen érdekes mellékczéljuk- vagyis
jobban mondva : titkos igazi czéljuk az, hogy a liberálisoknak kedvet szerezzenek, az ujabban a sajtó ellen hozandó
§§-ok elfogadására, mely §§. iránt ez urak mindannak daczára is nagy idegenkedést mutatnak, hogy ezok is állítólagosán az .ultramontánok' ellen intézvék; — csakhogy, a ki
az ostort egyszer kezébe fogta, megüthet azzal, a kit akar,
ezt belátni még a legliberalisabb nyárspolgárnak is van elég
esze; s innen az idegenkedés, melyet az emiitett törvényjavaslatok eloszlatni aligha képesek lesznek. Hozzájárul, hogy
a közgazdászat! nyomor oly általános s súlyos, hogy a nép
végre valahára önkárán okulva, belátni kezdi, miszerint
gyomrán s zsebén nincs segitve, ha még tizezer katholikus
papot zárnak is be, s hogy mindaz, mit Bismarck-Bleichröder évek óta Poroszországban tettek, egy hajszálnyira
hasonlit ahhoz, mit Olaszországban a zsidó-szabadkömüves
,consorteria', Spanyolországban a páholy s Francziaországban a zsidó Gambetta vezetése alatt álló radicalismus teve,
t. i. az országnak kizsebelése egy szabadalmazott párt számára ; csuda-e akkor, ha a nép e viszonyokat s embereket
unni kozdi, sőt maga a király is bizalmas körökben egyre
sűrűbben hallatja az aggódó nyilatkozatokat, melyek azt
sejtetik, hogy egy mélyen ható fordulathoz talán közelebb
állunk, mint sokan sejtik.
Érdekes kérdést mozgattak a hirsbergi ókatholikusok
Sziléziában. Panaszt tettek ugyanis a tartományi elnöknél,
hogy nem vétettek fel az egyházközség-tanácsi választók
jegyzékébe, minek nézetük szerint annál inkább meg kollett volna történnie, mert az állam nem tesz különbséget
katholikusok és ókatholikusok közt. A tartományi elnök,
ugylátszik, kissé fázik e kényes kérdés eldöntésétől; mert a
panaszttevőket oda utasitotta, hogy a választói névjogyzékek végleges befejezése s közszemlére kitétele után szólaljanak fel, s ha az illető összeiró bizottság ennek helyt nem
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ad, forduljanak a kormányhoz. Jó lesz, ez ügyöt figyelemmel kisérni.
Svajcz.
C u l t u r h a r c z i l o p á s o k ós e g y é b
b o t r á n y o k — ezen czim alatt a ,Rel.' nem régen egy
berlini tudósítást hozott, ma azon helyzetben vagyunk, hasonlót a ,szabad' Svajczból jelenthetni, s pedig Bernből, nem
talán egyegy ultramontán lapnak tudósításai, hanem oly
adatok nyomán, melyeket berni, protestáns államtanácsosok
gyűjtöttek s protestáns lapban tettek közé.
Az államtanácsosokuak ugyanis joguk van, bármikor
is az állami főpénztár számviteli könyveibe betekinthetni, s
azokból részletes kivonatokat követelni. Ezt tette legújabban három államtanácsos, sőt még többet is, miáltal a józan
pártot nagy hálára kötelezték, hogy t. i. nyilvános lapok
utján a közönség tudomására hozták, mily óriási összegeket
pazarolt a szabadkőműves kormány az utóbbi években arra
a nemtelem fajra, melyet a nép (ókatholikus)
,Staatspfaffen'
elnevezésével igen helyesen megbélyegzett. Több mint százezer frank dobatott ki ily egyéneknek Franczia-, Olasz- s
Németországból való ös3zetoborzására, a .papvadászó' államközegeknek utaztatására s a felfedezett,papok' idehozatalára,
azoknak bebutoroztatására s installatiójára, mely alkalmakkor, a hivatalból benyújtott és kifizetett számlák szerint
egyegy ebéd alatt rendesen több akó bor fogyott el, jellemző
jeléül azon lelkesedésnek, melylyel ókatholikusaink Jelkész' uraimékat fogadni kivánták. De még a már alkalmazottaknak készpénzbeli fizetése is roppant visszaélésekre
adott alkalmat, mint azt az első ókatholikus ,lelkész'nek, a purntruti Pipy-nek példája mutatja, ki egyetlenegy
év alatt rendes, 4400 franknyi fizetésén kívül még 1800-at
kapott „régebbi adósságainak" törlesztésére, és 1000-et, hogy
két darab .lelkoszszel' Bonnba utazhassék ; mert ezen tiszteletreméltó egyéniségek alkalmaztattak ugyan ,plebánosok'nak, későbben azonban kisült, hogy még nincsenek is felszentelve, amiértis tehát Bonnba kelle őket szállitani, Reinkens, a ,püspöknek' lábaihoz.
Ezért most nagy a jajveszéklés a berni — protestáns
lapokban ; mert a protestáns urak azt hitték, hogy a katholikusoknak üldöztetése csakúgy ingyen j á r j a ; most pedig
észrevevén, hogy biz' az sok pénzbe kerül, s hogy az egész
,culturkampf' alatt még a református papok is szenvednek a
következő lamentatiók hallhatók főközlönyükben, a berni
,Corresp.-Bl.'-ha,n :
„Eltekintve mindentől, mi a juravidéki állampapok
zsebeibe titulo : .fizetés' folyt, tagadhatatlan, hogy 31,918 fr.
dobatott ki, különféle czimek, leggyakrabban „régebbi adósságok törlesztésének" czime alatt, anélkül, hogy akár Teuscher ur, a cultus-, akár Kurz ur, a pénzügy igazgatója a
legkisebb kisérletet tették volna, ezen állitólagosan csak
előlegezett összegeknek isméti behajtására. Igy toborzza s
tartja össze Teuscher ur az ő kedvencz ókath. állampapjait;
csak hogy emellett a református papok is az egész kantonban nagyon fájdalmasan megkárosittatnak ; mert Teuscher
urnák minduntalan pénz kellvén „egyházi czélokra" egyiket a másik után eladogatja a protestáns javadalmak fekvő
birtokait s az eddigi természetbeni szolgálmányokat pénzzel
váltja meg, de oly csekély összegekkel, hogy ezekkel, tekintve a mai árakat, tényleg értéküknek tizedrésze sem

váltatik meg, mit leginkább azon papok éreznek meg, kik nem
kedvesek a magas kormánynak szine előtt, mire számos példányt tudnánk a kanton bármely vidékéről idézni".
„Hogy ily körülmények közt a prot. papjelölteknek
száma is egyre fogy, s hogy ennek következtében számos
prot. plébánia be sem tölthető többé, azon senki sem fog csudálkozni, de annál inkább azon, hogy kormányzó uraink
ennek is mily bölcsen tudják hasznát venni, amennyiben az
ilyen üres plebániaházak az uraknak igen kedves ingyen nyaratokul szolgálnak, mint azt Teuscher ur ez id£n maga Lauennenben tevé, a világhirü Berner-Oberlandban ; — de váljon ez által használnak-e a népnek, az más kérdés".
„Azonban nem igen ajánlására szolgál emez úgynevezett ókatholicismusnak, hogy ennyi feleslegesen kidobott pénzen nem tudott ,papokul' különb embereket szerezni, mint
azokat, kiket vidékünkön az ,ókath. lelkészek'neve alatt nem
annyira tisztelni, mint inkább különféle okokból s igen különösen bámulni alkalmunk vagyon ; oly embereket, kik folytonosan szivják a nép zsirját, anélkül, hogy csak egyetlenegy
papi functiót végeznének ; mert a népnek nem kellenek. De
kik is, miféle egyének ezek az ókatholikus papok ? Olyanok, a kiknek legnagyobb része még saját, igazi nevét sem
meri megmondani. Régen tudjuk, hogy azt, kinek a kormány megengedni kegyes volt, hogy hivatalos érvényű okmányokat „Deramey" név alatt kiadhasson, vohaképen Pipynek. hivják, s legújabban ismét valami Lagneau nevű egyén
ütötte fel fejét a Jurában, s legott plébániát kapott Teuscher
úrtól, kit a franczia rendőrség, mint Houmann közönséges,
piszkos csalás miatt keres. Ily csalók, tolvajok, leányszöktetők és okmányhamisitók nem ritkák azon egyéniségek
közt, melyeknek feladatukká tétetett, a Jurában Teuscher
és Bodenheiner urak uj vallását hirdetni; ezekre költetnek
óriási összegek, minden haszon, sőt még a Teuscher s Bodenheimer remélte eredmény nélkül is".
„Hátravannak még az 1874. év 7 utolsó hónapjának
számadásai, melyekből a hiteles kivonatokat legközelebb
hozandjuk ; s ezzel ebbeli czikksorozatunk egyelőre aligha
befejezve nem leszen; mert ugy halljuk, intézkedés van^téve
aziránt, hogy még a nagytanács tagjai se tekinthessenek
többé a kantoni államköltségeknek számviteli könyveibe:
ha ugyan a nagytanács tagjai hajlandók, jogaik eme legujabbi megcsorbítását csak ugy egyszerűen zsebre rakni ;
— ha igen, akkor azon fátyol, mely az 1875-ik évbeni
gazdálkodást födi, valószinüleg csak akkor fog fellebbentetni, ha majd ismét oly férfiak, oly becsületes emberek k e rülnek az ügyek élére, kik a jogot és igazságot s a m<p javát
hordják szivükön ; de addig is tudja meg berni népünk legalább a mi tudósításainkból : mire fordittatik adója, melyet a
kormány tagjai egyszerűen ellopnak : tudja meg, miért szitják
közte a vallási fanatismust, miért a katholikus polgártársak
elleni gyűlöletet. Le kell álczázni ama piszkoä csalást,fmelynek áldozata lett, mert a juravidéki ,culturkampf csak azért
indíttatott meg, hogy legyen ürügy, mely alatt bizonyos urak
óriási összeget lophassanak. Ha a berni nagytanácsot elnöke,
Karrer ur a jövő ülésszak alatt ismét rá nem szedheti ugy,
mint a múltkor tett, hogy a már tárgyalásra kitűzött i n terpellatiót egyszerűen el nem nyomhatja ; akkor ez egyszer
Teuscher és Kurz urak bűnvádi kereset alá kerülnek !"
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IRODALOM.
= Stoff. Wissen und Glauben in ihren Beziehungen zur
Wahrheit und Leben. Mainz, Kirchkeim. 1875. — Ezen
könyvecske annak daczára, hogy csak 124 lapból áll, a legfontosabb és legkorszerűbb tárgygyal foglalkozik. Legfontosabb ezen tárgy, mivel a tudás szellemi életünk, a hit pedig természetfeletti életünk alapját képezi ; de legkorszerűbb
is, mivel mindazon kérdések, melyek a mostani korszellemnek
úgyszólván lényegét teszik és a társadalom minden rétegét
mozgásba hozzák és felzavarják, szoros összeköttetésben
vannak azon alapigazságokkal, melyeket a nevezett munka
tárgyal ; igaza van azért a szerzőnek, ha előszavában ezeket mondja : „A hit és tudás közötti viszonyra vonatkozó
kérdés egyike a legfontosabbaknak. A nagy ellentétek a
népek élete és törekvéseiben, nevezetesen a vallási és társadalmi téren, azon egy kérdés megoldásán alapszanak".
Sz. könyvét öt fejezetre osztja. Az elsőben foglalkozik
a tudással és pedig a tudás fogalmával, tárgyával, továbbá
az ész jogaival és azon befolyással, melyet az akarat a megismerésre gyakorol, végre a természetfeletti igazság körével, hol megmutatja, hogy az ész maga bizonyítja a kinyilatkoztatás lehetségét, szükségét és tényét. A másodikban
tárgyalja a hit fogalmát és tartalmát, a harmadikban a hit
és tudás közötti viszonyt általában és különösen azon befolyást, melyet az észleges ismeretek a hitre és megfordítva a
hit az észleges ismeretekre alaki és tárgyilagos tekintetben
gyakorol. Ezen fejezetben szerzőnk azon nagyfontosságú
kérdéssel is foglalkozik, váljon a hittan tudomány-e ? Ő helyesen különbséget tesz. Ha a tudomány fogalmát szorosan
veszszük, akkor az egyenlőségü a tudással ; ilyen értelemben
a hittan nem tudomány, és csak egyedül a bölcsészetet nevezhetnők annak ; de közönségesen tudomány alatt egynemű,szorosan egybekötött ismerettárgyak rendszeres egészét
értjük ; minthogy a hittannak is van saját ismeretelve és
alapeszméje, mely a kinyilatkoztatott ismereteket rendszerbe
hozza, s igy okszerüleg tagadni nem lehet, hogy valóságos
tudomány ; sőt a tudományok körében rangra nézve az első
helyet foglalja el magasabb ismeretelvénél, szent tartalmánál és fenséges végczéljánál fogva. Ugyanis a tudomány legfőbb czélja, és ismertető jele az igazság : ha tehát valami
módon csalhatlan bizonyossággal az igazság birtokába j u tottunk, minden ellenkező nézetet tévesnek kell tartani ; a
hit ezek szerint nem akadályozza a helyes tudományos gondolkozást, hanem inkább megóvja a tévedésektől és támaszául szolgál. A negyedik fejezet azon viszonyt tárgyalja,
melyben hit és tudás az erkölcsiséghez van. Az utolsó fejezet tartalmát a hit és tudás viszonya az ember végrendeltetéséhez képezi.
(Vége köv.)
= Ftdő Beke Antal tanár ur jelenti, hogy „Elméleti
egyházi irálytan8 czimü munkájának néhány példány \ 3 fton
még mindig megszerezhető. A megrendelések közvetlenül
szerzőnél teendők, Károlyfehérvárt ; levelezési lapon vagy
postai utalvány által : utóbbi esetben a mü bérmentesen küldetik meg. Könyvkereskedői megredelések nem teljesíthetők.

VEGYESEK.
— A kalocsai érsek ő exja az 1876-ban Brüsselben
tartandó, közegészség- s életmentés-ügyi nemzetközi kiállítás magyarhoni bizottságának elnökévé választatott meg.
— Hessenben a porosz ,culturharczosok' szomorú babérjai hasonló üzelmekre lelkesítik a páholytestvéreket, kik
épezért legújabban olyértelmü folyamodványt intéztek a

kormányhoz, hogy Ketteler püspök különféle ,államellenes
cselekedetek' miatt ,hivatalából elmozdittassék'.
— Mily nemtelen eszközökkel szoktak a liberális államférfiak küzdeni, mutatja Lutz, bajor cultusministernek
esete, ki a felirati vita alatt azt állította a regensburgí püspökről, hogy papjaii'a a választások ügyében nyomást gyakorolt. A püspök erre nyilt levélben felszólította ö ,exját'
bizonyítsa be, mit mondott; a minister ur pedig — nem képes erre, miért is, szintén nyilt levélben ötöl-hatol, mint a
hazugságon fogott gyermek, s már csak annyit mer állítani,
miszerint ,biztos' tudomása van róla, hogy egy esperes, corona
alkalmával ily értelemben nyilatkozott a kerület papjai
előtt ; — de azt, akitől ő, Lutz, ezt megtudta, nem meri megnevezni, „mert nem szeretne annak bőrében lenni, ha a püspök megtudná, hogy kitől származik e tudósitás" . . . . hogy
ily haszontalan beszéd egy minister szájában mennyire bélyegzi az általa képviselt ügyet, ahhoz nem kell commentár.
— Migne abbé, a hires kiadó okt. 25-én temettetett el
Párisban. — Svajczban nagy conservativ- ellenzék van alakulóban, mely tevékenységét legelőbb Bernben, a nemzettanácsi választásokban érvényesíteni fogja. A Jurában heves
választási küzdelem lesz. E vidéket eddig csupa liberálisok
képviselték; most az ,ultramontánok' külön jelölteket állítanak fel, mi a liberálisokat igen .kellemetlenül' érinti, a miértis megkettőztetett tevékenységet, azaz megkettőztetett
infamiákat helyeznek kilátásba a választások alatt. — Az
alsóausztriai néptanítóknak St. Pöltenben megtartott ez évi
közgyűlése nevelészeti, társadalmi s közerkölcsösségi okokból az iskolai takarékpénztárak ellen nyilatkozott. Magyarországban a liberális majomkórság még nem csillapodott le
eléggé ennek belátására.
— Belgiumban nagyobbszerü mozgalom látszik keletkezőben lenni a polgári házasság, illetőleg a törvény azon
rendeletére vonatkozólag, melynél fogva a polgári szerződésnek előbb kell történnie az egyházi esketésnél, mely rendelkezést egy tekintélyes párt a katholikusok közt el akarna
törültetni, mig egy másik párt azt hangoztatja, hogy ily kérdéseknek feszegetése épen most igen korszerűtlen lenne.
— A westphaliai katholikusoknak bizalmi férfiai oktober végén gyűlést tartottak Münsterben, melyen Windhorst
s báró Schorlemer-Alst is jelen voltak; a gyűlésnek tanácskozásai az iskolai kérdés körül forogtak, mely érdemben a következő resolutiók hozattak :
1) Azt követeljük, hogy a porosz alkotmány 24. czikkelyének s a Westphalia tartományában is fenálló jogi szokásnak megfelelőleg, a népiskolai vallásoktatás s a vallásos
népnevelés ugy, mint eddig az egyház által kezeltessék. Tüzetesen követeljük, hogy a vallásoktatás az illető lelkészek
s erre az egyház által felhatalmazott tanítók által történjék
meg, s pedig oly módon, mely a tárgy fontosságának s magas méltóságának megfelel, elegendő óraszám mellett, a tanrend szerinti oktatási idő alatt, az iskolai helyiségekben s az
egyház által kijelölt tankönyvek alapján.
2) Ugyancsak a fentidézett 24. §. alapján felekezeti,
azaz számunkra katholikus iskolákat követelünk ; mert csak
ebben találjuk biztositékát annak, hogy gyermekeink szent
vallásunk szellemében neveltetnek s oktattatnak ; s mert az
állami iskolakényszer csak ezen biztosíték mellett engedhető meg.
3) Kijelentjük, hogy azon esetre, ha az első két pontban kifejezett követeléseink nem teljesíttetnek, mi katholikusok kénytelenek leszünk, az akkor elviselhetlenné válandott államiskolai kizárólagossággal szemben az általános
tanszabadságra törekedni ; ennélfogva
4) felszólítjuk Westphalia valamennyi kath. községét,
hogy a fentebbi három resolutiónak gyakorlati érvényesítésére minden törvényes eszközt alkalmazásba hozzanak.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.
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Havi szemle.
(Vége.)

A világ Isten elleni küzdelmének, vagyis jobban mondva lázadásának egyik további következménye a szellemeknek azon engedetlensége, mely
midőn általában minden kinyilatkoztatási tekintélyt tagad, u g y különösen a „dogmának" esküdt ellensége, melyben az ész szabadságának, a gondolkodás függetlenségének s képzelt h a l a d á s á n a k ellenségét látja ; melyről azt állitja, h o g y elfogadása lealacsonyító az emberi értelemre nézve ; mert szabad mozgását korlátolja, lehetleniti ; sőt melynek
elfogadása észszerüleg lehetetlen; mert nincs állandó, változhatlan igazság, hanem, mint az idők
vasfoga, u g y mardossa, á t a l a k i t j a mindegyiket a
n y u g t a l a n emberi ész, melynek ,haladását' nemzedékünk az általa tagadott igazságoknak száma szer i n t méri, amint az á r a d a t n a k növekedését az általa alámosott p a r t n a k beomlása jelzi ; — sőt, h o g y
egyetlenegy jelszó se hiányozzék, még a , s z a b a d s á g '
is hivatik segítségül, melynek állítólag megsemmisítése, olyasmit elfogadni igazul, mit m a g u n k nem
g o n d o l t u n k , v a g y legalább nem gondolhattunk
volna ki, — pedig ez vajmi kevés némely „felvilágosodott", „müveit" egyénnél !
Pedig mindez alaptalan okoskodás, mely csak
azt bizonyítja, h o g y az illetőknek fogalmuk sincs
az ész s az ember gondolkodási tehetségének kötelességeiről, v a l a m i n t az igazság természetéről sincs;
mert a józan ész előtt minden igazság á t h á g h a t l a n
korlát, melyen tul nem teheti magát, mely magát,
úgyszólván, ráerőszakolja, s mely ellen ép ennélfogva csak az oktalan, a ki nem érti, v a g y az elfogult, gonoszlelkíi szólalhat fel, a ki nem akarja érteni.
M a n n i n g bibornok m ú l t k o r emiitett m u n k á j á ban igen szép s találó hasonlatosságon m u t a t j a meg

ezt. A csillagászat, ú g y m o n d , egyike a legrégibb
t u d o m á n y o k n a k , mely mindazonáltal még ma is a
legszebb virágzásnak s h a l a d á s n a k örvend, folytonosan szaporítva felfedezéseit, tökéletesítve s u j
meg u j érvekkel támogatva nem egy ezeréves tételét, s i g y elvont elméleteit s következtetéseit is helyeseknek bizonyítva be. S minden egyes csillagászati tétel, mint bebizonyított igazság, olyasvalaminek m u t a t j a be m a g á t az emberi észnek, mit elfogadni, mely előtt meghajolni kell ; ez is tehát ,korlát', ha u g y tetszik ; mert aki ma még azon hithez
ragaszkodnék, h o g y a n a p a szónak teljes értelmében ,keV, azt egyszerűen — kinevetnők ; mert az
embernek esze egy egyszer bebizonyított igazság
által kötve, mintegy lelánczolva van, s aki a n n a k
ellentmond, e g y ú t t a l lemond arról, h o g y okos, v a g y
legalább müveit embernek tartassák.
I g y tehát, minden u j o n a n felfedezett igazságban e g y e g y ,korlát' emelkedvén az emberi ész előtt,
mégis u g y tudjuk, érezzük s meg v a g y u n k róla g y ő ződve, h o g y minden egyes, ily ,korlát' által a tudom á n y mezeje tágul ; — de ha ez igy v a n a csillagászattal, a k k o r miért ne lenne a vallással is igy ?
ha más valamely t u d o m á n y o s igazságnak biztos
tudata és birása sem megkorlátolását, sem lealacson y i t á s á t az emberi értelemnek nem képezi, miért
képezné épen valamely vallási igazságnak olyanul
elfogadása a z t ? — s h a minden igaznak vallott s
ismert tétel l á t k ö r ü n k e t kiszélesbiti, miért tennének kivételt épen a vallásra vonatkozó igazságok ?
miért lenne a k i n y i l a t k o z t a t á s igazságainak elfogadása szellemi rabsággal azonos, mely ellen fellázadni a,józan' értelemnek ,szent' kötelessége? É p e n
ellenkezőleg s sokkal több joggal azt lehet állitani,
h o g y minden egyes, k i n y i l a t k o z t a t o t t hittétel egyúttal c s a k u g y a n korlát is, de oly korlát, mely a
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tévely s a n n a k tovább terjedése ellen emeltetett ;
oly korlát, mely által a tudatlanság szorittatik
vissza, mert a tudás határát szélesbiti, a szellemi
láttávlatot megnagyobbítja. I g y lesz a szellem valóban, s a szónak legnemesebb értelmében szabaddá;
mert a tudatlanság rablánczaiból bontakozik ki,
igy nemesbül szellemünk ; mert a legfontosabb, legszentebb dolgokra nézve többé nem tapogatódzik
sötétben, hanem biztos, határozott öntudattal urává
válik sorsának, választhatván a helyesen felismert
jó és rosz között. Nem az babona, mit vallás dolgában az igazi keresztény tud, vall és hisz ; hanem
ha van oktalan babona, akkor azon, fájdalom, oly
végtelenül kiterjedt rögeszme az, hogy a kereszténység dogmáiban való hit az ész és értelem szabadságának, a gondolat függetlenségének szolgái megkorlátolása, elnyomása, megsemmisítése.

mely nem az ész, a lélek ez isteni adománya, hanem nyers vágyak, öntudatlanul működő ösztönök
által kormányoztatik.
Ez az első, mit a kereszténység törvénye tilt.
T o v á b b á pedig megtiltja, például, mindazt, mi által az ember felebarátjának gonosz szándékulag
árthatna ; — váljon ez is megkorlátolása-e az emberi szabad a k a r a t n a k ? Ki meri azt a,szabadságot'
követelni a maga számára, hogy másoknak, bárkinek, kénye kedve szerint árthasson? — s a közérzület nem lázadna e fel ilyetén követelés ellen?
Vannak tehát igenis oly korlátok az emberi akarat elé szabva, melyeknek jogos- s helyes voltáról
mindenki megvan győződve ; miből következik,
hogy az akaratnak szabadsága korántsem egyértelmű a korlátlan féktelenséggel, s hogy a szabadság' roszat tehetni, épen nem képezi az emberi méltóság egyik ismérvét, vagy kiegészitő részét ; sőt
ellenkezőleg, ha minden rosznak, még a legcsekélyebbnek is, meggyőződésbőli, lelkismeretes kerülése képezi az emberi tökélynek tető-, méltóságunk fénypontját, akkor oly tan, oly törvény, mely
szivünkhez s eszünkhez szólva, minden tőle telhető
nemes s buzditó érvvel s eszközzel oda akar hatni,
hogy a roszat csakugyan kerüljük, méltatlan-e
hozzánk, lealacsonyitása-e emberi méltóságunknak
— vagy talán inkább emeltyűje s előmozditója ? ..
A válasz erre nem lehet nehéz.

Hasonlólag azt is mondják — s ez is csak az
előbbi hamis állitásnak egyik árnyalata — hogy a kinyilatkoztatáson alapuló erkölcstan az egyén szabad
akaratának megszorítását foglalja magában, — miből következik, hogy ezen erkölcstan méltatlan rabszolgaságban tartja az Istentől szabadakaratu lénynek teremtett embert
Ámde ez ugyanazon
irányzatos szójáték, a fogalmaknak ugyanazon hazug felcserélése s elferditése, melylyel manap annyi
ezerféle, a különbnél különb átalakulásokban találkozunk ; főleg ott, hol a vallás megtámadása vétetik
Jól van tehát — mondják nekünk — az egyén
szándékba. Mert kérdjük : annak, mit az akarat szaismerje
el, ha ugy tetszik neki, a földön feletti s
badságának nevezünk, egyáltalában nincs-e semmi
határa ; avagy csak akkor érvényesülne az, ha földön kivüli, szellemi tekintélyt, vesse alá magát
szántszándékosan a roszat teszszük? Pedig igy volna, annak, teljesitse annak parancsait, a mennyiben ez
ha igaz, mit amazok mondanak, hogy a jót paran- által nem jön összeütközésbe másokkal ; de közcsoló erkölcstan törvényei az ember szabad akara- ügyeinkben, a polgári tekintély körében nincs kedtát lebilincselik, nem szabaddá teszik Mert mit tilt vünk valamely kivülről jött kinyilatkoztatásnak
a keresztény erkölcstan? Mindenek előtt minden tekintélyét elfogadni ; e téren függetlenül a k a r u n k
igazságtalanságot ; — erre nézve megvan u g y a n az rendezkedni, szervezkedni, mozogni; — s ezt mondakarat tényleges szabadsága ; mert az ember tényleg ják sokan még ma is, a n n a k daczára, hogy e tiltaelkövetheti az igazságtalanságot ; de van-e joga ezt kozásnak következményeit uton útfélen látjuk, saját
elkövetni ? ... Ki meri ezt állitani ? ... Van-e tehát magunkon érezzük. Mert azon borzasztó ex'kölcsi
az embernek az igazságtalanság elkövetésére jogi- hanyatlás, mely közállapotainkat, elkezdve az elemi
lag is szabad akarata ? ... Nincs ! — H a pedig a oktatás nevelészeti alapelveitől, egészen a diplomaszabad akarat ilyetén elméleti megkorlátolását is tia s kormányzó államférfiaknak közmondásos leikméltatlannak tetszik találni az emberhez, ám tes- ismeretlenségéhez jellemzi, mi egyébnek következsék ; de tessék azt is megengedni, hogy ez nem az ménye, mint annak, hogy a társadalmi rend elveszté,
eszes lénynek józan szabadsága többé, hanem az eldobá magától azon támaszt, azon iránytűt, meoktalan állatnak féktelensége, mit azok, kik igy lyet az isteni kinyilatkoztatás tekintélyében évezbeszélnek, az ember számára követelnek ; s mig az ő redeken át birt, — mi egyéb ez, mint visszahanyatméltóságát végtelenül felemelni vélik, valóban az lás a pusztán természeti rendbe, mely egyéb bünteállathoz alacsonyitják le, azzal helyezik egy sorba, tések mellett kényszerkövetkezetességgel a külső
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é3 belső feloszlást vonja maga után. Oktalanul cselekesznek
tebát, kik e tekintély ellen tiltakoznak, s az emberi nemnek
legnagyobb ellenségei, kik e tekintélyt tettleg száműzik.
Ekként tapasztaljuk, mily áldás a társadalomra nézve
épen e kinyilatkoztatásnak tekintélye. Korlátokat szab az e
téren is, az igaz; de korlátokat a hatalom birtokosai elé,
hogy igazságosan s méltányosan éljenek vele, s tartózkodjanak az önkény- s zsarnokoskodástól ; korlátokat szab az
alattvalók netán rendetlenkedő szabadságszeretete elé is 5
mert lelkismeretes engedelmességet követel tőlök minden
jóban ; korlátokat szab az egyén elé is, embertársai iránti
viszonyaiban ; mert arra tanitja, hogy azoknak jogait tiszteletben tartsa, s irántok való kötelességeit hiven, pontosan,
Isten s a lelkismeret miatt teljesitse. A kinyilatkoztatás az,
mely e magasztos elvet csepegteté az emberek szivébe :
ugy bánni a felebaráttal, mint kivánnók, hogy ő is bánjék velünk, mely elv minden igazságnak alapja és sarkpontja, valamint a törvénykezésben, ugy a bíráskodásban
és a közéletben is; — d e mindezekben, kérdjük, hol s mi
által volna az egyén, vagy a nemzeteknek szabadsága illetéktelenül korlátolva, haladásuk s fejlődésök a jóban megakadályozva, vagy épen lehetlenitve?
Sokat beszélnek manap ,conservativismus'-ról, conservativ eszmékről, eonservativ pártról — ime ez az igazi eonservativ szellem ; mely a polgári társadalmat fentartja s a
feloszlástól megóvja; a kereszténység szelleme, amint ezt a
kinyilatkoztatott tanokból mentjük ; ez az igazi eonservativ
szellem, mely nem az .opinionum commenta' szerint naponkint váltakozik, hanem, mert talpkövét s támaszát Istennek
örökké változhatlan tanaiban birja, valóban állandó; s az
igaznak felismert iránynak követésében következetes ; s
mert a jóban következetes, jellemes is, s mert jellemes, megbízható ; s mert megbízható, egyedül hivatott arra, hogy
adja vissza az embex-i nemnek a régen nélkülözött békét ; —
nem a fegyverek békéjét értjük ; — ez magától következnék,
ha megvolna ama magasztosabb béke, melyet e szavakban
szem előtt tartunk : a szivek s kedélyek, az ész, értelem s akarat békéje, melyet csak az isteni kinyilatkoztatás tekintélyébeni — épen mert isteni kinyilatkoztatásról vagyon szó
— okszerű megnyugvás adhat meg nemünknek, mert Ágoston szerint, az emberi sziv ingadozó s nyughatatlan mindaddig, mig meg nem nyugszik Abban, kitől minden kinyilatkoztatás származik !

A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma.
(Folytatás.)

1792. Szent István M. első királyának dicsérete, melyet élő nyelven elmondott Tsida József győri pap. Sopronyi
Szentgyörgynek lelkipásztora, Bécs. Süketnémák typografiájában. 39 lap. Jelige : Te Jeruzsálemnek dicsősége, Te
Israelnek vigaszsága, Te a mi népünknek tisztessége, Judit
15, 10. Sz. I. hazájához viseltetett igaz szeretetéből annak
igaz attya lőn ; érdemesen viselte tehát országa koronáját.
E lészen az első rész. Szent István Istennek hív szolgája vala,
méltán viseli tehát a mennyeknek a boldog koronáját. Ezt
megbizonyítja beszédemnek második része.
1792. Zirczen. Egyházi beszéd sz. István és sz. Bernard apát ur napján Szvorényi József Mihály Veszprém IV. r.

1793. Bécs. Az emberséges ember szent Istvánnak magyarok első királyának és apostolának dicsérete, melyet
készített és élőnyelven hirdetett Bécsben a N. Magyar Nemzet nemzeti jeles ünneplése alkalmatosságával Alexovits
Basilius, első Remete sz. Pál szerzetéből való pap az Isteni
tudományok néhai tanítója, mostanában az isteni igének
magyar hirdetője Sz. János templomában. K. Havának 2 5
napján 1793. é. Bécsben a süket-némák műhelyében nyomatott. Kis nyolezadrétü 52 lap. Jelige 1. m. Orülly jó szolgám, mivel hogy a kevesen hiv voltál, hatalmad lészen tíz
városon. (Luk. 19. 17.) Szent Istvánnak első m. kereszt, fejedelmüknek nagy dicsérete az, hogy ő háborúkor ellenségei meny-köve, győzhetlen hadvezére volt. Nagy dicsérete
az K. K, hogy bölcs király, nagy politikus, városi férfiú volt.
Legnagyobb érdeme, hogy apostol volt.
1794. Bécs. Bosenbacher Ferencz. Sz. Istvánnapi prédikáczio. 8-r. Bécs. (piarista.)
179b. Bécs. Jó és bölcs magyar király szent István, ki
a ker. hittel a nemzet polgári boldogságát az országába
hozta. Igy szóllott a bécsi nemes magyarsághoz nemzeti ünneplése alkalmatosságával Magyary István Nemes Magyar
Honth Vármegyében a Kemanczei anyaszentegyházhoz tartozó nyájnak lelkipásztora. A tisztelendő kapuezinus atyák
templomában Kisasszony havának 23. napján 1795-ik esztendőben. Bécs, Nyomtattatott Seitzer Teréznél a Ts. k. süketnémák házában szabados könyvnyomtatónál, 15 lap kis
nyolezadrétben. Jelige 1. m. En általam országolnak a Királyok és igazat végeznek a törvényszerzők. (Prov. C. 8. v.
15.) Valamint az emberi társaság boldogságára szükséges a
törvény, ugy a törvény szentségének szükséges a ker. hit, I.
Rész. A törvény szemessége előtt el vannak rejtve a titkos
hibák s a hatalmas gonoszság nem tart fenyegetéseitől,
szükséges tehát egy hatalom, mely üldözze a gonoszt egész
a lelkiismeret fenekéig, s ilyen a ker. hit, II. Rész.
1796. Bécs. A józan szabadsággal és egyenlőséggel
népét megboldogitó keresztyén király szent István. Irta s
mondta Buclai Isaurus (kapuezinus) Bécs. 1796. uyolez.
1797. Bécs. Kettős boldogsága István M. O. első ap.
király országlásának. Irta s mondta Nagy Gábor. 8-r.
1798. Budán. M. 0 . első sz. királya és apostola dicsőséges sz. István. Szluha György. Pest. 8-r.
1798. Bécs. Szent István, első ker. m. király, előbb az
égben mintsem a földön ismeretes, kit annya méhéből jövendölt és nevén nevezett a mennyei követség. Hirdette ezen
sz. királynak jeles inneplése alkalmatosságával a bécsi nemes magyarságnak, Szily János nemes Esztergom szab. kir.
városának lelkipásztora. Bécsben a t. kap. atyák templomában, k. a. havának 26. napján 1798-ik esztendőben. Bécsben nyomtattatott a Hummel Dávid János társaságbeli ts.
kir. privilegiált Typografiában. 28. lap. Jelige 1. m, Kimentél a te népednek szabadítására. Habak. III. Sz. I. először kiirtotta a pogányságot, másodszor a kereszténységet
beplántálta, és e kettő beszédemnek czélos tárgya, a hová
ajtatosságunk gyarapodására arányzok.
1799. Buda. Koronás fejekben a kormányozó hatalom
főtisztelotének köteles védelmezé, melyet D. Sz. István első
m. királynak megbecsülhetlen érdeméből megmutatott és a
Budavárnak királyi templomában, Kis Asszony havának
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20-ik napján 1799. mondott P. Nagy József, szent Ferencz
szerzetének szorosabb rendén lévő Boldogasszony Provintiának Szerzetes tagja, a 61. nemes magyar gyalog seregének tábori papja. A méltóságos nemes hallgatóinak buzgó
kivánságára. Budán a királyi universitasnak betűivel. 27 lap.
Jelige : Gondot visel nemzetségére és megszabadította azt a
veszedelemtől. (Eccl. 50. 7.) Boldog az az ország, melynek
királya a boldogságot nemcsak fegyverrel szerez, hanem
bölcs igazgatásával is meg tudja erősíteni. Bezzeg illik ez sz.
I.-ra, kinek tiszteletére ma ország szerint a m. vitézkedő a.
sz. egyház hálaadó sátoros ünnepet fényesen üli. Megszerezte lelki boldogságát megismertetvén az igaz Istvánt, az
első ; megszerzette testi boldogságát, javaiban nemzeti szabadságában, ez második része beszédemnek ; méltó tehát a
k. fejekben a kormányzó hatalmat tisztelnünk.
1799. Bécs. Isten szent szive szerint való férfiúi dicsőséges Szent István M. O.-nak első szent királya és apostola.
Azaz dicsérő besz,éd, melyet a Bécsben lakozó fő s alatson
rendű m. hazafiaktól esztendőnkint tartatni szokott sz. I. k.
emlékezete ünneplésének alkalmatosságával mondottat, pp.
kap. a t. k. a. havának 25-ik napján MDCCXCIX. esztendőben Szluha György, pécsi megyebeli Szekszárd mezővárosának Plébánosa T. Tolna vármegyében hiteles Tábia-Birája. Bécsben. 1799. siketnémák műhelyének 27. 1. Jelige 1.
m. Kerese magának az Ur szive szerint való férfiat I. Reg.
e. 13. v. 14.) Örülly és örvendezz dicső M. nemzet, mert oly
férfiú sz. I. kiről, mint a koronás profétárói mondhatni : keresse stb. O szült bennünket az evangéliumnak Krisztus
által. Ezen király emlékezetének ünneplésére sereglettünk
ma öszve azon szentegyházban, a melynek halottas boltjában Istenben boldogult, m. királyainknak becsülendő hamvai nyugosznak. Az isteni szeretet Istvánt szent királylyá
tette, a felebaráti szeretet a m. nemzet apostolává. íme e
mái beszédemnek kettős tárgya. Csendes figyelmetességért
esedezem.
1800. Buda. Minden ő benne bizóknak oltalmazója hazánk első királya szent István. Hirdette ünnepe napján a
budai udvari templomban a hol sz. kezefeje nyugszik, Fejér
György, székesfehérvármegyebeli kovácsi plébános. Budán,
a pesti királyi universitás betűivel. MDCCC. esztendőben.
35. lap. Jelige: Minden ő benne bizóknak oltalmazója (17.
Zsol. v. 31.) Bévezetés : az Isten nem egyedül oltalmazza
kedves barátait, hanem a szenteket is részesiti némiképen
gondviselői működésében. Szent István szövetségének hazánkkal számos bizonyítványai vannak. Szent királyunk
jobbjának nyugvó helyén, s igy mintegy tulajdon jelenlétében szót tevén, oly jeles környülállások közt jelesb erőt kívánnék e helyre. I. Rész. Minden hivatalának tett eleget,
mint hazánk apostola lankadhatlan buzgósága, mint koronás király hiv gondviselése, mint ker. atya gyermekeinek
tökéletes nevelése által. II. Rész. Kész minket oltalmazni,
mert kegyes hajlandósággal viseltetik irántunk.
1800. Bécs. Szent István ünneplésére alkalmaztatott
beszéd, mely mondatott Nagy József szerengrádi apát ur s
szombathelyi kanonok s lector által. Bécs, Siketnémák betűivel. Kis nyolczadrét 19 lapon. Jelige: Előhivatá szolgáit,
hogy megtudná, kiki mennyit kereskedett. (Luk. 19, 15.)
íme atyámfiai jelenlévő beszélgetésemnek kettős tárgya, a

jobbágyi engedelmesség, a jobbágyi hivség. A hiv engedelmesség, az engedelmes hivség valamint tagadhatatlan kötelessége a Jobbágynak, ugy le ronthatatlan támasza a Királyi Thronusnak.
1801. Bécs. Somogyi Leopold, győri kanonok. Bécs,
Palach. 27. lap. Gira. — A király, ki életét és halálát népének javáért áldozza, megérdemli a legnagyobb háladatosságot ; ki éltében és halála óráján a lleligióhoz való áhitatosságnak jeles példáit adta, megérdemli, hogy példája után
induljunk. Minthogy Mária öröksége vagyunk sz. István
óta, buzgó tiszteletére ösztönöz.
1803. Bécs. Dicsőséges szent István M. 0 . e. k. és a.
tiszteletére intézett beszéd, melyet a n. m. n. Inneplése a. a
kap. t. mondott Király József, pozsonyi kanonok. Bécsben
Haykul Antal betűivel. 32. lap. Jelige 1. m. Örülj jó szolgám. (Luc. 19, 17.) Az emberi természet hozza magával,
hogy minden ember kap a tudományon. Mindent vizsgálunk, de az örök boldogsággal keveset törődünk. Igy ki
akarja tudni, hogy ki légyen az evangy. nemes ember? Ez
Krisztus, szolgái az egész emberi nemzet. Mivel ma ezen ev.
olvastatik, sz. I. példás életéből tükröt késziték, melyből a
szerencsés utat, csalhatatlan regulákat, üdvösséges törekedéseket ki ki megtanulhatja. Jól kereskedett I. magára az
Istenre és az ő népére való nézve.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, november 4. A k a t h o l i k u s ü n n e p B u d a P e s t e n . Fájdalom és szomorúsággal telt kebellel ültünk
le, hogy e néhány sort megírjuk, melyekkel illustrálni akarjuk nagyjában, hogy mikép ülik meg a kath. ünnepeket
Buda-Pesten, Magyarország fővárosában és szivében.
November elseje, tehát kath. számítás szerint Mindenszentek ünnepe van — a naptárban, igenis a naptárban,
mert Buda-Pesten a városban nincsen, az itteni tevékenységből és mozgalomból, sürgés és forgásból, zaj és lármából
minden egyébbre lehetne következtetni, csak arra nem, hogy
kath. ünnep van, az idegen bizonyára szemünkbe nevetne,
ha azt mondanánk, hogy Buda-Pest a mai napon Mindenszentek ünnepét üli.
Valóban az ünnepek megszentségtelenitését a haza fővárosa oly mértékben üzi, hogy hozzá fogható alig található.
Először is Buda-Pesten az a bölcs határozat létezik, hogy az
őszi kiköltözködés és behurczolkodás november első napján
kezdődik, vagyis Mindszentek napján, mi a városnak oly
képet kölcsönöz, mintha valóságos népvándorlás lenne és
mily népvándorlás ! Itt bútorokat raknak szekérre, m i n t a
legközönségesebb napon, ott a már megérkezetteket r a k j á k
le lárma és kiabálás közt; itt lovakkal, ott emberekkel húzott, terhelt kocsikat szemlélünk, itt kocsisok, amott hordárok káromkodnak és ez igy tart reggeltől estig, a város
egyik végén, ugy mint a másikon, a belvárosban, ugy mint
a külvárosban, nincsen hely, mely e szent napon a pihenésnek örvendene, ez nem az ünnep, de a munka napját képezi
Buda-Pesten.
De ez még mind nem elég; nagyon hiányos képét birná
az olvasó Buda-Pestnek, ha csak a nyüzsgő mozgó, ki- és
behurczolkodó csoportot tartaná szem előtt. Buda-Pest városa még más tekintetben is kitűnik az ünnep megszentség-
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telenitésében, itt is az első rangot követeli magának az
országban. Buda-Pesten t. i. a munka nem szünetel. Ha
vannak is egyes tisztes kivételek, de jobbára elmondhatni,
hogy Buda-Pesten a kereskedő és munkás világ nem tudja,
mi az ünnep, de talán már annyira is jutott, hogy azt sem
tudja, mely napon esik valamely ünnep. Mindenszentek napján az üzlet épen ugy folyt, mint más köznapon, a kereskedők nagy része e napon sem követte a zsidók példáját, kik
saját ünnepeiken üzleteiket zárva tartják. Az épitkezés e
napon is javában folyt, a legnépesebb utczán mindenki megbotránkozhatott, látva, hogy a szegény munkások megfeszített erővel dolgoznak, csak hogy a háziúr háza egy nappal
előbb fel legyen épitve, a kecskeméti, lövész-utczai példát buzgalommal követték a szerb utczában, sőt egy nyilvános intézetben is épeu e napon rakták le a padlozatot, melyet
azért szedtek fel, hogy megvizsgálják, hány hüvelknyire
rothadt el egy év alatt az a gerendázat, melyet a liberális
lelkismeretü építészet jónak látott katholikus pénzért oda
rakni. Akármerre tekintsünk a fővárosban, szemünk mindenütt ily ünnep-megszeutségtelenitő tényekkel találkozik,
holott még a legújabb liberális törvény is tiltja lármás munkával foglalkozni oly környékeken, hol isteni tisztelet
tar tátik.
Igy ülik meg a fővárosban a kath. ünnepet a tettes és
nemes városi tanác3 szemeláttára, holott egy kis jóakarat,
utánnézés mellett e számtalan botrányt mind el lehetne kerülni a nélkül, hogy a főváros jóléte bármily csekély kárt
is szenvedne miatta. Vagy emelkedett-e a főváros jóléte csak
egy fél fokkal is, mióta az ünnepeket meg nem szenteli ? nem
azt tapasztaljuk-e ellenkezőleg, hogy a főváros anyagilag
ugy, mint erkölcsileg épen azóta sülyed, mióta a liberális
szellem a tanácsban is uralkodik? nem látjuk-e, hogy Pest
városának enormis jövedelme soha sem elegendő kiadásainak fedezésére, hanem mindig ujabb és ujabb kölcsönre szorul? Anno akkor, mikdr még az ünnepek tiszteletben tartattak, mindez máskép volt és ez a .máskép' nem is fog előbb
vissza jönni, mig a főváros is vissza nem tér régi útjára.
Legyen szive Budapest az országnak, virágozzék, lelkünkből óhajtjuk, de óhajtjuk, hogy e sziv lüktetése vallásos legyen és megérezze az egész ország, mert különben az ország
fővárosával együtt elvesz, mitől Isten óvjon !
[~|
Pest3 november 4. A b u d a-p e s t i i s k o l a s z é k
C a n o s s á b a n . A buda-pesti iskolaszékkel, mióta csak
megalakult, a kath. plébánosok és hitelemzőknek folytonos
viszálykodásuk van azon törvényellenességek miatt, melyeket a nevezett iskolaszék a hittani órák beosztása körül tanúsított. Soha ugyanis nagyobb igazságtalanságot, hogy ne
mondjuk törvénysértést, nem követhetett volna el az iskolaszék, mint akkor, midőn a hittani órákat, a rendes órákon
kivül tartatni rendelte el, akkor t. i. midőn már a gyermekek elméje a többi tantárgyak hallgatásában kifáradt.
De másrészt is, mily eljárás volt az, a hittani órákat a rendes órákon kivül helyezni, holott az Eötvös-féle, nagyra magasztalt iskolai tanterv az elemi iskolákban a hittant rendes
tantárgyul fogadta el és ugyanazt minden tantárgy közt
legelőször nevezi meg ?
A törvény betűje és szelleme egyaránt követelték volna
tehát eddig is, hogy a hittani órák minden óra közt az első

helyet foglalják el, de mikor ez a nemes iskolaszéknek máskén tetszett? mikor a nemes iskolaszék jobban szerette a
viszálykodást, mint a békét? mikor meg akarta mutatni
azoknak a jezsuitáknak, hogy most az iskolaszék az ur és
lejárt az az idő, mikor arról volt szó, hogy ecclesia praecedit.
De hagyjuk a multat és tekintsük a jelent. Az iskolaszék ugyanis, nem tudjuk azért-e, mert belátta az eddig követett eljárás igazságtalanságát, vagy talán mert megunta
a viszálykodást, vagy épen, mert talán azon tapasztalatot
szerezte meg, hogy a mostani rendszer mellett megmaradva,
hova hamarabb kitűnik, hogy igazuk volt az ultramontanoknak, midőn azt állították, hogy a közösiskolák a hitetlenségnek fészkei lévén, onnan oly elvadultan kerülnek ki a
tanonczok, hogy később az állami rend fentartására még
egyszer annyi rendőr- és katonaság sem lesz elegendő —
elég az hozzá, hogy végre a napokban engedett és kegyesen
elhatározta, hogy a jövőben szabad lesz a hittani órákat a
rendes órák közzé beosztani.
Az iskolaszék jelen határozatával ugyan csak az igazságnak tett eleget, jóvá tette azt, a mit eddig hibázott s mi
még sem késünk e feletti megelégedésünknek kifejezést adni,
mert az minden tekintetben és minden irányban örvendetes,
kivált napjainkban, ha az igazság végre is diadalra jut. Egy
morzsa ez csak az óriási sértésekhez hasonlitva, melyek a
közösiskolák által a társadalmi legszentebb érdekek ellen
elkövettetnek naponkint, de bármily csekélység legyen is
az, mégis csak .valami', ami arra van irányozva, hogy ne
romboljon, hanem épitsen. E határozat után most már reménylhetjük, hogy a gyermek pihent, nyugodt elmével levén jelen a hittani órákon, a vallás igazságaiból többet megjegyezhet magának, és ugy már ezáltal is ellensúlyozva lesz
a rosz hatás, melyet a többi, felekezetnélküli módon előadandó tantárgyak rá tehetnének. Ne kicsinyeljük tehát a
morzsát, melyet az iskolaszék nyújtott, hanem használjuk
fel, hogy megmutathassuk tényleg, miszerint csakugyan
nagy hátrányul szolgált az eddigi hittani órák beosztása a
vallásoktatásra, ellenben nagy elönynyel van minden tekintetben az ujabban engedélyezett beosztás. Hogy ez azonban
még nem minden, hogy a teljesViker felmutathatására ezen
kivül még szükséges, hogy a többi tantárgyak is a vallásnak megfelelő szellemben vezettessenek, az már önmagától
értetik, és mi azon reményben élünk, hogy eljön az idő, midőn ennek igazságát is be fogja látni a nemes iskolaszék,
hanem odáig még más, és pedig nem kellemes dolgoknak
kell történni.
A jelenlegi eset azonban tanulságul szolgálhat egyszersmind a katholikusoknak az egész országban. Nagyon
jól tudjuk ugyanis, hogy a buda-pesti lelkipásztorkodó papságnak igen sok kellemetlenséget kellett eltűrni, mig végre
ügyük győzedelmeskedett, szivósan ragaszkodtak követeléseikhez, hogy tanóráik a rendes órák alatt tartathassanak
meg, és mint ime látjuk, nem eredményteleuiil. Hasonló körülmények mint a buda-pestiek, máshol is lehetnek, és pedig nem csak iskolai, hanem más ügyben is, melyeknél csak
egy ut segithet: a törvényes jognak fentartása, azokhoz való
SZÍVÓS ragaszkodás, tiltakozás minden felekezetnélküli tulkapás ellen; mert, ha egyszer jogainkat gyáván feladjuk,
nagyon nehéz, vagy épen lehetetlen azokat többé visszasze-
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szerezni. Még ha nem sikerülne is itt-ott napjainkban jogainkat visszaszerezni, tiltakozásunknak minden időben
hasznát vehetjük, mert nem fog ám-e liberális világ örökké
tartani, jönni fog, mert jönni kell oly időnek, midőn tiltakozásaink alapján jogainkat érvényesíthetjük és az illetők, ha
nem is szivesen, de mégis meg fogják látogatni — Canossát. <5
Zalathna.
K e g y e l e t e s ü n n e p é l y e k . A múlt
hó végén Zalathna egy titokban utazó magas vendéget vala
szerencsés saját keblében bírni. 0 felsége Arnulf bajor herczeg, a deli termetű s magasztos loereszkedő nyájas egyéniség, sziveket megnyerő bajor jelentésével megörvendeztette
zalathna néhány hivatalnokait, midőn b. Nópcsa és mások
kiséretében a fémkohó és vegyelemzési munkálatot magas
szemügyre vette s azután Lukács Dávid bányatulajdonos
házánál a finom érczeket megtekintvén, mindenek felett bámulatát és kitűnő megelégedését nyilvánította. Innen ő felsége Abrudbánya és Verespatak vidékét beutazván, itt Gy.fehérvár felé újból keresztül utazott.
De nem sokára Zalathna ismét más nevezetes ünnepélyeknek vala színhelye. Ugyanis helyb. lelkész t. Temesvári Gergely ur Sz. Mihály előestéjén a zalathnai t. cz. urakat maga körébe hivatván, erdélyi püspök, nm. Fogarassy
Mihály ő exját, mint az egyház és haza legdicsöbb főpapját, magas jóltevöjét és az erdélyi katholikusok legkegyesebb atyját az ég s föld örömtapsai között hangosan éljenezteté. E vig kedélyes estélyen mélt. Őhlberg Frigyes,
Ferencz szolgabíró, Pap Áron és mások remek toastokban
adtak meleg érzelmeknek buzgó kifejezést, midőn ő exja, a
káptalan, egyház és haza s a közegyetértés sat. czimek alatt
püspök ő exját ezerszeresen üdvözölték, és a jelenlegi lelkész
urat, mint az urak és nép előtt közszeretetben levő magyar
és német ajkú jó lelkipásztorukat egyhangúlag itt állandóan
megmaradni óhajták. Másnap t. i. Sz. Mihály napján ő exja
huzamos boldog jólléteért a jelen lelkész ur ünnepélyes nagy
misét szolgálván, az összes megjelent helybeli tiszturakkal
Isten oltáránál szive mélyéből imázott a végett : miszerint
az egek ura Erdély kegydus főpásztorát, Fogarassy ő exját
még sokáig éltesse.
Ezután f. é. oktober hó 4-én lelkipásztoruk meghívására a Zalathnaiak, mint igaz hazafiak és egyház s polgári
alattvalók nem feledkeztek meg király urunk névnapján ö
felsége becses életeért és hosszas boldogító uralkodásaért
imákat emelni a Mindenhatóhoz. E napon tehát azért az
urak vetélkedő pietással s a buzgólkodó népsereggel a sz.
egyházba gyűlvén, a hálaadó „Tedeum", az ünnepélyes miseáldozat, a „Gott erhalte" és egyházi sz. imákat lélekemelő
áhítattal elvégezték, és pedig elannyira, hogy jelen lelkes
buzgó pásztoruk vezetése mellett a zalathnai egyházközség
mind a templom ékesitése, mind annak buzgó látogatásával
remek példányképe és ékeskedő tükre lett az erdélyi egyházközségeknek.
Oktober 23-án tartottuk meg az 1848-ik 20-án meggyilkolt kath. zalathnai vértanuk gyászemlékét ; mire nézve
a helybeli lelkész ur múlt vasárnapi felhívására az urak és
nép a „Présaka" falunál a dühös románok által megöletett
őselődökért kegyeletes áhitattal hallgatta a halotti ünnepélyes isteni-szolgálatot, és szivszakadva könynyel áztatott szemekkel kért azok lelkeinek örök nyugalmat és égi világos-

ságot, nekünk pedig hazánkban és tűzhelyeinknél békét,
testvéri szeretetet, égi áldást és boldog jóllétet. — Adja Isten Î
Máskor majd többet és egyebet is. Ezek után fogadja
főtisztelendőséged legmélyebb tiszteletem forró kifejezését,
raelylyol vagyok főtisztelendöségednek, Zalathna 1875. oktober 23-án, őszinte tisztelője
Róma. A f e j e d e l m i t a l á l k o z á s u t ó h a t á sai; l i b e r á l i s lopások s egyéb b o t r á n y o k . A
német császár tehát visszatért, a honnan jött: Berlinbe, s az
italianissimik hada immár kiheverheti ama nagyszerű lelkesedést, melybe főleg azért erőszakolta volt bele magát ; mert
I. Vilmosban a Róma elleni küzdelmek előharczosát, a k a tholicismus ellenségeinek fejét megtisztelni akarta. Váljon e
fejedelmi találkozás gvakorland-e némi s minő hatást az
olasz kormány egyházi politikájára, legközelebb fog majd
kiderülni ; mert a parlament királyi rendelet által f. hó
15-ére hivatott össze, s akkor majd halljuk, mit beszélnek
Visconti-Venosta a kül-, Bonghi a közoktatás- s Minghetti
a ministerelnök, mint a pénzügy ministere; mert az egyházügyi politikát e három egyéniség igazgatja.
Hogy máris yalamin törik fejüket, mutatja azon hír,
hogy a kormány egy, as egyházvagyon kezelését, szabályozó
törvényt akar, egészen porosz minta szerint az alsóház elé
hozni. Figyelemre méltó, hogy a félhivatalos ,Opinionel nem
régen határozottan nyilatkozott ily törvényjavaslat ellen ;
mert az, szerinte csak annyit eredményezne, hogy az egyházi vagyon .ultramontán' érzelmű világiak kezelése alá
kerülne, kik aztán a kormánynak csak uj ellenzéket s uj
nehézségeket csinálnának ; akkor — teszi hozzá a nevezett
lap: nem lehetne az Exequatur nélkül székeiket elfoglalt
püspököknek járandóságaikat felfüggeszteni ; vagy ha tenné
is a kormány, nem érne el azzal semmit ; mert a világi kezelők
majd gondoskodnának róla, hogy püspökük Ínséget ne szenvedjen. Tehát nem az igazság, hanem csak az opportunitás az,
mely az ,Opinione' szerint, e törvény ellen szól; s ezen oportunitás is, ugylátszik, hátrálni kénytelen a berlini óhaj előtt.
Az oportunitás egyáltalán nagy szerepet játszik a jelenlegi olasz politikában, mint a következő nyilatkozat mutatja, mely azértis felette figyelemreméltó ; mert általa egy
elsőrangú forradalmár kijelenti, hogy az olasz nép óriási
többsége katholikus politikát kiván. Depretis, a baloldal feje
t. i. nem régen választói előtt, Stradella városában akként
nyilatkozott, hogy hajlandó lenne az általános népszavazatnak alkotmányos kérdésekben döntö szerepet engedni. Ezen
alkalomból egy másik baloldali, Tommasi-Crudeli, nyilt levelet intézett cortonai választóihoz, melyben kijelenti, hogy
ő a maga részéről e gondolatot nem pártolhatja ; mert annak
keresztülvitele a jelenlegi körülmények közt annyit jelentene, mint a clericalis pártot diadalra segíteni !... Ezek az
olasz liberálisok, mint tetszik látni, szakasztott olyanok,
mint akár német, franczia vagy spanyol nézettársaik : a polgárok egyenlőségének ,nagy' elve csak addig ér valamit,
mig nekik használ, ha pedig az ellenfélnek használna, akkor
legott félre dobatik, annál inkább, ha a katholikusoknak
előnyére lenne, mint a jelen esetben ; — mily megsemmisítő Ítéletet mondanak a liberális urak ilyetén eljárás által
saját magok felett, azt nem is értik, vagy ha értik, eléggé
arczátlanok, hogy elviselik.
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Még egy kia botrányt is akarok emliteni, a milanói
talalkozás történetéből, mely azt mutatja, hogy a zárdák s
jótékony alapoknak elkobzói ebbeli tisztességes mesterségük
gyakorlatát még a színházakra is kiterjesztik. A botrány a
következő: midőn Vilmos ,a sas' Milanóban léte alkalmából
diszelőadás tartatott volna a színházban, a rendőrségnek
éber szeme kevéssel a két felségnek érkezése előtt észrevevé,
hogy két páholy zárva és üres maradt, az egyik AutonaTraversi, erősen democrata-érzelmü ügyvédé, a másik Scotti
herczeg, buzgó katholikusé. A dolog Santelli ministernek
bejelentetvén, ez elrendelte, hogy a két páholy feltöressék, s
különösen ad hoc meghívott katonatisztek által töltessék be.
Belinzaghi, a milanói polgármester ugy tőn, amint neki parancsoltatott, a meghivott tisztek pedig, midőn hallották, mi
módon uyittatott meg a páholy, méltó neliezteléssel távoztak. Az épületes eseménynek következménye az lett, hogy
a két páholybirtokos pert indított a minister ur ellen; birtokháboritás miatt.
Egy másik, igen ,csinos' botrány Rómában játszik, s
egy nyílt levelezésben áll, mely a fiapienza' nevü egyetem
hivatalnokai közt foly, és igen kirívó színekben ecseteli azon
furcsa becsületességet, mely ezen urak közt uralkodik.
Dr. Carlucci, az olasz kormány által kinevezett rector nyilt levelében azt állította, hogy az egyetem, mióta
ő megszűnt rectornak lenni, egyre hanyatlik. Erre az intézetnek titkára, Pognisi, szintén nyilt levélben azt felelte,
hogy dr. Carlucci jobban tenné, ha megmondaná, hova lett
az a 6000 lira, mely az egyetem pénztárából hiányzott, midőn ő, Carlucci, a rectori hivatalt letette. Ezen támadást elhárítandó, Carlucci azt válaszolta, hogy ő ezt a 6000 lirát
rendkívüli, jutalomnak megtartotta magának, mert rectori
fizetése túlságos silány volt; későbben felszóllittatván; fizetné vissza e pénzt megígérte, hogy azt az 1874-i év folytában (— most a 75-inek végén állunk) visszatéritendi.
Különben — folytatja Carlucci, — jobban tenné Pognisi, ha
hallgatna; mert ő maga 1863-ban királyi rendelet által elbocsáttatott katonatiszti állásából, mi azt mutatja, hogy becsülete nem valami túlságosan tiszta volt : ha ezt, mig rector
volt tudta volna, sohasem engedi vala meg, hogy Pognisi az
egyetemi tisztviselők közé felvétessék.
Midőn ez érdekes vita ezen pontig fejlődött volt, belevegyült az egyetem jelenlegi rectora, Blaterna, s az ,Opiniowe'-ban közzétett nyilt levelében a következőket mondá el :
Midőn az egyetemi tanács 1872-i decz. 24. a számadásokat
átvizsgálta, ugy találta, hogy 6166 lira hiányzott, melyeket
Carlucci ,magához vett'; mert mint állitá rectori fizetése
felette silány volt, figyelmeztetve, mily különös eljárás az,
hogy egy hivatalnok maga szabja meg fizetését, azt válaszolta, hogy már a ministernek megadta a szükséges felvilágosításokat erre nézve; s csakugyan, a cultusminister feltűnően kegyesen viselte magát irányában, s megengedte
neki, hogy ezen összeget két részletben, 1874-i julius és deczember havában visszafizethesse. Az első határnap eltelt, s
Carlucci mit sem fizetett, figyelmeztetve azt kérte, hogy az
egész összeget deczemberben fizethesse le, mi szintén Jmegengedtetett neki. Deczember hónapja elmúlt s Carlucci uram
nem fizetett semmit, ujabb határnapot kért, majd azért folyamodott, hogy a pénzt hónaponkinti 250 lírányi részletek-

ben fizethesse le sat. sat., szóval, ma ugy áll a dolog, hogy
az egyetem kénytelen pénzét a törvény utján keresni — !
íme, egy elsőrangú forradalmár, ki mint egyetemi rector mind azon tanároknak elbocsáttatását eszközölte ki, kik
csak gyanúsok is voltak arról, hogy a régi rendszert jobban
szerették, mint az ujat ; — természetesen, hogy Carlucci ur
az ujat szereti jobban ; melynek kiegészítő részét, kezdve a
ministertől, le egészen a legkisebb hivatalnokig, a nyilvános
pénzeknek sikkasztása képezi.
Végre hadd beszéljünk kissé aestheticusabb dolgokról, mint ezek az olasz forradalmárok. O szentsége, illető
helyről felkéretvén, hogy a philadelphiai kiállításon képviseltesse magát, elrendelte, hogy a vatikáni gyár néhány értékes rakmüvet állítson ki. A spanyol kormány még mindig
szeretne kiegyezkedni ; csakhogy a szentszék rá nem bírható, hogy üre3 compromissumra lépjen ; a kormánynak végre
vagy engednie keilend, vagy tapasztalnia, hogy egy római
nuntius sokkal könnyebben távozik, mintsem jött. A spanyol követ, Benavides, visszahivatott, utódjául Besmindoz de
Castrót emlegetik. A szentatya egészsége, hál'Istennek folytonosan kitűnő.
-jBrazilia.
A z e g y h á z i v i s z á l y o k t ö r t é n et é h ez. Több izben említettük már tavai is azon súrlódásokat, melyek ezen országban az állam és az egyház közt
már régebben kitörtek, s végre, egészen Bismarck példája
szerint, több püspöknek bebörtönöztetéseig vezettek. Olvasóink minderről kimerítő tudósításokat találhattak a ,Rel.'
régebbi évfolyamaiban (1873, I I ; 1 02 1., 1874, I ; 175, 184,
190, 240 1., TT, 162 1.) s h a m a ezen ügyre visszatérünk általános érdekes voltán kivül azért teszszük azt ; mert legújabban több oly vonás és adat merült fel ; melyek ezen, legújabban egy kis fegyverszünet által megszakított harcz-történetét igen fontos részletekben kiegészitik; s mert azt hiszszük,
hogy bárhol küzdő testvéreink példáján mi is csak okulhatunk. A brazíliai egyház-állami súrlódások, mint épen mondók, legújabban a fegyverszünet stadiumába léptek ; remélhető, hogy e szünetet állandó béke váltandja fel ; de az állami erőszakoskodások megújulásának lehetősége sincs k i zárva, s azért nem lehet felesleges, a mai szélcsendet arra
használni fel, hogy egy kis körültekintés által részletes s
alapos fogalmat szerezzünk magunknak ezen annyira h á nyatott kérdésnek természetéről s eddigi fejlődéséről.
Tudvalevő dolog, hogy az egész viszály az úgynevezett testvérületek miatt tört ki, mely intézmény ebben az
alakban Braziliának úgyszólván : ,Különlegessége' — csak
ott van még, s mint mindjárt látandjuk, épen nem az e g y ház javára.
A testvérületek lényege ugyanis abban áll, hogy minden parochiában a plébániai templom mellett valamely me>
léktemplom is létezik, mely az ott fennálló világi ,ajtatos'
testvérületé. E testvérület eme templomával, mely rendesen igen gazdagon javadalmazva van, egészen kénye kedve
szerint rendelkezik, külön javadalmast — káplán — tart
ottan, kit tetszése szerint alkalmaz és elbocsát, egyházi,
vagyis inkább templomi ünnepélyeket rendez, régieket eltörül, sat. sat. Minthogy ezen testvérület rendesen a plébánia valamennyi hivét foglalja magában, következik, hogy a
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rendes plébános, ba a testvérületnek nem egyúttal káplánya
is, voltaképen hivek nélkül, s temploma üresen áll, ha személyisége a testvérületnek tetszik, kinevezi káplányának s
akkor existentiája biztositva van, de nem állandóan, — csak
a meddig az egylet iránytadóinak tetszik; ha elbocsáttatik
vagy elmellőztetik, akkor a szónak teljes értelmében a koldulásra van utalva, vagy arra, hogy kereskedés vagy egyéb
üzletből életét tengesse. Láthatni ebből, hogy a papság ezen
viszonyok közt a képzelhető legfüggöbb helyzetben tartatik
a világi elem által. Ily féle testvérület (Irmandade) egy elnök, pénztárnok, ügyvéd s tiztagu állandó bizottságon kívül
az egyházközség valamennyi tagjából áll, mely, miután a törvény előtt is testületi jogokkal bir s alapítványokat és végrendelkezcsi legatumokat fogadhat el az egyházvagyont tökéletesen kezei közt tartja, s ekként az egyház laicus elemét
oly nyomatékkal képviseli, hogy ezáltal a püspökök és a
papság végképen háttérbe szorittatik és, ha súrlódásoktól
fél, oly dolgokban is hallgatásra kényszeríttetik, melyekben
felszólalni, szent kötelesség lett volna.
Ily testvérület minden plébániában létezik, nagyobbakban több is; s mily óriási vagyonról rendelkeznek mindezek, mutatja azon körülmény, hogy csak a fővárosban a
következő testvérületek léteznek :
1) Paulai sz. Ferencz harmadrende; alapíttatott 1619ben ; vagyona : 169 városi bérház, melyekből bér fejében
évenkint 216 ,conto'-thuz (egy conto = 920 ft.) fejében évenkint 27 contót kap.
2) A ,Nossa Senhora do Monte do Carmo' 1638-ban
alapitott testvérület ; vagyona : 63 ház, kamatozó papírokban 210 conto (193200 ft.)
3) Los Minimos de S. Francisco de Paula; bir 26 házat, melyekből 21 conto bért huz,papírokban pedig 698 contót.
4) Do Senhor Dom Jesus do Calvaria da Via Sacra,
alap. 1721 ; 14 házból 26 c. bért és 362 c. papírokban.
5) A Szeplőtelen Fogantatásról czimzett egylet 14 házat bir és 40 contót állampapírokban.
6) Do Sanctissimo Sacramento de Nossa Senhora da
Candelaria, alap. 1669-ben; 100 házból évenkint 130 c. bért
huz s ezenkívül 298 contót bir állampapírokban.
7) A ,De Santa Cruz dos Militares' czimü, közvetlenül
császári védnökség álló testvérület 23 háznak tulajdonosa,
melyekből 74 contót huz, s ezenkivül 1012 contót bir állampapírokban.
8) A ,Nossa Senhora do Rosario e S. Benedicto'czimü,
négerek által alapitott testvérület 16 házat s 41 contót bir
papírokban.
Összesen tehát e testvérületek magában a fővárosban
426 házat s majdnem három millió frtnyi vagyont birnak
papírokban.
(Folyt, köv.)

IRODALOM.
— Stoff. Wissen und Glauben in ihren Beziehungen zur
Wahrheit und Leben. (Vége.)
Csak egynéhány észrevételt akarunk tenni. Szerzőnk
ugyanis azt állitja, hogy a megismerés alakját illetőleg hit
és tudás közt azon viszony van, miszerint a tudósnál az ismeretek egyszersmind létok, és ez helyes, mivel a tudás belátással összekapcsolt ismeret, midőn tudnillik valamely ismeret mibenlétét a gondolkozás alapelveiből megmagyarázhatjuk; de a hit egyedül az ismeretekre (isteni tekintély)
támaszkodik, mely sz. szerint olyannyira kényszerítő és
ellenállhatlan, hogy az abból eredő bizonyosság époly kétségtelen, mint a tudás bizonyossága. Igaz, hogy a hitből
eredő biztosság egészen kétségtelen, de ezen bizonyosság nem
az emiitett kényszer, hanem inkább az isteni kegyelem és

azon határtalan tisztelet és bizalom eredménye, melylyel
az isteni tekintély iránt viseltetünk : „Fides ipsa in se,
etiamsi per charitatem non operetur, donum Dei est, et actus
eius est opus ad salutem pertinens, quo homo liberam praestat ipsi Deo obedientiam, gratiae eius, cui resistere posset,
consentiendo et cooperando". (Cone. Vat. const, dogm. de
fide catholica cap. III.) Ebben rejlik a hit erkölcsi érdeme.
Különben a sz. maga is elismeri a hit ezen természetét (33.1.)
Nem áll, hogy alaki eretnekségbe esik az, ki oly vélemény
mellett marad, melyet az egyház hivatalosan hamisnak nyilvánított; mert az alaki eretnekség lényegéhez tartozik, hogy
az illető vélemény ne csak egyedül hamis, hanem valóban
eretnek állítás legyen azaz olyan, mely egyenesen az isteni
kinyilatkoztatás ellen van ; hamisnak nyilvánított tételek védelmezése hitellenes (azaz: contra fidem ecclesiasticam) bün
volna, de nem alaki eretnekség; igy például hiba volna, a
„Syllabus" minden egyes tétel kétségbevonását vagy tagadását alaki eretnekségnek tekinteni, mert nem minden egyes
tétel tartalmaz eretnekséget. Sajnálatos, hogy sz. jeles könyvecskében a vatikáni zsinat „de fide catholica" czimü dogmatikai constitutióját, mely főképen az ide vágó igazságokat tárgyalja, figyelmén kivül hagyta. Ezen hiány daczára
a könyvet mindazoknak, kik a tárgyalt nagyhorderejű kérdések fontosságát becsülni tudják, melegen ajálhatni. -+= Az , Uj Magyar Sión' oktoberi füzete : Ismereteink
forrásai, Cseh Ferencztöl. — Egy régi vád, Concilia Emiltől. — Lourdesi jegyzetek. — Peyramale kérelme. — Nagyboldogasszonyról nevezett budavári plébániatemplom története, Némethy Lajostól. — Irodalom és művészet. Vegyesek.
T. előfizetőimnek tisztelettel tudomására hozom, hogy
„Materialismus, rationalismus és a kereszténység" czimü
munkám nyomdai akadályok miatt csak novemberhó 10-én
kerül ki sajtó alól.
Továbbá : több papneveldéknek hozzám intézett azon
kérelmére, hogy nevezett munkámat valamivel jutányosabban adjam, kijelentem, hogy papnövendékéknek 1 forintjával
szívesen adom, de csak ugy, ha egy helyről legalább 8 előfizetőjelentkezik.
Nagyvárad, okt. 29. 1875.
Dr. Karsch Lollion.

VEGYESEK.
— A szentszék s Poroszország közti „modus vivendi"re vonatkozólag, a már múltkor általunk idézett ,Ital. Corr.1
ujabban ismét a következőket beszéli, miket épen csak curiosum gyanánt adunk : A boroszlói hgpüspök, mióta a kormányali conflictusa támadt, már több ízben utasításokat kért
a bécsi nuntiustól arra nézve, mily magatartást kövessen a
porosz kormánynak követeléseivel szemben ; minthogy pedig a nuntius következetesen nem válaszolt, (?) s semmiféle
utasítást nem adott neki, a püspök végre magához a szentatyához fordult. Ez is meglehetősen soká várakoztatta, mig
végre a bécsi nuntius utján válaszolt neki, eddigi eljárása
felett teljes megelégedését fejezte ki, azonban mégis amúgy
mellékesen értésére adta, miszerint jó lesz a végletektől tartózkodni. A mindentudó német félhivatalos végx-e azt is
tudja, hogy a szentatyának ezen leirata okt. 16-án kelt. Az
egész meseszerű beszéd csak annyiban kissé érdekes, amenynyiben egyike azon törekvéseknek a berlini visszavonulást
lehetőleg elpalástolni ; mert ami utóvégre azon intést illeti,
hogy a püspök a .végletektől tartózkodjék', arra nincs is
szükség; mert a német püspökök nem időtöltésből küzdik e
nehéz harezot, s már nem egyszer jelentették ki, hogy bármikor készek, épen a szentatya utasításai szerint oly békét
kötni, mely az egyház jogait épségben hagyja.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút'39. szám alatt.
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Jézus Krisztus feltámadása. — A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma. — Egyházi tudósítások: Pest. A
vallástalanság törvényesítése. Németalföld. A kath. egyházvagyon. Brasilia. Az egyházi viszályok történetéhez. —
Vegyesek.

Jézus Krisztus feltámadása.*)
Valamint K r i s z t u s J é z u s egyéb csudái, u g y dicsőséges feltámadása is csak méltó bezárása isteni
léte, s működésének, megfelelő kilépés azon életből,
melynek belépésénél ég és föld megindult. „Hatalmam van életem letételére s a n n a k ismét felvételére" mondá Üdvözítőnk ' ) s a mit ígért azt be is
teljesité. J é z u s Krisztus feltámadása isteni méltóság á n a k legdicsőbb tanúsága, az Atyaistentől való
örök s z á r m a z á s á n a k megpecsételése, koronája, megerősítése és telje minden csudáinak. Ezáltal is más
isteni követ felett áll, a k i k csak voltak előtte; mert
csudákat más ószövetségi próféták is tettek, de közülök égysem t á m a d t fel halottaiból, s azért méltán
mondhatni, h o g y azon egyetlen t é n y elég volna isteni küldetése bebizonyítására, h a egyéb csudákat
nem miivel i s ; ez maga mutatja, hogy isteni a k a ratból kellett tanitania, mert a józan ész igy gondolkodik : a tan, melyet előadott, v a g y igaz v a g y
hamis ; ha hamis, akkor képzelhető még a n n a k lehetősége, h o g y Krisztus a mig élt e földön, másokat
megcsalhatott, de azt nem f o g h a t j a fel az ész, h o g y
az Isten az ily megölt, már h a r m a d n a p i g eltemetett
csalót ú j r a életre ébreszsze, h o g y másokat ismét
megcsaljon ; ez a n n á l kevesbbé lehetséges, mert
Krisztus feltámadása nem csak csuda, hanem jövendölés is, mivel U r u n k azt előre megjósolta, mint
isteni küldetése s természete legfőbb bizonyítékát :
„Bontsátok el s templomot, és h a r m a d n a p r a felállítom a z t " , 2 ) mely szavakat az evangelista igy ma*) Mutatvány dr. Bita Dezső, m. k. egyetemi tanár
urnák, hittani karunk által az ezidei Horvát-féle alapítványi dijjal koszorúzott ily czimü munkájából: „A keresztény
vallás isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyeivel
szemben". 115. §.
0 Ján. 10, 18. — 2) Ján. 2, 19.

g y a r á z z a : „Ő pedig azt a maga teste t e m p l o m á r ó l
mondotta". Nem is felejtkeztek meg erről a zsidók, s
e szavak képezék a Jézus elleni vád alapokát a g y ü lekezet- g P i l á t u s n á l . 3 ) Ismét máskor : „Valamint
J ó n á s a czethal g y o m r á b a n h á r o m nap és három
éjjel volt, u g y lesz az emberfia a föld szivében h á rom nap és három éjjel". 4 ) A z u t á n : „ E s á t a d j á k őt
a p o g á n y o k n a k megcsúfolásra és megfeszítésre, és
h a r m a d n a p f e l t á m a d " . 5 ) V é g r e : „Minekutána feltámadok, megelőzlek titeket G a l i l e á b a " . 6 ) Éz Ígéretek oly világosan jelzik Krisztus jövendő feltámadását, h o g y róla senki sem kételkedhetett, a ki csak
a z o k n a k tudomására jutott, s a n n a k jeléül, h o g y J é zus ellenei is, a kik pedig nem r i t k á n szavainak s
tetteinek más értelmet szoktak tulajdonítani, a
K r i s z t u s által jósolt feltámadást valódi értelemben
vették, ama k í v á n a l m u k szolgálhat, melyet Pilátus
előtt jelentének ki, mondván : „ U r a m megemlékezt ü n k , h o g y ama csábitó még életében m o n d o t t a :
h a r m a d n a p múlva feltámadok. H a g y d meg tehát,
h o g y őrizzék a sirt h a r m a d n a p i g , netalán eljőjenek
tanitványai, és ellopják őt, és azt m o n d j á k a köznépnek : feltámadott halottaiból ! és az utóbbi tévedés roszabb lesz az elsőnél". 7 ) I l y k ö r ü l m é n y e k
közt J é z u s barátai s ellenei e g y i r á n t h a l á l a u t á n
ama 3 napra, h o g y igen ügyeltek, kétségtelen ; s
a m a g y a k r a n megjövendölt esemény beteljesedése
v a g y elmulasztása Krisztust v a g y mint isteni követet v a g y csalót bizonyitandotta elannyira, h o g y
nem csak elleneinek, hanem b a r á t a i n a k is el kellett
tőle fordulniok. ha az annyiszor ismételt igéi-et be
nem teljesül ; mert a k i egyszer hazudik, mint tanitó
többi szavaira nézve is g y a n ú s s á teszi magát. E
csuda fontossága tehát J é z u s isteni küldetése bebi3

) Mát. 26. 61 ; 27, 40. — 4) Mát. 19, 39. — 5) Mát.
20, 19. — 6) Márk. 14, 28. — 7) Mát. 27, 63.
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zonyitására kétségtelen ; erre alapítja az apostol is hártya megsértésének, mely körülményből Eschena kereszténység isteni eredetét, midőn igy szól : bach, Grruber s más jeles orvosok állítása szerint,
„Ha Krisztus fel nem támadt, akkor hiábavaló a ha talán Krisztus még egészen meg nem halt volna
mi prédikálásunk, hiábavaló a ti bitetek". 8) Ez a is, a halál bizonyosan bekövetkezendett ; az orvosok
feltámadás U r u n k győzelme ellenei felett, fényes jól tudják, hogy a szivébe vert lándzsa, mely a legpecsétje isteni hatalmának, előképe s záloga a mi fel- bensőbb vérereket is felszagatta, ha csakugyan az
támadásunknak, megdicsőittetésünknek Ha Jézuson élet valamely kis szikrája testében fennmaradhaa halál hatalma, mely a bűn büntetése, erőt vesz, a tott volna, azt is végkép kioltotta. A történetíró, ki
btint és halált le nem győzte volna, nem lenne a mi mint szemtanú Jézus végküzdelmét ily körülmémegváltónk, s halála nem lenne engesztelő áldozat nyesen feljegyzé, tudósitásához azon égyszerii s az
érettünk a melytől először ő reá, azután mindnyá- igazság minden ismérveit magukon viselő szavakat
junkra élet származott ; szóval : a feltámadás ténye függeszté: „és a ki látta azt, bizonyságot tesz erről,
dőltével dől a kereszténység is. Ily nagy horderejű és igaz az ő bizonysága. Es ő tudja, hogy igazat
15
levén a kereszténységre, s igy az egész emberiségre mond, hogy ti is higyjétek". ) Bizonyítja Jézus
is Krisztás feltámadása ; s minthogy a kereszténység valóságos halálát testének a keresztről levétele s
ellenei épen e miatt ostromolják, valamint kezdettől eltemetése; azok, a kik a szeretet ez utolsó művét
fogva ostromolták annak igazságát, annál tüzete- tanusiták a szent test i r á n t : Jézus anyja, arimasebbenfogjuk vizsgálni s bebizonyítani,s a tudomány thiai József s a nők bizonyosan szemmel is kisérték
védveivel körülfogni, bármely oldalról származható a még netalán csillámló életszikrát, hiszen az a n y a
csak nehezen s későn szokta egyszülött fia halálát
megtámadások ellen,
Krisztus feltámadásának igazsága három, józa- elhinni ; azok el nem temették volna, ha csak legnul semmikép sem tagadható tényből világosan kö- csekélyebb jelét is sejtheték benne az életnek. Bivetkezik : mert : Krisztus 1-ör, valóságosan meghalt ; zonyítják ezt a megfeszítés körülményei, az ezt
2-or, lelketlen teste a sirba tétetett; 3-or, három nap megelőző testi lelki gyötrelmek, szenvedések; valamúlva abban nem volt feltalálható, a mi csak di- mint ellenei vak dühe, a kik oly soká s oly vágygyal szomjúhoztak vére után, hogy csak mint tetecsőséges feltámadásában lelheti magyarázatát.
A) H o g y Krisztus valóban meghalt, nem csak met adják őt vissza, azt, ki nekik kiszolgáltatott
tetszhalálba volt merülve, hanem szent lelke testé- áldozatra. Ezek mindannyian meg voltak győződve
től elvált, mind a négy evangelista határozott sza- halála felől, e természet maga és felindult, midőn
vakkal bizonyítja : „Jézus pedig ismét n a g y szóval utoljára felkiáltott: a föld reszketett, a templom
kiáltván kiadá lelkét", mondja Máté; 9 ) M á r k : „Jé- kárpitja megrepedt, a kősziklák meghasadtak, a sizus pedig nagy szózatot adván, kiadta lelkét", 10) rok megnyíltak, a nap elsötétült.Ugyanekkor E g y p ismét L u k á c s : „Es azt mondván, kiadta lelkét" ; 1! ) tomban egy természetvizsgáló a rendkívüli tünevégre J á n o s : „Lehajtván fejét, kiadá lelkét". 1 2 ) mény lattára igy kiáltott fel : „Vagy a természet
U g y a n e z t tanúsítják a vizsgálatra kiküldött kato- ura szenved most, vagy a világ rendszere felbomnák, hogy a felfeszitettek lábszárait megtörjék, s a lik" ! Rómában szintén észlelték s feljegyezték a
mely Ázsia
kereszten még élve függő két lator szárai megtö- természet rendkívüli megrázkódását,
17
rettek, de nem Jézuséi, mert holtnak találták. 13) több városait romba döntötte. ) Sem a zsidók, sem
Ehhez járul a hivatalos vizsgálat, melyet Pilátus a pogányok soha sem vonták kétségbe azt, hogy
Jézus valósággal megtörtént halála felett tartatott a Jézus a kereszten valóban meghalt, már pedig a
százados által, kitől megtudván, hogy csakugyan zsidók csak jobban megítélhették azt, hogy Kriszmeghalt, testét arimathiai Józsefnek engedé át, tus holtan vétetett le a keresztről s temettetett el,
hogy eltemethesse. u ) Végre Jézus valóságos halá- mint korunk észhősei.
lát kétségen kivül helyezi az, hogy egy katona
lándzsájával felnyitja oldalát, s e lándzsa okozta
sebből vér és viz folyt ki, csalhatlan jeléül a szivet
körtilövedző s magában kis mennyiségű vizet rejtő
®) Kor. I, 15,14. — 9) Mát. 27, 50. — 10) Márk 15, 37.
— ) Luk. 23,46. — 12) Ján. 19, 30.— 13) Ján. 19, 32—33.
— H) Mát. 15, 44—45.
n

B) Arimathiai József a Pilátus által átengedett
holt testet betakarva tiszta gyolcsba, saját uj sirba
tevé, melyet a kősziklában vágott vala, 18 ) és a melybe
még senki sem tétetett, 19) és nagy követ hengerite
a sir ajtajára, és elméne. 20) Azután pedig: „Másnap
15

) Ján.19,35.— 14 )Arcop.Dén.7.1.Colyc.— 17) Eus.chron.
33. — I8 ) Mát.27,59—60. — 19) Luk.23,53, — 20) Mát. 27, 60.
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egybegyülének a papi fejedelmek és farizeusok Pilátushoz
mondván ; Uram ! megemlékeztünk, hogy ama csábitó még
életében mondotta : Harmadnap múlva feltámadok. Hagyd
meg tehát, hogy őrizzék a sirt harmadnapig, netalán eljöjenek tanitványai, és ellopják öt, és azt mondják a köznépnek : feltámadott halottaiból ! — Mondá nekik Pilátus : Van
örségtek, menjetek, őrizzétek, amint tudjátok. Azok pedig
elmenven megerősiték a sirt őrökkel, megpecsételvén a követ". 2l ) A papi fejedelmek s farizeusok csak nem követtek
el oly oktalanságot, hogy ezt a nélkül teszik, hogy tudnák,
miszerint Krisztus teste a sirban van; vagy legalább, hogy
azután tagadhassák a feltámadást, megváltották volna ebbeli
mulasztásukat, hogy t. i. a sirt nem nézték meg a megpecsételés előtt: váljon nem üres-e m á r ? amiről azonban szó
sincs. Hogy tehát még más nap Krisztus teste a sirban volt,
kétségtelen; a tudósitó minden szavának értelme határozott,
nyomatékteljes, semmi szóvirág, ismétlés nem jő elő benne,
az egész egyszerű, igazságra mutató, ment minden kétértelműségtől. Ugy látszik, Isten előre akarta e tény ellen keletkezhető minden nehézséget s kifogást eltávolitani. A zsidók, mint Üdvözítőnk eugesztelhetlen ellenei, valamint mitsem hagytak kiséretlenül tanításának befolyása megakadályoztathatására : ugy az előre megjövendölt feltámadás következtében netalán megkisérlendő test-ellopás minden, még
az alig gondolható s lehetséges módja meghiúsításáról is
gondoskodtak; őröket állítottak a sziklasír ajtajához félvén,
nehogy a félénk tanitványok, eljővén, a testet ellopják, s elhitessék a néppel, hogy feltámadott. Ezen szerintök rettentő tény megakadályozására minden meg volt téve, s
mégis mi történt?
C) A nehéz kővel erősített s katonák által őrizett sir
megnyilt s az Ur teste harmadnapra nem találtatott benne ;
ez tagadhatlan tény, melynek számtalan hitelt érdemlő t a núi vannak. A szent asszonyok nem találták a sirban a testet, hanem az angyalt, aki Krisztusról mondá nekik : „Feltámadt, nincs itt". 22 ) Azután Péter és János apostolok a sirhoz jővén, nem találták a testet, hanem csak a lepedőket,
melyekbe Krisztus teste volt takarva, s a kendő, mely fején
volt.23) A sirőrök is megijedve a földrengéstől a városba jöttek és megjelenték a papi fejedelmeknek mind, a mik történtek. Ezek pedig egybegyűlvén a vénekkel és tanácsot
tartván, sok pénzt adának a katonáknak mondván : „Mondjátok, hogy az ő tanitványai éjjel eljöttek és ellopták őt, mikor aludtatok". 24 ) Tehát Krisztus legnagyobb ellenei tanúi,
hogy teste harmadnap múlva nem volt a sirban, különben
azt kivéve onnét, megmutatták volna s a feltámadást hirdető
apostolokat megczáfolandották, s nem kénytelenittettek volna
képtelen hazugsághoz folyamodni s annak megerősítésére
alvó tanukat használni.
Krisztus Urunk teste a sírból csakis dicsőséges feltámadása által tűnhetett el. Voltak ugyan oly ellenek is, kik
állították, hogy Krisztus testét esetleg a földrengés által támadt földnyilás nyelte el ; de ez képtelen, minden alapot nélkülöző vélemény, mert ez esetben ennek némi jelének kellendett lennie a sírboltban annálinkább, mert az sziklába
volt vágva, a mire, ha csakugyan igy volt, Krisztus ellenei
2
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hivatkozhattak volna, nem szorulva a pénz általi megvesztegetésre. De feltéve, bár meg nem engedve, hogy csakugyan
lehetséges volt Krisztus testének ilyetén eltűnése, meg kellene engedni azt is, hogy a lepedők- s kendőknek, melyekbe
a test volt takarva, szintén vele együtt el kellett volna nyeletniök, holott azt olvassuk : „Eljutva pedig oda Simon P é ter is követé őt — Jánost — és beméne a sirba és látá letéve a lepedőket és a kendőt, mely az ő fején volt, nem a
lepedőkkel téve, hanem külön egy helyen összehajtva". 25 )
Mások szerint ellopták a sz. testet, azért nem volt található.
De ugyan, kik tehették volna ezt ? A tanitványok, az őrök,
vagy a zsidók ? Már, hogy az utóbbiak azt nem totték, ugyhiszem józan eszű meg fogja engedni; mert miért, minő érdekből tették volna ezt? hiszen épen ennek megakadályozására kértek Pilátustól őrizetet, nehogy a Krisztus által megjövendölt harmadnap előtt titkon elvigyék a testet. Igy tehát csak az apostolok, s tanítványokról lehetne szó ; azonban mielőtt azon legyőzhetlen akadályokról szólanék, melyekkel ez esetben találkozandottak az erre vállalkozók,
ezt mondom, hogy e gondolatra még csak nem is jöhettek.
Mert vagy hitték, hogy Jézus harmadnap múlva csakugyan
feltámad ; vagy legalább kételkedtek í-óla. Ha hitték, hogy
a jóslat szerint feltámad, nem volt okuk magukat hasztalanul kitenni a nyilvános veszélynek. Akkor kötelmökben
álla, teljesen megnyugodva tanitójok hatalmán bevárni a
harmadnapot, melyen őt feltámadva, bizonyosan látandják.
Ha nem hitték a feltámadás lehetőségét, gondolhatták, hogy
általa megcsalattak, ekkor feltámadásáról szóló Ígéreteivel
egyszermind minden egyéb ígéreteit meghiúsulni láták ; vállataik sikeréről, melyekhez a legforóbb reménynyel ragaszkodtak, keserű érzetek közt le kelle mondaniok. E
helyzetökben pedig ama sajátságos nyiltszivüségöknél fogva,
melynek többször adák tanujeleit, nem volt mást tenniök,
mint vagy kikerülni a zsidók tekintetét, vagy ama csalárdságot, melyet ők is elismertek, sőt benne, habár ártatlanul
is részt vettek, elismerni. Ha pedig kétkedőnek, ugyanazon
nyiltszivüség s félénkség azt sugallta volna, hogy annak
megtudása végett : váljon mily részen van az igazság és
hatalom, három napig elrejtőzve legyenek. A három eset
egyikében sem vetemedhettek volna ama gondolatra, hogy
ellopják a holt testet.
(Folyt, köv.)

A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma.
(Folytatás.)

1803. Buda. Isten parancsolatjának Hirdetője, Hazánknak első királya sz. I. Igy szólott a dicső fejedelemnek
tiszteletére ünnepnapján a budai udv. templomban, hol sz.
jobbja tiszteltetik Szemes Imre, a kegyes iskolák szerzetes
rendjeken levő áldozópap és tanitó. Pesten, Trattner Mátyás
betűivel. 1803. 35. lap. Jelige: Én pedig királylyá rendeltettem tőle, az ő paranctsolattját hirdetvén. (2. Zsolt. 6. v.)
Midőn a királyok sziveik Isten kezében vannak, ugy rendeli el őket, mint jeles eszközöket hatalmának tsudáltatására. Láttuk miként hirdette példás életének jeles erkölcseinek hatalmas erejök által.
1804. Bécs. Szent István első apostoli m. király ; Isten
és embereknél szerelmes. Előadatott Nedeczei Nedeezhj Ká25
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roly, Egressy Boldogasszony Apát ura, Veszprémi kanonok,
Zala Várm. főesperes, táblabíró által. Bécsben a kap. t.
Kisasz. b. 19. napján. Bécsben, Haykul 1804. 23 lap. Jelige : Szerelmes volt az Istennél és embereknél Moyses.
(Eccl. 54. 1.)
1805. Bécs. Balogh Sándor, Sz. Istv. magy. első k i r á lyának dicsérete, mondotta Bécsben T T . PP. kapuczinusok
templomában 1805. eszt. kisasszonybó 25-ik napján Balogli
Sándor, Komárom fölötti Boldogs. Szűz Mária monostori
apát ur, sz. Albert püsp. és mártírról neveztetett győri prépost és kanonok. Bécs, Haykul Antalnál. 23 lap.
1806. Bécs. A szentségnek és tiszteletnek arany koronájával megdicsőíttetett fejedelem. Igy adta elő szent István királyt galánthai gróf Eszterházy László, Koppán monostori apát ur pécsi kanonok. Midőn Bécsben 1806. esztendőben ezen sz. királynak napja a magyarok fő és egyéb
rendeitől jeles ajtatossággal megületett. Bécs. 1806. Haykul
József. Nyolcz. 36 lap. Eccl. 45. 14. kiindulva bizonyitja,
hogy szent István nagy szent és nagy király volt.
1807. Bécs. A népét mennyei és földi boldogságra vezérlő dicső fejedelem. Igy adta elő M. 0 . első királyát, Majcr
Ferencz győri kanonok, Posega vármegyének táblabírája.
Bécs, Haykul. 38 lap. Jelige 1. m. Gira. Azért is ezen két
fő dolognak bővebb ki fejtegetésekre fordítom beszédemot, és
azt mondom : azon iparkodott sz. István, hogy népeit jó keresztényekké tehesse ; legyünk tehát jó Keresztények : azon
fáradott első királyunk, hogy az alatta valókat bölcs törvények és rendelések által boldogíthassa, legyünk tehát jó
Polgárok és hív hazafiak. íme K. M. summásan az, a mit
bővebben megmagyarázni szándékozok.
1808. Bécs. Szent Istvánnak e. m. királynak ünnepe a
nemzeti hálaadatosságra s a nemzeti könyörgésre gerjesztő
ünnep. E könyörül-állásokra'alkalmaztatólag előadta Bécsben Jordánszky Elek pozsonyi kanonok az istenes tudományok doktora s volt közönséges tanítója. Pozsony, Belnay.
62 lap. A szent király tetteit bő hittani és történeti jegyzetekkel kiséri, hálára és könyörgésre int; egyike a legtudományosabb beszédeknek. A 43. lapon közli szent István intelmeit Imre fiához magyarul egészen és megszivlelésül
ajánlja.
1810. Buda. Beszéd, melyet szent István kir. napjára
s az ennek dicsőséges jobb kezéhez megujult jeles ünneplés
alkalmatosságára készített és a budai főtemplomban elmondott Döme Károly izsai plébános. Budán a kir. Universitás
betűivel. 22 lap. Jelige 1. m. Az Ur jobbja erőt cselekedett:
az Ur jobbja felmagasztalt engem. (117. Zs. v. 16.) A mit a
ker. próféta éneklett az Isten jobbjáról, azt mondhatja k i r á lyunk, mert általa is tett erőt az Ur. Ha kívánságommal
együtt járhatna tehetségem, tiszteletünk a szent iránt a legfőbb pontra tetőzödnék. De ha az ünnephez szabott várakozást meg nem elégítheti a gyenge beszéd, előre bocsánatot,
mig pedig folyni fog, kedvező tűrést kérek. I. Rész. Megdicsőíttetett mivel fáradhatatlan volt jót tenni, a mig élt;
I I . Rész. Hatalmas jót tenni még most is, mivel megdicsőittetett.
1810. Buda. Szent Istvánnak M. O. első királyának
és apostolának dicsérete, melyet Bécsben a kap. t. hirdetett
Kopácsy József, somogy sz. Jakabi apátur, veszprémi kano-

nok és szálai Fő-Esperes. Bécsben. Pichler Antal betűivel
22 lap. Jelige 1. m. Kereskedjetek mig megjövök. (Luk. 19.)
Az evangy. nemes ember szerelmes Idvezitőnket képezi. Kiosztá adományait különféle mértékben azt kivánva mindenkitől, hogy a vett adományt el ne henyélje. Dicsőült k i rályunknak az isteni gondviselés egyéb girák közt a királyi
hatalmat adá kereskedésre. Ezen sikamló girával ugy k e reskedék szent királyunk, hogy méltó lett hallani : örülj
stb. ; önnön magán uralkodók, erről először ; népét boldogította, erről másodszor szóllok.
1811. Budán. Szabó Pál tardoskeddi plébános. Budán,
Universitás betűivel 19 lap. Kis fametszet a végén, a jobb
kézt ábrázolva. Jelige: Isájas 58. 11. Szent jobbja int Istennek 1) és 2) királyunknak hivségére.
1811. Bécsben. Mészáros József váli plébános. Bécs,
Pichler. 30 lap. Gira. Szent István a magyar nemzet lelki
üdvösségét megszerezte, és másodszor : polgári állapotját boldogította.
1812. Bécs. Gróf Nádasdy Ferencz Drégelypalánki
plébános. Bécs, Pichler. 15 lap. Az igazakhoz illik a dicséret. (32, Zs. 1.) Személyes érdemeit dicsérem, s a hazafit
arra ébresztem, hogy a mi dicséretest azokban talált, azt
követni igyekezzék.
1813. Bécs. Sághy János császári plébános. Komárom.
23 lap. Gira, Apostol: győzedelmeskedik a hit királyi h a talma által; Király győzelmes a szent hit által.
1814. Budán. Kováts Antal veszprémi kanonok és palotai plébános. Buda, Universitás. 22 lap. Dicsérjük a dicsős.
férfiakat. Jes. Sir. 44 lap. Fénylet erkölcsével és hatalmával.
1814. Bécs. Kaprossy János pázmányintézeti tanulásra
ügyelő pap. Bécs, Pichler. 28 lap. Szolga: (Luk. 17.19.) Sz.
I. tett a hitre legfontosabb érdemeket, a hit ezen munkát
jutalom nélkül nem hagyta.
181b. Bécs. Kaprossy (lillman)
János pázmaneumi
lelkiatya. Bécs, Haykul. 32 lap. Egy nemes ember stb. (Luk.
19. 12.) Az állam és vallás iránti kötelességeket hirdeti, alapul véve a szent király intézkedéseit. Jegyzetei közt egy
gyöngygyei kirakott erszény ábrása látható, mely a bécsi
kincstárban őriztetik, mint sz. István ereklyéje.
1816. Bécs. Róka Imre, szombathelyi papnöveldei t a nár. Bécs, Pichler. 23 lap. Szolga. Apostoli országát a religióra építette; apostoli buzgósága irántai tiszteletre iudit. A
ker. vallás magasztalása.
1817. Bécs. Feltinger István, mihályi plébános a győri
megyében. Bécs, Pichler (csonka példányom csak a 16-dik
lapig terjed.) Jelige: (Sirák. 47. 14. v.) Nagy voltának tündöklése a Religióra, melyből kisugárlott tér vissza.
1818. Bécs. Szaniszló Ferencz, a bécsi áldozó papok
intézetének egyik tagja. Bécs, Pichler. 30 lap. U j parancsolatot adok nektek. (Ján. 13. 34.) A ker. Religio fejti fel előttünk a hazafiúság igaz tulajdonát s ő boldogítja a hazát a
polgárság ker.hazafiusága által. (Ugyanettől : 1833.„Egyházi
beszéd az emberi nemzet világosságáról és boldogságáról".)
1818. Buda. Nádasdy Tersztyánszky Imre, kecskeméthi plébános. Pest, Trattner. 22. lap. Mit adhatunk e szent
férfinak? (Tóbiás 12.1.) Mit cselekedett érettünk ? Ezt megértvén, mintegy kézen fogva fogunk vezettetni annak ismeretére, a mit mi viszontag iránta véghez vinni tartozunk.
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1819. Bécs. Vörös József., Vásárut mezőváros plébánosa, csallóközi esperes. Bécs. 40 lap. Mint a vizek oszlása,
ugy a király szive, az ur kezében van. (Péld. 21. 1.) Volt
kegyes és atyai szive népéhez, volt mértékletes szive magához, volt engedelmes buzgó szive az Istenhez.
1820. Bécs. Majer József, sz.-fejérvári plébános. Bécs,
Pichler. 22 lap. Szolga. Szent királyunk népéhez való jóakaratjának maradandó zálogát hagyta, mert az egyház
most is nevelője az emberiségnek, oskolája az igaz hazafiságnak.
1821. Buda. Majer József, sz.-fejérvári plébános az
isteni tud. doktora. Esztergom, Beimel. 29 lap. Az igaz a
hitből él. (Rom. 1. 17.) Sz. I. érdemei az ö eleven hitének
gyümölcsei, azok is, melyek őt dicsövé, azok is, melyek nemzetét adósára tették.
1821. Bécs. Horváth András, téthi pleb. a győri megyében. Bécs, Pichler. 36 lap. Kereskedjetek mig megjövök.
(Luk. 19. 3.) A mennyei és földi boldogságnak, a nemzeti
erősségnek talpkövét a hazába ő tette le. Amannak a ker.
religio behozatala, emennek a törvényes királyi méltóság
beállítására.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest s november 8. A v a l l á s t a l a n s á g t ö r v é n y e s í t é s e . Nagy szót, de egyúttal nagy igazságot is irtunk le levelünk czimében ; ma csakugyan oly időben élünk,
midőn nem a vallás vétetik fel a törvénykönyvbe, midőn a
törvények nem a vallás védelmére hozatnak, hanem összes
modern intézményeinkkel egyezőleg oly törvények alkottatnak, melyek szervezik, védelem és pártfogásba veszik a
vallástalanságot, s a helyett, hogy a szenvedélyek megzabolására lennének irányozva, azokat még jobban felszabadítják ; midőn oly törvények alkottatnak, melyek mintegy
egyenes felhívást látszanak intézni az érzékiségben elsülyedt világhoz; élvezz ember, íme felszabadítunk, hogy mit
eddig titokban követtél el, azt most a törvény védpaizsa
alatt végezhesd ! Ha hitetlen voltál eddig titokban és
egyedül, gyakorold ozt most nyíltan és szervezett társaságban ; ha ágyasságban éltél eddig, bujdosva a becsületes emberek szemei elöl, lépj ki most nyíltan a napvilágra, a törvény védelme részedre biztosítva van, ez igy is becsületesnek ismer el !
Ez korunk jellem- vagyis inkább jellemtelen vonása,
és mi szegény magyar nemzet, üldözve a szabadkőművesség
uralkodó szellemétől, nem maradhatunk el a külföldön már
eddig is üdvtelennek bizonyult intézményektől; nem tanulunk másoktól, hanem saját kárunkon kell tanulnunk, mintha volna még valami koczkáztatni valónk. Pedig ugy látszik, hogy vannak még, kik e hitben élnek, mert különben
alig feltehető, mikép kerülhetett volnaafusionált párt clubbjáuak asztalára az a kettős törvényjavaslat, melynek egyike
a nazarénusok egyházközséggé alakításával, másika a polgári házasság behozatalával foglalkozik, ez alkalommal
rendelkezve a polgári hivatalnokok által vezetendő anyakönyvről is. E törvényjavaslatokról mondjuk mi, hogy ezek
a vallástalanság törvényesítése.
Nem fekszik ugyan még egyik törvényjavaslat sem
egész terjedelmében előttünk, de elég tudni létezésüket, hogy

felettük kimondjuk kárhoztató ítéletünket. Mit akar 1-ör is
az a törvényjavaslat a nazarénusok egyházközséggé alakításával akkor, mikor más vallási testületnek jogosult kívánsága, az államtól függetlenekké tétele, hogy igy a vallásosságot annál jobban terjeszthesse, figyelemre sem méltattatik? mit akar ez a törvény ma, midőn a nemzet úgyis anynyira szét van szakadva vallási tekintetben, mint egy más
nemzet sem, ami pedig mindenkor hátrányos a nemzet erkölcsiségére ? mit akar ez a törvényjavaslat ma, midőn épen
avval kellene foglalkozni, mikép lehetne mielőbb gátot vetni
az ijesztő módon terjedő vallástilanság és hitetlenségnek ?
Mi az a nazarenus secta ? egy esztelen emberekből álló conglomeratum, kiket haszonleső emberek saját érdekükben
kizsákmányolnak, miután őket hitüktől megfosztották és
babonáknak dobták áldozatul, és ma a helyett, hogy e szegény nép felvilágosittatnék arról, mily téves utakon jár, és
igy a hitetlenség szülte babonának gát vettetnék, oly törvényjavaslat készíttetett, mely arra van hivatva, hogy ily
hitetlen és babonás testület még szervezze magát, hogy
annál könnyebben tévútra vezettessenek mások is. Mi ugyan
a kath. népet nem féltjük, mert meg vagyunk győződve, hogy
lelkipásztoraik gondosan örködnek a rájuk bizott nyáj felett
és a népet is sokkal erősebbnek hiszszük hitében, hogy sem
egyes kalandorok által egy könnyen tévútra vezethető
lenne; de az általános vallásosság szempontjából semmiképen nem helyeselhetjük, hogy ily secta törvényesen elismertessék, melyről bátran feltehető, hogyha törvényesen el nem
ismertetnék, önmagától semmisülne meg, míg igy a törvény
paizsa alatt szervezkedve, megerősödik és századokig pusztíthat a különben vallásos elem közt. Különben e törvényjavaslat tárgyalásakor majd kitűnik, mennyit érnek honatyáink.
A másik, mit a vallástalauság törvényesítése alatt
értettünk, az a szerencsétlen törvényjavaslat, mely a polgári házasság nevezete alatt a concubinatust van hivatva
terjeszteni, ami az egyház tanával, ami a keresztény erkölcscsel ellentétben van. Vagy kérdjük, mi mást akar elérni a
polgári házasságról szóló törvényjavaslat azon rendelkezése,
mely a ,Napló' értesülése szerint, megengedi a házasság kötését a polgári hivatalnok előtt azon esetben, ha vagy zsidó
akar kereszténynyel házasságra lépni, vagy keresztény kereszténynyel oly esetben, midőn az egyház ily egybekelésre
felmentvényt nem ad? mondjuk, mi mást akar elérni e rendelkezés, m'nt ezt, hogy vessétek meg az egyház tanítását,
én állam titeket igy is hites felekül ismerlek el ? egyenes,
habár törvénytelen felszabadítása ez a lelkismereteknek a
keresztény tan alól, melyet az emberiség a kereszténység
első korszakától kezdve mindazon időig hitt, mig csak a modern állam az Isten elleni harczot megkezdve, teljhatalommal
nem ruházta fel magát rendelkezni a természetfeletti dolgokban is, illetőleg azokat megvetni. Pedig ha egyáltalában bün,
megingatni az alapot, melyen eddig keresztény társadalmunk
nyugodott, kétszeresen büntetendő az ma, midőn márkézzelfoghatólag lehet tapasztalni, hogy hova jutott az emberiség
oly államokban, melyek a ker. házasságot önmaguktól elvetették. Valóban nagy felelősség nyugszik azok vállain, kik
ily törvényjavaslatot készítettek, kik azt elfogadni fogják,
még az emberek előtt is, dé itt még, kivált napjainkban, mi-
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dön a felelősség fictiónak látszik, meglehetősen nyugodtak
lehetnek, azonban, hogy mikép fogják elviselhetni a felelősség súlyát Isten előtt, ez már más kérdés, mert ott nem modern szempontból szokták megítélni a dolgokat! Hanem lássák kik teszik, mi már százezerszer intéztük hozzájuk
figyelmeztetésünket.
Emlékezzünk még meg egy törvényjavaslatról ez alkalommal röviden, majd lesz még időnk, hogy bővebben is
hozzászóljunk, t. i. a középtanodai törvényjavaslathoz. Nem
tudjuk, történt-e e törvényjavaslaton valami változtatás azon
memorandum értelmében, melyet a nm. püspöki kar a nm.
vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz a maga idején felterjesztett ; de ha nem történt, a mi valószinü, ugy el lehetünk
rá készülve, hogy rövid időn kath. kőzéptanodáink épen
ugy el lesznek közösitve, mint elközösittettek számtalan
elemi iskoláink és igy evvel is egy uj csapás fog méretni ismét a vallásosságra oly mértékben, hogy a jövőre csak borzalommal vagyunk képesek, még csak gondolni is. Ha ez
csakugyan tervben van, ugy a hatalmas fusionált párt ezt
ki is fogja vinni, azonban becsületbeli kötelességük lesz ugy
vallásos, mint hazafiúi szempontból e tervről az álczát lerántani azon kath. papoknak, kik mint képviselők az országházban ülnek. Erre figyelmeztetjük őket, ezt követeljük tőlük, hogy lássa és tudja meg legalább az utóvilág, hogy
kath. papok voltak azok, kik az iskolákban a vallásosság
és igy a haza fentartásán működtek azon destructiv irány
ellen, mely a hazát végsülyedésbe döntötte ; mondjuk bevárjuk-e figyelmeztetés teljesítését, mert akkor legalább nem
kell felvetnünk e helyen magunknak megfejtés végett e
kérdést : miért is ülnek az országházban kath. papok is ? . . .
Németalföld.
Akatholikus egyházvagyont
is érinti azon törvényjavaslat, melyet a kormány legújabban a népképviselet elé terjesztett, s mely, mig általában
az állam és egyház közti viszony rendezésével foglalkozik,
tüzetesen a különféle felekezetek egyházi vagyona felett is
határoz.
A törvényjavaslat nagyjában elég jóakaratot tanusit
a kath. egyház iránt. Távol attól, hogy porosz, bajor vagy
akár osztrák-magyar példa szerint alaptalan bizalmatlanságot, vagy épenséggel szűkkeblű ellenségeskedést mutatna a
katholicismussal szemben, ellenkezőleg ugy látszik, mintha
a kormány e törvényjavaslattal a katholikusok emancipatióját betetőzni kivánuá, mint ezt a javaslat okadatolásának e kővetkező részlete mutatja: „Az állam nem fog többé
az egyházi vagyon kezelésével foglalkozni, s egyáltalában
semmi tekintetben sem az egyházi ügyek- s kérdésekbe
avatkozni; szóval: az itt beterjesztett törvényjavaslatnak
czélja az egyházi testületek nagyobb függetlenségének kieszközlése".
A tvjavaslatnak egyes határozatai tökéletesen igazolják az itt mondottakat. Mig ugyanis a belga katholikus kormány azt tartja, hogy az egyházvagyonnak azon bureaucraticus kezelése, mely ott egy 1809-ben Napoleon által
hozott törvény alapján még manap is dívik, még nem eléggé
nehézkes, amiért is azt épen most még nyomasztóbbá készül
tenni az egyházra nézve, — addig a németalföldi kormány
ugyanezen — a maga idején ezen országra is kiható törvénynek még utolsó maradványait is eltörli. Az ennek he-

lyébe lépendő uj törvény szerint minden egyházközségnek
vagyona a községi egyháztanács által kezeltetik, melyet az
illető egyházi hatóságok tetszésök szerint szervezhetnek,
mig az állam a jogi személy szabadalmaival ruházza fel őket.
A katholicismus Németalföldön az utóbbi évtized alatt
nagyszerű haladást tett. Midőn a maga idején a katholikusoknak polgári egyenjogositása jutott szóba, találkozott az
ottani protestánsok közt is szélső párt, mely a tömeget a
,papismus' ellen fellázítani iparkodott; s fájdalom, meg kell
vallani, hogy törekvéseit, mint ezt a protestáns szellemben
nevelt, azaz butított s fanatizált nép közt másként nem is lehetett várni, meglehetős siker követte. De amióta IX. Pius a
németalföldi katholikus hierarchiát állitá helyre, s a katholikusok mindinkább a nyilvános életbe kilépni kezdtek, számos, eddig ellenök táplált előítélet eloszlott, mint a köd a
napsugár előtt! Belgiumban is nagyjában jól állanak a katholikusok, főleg mióta az utolsó liberális kormány megbukott, mindazonáltal talán sehol sem találni a liberálisokban
annyi vakdühös gyűlöletet a katholicismus ellen, mely minden előforduló alkalommal szóval s tettel is nyilvánul, mint
ismét Belgiumban. Ilyes valami Németalföldön nem fordul
elő, még az itteni műveltebb protestánsok sem tennének ilyeneket, mint minők Belgiumban nem ritkán történnek. Ez
szerencséje országunknak, hogy a nép józanabb rétegei
nem kevésbbé, mint a kormány át vannak hatva azon meggyőződéstől, hogy a felekezetközi béke a haza jóllétének
alapköve.
Brazília.
Az e g y h á z i v i s z á l y o k t ö r t é n e t é h e z . (Vége.) Ezen testvérületek úgyszólván nagyhatalmat képeznek a brazíliai egyházban; régiségök, egyházi s
állami elismerés s támogatás a legtöbbet közülök már a
mult századokban oly befolyásossá tették, hogy nem ritkán
még a püspökök is meghajoltak elöttök. Nem ritkaság, hogy
püspökök, helynökök s kanonokok tartoznak ily testvérületekhez, kápláni állomásokat foglalnak el mellettök, s igy
a világi elnöknek rendelkezése alá bocsátják magokat. Ez
még nem lenne a legnagyobb baj, ha e társulatoknak aránytalan gazdagvolta már régóta mind azon visszaéléseket ne
vonta volna maga után, melyek hasonló körülmények közt
máshol is mutatkozni szoktak, s melyeknek összlete abban
áll, hogy a társulati tagság merő speculatio, s a társulatoknak tisztviselői mindannyi nyerészkedők, kik a testület pénzét tőzsdei s kereskedelmi müveletekre forditván, ekként
meggazdagodnak, s hogy ezt annál zavartalanabbul tehessék, barátait s rokonait is részesitik a konczban sat. s a t . . . .
mi mind, hozzájárulván azon teljes függetlenség az egyházi hatóságtól, melyet e társulatok az idők folytában részint kivivtak magoknak, részint bitoroltak, a braziliai egyház valóságos rákfenéjévé teszi azokat. Folytonos surlodások a lelkészkedő papsággal, kicsinykedő féltékenység az
egyes társulatok közt, mely nyilvános körmeneteknél nem
ritkán tettlegességekké fajul; magok ezen körmenetek, melyeket a társulatok saját tetszésök szerint rendeznek, s melyek gyakran inkább farsangi jelenetekhez hasonlítanak,
mint ,vallási' ténykedésekhez, s a fentemiitett tisztátalan
mellékszándéklatoknak nagyonis előtérbe todulása, — ezek
azok, miket e testvérületeknek elfajulása maga után vont,
s mik a braziliai egyház viszonyait, legalább ez oldalról
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annál kedvezőtlenebb színben matatják, minthogy — és
ez a legfőbb baj : — a páholy legtöbb helyütt mindenható,
még e testvérületekban is, melyeknek anyagi s szellemi ve •
zetését magához ragadni tudta.
Természetes, hogy mind e bajok csak lassankint s
nem mindenütt egyszerre fejlődtek és mutatkoztak. Innen
van, hogy régebben a főpapok hallgattak, későbben gyengédebb eszközök segítségével ramélhettek czélt érni, mig
végre csak legújabban azon erélylyel szólaltak s léptek fel,
mely az aztán kitört súlyos viszályt raaga után vonta. Két
Rómában képzett főpap, Vital de Oliveira pernambucoi s
Macedo Costra parai püspök uraké a kezdeményezés érdeme. Gyökerén támadták meg a bajt, s az ekként elfajult
testvérületek templomait egyszerűen interdictum aláhelyezték, mi által azoknak működését hathatósan megbéniták.
A többi püspök ur annyiban követte e két bátor hivataltársának példáját, hogy a Braziliában igen számos s 1868 óta
törvényesen is elismert szabadkőművesség ellen irányuló
pápai rendeleteket tették közé, mi szintén nagy csapás e
testvérületek ellen, melyek, mint fentebb mondók, már jó
nagy részt szabadkőművesekből állanak, olyannyira, hogy
nem ritka eset, hogy még paptagjaik is azok, mint például
Almeida Márton kanonok egyik Rio de janeiro-i páholyban
dühös beszedet tartott a püspökök ellen és a szabadkőművesek mellett; sőt, midőn a püspök őt erre felfüggesztette, a
nép palotáját támadta meg s felgyújtani akarta azt, mit
csak katonai karhatalommal megakadályozni lehetett.
Eddig a szabadkőműves kormány látszólagosan tétlenül nézte a dolgok menetét, valóban pedig alig várta a pillanatot, melyben a .testvérek' érdekében felléphessen, mely
szándékának elérését egy igen különös körülmény nagyon
is elősegítette! A választások Braziliában a templomokban
tartatnak meg, s a törvény azt rendeli, hogy más helyen
megejtett választás érvénytelen ; miután pedig a brazíliai
ember interdictum alatt álló templomban be nem megy, történt a pernambucói s parai püspököknek fentebb emiitett
fellépése folytán, hogy e két megyében nem lehetett a választásokatmegtartani; pedig mily komolyan veszik Braziliában
ezen választási tényt, mutatja a következő, nem régen megtörtént eset: Petropolis városában a plébános a választások
napján épen akkor lépett a sekrestyébe, midőn egy ott jelenlevő választó, ki választói jegyét kezében tartotta, a misebort kiitta. A plébános őt ezért természetesen megfedte, ez
pedig beperelte a papot, mint a ki „a választási actus alatt
megfélemlíteni akarta őt", s a pap — 1500 ftnyi birságban
marasztaltatott el s nem is fellebbezett ; mert ezt még gyengéd eljárásnak tekintette.
Ily körülmények közt a ministerium, melynek elnöke
akkor a hírhedt Rio Branco volt, épen abból, hogy az interdictum folytán a választások az emiitett két megyében nem
tartathattak meg, merítette az alkalmat a nevezett két püspök ellen, „közrend megháboritása" és — mi a braziliai törvény szarint a legsúlyosabb vétek — „az alkotmánynak
megsértése miatt" pert inditani.
Mennyire határozott szándéka volt a ministeriumnak,
már előlegesen is, az egyházzal viszályba keveredni, m u tatja azon körülmény, hogy a szantszék már az 1873-i őszszel késznek nyilatkozott a braziliai követ előtt, a testvérü-

letekre kimondott interdictumot felfüggeszteni, miáltal a
status quo ante állíttatott volna helyre s az ügynek barátságos lebonyolítása lehetségessé válandott. De a kormány
ezt nem akarta, hanem az olvasóink előtt elégge ismeretes
erőszakossággal járt el a püspökökkel szemben, ki több évi
várfogságra s kényszermunkára Ítéltettek, mely utóbbi azonban a császár megkegyelmezése folytán elengedtetett nekik.
A kormánynak ezen eljárása igen rosz benyomást tett a
népre; a papság, mely hasonlólag, mint a német, azon alternativa elé állíttatott, vagy éhezni, vagy püspökeiket elárulni ;
igen kevés kivétellel az elsőt választotta. A hívőknek is
igen nagy része állott a főpapokhoz, s azoknak eljárását
teljes szívből helyeselte. A katholicismus talán nem igen
mély gyökeret vert Braziliában. Az isteni tisztelet különféle nemei közül a braziliai ember legjobban szereti a k ö r meneteket, mert azokban a legtarkább szinházias pompát kifejteni, világitásokat s tűzijátékokat (!) rendezni lehet, sat.,
a predikáczióról s katechesisről pedig hallani sem akar.
Mindazonáltal épen e viszályok közepette tűnt ki, hogy
vannak a nép közt s pedig szép számmal, igazi, jó katholikusok is.
Miután a kormány ekként a püspökök elleni harczot
megindította, a katholikusoknak is kalle állást foglalniok, s
pedig legelőbb a törvényhozó testületen belül. Igy keletkezett egy körülbelül husz főnyi, katholikus kisebbség, mely
mindenek előtt is a kormánynak vád alá helyezését követelte. Természetes, hogy az alsóháznak szabadkőműves
többsége az idevonatkosó indítványt elvetette, de azért a ministerium mégis megbukott ; mert magok a szabadkőművesek
is két táborra oszolnak, melyeknek egyike, a Saquaremapárt conservativnek, a másik, a Santa-Lucia-párt,liberálisnak
mondja magát. Miután e pártoknak egyike sem képez többséget, hanem szavazásoknál a kérdésnek eldöntése mindig
attól függött, hogy mire hajlanak a ,clericalisok\ ezek pedig esetről esetre azon párttal szavaztak, mely a kormány
javaslatait ellenezte, történt, hogy a Rio-Branco-ministeriumnak megbuknia kellett; de történt az is, hogy bukása
után sem a Saquarema-, sem a Lucia-párt nem tudtak kormányt képezni ; mert, mint mondók, a többséget magában
véve egyik sem bírja.
Ezen kényes helyzetben alakult a színtelen Caxiaskormány, melynek elnöke a Saquarema-párthoz tartozik.
Ez alkudozásokba bocsátkozott a ,clericalisok'-kal s a fogva
tartott püspököket szabadon bocsátotta, kik viszont a testvérületek s azoknak templomaik felett kimondott interdictumot visszavonták, ugy hogy jelenleg a status quo ante
tettleg létezik. Az interdictumot azért is vissza kellett vonni ;
mert a politikai választásoknak meg nem tarthatása a k a tholikus pártot hat tagtól fosztotta volna meg. Az uj választások folytán ismét vagy husz katholikus képviselő kerülend az alsóházba, mely fractio elég nagy arra, hogy b á r mily szinezetü antikatholikus pártkormánynak keletkezését meggátolja ; sőt a dolgok ma oly ponton állanak, hogy
épen ennél fogva Braziliának darabokra szakadása beavatottak által csak időkérdésnek tekintetik, ha a dynastiának
nem sikerül a katholikusokra támaszkodnia ; ezt, u g y l á t szik, illető helyen belátták, s innen a legujabbi, kiegyezkedési kísérletek.
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VEGYESEK.
-4- A fm. herczegprimás ö Emja, mint az ,E.' irja, elhatározta, Pázmány és Széchényi prímások hamvait a pozsonyi székesegyházból Esztergomba hozatni, hol diszes síremlékek alatt a bazilikában helyeztetnének el. A hazafiúi s
egyházias kegyelet szép példája, melyet a nagy elődöknek
méltó utódja ekként szolgáltat.— Szajbély Henrik cz. püspököt és eszterg. olv. kan. ő mlgát Nagyszombat városa díszpolgárává választá és e város előkelő polgárainak arczképeit
magába foglaló egy igen ékes albummal lepte meg. Szajbély őmlga ugyanis tizennégy éven át székelt érsekhelyettesi minőségben Nagyszombatban (1861-től 1875-ig) s mint
ilyen közbecsülést vivott ki e város hálás polgárai körében.
— E napokban kevés hija volt, hogy az egri ,Népiskola' collegánk nagy haragját nem vontuk magunkra, ahol
amugyis van már egy kis róvásunk. Crimenünk pedig az
volt, hogy a collega egyik múltkori odavetett megjegyzésünkből igen helyesen azt következtette, hogy mi az u. n.
iskolai takarékpénztáraknak nem vagyunk épen szerfelett
nagy tisztelői ; mert hát, mi tagadás benne, hogy a contraérvek ránk nagyobb benyomást tettek, mint a pártolók ideológiája. Ha itt ott, mint a ,Népiskola' különösen hangsúlyozza, még a külföldön is elfogadták az eszmét, ugy legyen
szabad megjegyeznünk, miszerint már gyakran tapasztaltuk, hogy a mi embereink valamit csak azért fogadtak el,
nehogy kevésbbé liberálisoknak látszassanak, mint azt az
indítványozott X. vagy Y., ez megfordítva áll a liberálisokról is ; meglehet tehát, — engedelmet kéiúink ezen ártatlan
kis gyanúsításra — hogy a magyar paedagogusok közt is
vannak közönséges, halandó emberek
— A bajor püspöki kar ismét közvetlen beadványt intézett a királyhoz, mely az ország vallási s tanügyi helyzetével foglalkozik. Tekintve azonban ő felségének ezek körüli
ismeretes .nézeteit', előre látható, hogy a püspöki karnak
ezen ujabb lépése is hasztalan. — A regensburgi püspök
Lutz ministernek nyilt válaszára egy második nyilt levéllel
felelt, melyben annak minden egyes állítását nem igaznak
(— ezen szóval) mondja, különben pedig kijelenti, hogy a
maga részéről kész, mindazt megtenni, mitől Lutz a maga
állitásainak bebizonyithatását függővé tette; — hadd lássa,
mit tud bebizonyítani ! S ily, nyilt országgyűlés előtt közönséges hazugságon fogott ember nem csak királyának ministere s tanácsosa, hanem még az egész kormánynak lelke s
vezérszelleme is.
— Nevezetes egy rendelettel boldogitá legújabban a
berlini protestáns főconsistorium az ő papjait. Találkoztak
ugyanis, s pedig eléggé számosan, kik kijelenték, hogy minden polgári házasság s egyéb hasonnemü törvények s rendeletek daczára soha sem áldandják meg az oly házassági
frigyet, mely a protestáns egyház hiteivei ellenére köttetnék. Ez által a főtiszteletü consistorium igen kényes helyzetbe jutott: megparancsolni az illetőknek oly ténynek végrehajtását, mely egyenesen a confessio alapelveibe ütközik,
már csak a ,gyengébbek' miatt még sem merté ; de viszont
nem is helyeselte, hogy találkozzék protestáns pap, a ki az
államon kivül még más istent is tisztelni s imádni mer. Mit
tesz a nemes consistorium ? . . . Fogja magát, s körlevélileg
azt hagyja meg az ekként nyilatkozott papoknak, hogy az
ilyen házasságoknak megáldását más, erre kész paptársokra
bizzák — ! más szóval : a mit magok vallásellenes, tehát
bűnös tettnek tartanak, azzal bizzanak meg mást ! . . .
Ilyen, protestáns .egyházi' főhatóságok által kiadott
határozatok mellett, mégis mernek oda át .jezsuita morális'-ról beszélni, holott bizonyos, hogy ha jezsuita valaha
mert volna ilyesvalamit tanítani, müve el nem kerüli az
jndexet. A dolog oly botrányos, hogy még a protestáns irá-

nyú ,Reichsbote' is a ,Germ.' ezen megjegyzésére csak ezt
tudta felelni : „Megvalljuk, hogy midőn ezeket a reformatio
ünnepe előestején a kath. lapban olvastuk, szégyenpír futá
el arczunkat; szerettünk volna felelni Í3 rájok, de nem volt
m i t ; " . . . nincs is mit erre excusatióképen mondhatni ; csak a
,Prot. E. s I. Lap' becses figyelmébe ajánljuk az egészet,
ha majd ismét egyszer a .jezsuita morál'-tóli iszony kerülgetni találná.
— A franczia hivatalos lapnak egyik legújabb száma
kormányrendeletet közöl, mely Lyonban állami költségen
jogi facultást alapit. Hasonló kar Lilieben is keletkezik,
szóval mindenütt, hol kath. karok vagy egyetemek alapitása
terveztetik. A párisi kath. egyetemen az előadások f. hó 16-án
kezdődnek ; egyúttal a lyoni is közli programmját, mely
kevésbbé szigorú, mint az angersi kath. egyetemé. E szerint
wem-katholikus tanulók is vétetnek fel, kikre ennélfogva az
isteni tiszteletre s ajtatos gyakorlatokra vonatkozó fegyelmi
szabályzat nem kötelező, azonban beiratkozáskor Írásban ki
kell jelenteniök, hogy a kath. egyház tanait és szokásait
tiszteletben fogják tartani. A tanárok azonban, kiknek kivétel nélkül katholikusoknak kell lenniök, s a kath. tanulóknak szintigy Írásban a szentszék iránti engedelmességöket ki kell jelenteniök.
— Emiitettük régebben, hogy a Bonnban megjelenő,
kath. irányú ,Deutsch. Reiclisztg.' kiadója, Hauptmann a porosz ministerium által a pápai Piusrend viselésétől eltiltatott, Hauptmann erre közvetlenül a porosz királyhoz folyamodott az illető engedélyért ; de folyamodványa a ministeriumnak adatván ki, ismét elutasitólag intéztetett el; —
miáltal a porosz birodalomnak fenállása valószinüleg ismét
további kétszáz esztendőre biztosíttatott.
— A krasznahorkai Boldogasszony kegyképe.*) A csetneki és pelsőczi Bebek nemzetség, mely a Boldogságos Szűz
tiszteletére 1371-ben Gombaszegen egy templomot és zárdát építtetett, melyet remete Sz. Pálról nevezett, magyar
országban keletkezett rendnek átadott; továbbá Csetneken
a B. Szűz tiszteletére egy templomot építtetett, különösen
tisztelte a Boldogságos Szűz azon képét, mely a krasznahorkai vár kápolnájában létezett.
1585-ben Krasznahorka, Rudolf király adományozása
következtében, nemes Andrásy Péter birtobáka jutott. Ki
midőn megtudta, hogy a Boldogságos Szűz képe, mely a
krasznahorkai várkápolnában tiszteltetik, háromszor vettetett gonoszok által a tűzbe, anélkül, hogy megsérült, azt, ki
azon képben tiszteltetik mint saját, mint pedig családjának
pártfogójává választotta. A bold. Szűz különös pártfogásáról szól b. Andrásy István e század elején, végrendeletében.
Ezen pártfogást hirdetik azon képek is, melyok a mult század derekán metszettek e felírással : „Sancta Maria advocata
familiae Andrásy in arce Krasznahorka". Azaz: „A krasznahorkai várban levő Boldogasszony képe, az Andrásy család védnöke". 1791-ben az akkori mélt. püspök, Andrásy
Antal, a régi kápolna helyébe építtetett templomot, báró
Andrásy István, Károly, József és Lipót jelenlétében felszentelte, kik a kegyképet vállaikon vitték a templomba,
az említett üüspök pedig az oltár felé helyezte, hol máig is
tiszteltetik.
Ugyanakkor egy alapítványt tettek örök időkre, mely
szerint hetenkint két szent mise mutattassék be a Mindenhatónak, e család minden élő és holt tagjáért.
A számos votiv ajándékok tanúskodnak sz. Brigitta e
szavai mellett : „A mint a nap által az ég és föld megvilágosittatik, épen ugy látogattatnak meg a Boldogságos Szűz
jósága által mindazok, kik tőle nem futnak".
*) A , I I a v i F ü z e t e k ' 7. számá6ól, szerk. W i n t e r k . pestbelvárosi
k á p l á n é v e n k i n t 12 f ü z e t , 1 ft.
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Jézus Krisztus feltámadása.*)
(Folytatás.)

De ha e gondolatra j u t h a t t a k volna is, tervöket lehetlen volt kivinni, mert ha feltehetnők is az
apostolokról, h o g y oly rendithetlen lett volna Jézus
tanitása- és jóslatához való ragaszkodásuk, h o g y
ezeknek megmentése tekintetéből m a g u k a t Jézus
meggyilkolt s a z u t á n eltemetett teste elorzására
s z á n t á k volna el ; ezen ezer veszélylyel j á r ó s épen
azért tőlök alig várhatott hősies szándék kivitelére
is csak előre láthatott lehetőség esetében határozh a t t á k volna el magukat. Azonban tekintsük őket
közelebbről s minden helyzetöket v e g y ü k szemtigyre. Ük egyszerű, tanulatlan, minden befolyás s
b á t o r s á g nélküli szegény halászok voltak, kik követői s t a n í t v á n y a i lettek u g y a n U r u n k n a k , de elárultatása- s megkötöztetésekor megrémülve futottak szét, midőn pedig a keresztfán meghalni látták,
csak alig volt bátorságok m a g u k a t , mint tanítván y a i t mutatni, t a n a i t n y i l v á n vallani, sőt védelmezni, m i u t á n m á r tapasztalták mesterök példájából, mily sors vár reájok ebbeli merényök- s fáradságukért. Ezek mertek volna menni az őrökkel
megrakott sírbolthoz ellopni K r i s z t u s testét ? V a g y
u g y a n mikép tehették volna ezt? v a g y megvesztegetni, v a g y erőszakot kellett volna használniok :
de egyik uton sem történhetett a test elvitele ; az
őröket nem vesztegethették meg, mert tudjuk, h o g y
ezek nem bűnhődtek, hanem csak hallgatás lőn parancsolva nekik, m á r pedig vesztegetés esetében biz o n y á r a üldözőbe vették volna a papi fejedelmek
*) Mutatvány dr. Bita Dezső, m. k. egyetemi tanár
urnák, hittani karunk által az ezidei Horvát-féle alapítványi dijjal koszorúzott ily czimü munkájából: „Akeresztény
vallás isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyeivel
szemben". 115. §.

és írástudók mind a megvesztegető t a n í t v á n y o k a t ,
mind a megvesztegetett k a t o n á k a t . Ez leendett a legk ö n n y e b b mód a csalás felfedezésére: befogatni a
g y a n ú s t a n i t v á n y o k a t , s őket az elorzott test, mint
vétekjel előmutatására kényszeriteni ; ámde ezt nem
tették, hanem csak hallgatást parancsoltak, az
a k k o r pénz és befolyás nélküli apostolok ily fontos állomáson levő őröket megvesztegetni képtelenek voltak. H a n e m talán m e g t á m a d t á k az őröket ?
Az olajfák hegyén n y i l v á n u l t viseletök e feltevést
már m a g á b a n véve is ingadozóvá teszi ; v a g y oly
k ö n n y e n elüzhetni-e az őrállomáson levő fegyveres k a t o n á k a t , s foszthatni meg a g o n d j o k r a bízott
tárgytól, h o g y az ellenszegülés legkisebb n y o m á s é
t ű n j é k ki ? hiszen a római k a t o n á k ez esetben halállal bűnhődtek ; semmi vizsgálatot sem t a r t o t t a k
h a n y a g s á g u k kiderítésére, sem meg nem b ü n t e t t é k
h a n y a g s á g u k é r t , sőt pénzt adtak n e k i k ; s igy ők
vesztegették meg őket m o n d v á n : „Mondjátok, h o g y
az ő t a n í t v á n y a i éjjel eljöttek, és ellopták őt, midőn
mi a l u d t u n k " . ') Mintha ily n a g y fontosságú kérdés eldöntésére alvó t a n u k elégségesek v o l n á n a k !
H a aludtak az őrök, mikép t u d h a t j á k , h o g y a testet
ellopták, s nem i n k á b b feltámadott az ; bizonyították, miszerint látták,a mit alvóknak látniok nem
is lehetett. Valóban sz. Ágoston megjegyzése szerint : I t t a hamisság maga is elaludt, midőn észre
nem vette, h o g y ö n g y á r t o t t a kelepczéjében megfogatott. 2 ) Pénzzel vásárolták meg a zsidók J é z u s
vérét, pénzzel és hazugsággal a k a r á k elfojtani a
feltámadás dicsőségét: azt megtehették, mert ő feláldoztatni akart, ez nem sikerült, mert a halál- és
g y a l á z a t b a n maradni nem akart. H a a papifejedelmek, hallván Krisztus feltámadását, vallására tértek
volna, az igazság ily nyilt megvallása által nem
l

) Mát. 28, 13. -

2

) In Psal. 63. — 3) Mát. 27, 60.
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teendettek oly erős tanúságot, mint tettek a tagadás által. A körülmények ugyanis oly világosan
kimondják, hogy mi történt, hogy ezek maguk, ha
Máté nem bizonyítaná is, miszerint a katonák pénz
és biztosság Ígérete által birattak a hazugságra,
nem engednének arról kételkedni ; mert ha a katonák aludtak volna, mind ők mind a papi fejedelmek máskép teendettek, mint a mint tudjuk, hogy
tettek. A tényeknek ezen a tanusággali ellenkezése
oly fontos, hogy minden törvényszéknél elég lenne
a vádlott elitélésére, s a bizonyság, mit belőle
ü g y ü n k r e vonunk annál érvényesebb, minthogy
önkénytelen tanuk teszik, s a papi fejedelmek az
apostolok predikálása s a nép megkérése által a
lopásróli törvényszéki vizsgálatra folyton ösztönöztettek.

masztotta Isten, minek mi mindnyájan tanúi vag y u n k " . 6 ) Hasonló erélylyel hirdeti sz. Pál mind
beszédje — mind leveleiben különösen a korintusiakhoz Írottban, hol a feltámadást a ker. vallás
egyetlen rendithetlen alapjául tekinti, igy végezvén
okoskodását: „Azonban Krisztus feltámadott halottaiból az elhunytak első zsengéje" ; 7 ) u g y a n ő
Athenében az areopagusban tanitása igazsága bebizonyítására hozza fel azt, mondván: „Isten feltámasztá őt halottaiból" ; 8) s e bizonyságukért mindennemű üldözést, rágalmat, gyalázatot, sőt halált
is készek szenvedni, a mely tanuságtételért, ha igaz
nem leendett, még Isten legszigorúbb büntetését is
kellett várniok, úgymint a ki utálja a hazugságot,
és érdem szerint fenyíti a hamis tanúságok gonoszságát.

2) Az apostolok számtalan másokkal Krisztus
De nem történhetett a test elvitele továbbá
valamely titkos kijárás segélyével sem a sirboltból, feltámadását nemcsak azért bizonyiták, mert teste
mert ez minden alapot nélkülöz ; de mire is lett a sirból eltűnt, hanem inkább mivel a feltámadás
volna ezen alattomos második n y i l á s ? talán már valóságáról saját érzékeik tapasztalata által megelőre készittetett az apostolok által? de hiszen ők győződtek ; a feltámadt Krisztust látták szemeikmég halálát megelőző néhány nappal is földi or- kel, hallották beszélni, s kezeikkel tapintották, miszág felállításáról álmodoztak, ezek tehát mit sem dőn feltámadása után magát elég nagy számú emvárhattak kevesbé, mint mesterök ily kora csúfos bereknek mutatta meg: igy megjelent Mária Maghalálát, következőleg előre nem is gondoskodhattak dolna, s a sirból kijövő sz. asszonyoknak, kik „Hozzá
9
egy oly nyilás készitéséről, melyen át a meggyil- járulának, s átfogák lábait s imádták ő t " ; ) az
kolandó testet ellophassák csábítási szándékkal, Emmausba menő két tanítványnak, kikkel beszélmésr hozzá eleve nem is Krisztus, hanem arimathiai getett, s kiket késedelmes szivökért megdorgált, neJózsefnek volt a sirbolt készítve. Vagy talán azon kik az Írásokat magyarázta, kik a kenyérszegésben
10
1!
végzetteljes három nap alatt készült ez a titkos be- őt megismerték; ) Simon Péternek k ü l ö n ö s e n ; )
járás a szétfutott több napon át zárkózva levő ta- az apostoloknak T a m á s távollétében, kiknek kezeit
nítványok által? De feltéve, hogy a tanítványok s lábait megmutatva s magát tapintatni engedvén
U r u k h o z való ragaszkodásuknál fogva e merényre evett velők, midőn a bűnök bocsánatára is felhatal12
vállalkoztak volna, nem hihető, hogy az őrök a ro- mazá őket; ) nyolcz nap után ismét megjelent a
13
bajt észre ne vegyék, ha csak valaki azt nem hiteti el tanítványoknak T a m á s jelenlétében; ) a Tiberiás
u
magával, hogy a véső eszközök valami különös kí- tengernél több tanítványnak ; ) megjelent még
méletből nem okoztak közönséges zörejt, nehogy a több mint 500 tanítványnak, kikről azt irja sz.
munkásokat elárulják. Nincs tehát egyéb hátra, Pál, hogy még akkor közülök sokan életben voll5
mint azt mondani, hogy Krisztus teste nem termé- tak ; ) még különösen J a k a b n a k is; végre mennyszetes módon tünt el a sírból, hanem csudálatos bemenetele előtt a t a n í t v á n y o k n a k Jeruzsálemben
16
isteni erő által feltámadva ragadtatott ki a szikla- s az olajfák hegyén. ) Elég sokszor és számosaknak
üregből. Ezt bizonyítják: 1) az apostolok és evan- jelent meg tehát feltámadása után Urunk, kik mindgélisták, kik az angyal szavait idézik, melyeket a n y á j a n hallás- látás- s tapintásuk által meggyősz. asszonyokhoz intézett Jézusról : „Nincs itt, mert ződhettek arról, hogy valóban feltámadt ; ki velők
feltámadt, a mint megmondotta". 4 ) Krisztus feltá- társalgott, evett, őket tanitá, hiszen irva van. „Az
madását különféle körülményeivel együtt leirja sz. apostolok előtt élőnek mutatta magát az ő szenveJ á n o s ; 5 ) ezt hirdeti sz. Péter Jeruzsálemben tar6
) Ágost. 2, 32 — 7) Kor. 1,15, 20. — 8) Apóst. 17, 31.
tott első beszédében felkiáltva: „Ezt a Jézust feltá- — 9) Mát. 28, 9. — 10) Luk. 24, 13—31. — n ) Luk. 24, 34.
4

5

) Mát. 28, 6. Márk|16, 6. Luk. 24, 6. — ) 20, 21.

— 12) Luk. 24, 36. Ján. 20, 21—23. — I3) Ján. 20, 27. —
14
) Ján. 21, 1. — 15) Kor. I, 15, 6—7. — 16) Apóst. 1, 8. —
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déae után sok bizonyítás által negyven nap alatt megjelenvén nekik, és szólván az Isten országáról". 1 7 )
Ne is gondoljuk, mintha mind e tanuk könnyen hívő
emberek lettek volna, lám Mária Magdolna és a többi asszonyok csak azután hitték el, hogy Jézus áll elöttök, miután
szava, hangja s lábai érintése által róla meggyőződtek ; 18) az
apostolok pedig az asszonyok beszédjét ábrándnak tárták, s
nem hittek nekik ; sőt midőn Jézus köztük volt s mondá :
Békesség nektek : én vagyok, no féljetek, nem hittek, hanem megrettenve azt vélték, hogy lelket látnak, s ámbár
azután kezeit s lábait megmutatá nekik s magát tapintatni
engedé, figyelmeztetve őket, hogy a léleknek husa és csontjai nincsenek a mint látják, hogy ő neki van : mégis ingadoznak mig csak nem evett velők. 1 9 ) Tamás pedig összes
társai tanúságának sem hitt mindaddig, mig csak nem látja
kezein a szegek lyuggatásait s dugja kezét Jézus lándzsával
átszúrt oldalába; ki midőn Üdvözítőnk sebhelyeit kezével tapogatja, ami sziveinkben a hitetlenség sebeit gyógyitja. 2 0 ) Az
apostolok tehát Krisztus feltámadása hitelre méltó tanúi anynyival inkább, mert e körül se nem csalódhattak, se nem csalhattak. Néha ugyan még a kézzel fogható tények körül is
lehetséges a csalatkozás, de mily hatalmas óvszerül szolgál
az a tévedés ellen, midőn a tényeket nem fogadhatjuk el a
nélkül, hogy nyugalmunk- és életünket is veszélyeztessük.
Midőn tehát az apostolok vallomást tesznek a feltámadásról,
azt bebizonyítani is kényszeríttetnek, magukat pedig kiteszik Jézus ellenei gyűlölete- s üldözéseinek : készeknek kell
lenniök nekik minden perczben életök feláldozására, mindezekért a kinos halál levén egyedül jutalmok : a dolgok ily
helyzetében lehetlen, hogy pontosan meg ne vizsgáltak volna
mindent s magukat megcsalatni engedjék ; de valamint nem
csalódhattak, annál kevesbé csalhattak, mert ezen esetben
hihetetlen feltételeket kellene feltételekre halmazni. Az
apostolok miután megismerték, hogy Krisztus azon feltételben csaló volt, maguk közt tanakodtak s megegyeztek volna
abban, miszerint az annak halála által félbeszakasztott csalárd müvet ujolag megkezdjék. Ily botor s vakmerő gondolatok ugyan nem juthattak eszökbe. Midőn még Krisztus
velők volt, s Ígérete igaz voltában kelle hinniök, elfutnak
nehogy szégyent valljanak : és íme most midőn tanitójok
nincs többé, midőn Ígéretei hamisságát átlátják, telvék
iránta buzgalommal ! Ugyan mi lehetett volna ez emberek
czélja ? Bizonyára azt kellett volna magokban mondaniok :
Jézus ugyan nem egyéb ámitónál, de mit sem tesz, csak legyünk mi készek hazudni, hogy Isten; gazdagságot, méltóságot ez által ugyan nem szerzendünk, sőt méltó büntetés
vár reánk mind e, mind a más világon : de csak áldozzunk
fel mindent annak kivitelére, hogy azon minket megcsalt
ember, kit gőgös vállalata a gyalázat fájára szegezett, Isten
gyanánt imádtassék. Ily egészen érdekeikkel ellenkező terv
kivitele által lelkesitve, ezen tudatlanok és kisszivüek egyszerre értelmesek- s rettenthetlenekké váltak s tervök sikerülhetett volna-e ? Nem, nem vagyok elég könnyen hivő az
ily képtelenséget inkább elfogadni, mint az evangeliumi elbeszéléseket.
3) Nagy fontosságú azon körülmény megfigyelése, valApóst. 1, 3. Hom. 26. in Evang.

18

) Ján. 20, 15. —

19

) Luk. 24. —

2

°) Greg. M.

jon valamely tanúság az egykoruaknál mily eredményt
szült, váljon azt igaznak tartották-e, vagy semmi hitelre
sem méltónak ? Csak 50 napi időköz telt el a feltámadás
eseménye óta pünkösdig, midőn Péter apostol Jeruzsálemben
azon főpapok és Írástudók előtt, kik halál ra ítélték, s azon
nép előtt, mely Jézus kimúlását végig nézte, nyiltan h i r dető : „Hogy az Isten a próféták jövendőlése szerint Jézust,
kit ők nagy kínzással kivégeztek, ismét feltámasztotta halottaiból", 22 ) tehát nem távol az esemény helyétől, hanem a
fővárosban, nem is évek múlva, hanem néhány hét után,
ugy hogy a hazugságon csakhamar rajta kaphatták volna,
daczára, hogy a hir, miszerint az apostolok Jézus testét ellopták, tartotta magát, ezen predikálásra azonnal 3000, később 5000-en ugyancsak e feltámadás hirdetésére, tehát Jeruzsálem lakói közül az első pünkösdi ünnep alkalmával
8000 lettek Krisztus feltámadása tanúi, és pedig ugyanazok,
kik szenvedése s halálának is tanúi voltak ; 23 ) köztük a zsinagóga tagjai, papok is ; 24 ) a papi fejedelmek s nép vénei
nehezteltek ugyan, hogy az apostolok a feltámadást hirdetik, s ezt iparkodtak is gátolni; 2 5 ) azonban ezt is csak azért
tevék, mert a nép melléjök pártolt, s az előkelők közül is
sokan követék őket, de az apostolokat soha sem büntették
mint ámitókat, vagy a sírbolt megsértőit.
E tanúságtétel, melyet számtalan más csudák és az
isteni Ige ellentállhatlan ereje követtek, romba dönté a 3000
évig uralkodott pogányságot minden tévtanai- s intézményeivel együtt, romjain felépité a nagy ker. országot minden titkai s szigorú erkölcsszabályaival. Az átalakulás oly
nagyszerű, Jézus győzelme oly dicső, szelleme hatálya oly
ellentállhatlan volt, hogy ahhoz hasonló az emberi nem történelmében elő nem fordult ; ez egy roppant újjászületés volt,
a látszólag leggyengébb eszközökkel a szellemi és anyagi
ellenszegülő összes erők legyőzése.
Epen a legújabb, Renan, Strausz s mások által irt J é zus élete vázolatából látható, hogy a legélesebb ész, a legélénkebb képzelő tehetség, s legszélesebb tudományosság
észtehetség avagy szorgalom az evangelium által rajzolt
isteni s feltámadt Krisztus helyébe más Krisztus képét nem
állithat benső ellentét s félszegségek nélkül. Vagy ugy kell
venni öt, mint az evangéliumok adják, vagy következetesen
azon gondothatlant állítani, hogy sem eszes, sem becsületes
ember nem volt. Ily megmérhetlen jelentőségű tény a k e reszténység megalapítása, tartóssága, fenmaradása, csudája
magyarázatát csak egy megfelelő horderejű okban, a f e l t á madásban találja. Az apostolok, a világ hite a megfeszített
Krisztus iránt a feltámadás valósága nélkül nagyobb csuda
volna mint maga a feltámadás csudája, megfoghatlanság és
ellentét volna. Renan is megvallja, hogy nélküle az egész
történetmegfoghatlan; 2 6 )Volkmár pedig igy szól: „A világtörténelem legbizonyosabb tényei egyike, hogy a megfeszített Jézus dicsőségében megjelent tanítványainak akár igy,
a k á r máskép, vagy sehogy soha teljesen fel nem fogjuk" 2 7 ).
A feltámadásnak tehát annyi hiteles bizonyítékai vannak,
mennyivel maga az egyetemes világtörténelem sem dicsekedhetik.
21
) V. 8. Pensées sur. le Christ, preuves de sa varité p. Josôph.Droz
Paris 1844. p. 15. — 22) Apost. 2, 41. — 23) Apost. 4. — « ) Apost. 6, 7.
2S
— ) Apost. 4, 18. 5, 40. - 26) Apostr. 1. ch. — ") Die Relig. Jesu 68.
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De kérdezik a hitetlenek ma is Gelsussal : miért jelent
meg Krisztus csupán barátainak s nem elleneinek is, Heródesnek, ki belőle csúfot űzött, Pilátusnak, ki őt vérszomjazó
ellenei kezébe szolgáltatta, a főpapok- s Írástudóknak, kik
halála okozóiként szerepeluek, s a népnek, mely reá a „feszítsd meg"-et kimondta? Ezt nem tette Jézus, mert ellenei
nem érdemelték, hogy őt dicsőült testben lássák ; mivel tudta,
hogy ezon kegyelmét is megvetették volna, mint a többit,
sőt a legnagyobb csudára még inkább meg fogna keményedni szívok. Hány csudát tett Jézus Jeruzsálemben a főpapok s Írástudók láttára, s még inkább felbőszültek ellene ?
már születésekor látták a rendkívüli fényes csillagot, s a
bölcseket utbaigaziták, magok pedig az üdv útját nem követték ; látták, hogy betegeket gyógyít, ördögöket üz a testekből, halottakat támaszt s nem hisznek, hanem azt fogják
Krisztusra, hogy Belzebub erejével műveli csudáit, a feltámasztott Lázárt megakarják ölni, hogy e fényes tettből J é zusra háromlandó dicsőséget megsemmisítsék, s mily gúnyosan vetik szemére a kereszten haldokló Megváltónak, hogy
másokat megszabadított, önmagát nem szabadithatja meg,
ha Istenfia, szálljon le a keresztről s hisznek neki. Az ilyenekre nézve hasztalan leendett a személyes megjelenés is,
ezek hiába látták volna meg az igazság fényét, ha csak az
isteni kegyelem előbb meg nem lágyítja szivök keménységét. Egyébként elég nagyszámú embereknek jelent meg,
látták és beszélni hallották őt többen mint ötszázan, s a ki
ezzel meg nem elégszik, az azt is keveselné, ha magát egész
Jeruzsálem városának megmutatta volna, mert akkor ismét
azt kivánná, miért nem jelent meg egész Júdeának? s igy
tovább. De még nagy kárral is járhatott volna ez a kereszténység ügyére, ha a földi Messiás s hatalmas földi király
eszméjével telt zsidók Jézust dicsőült állapotban láthatták
vala. Könnyen megtörténhetett volna ugyanis, hogy látva öt
s Messiásnak tartva azonnal a rómaiak ellen fellázadjanak,
ezektől pedig legyőzetve Jernzsálembe bezárassanak, mely
sorsban az apostolok is osztozván, az evangelium hirdetésében is gátolva leendettek. A kiknek szive egészen meg nem
romlott, azok az apostolok bizonyságának is hitelt adtak és
pedig nem csak a nép aljából, hanem többen a legelőkelőbbek közül ; mert a történelem tanúsága szerint az izraeliták még tanítványai lőnek Jézusnak az apostolok által, hanem az Izrael nép maga mondta ki az elvetés Ítéletét
maga fölött.

A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma.
(Folytatás.)

1822. Bécs. Argauer Máté, esztergomi plébános. Bécs,
Pichler. 27 lap. Kicsoda ez, és dicsérjük őt ? (Sir. 31.) Az
egyházi hatalom szükséges voltáról.
1823. Bécs. Tóth József, győri aligazgató. Bécs, Pichler
24 lap. Ki gondot visel nemzetségére. (Sirák 50. 4.) Gondviselte nemzetét megtérítve azt, másodszor, mert a mit felállított, állandóvá tette.
1824. Bécs. Szendröi Aszalay László, erdökövesdi pleb.
az egri megyében. Bécs, Pichler. Negyedrétben 15 lap. Két
érem lenyomattal, az egyiken szent István jobbja, a másikon pénze látszik. A bölcs király a nép támasza. (Bölcs. 6.
26.) Azon fáradott sz. István, hogy jó keresztények legyünk,
másodszor, hogy jó polgárok, hazafiak, legyünk tehát azokká.

1825. Bécs, Horváth János, veszprémi kanonok. Bécs,
Pichler. 36 lap. íme nagyobb van itt Salamonnál. (Máté,
22. 42.) Nagyobb volt polgári alkotmánya, egyházi intézetei és felséges példaadásai által.
1826. Bécs. Kováts József, győri kanonok. Bécs, Pichler. 34 lap. Gira. Sz. I. királyi méltóságát dicsőitette apostoli buzgóságával, ezt pedig kir. méltóságával.
1826. Buda. Feltinger István, mihályi plébános. Pest.
Füskuti. 34 lap. Szolga. Sz. István mint Ezekiást küldé
Isten, hogy a magyar Israeli megtéritvén üdvösségesen legeltotné és boldogítva kormányozná. A keresztény vallás
magasztalása.
1827. Bécs. Buszoh József, babótbi apát ur. Bécs, Pichler, 32 lap. István pedig teljes malaszttal és erővel nagy csudákat és jeleket teve a népben. (Ap. Cs. 62.) Lássuk tehát
miféle isteni girákkal s malasztokkal hogyan kereskedett
szent István életében, ez az első, hogyan iparkodott azokat
holta után is haszonra fordítani, ez második része a beszédnek.
1829. Bécs. Sztanlíovits János, győri kanonok. Győr.
Streibig. 20 lap. Szolga. Legnagyobb jótevője a magyarnak,
mert az igaz ker. hitre téritette.
1829. Buda. Kővári György, udvardi plébános, az eszterg. megyében. Esztergom, Beimel. 25 lap. Szoreti vala az
Istent. (Esdr. II. könyv 13. 26.) Ugy intézem pedig beszédemet, hogy ennek első része foglalná magában az erkölcsöket, melyek mind meg annyi drága kövek a finom aranyban szent királyunkon tündöklöttek ; második része hirdesse
azo-n halhatatlan érdemeket, melyekkel hazánkat nem csak
diszesitette, hanem állandóan boldogította.
1830. Bécs. Szent Istvánnak, országán és magán v a lódi dicsőséges uralkodását magasztalta és hirdette Sághy
Mihály, szombathelyi kanonok. Bécs, Haykul. 24 lap. J e l ige : Szolga. István nagy király volt, mert dicsőségesen
uralkodott országán, ez az első ; István nagy Szent volt,
mert dicsőségesen uralkodott önmagán; ez leszen második
része beszédemnek. Az első állandós tiszteletére, a nyomdoki s példái buzgó követésére indítson. Ne csekély szavaim,
s előadásom, hanem szent Istvánhoz igaz magyar szivetekből eredő buzgóságtok tartson benneteket N. E. H. ! még
beszédemet folytatom figyelmetességben.
1831. Bécs. Szent Istvánnak a magyarok első királyának dicsősége. Hirdette Kis Pál, győri megyebeli pap a
Theresianumban a magyar nyelvnek és literaturának professora több tudós társaságok tagja. Bécs, Pichler. 24 lap.
Jelige : Én általam országolnak a királyok és igazat végeznek a törvényszerzők. (Péld. 8. 15.) Sz. I. alattvalóinak, mint kétféle ország, üdei és örökké tartó ország polgárainak földi és mennyei hazát szerzett. Erről lészen más
rövid elmélkedésünk.
1832. Bécs. Egyházi beszéd, melyet szent István nemzeti ünnepén mondott Feltinger István, győri kanonok. Bécs,
Haykul. 30 lap. Jelige : Gira. Szent Istvánt illeti fényes dicsőség és hálaadó tisztelet. 1832. Székesfehérvár, Farkas
Ferencz kanonok. Sz.-Fehérvár, Számmer. 24 lap. Gira. A
ker. hazafiságról.
1833. Bécs. Egyházi beszéd az emberi nemzet világosságáról és boldogságáról, melyet sz. I. ünnepén tartott Sza-
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niszló Icrencz, szombathelyi pap, egyetemi hittanár, hittudor és egyházi szónok. Bécs, Haykul. 24 lap. Jelige : En vagyok a világnak világossága. (Ján. 8. 12.) Első részében
megmutatom, hogy Jézus Krisztus és annak szent tanitása,
a K. K. Religio az emberi nemzet világossága ; a második
részben pedig előadom, hogy ugyan a K. K. Religio az emberi nemzetnek igaz boldogsága is.
1833. Budán. Feltinger István, győri kanonok. Pest,
Beimel. 19 lap. Polgárai pedig gyűlölik vala stb. (Luk. 19.
14.) Talán ma is találtatnak Kupák és Gyulák, kik a szent
István által behozott religióval s a világi kormány alkotmányával meg nem elégszenek. A vallás és állam szüksége
bizonyittatik.
1834. Bécs. Szent István első magyar király érdemei.
Nemzeti ünnepén Bécsben a kapuczinus szerzet templomában 1834. évben egyházi beszéddel fejtegette Farkas Imre,
székesfehérvári plébános. Gira. Ellenem kelnének tüstént e
tisztes falak, melyek ez órában szent István érdemeit zengeni századok óta megszokták, ha nem magasztalnám szent
Istvánt, felszólamlanának a sirbolt üi-egei, hol királyi vérének unokái, felséges erkölcsének hiv rokonai, szenderegnek.
Igazán nagy bölcs és szent király volt.

velünk nagy jót tett, ugy 2) viszont bennünket sokra kötelezett.
1837. Budán. Becker Nep. János, eszt. kanonok. Esztergom, Beimel. 14 lap. Az igazhoz illik a dicséret. (32. Zsolt.
1.) Méltó a dicséretre akár a polg. alkotmányt, akár egyházi intézeteit, akár példás tetteit tekintjük.
1837. Bécs. Csambert János, pozsonyi lelkész. Bécs,
Mechitaristák. 20 lap. „En pedig királylyá rendeltettem
tőle", stb. (2. Zsolt. 6.) Szeressük, gyakoroljuk hitünket,
mert ezen alapul minden polgári boldoglétünk ; gyakoroltassuk mennyei hitünket és oltsuk szeretetét királyunk példája szerint ifjaink szivébe.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Pest3 nov. 9. A z e r d é l y i k a t h . v a g y o n é s a
p é n z ü g y m i n i s t e r u r . Napok, hetek és hónapok egymásután rohamos gyorsasággal következnek, kormányunk
csaknem három negyedéve már, hogy az ország gyeplőit
kezében tartja, a nemzet várja tőle a tényeket, melyek a teljes anyagi bukástól megmentsék, várja annálinkább, mert
mint Mekkában — azaz Debreczenben megmondatott, a
nemzet megváltója a kormányban ül, sőt, mióta e nagy horderejű szó kimondatott, nem csak ott ül, hanem a kormány
1835. Bécs. Müller Károly, tatai plébános. Bécs. Sallegelső polczára fel is emelkedett.
linger. 32 lap. A bölcs király a nép támasza. (Bölcs 6. 16.)
Akik a kormánytól tényeket vártak, azok habár nem
Napjait népének, hazájának boldogitására áldozta, tehát mi
mindnyájan is, csakugyan kaptak valamit, de nincsen köszöis, bár nem oly felséges polczról, mozditsuk elő azt ; az első
net benne ; mi is vártunk és nem kaptunk semmit, és ebben
hálaadásra, a második okos iparkodásra fog bennünket
épen annyi köszönet van, mint abban, amit adott ; vártuk
ösztönözni.
pedig, hogy oly hosszú idő alatt, mig a választások lefoly1835. Buda. Szent István első apostoli magyar király tak, mig legújabban is az országgyűlés szünetelt, hogy vatisztelete és követése. Hirdette nemzeti ünnepén Budán a lahára rendbe fog hozatni az erdélyi kath. vagyon ügye,
várbeli plébániának templomában 1835. esztend. Kisasszony- illetőleg, hogy a pénzügyminister ur, ki a mult ülési időszak
havának 20-ik napján Szaniszló Ferencz, szombathelyi tiszt, alatt avval mentegette magát, hogy még nem volt ideje takanonok, püspöki szentszék birója, ist. tud. doktora a k. m. nulmányozni az erdélyi kath. vagyonra vonatkozó kérdést,
t. egyetemnél hittud. tanitója és egyházi szónok. Pesten, a lefolyt időszak alatt talált annyi időt magának, hogy ily
Trattner-Károlyi betűivel. 22 lap. Jelige : A nép között tisz- égető kérdést tanulmányozzon és tényleg orvosoljon is,
teletet veszen örökségül és az ő neve elő lészen örökké. (Jéz. vagyis, hogy visszafizesse az erdélyi katholikus árváktól és
Sirák. XXVII. 29.) Valamint az a nagy alkotó magát ki- más egyéb egyházi alapítványoktól igazságtalanul lefoglalt
nyilatkoztatta, ugy az ember sem nyughatik miglen külső pénzösszeget, kamataival együtt.
tettekre nem fakadhat, miglen másokkal nem éreztetheti azt
Várakozásunkban azonban, ha csak minden jel nem
mitől belseje lángol. Az egyház nem engedi kebeléből ki- csal, csalatkoztunk. A pénzügyminister úrtól ugyanis felhalni az érdemest. Szól 1) hogy sz. István méltó tisztele- teszszük, hogy füleihez jutottak az elhagyatott erdélyi k a tűnkre, 2) méltó követésünkre.
tholikus árvák jajkiáltásai, melyeket annyi éven keresztül
1836. Bécs. Egyházi beszéd a keresztény hit becséről, váltakozott kegyes kormányaink az ártatlanokból kierőszamelyet szent István a k. n. ü. Bécsben a k. a. templomában koltak, és igy felteszszük, hogy ha a tanulmányozás komoMDCCCXXXVI. K. hava 21-kén mondott Szalay Imre, a lyan megtörtént, vagy ha épen, ha már a jogtalanul visszaveszprémi székesegyház s a püspök ő Exc. udv. kanonokja. tartott vagyon vissafizettetett volna, hogy akkor lett volna
Phil, és Theol. Doct. a M. tud. társ. tiszt, tagja, Veszprém rá gondja a pénzügyminister urnák, hogy ország, világ megZala-Vmegyék Táblabírája. Bécs, Nyomatott Sallinger J.P. tudja, mily kegyesen viselte magát a katholikusok iránt,
betűivel, 27 lap. Jelige: Gira. Hódolva imádja a seregek mert még azt visszaadta nekik, a mivel — tartozik. Mind
urát, midőn a dicsőült szenteknek emlékét egyh. szertartás, ebből mai napig azonban egy betű sem jutott hivatalos vagy
sal ünnepli a kereszténység. Jeles Hallgatók ! nem érhetné félhivatalos módon napvilágra, miből azon következtetést
végét magasztaló beszédem, ha mind azt felhozni igyekez- kell vonnunk, hogy a pénzügyminister ur kisebb gondját is
ném, a mi nagyot róla feljegyeztek, én azonban e szónoki nagyobbnak tartja, amint, hogy sem ily .bagatell' ügygyei,
tisztemhez s a hallgatók sz. buzgalmától élesztett legmél- minő az erdélyi katholikusok oly szent és igazságos ügye
tóbb várakozáshoz képest királyunk érdemeinek bokros foglalkozzék. Szükségképen meg kell erősödnünk e nézefűzéséből egyedül az égi örökségre vezetem figyelmöket. A tünkben, ha figyelmébe veszszük, hogy a pénzügyi költségker. hitnek becses ajándékát értem, melylyel valamint 1) vetés ugyan elkészült, a pénzügyi bizottság tárgyalta is azon
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enormis deficitet felmutató számadást, melylyel az uj korszak
fuzionált gazdálkodása bennünket megajándékozott ; de egy
betűvel sincsen feljegyezve azon tétel, mely biztositana bennünket a felöl, bogy e kérdés komolyan tanulmányoztatott
és komoly szándék uralkodik a pénzügyministeriumban,
megmenteni az erdélyi kath. árvákat az éhhaláltól. Mert azt
csak szabad talán reménylenünk, hogy feltéve, miszerint
.véletlenül' oda találná ö excját a dolog komoly tanulmányozása vezetni, hogy az erdélyi katholikusoknak ez ügyben, ámbár nem protestánsok, sem nem zsidók, .kivételesen'
igazságuk van, hogy ez esetben nem valami magyarországi
kath. alapítványból, melynek jövedelméről csak a jó Istennek fog számolni a kormány, fog kifizettetni e minden jogalappal biró követelés, hanem, hogy az a rendes budgetben
fog helyet foglalni.
Mivel tehát mi, mint azt fenebb okadatoltuk, semmi
garantiával nem birunk az iránt, hogy ö excja az erdélyi
kath. vagyon kérdését, ámbár azt megígérte, komolyan tanulmányozta volna; mivel továbbá mi az igazságnak rendületlen hivei vagyunk, még akkor is, ha történetesen és kivételesen az igazság a kormány ellenében, a katholikusok részén van; mivel végül, még ezen időben, midőn a minister
ur ő excja megígérte, hogy e kérdést komolyan tanulmányozni fogja, mi viszont ígéretet tettünk, hogy az országgyűlés összeültével megkérdezzük ő excját munkájának és
tanulmányának eredménye felől ; most az időt elérkezettnek vélve, hogy az igazság érdekében ismét felemoljük szavunkat és másrészt, hogy igéretünket is beváltsuk, bátrak
vagyunk ő excját kérdezni : tanulmányozta-e komolyan az
erdélyi katholikusoktól lefoglalt vagyon ügyét? ha netalán
tanulmányozta volna, mennyire jutott már el tanulmányozásában? hozzávetőleg e tanulmányozásra eddig fordított
időhöz, mennyi idő alatt véli befejezhetőnek tanulmányozását? vagy egyáltalában olyannak itéli-e az ügyet, melynek
komoly tanulmányozása soha be nem fejezhető ?
Ezen interpellatiót vagyunk bátrak ö excja elé terjeszteni, melyről minthogy nem vagyunk meggyőződve,
hogy ő excja szine elé eljuthat, nagyon kívánatosnak találnók, ha valami papi országgyűlési követ azt sajátjává téve,
elég igazságszerető is lenne, hogy azt ő excjával nyílt gyűlésen közölné, talán mégis csak megtudnánk ez uton valamit, ha nem többet, legalább annyit, hogy ő excja már kezd
gondolkozni a felett, hogy ő e kérdés komoly tanulmányozását megígérte, az esetben talán majd hozzá lehetne férni,
hogy a tanulmányozást tényleg meg is tegye — ámbár ez a
katholikusokat illeti. Meglátjuk, ki lesz a vitéz, aki kérelmünknek eleget tesz.
â
Rába-vidék,
nov. 10. E g y f a l u s i t o r o n y ő r
f i g y e l m e z t e t é s e . Ft. Szerkesztő Ur ! Azon reményben,
hogy becses lapjának hasábjain helyt ád szerény ugyan, de
jóakaratú figyelmeztetésemnek és óhajom kifejezésének, bátor vagyok Főtisztelendőségednek alább közlendő soraimat
megküldeni ; több szem, azt tartja a közmondás, hogy többet
lát, s habár el kell ismernem, hogy ft. ur lapja eléggé figyelemmel kiséri a magyar lapokat, mindez ideig azonban nem
vettem észre, hogy a ,Figyelő' is figyelemre méltattatott
volna; engedje meg tehát, hogy e lapban legközelebb felem-

lített egy czikkre fordítsam a szerkesztőség és azok figyelmét, a kiket illet.
A ,Figyelö'-ben ugyanis György Aladár aláírással olvastam ily czimü czikket : „Uj magyar Encyklopaedia". A
czikknek czélja az, hogy vagy az Athenaeum, vagy a Franklin társulat adjon ki lehető gyorsasággal, a mennyire lehetséges már 1877-ik év őszére egy uj magyar Encyclopaediát, mert, mint mondatik ugyanott, a régi .Ismeretek Tára'
már mind elkelt, a Szent-István-Társulat által kiadott E n cyclopaedia kötetei azóta, hogy Török János elhalt, elsatnyultak, Brockhaus lexicona pedig, mely az országban
nagy számmal van képviselve, fájdalom, a germanisatiót terjeszti ; czikkirót mindezen okok fentebb emiitett indítványának megtételére ösztönözték, nekem pedig épen ez indítványra lenne elmondani valóm, mire nézve oly szerencsés
helyzetben vagyok, hogy mint tudom, a Szent-István-Társulat nem sokára nagygyűlést fog tartani, és igy nagyon
könnyű lenne észrevételemhez ez alkalommal hozzá szólani,
vagy esetleg elfogadni azt, mert én személyesen a gyűlésen
ugy sem jelenhetek meg.
Észrevételem a ,Figyelő' indítványára, illetőleg pedig
a Szent-István-Társulat részére a következő. Amennyire
tudva a Szent-István-Társulat az Encyclopaediát legközelebb, talán már ez évben be fogja fejezni, nem rosz akarat •
ból mondom, de azt kell elismerni mindnyájunknak, hogy az
Encyclopaedia első és utóbbi kötetei közt roppant nagy a
különbség, nem feszegetem az okot, elég az hozzá, hogy
semmi egyöntetűség nincsen a műben, másrészt pedig a kezelésre is nehézkes, nagy alakja miatt, nem ugy mint a külföldi hasonnemü kiadványok. Falusi szerény nézetem az,
hogy e bajon segíteni kell, még pedig segíteni minél előbb,
minél gyorsabban, mert mint az a fentebbi indítványból kitűnik, ellenfeleink már készülnek ellenaknát ásni azon szellemnek, mely a társulat Encyclopaediájában nyilatkozik.
A Szent-István-Társulatnak e bajt, ugy hiszem, meg
lehet, meg kell előznie, illetőleg akadályoznia ; meg kell azon
okból, nehogy irántunk ellenséges irányú Encyclopaedia
forogjon közkézen, mert közbevetőleg legyen mondva, én
Tamás vagyok abban, amit György Aladár ur mond, hogy
az általa indítványozott Encyclopaediában nem lesz semmi
irányzatosan tárgyalva ; meg lehet azáltal, ha a társulat befejezve mostani folyamát az Encyclopaediának, azonnal egy
másik kiadásához fog, mely alakjára nézve felényi, vagyis
inkább a külföldi Encyclopaediáknak megfelel, tartalmára
nézve pedig mellőzve a sokszor nagyonis kicsinyes dolgokat, csakis emlitésre méltó dolgokkal foglalkozik. Azt lehetne véleményemnek ellenvetni, hogy honnan vegye a
társulat a pénzt, midőn épen most annyit fektetett a befejezéséhez közelgő Encyclopaediába ? Nézetem szerint ez sem
oly nehézség, melyet leküzdeni nem lehetne. A társulat nem
annyira uj Encyclopaediát adna, ki mint inkább a már létezőt átalakítaná. Az anyag megvan, csak terjedelmén kellene segíteni, mihez annyiféle munkatárs nem szükséges,
mint egy egészen uj Encyclopaedia össze- és kiállításához,
minek ez a következménye is lenne, hogy a társulattal concurrálni senki sem lenne képes ; a pénzt a kiadáshoz pedig
nem szükséges, hogy a társulat adja, adnák azt az előfizetők, mert ezen az uton lehetne nézetem szerint megindítani az
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Encyclopaedia uj kiadását és meg vagyok győződve, hogy az
előfizetési felszólítás hozna annyi előfizetőt, mennyi elegendő
lenne egy 12 kötetből álló Encyclopaedia diszes kiadásához.
Ez szerény nézetem, melyet azonban, ha a társulat figyelemre méltatna, ugy azt gyorsan kell elhatározni, gyorsan
kivinni, mert a hoszadalmasság az ügynek csak kárára lehet, ajánlom jelen soraimat az illetők figyelmébe.
Berlin. H á r o m k ö l n i k a n o n o k n a k e l p á r t o l á s a a z é r s e k t ő l , illetőleg alávetése a májusi törvények
alá képezé azon legújabb sensationalis hírt, melylyel a ,Köln.
Ztg.' e napokban olvasóit meglepte. Az emiitett lap a következőket irta :
„Megbízható forrásból merített értesités nyomán mondhatjuk, hogy négy, városunkban tartozkodó kath. pap, s pedig három kanonok s egy székesegyházi karkáplán az állam
törvényei iránti engedelmességökre vonatkozólag oly nyilatkozatot nyújtottak be a kormányhoz, melyet az elégségesnek
talált, s melynek alapján a cultusminister elrendelte, hogy
az illető négy egyénnek felfüggesztett járandóságai ismét
folyóvá tétessenek". Ugyané lap ehhez azon ,reményt' fűzi,
hogy e négynek példája mély benyomást teend a kölni papságra, melyet arra birand, hogy ,az adott példát mennél
többen kövessék' — s aztán igy folytatja : „Egyáltalában ugy
látszik, hogy az itteni (kölni) káptalan jelenleg számos ügyben más nézeteket vall, mint az érsek, Melchers Pál ur. Igy az
érsek többi közt egy időben azon szándékkal viseltetett, hogy
az érseki palotából való kiutasittatása ellen, mely tudvalevőleg állami tulajdon, tiltakozzék, s a káptalant is arra szólitotta
fel, hogy e tiltakozásban részt vegyen. A káptalan azonban,
ugy halljuk, szótöbbséggel elhatározta, hogy az érseknek
tiltakozását magáévá nem teendi".
Eddig a felhivatalos, nyiltan szabadkőműves lap. Szabad legyen ezekhez néhány rövid megjegyzést fűznünk.
Feltűnő, hogy a ,K. Ztg.' azt nem meri állitani, miszerint a szóban»forgó négy nyilatkozat azt jelentette volna ki,
hogy minden államtörvénynek veti magát alá; különös továbbá azon kifejezés is, hogy a kormány a hozzá benyújtott
nyilatkozatot „elégségesnek találta". Jó volna továbbá azt
is tudni, hogy hogy szólt e nyilatkozat, mert akkor azt is
tudnók megitélni, mennyiben vonatkozik az a májusi törvényekre is ; mert itt ez a főkérdés. Végre, az egésznek megítélésére legyen szabad a katholikus ,Köln. Volksztg,' nyomán csak annyit említeni, hogy azon hir, mintha a káptalan
vonakodott volna, az érseknek fentemiitett tiltakozását magáévá tenni, teljesen alaptalan. A kath. lap ezen meghazudtolást azon megjegyzés mellett közli, hogy állításáért, a legilletékesebb forrásokra támaszkodva, kezeskedketik ; — ugy
látszik tehát, mintha a félhivatalos ez egyszer ismét kissé
füllentett, vagy legalább ferdített volna; ilyen magokat .alávető' kath. papokkal a .Reptilienfond' ápoltjainak hasábjain
már több izben találkoztunk; de a vége mindig az volt, hogy
az egész legfelebb egy kis tapogatódzás, vagy legfelebb csábitgatási kísérlet volt.
Különben az sem igaz, hogy a fentnevezett négy pap
ily értelmű nyilatkozatot intézett volna a kormányhoz, minőt a félhivatalos lap olvasóival sejtetni szeretne. A mi különösen Reinarz kanonokot illeti, kire hivatkozás is történik,
ugy köztudomásu dolog, hogy ő és még egy másik kanonok,

midőn járandóságaik felfüggesztettek, emiatt a kormánynál
felszólaltak, mely felszólalásukat az érsek egész terjedelmében nem csak tudomásul vette, hanem helyeselte is. A
kérdéses irat nem épen gyengéd hangon emliti, mily különös eljárás a kormány részéről, hogy oly férfi, ki évtizedekig állott állami szolgálatban, s e téren szerzett érdemei
miatt ki is tüntettetett, most élte alkonyán, jogosan szerzett
fizetésétől igazságtalanul megfosztatva, arra kényszeríttessék, hogy alamizsnából éljen, vagy az általa, saját költségén épitett crefeldi árvaháznak egyik kis szobájában megvonuljon. Felterjesztése végén a kanonok visszaköveteli
járandóságait, de kijelenti egyúttal, hogy e követelése épen
nem veendő annak, mintha a májusi törvényeket elismerni
akarná.
Ha a porosz kormány ezen felszólalást ,kielégítő nyilatkozatnak' találta, ugy nincs mit ellenvetnünk : mert tudjuk, hogy hát: „do gustibus non est disputandum".
A westphaliai tartományi gyűlésen a hitfelekezeti iskola kérdése képezte a leghevesebb vita tárgyát, mely vitában báró Schorlemer-Alst kiváló szerepet játszott. Inditvány tétetett a tartományi kormány-elnökhez intézendő feliratba a következő helyet is bevenni : „Azon közlemények
alapján, melyeket a tartománynak királyi kormánya az iskolai ügyekre vonatkozólag hozzánk juttatott, kötelességünknek tartjuk kijelenteni, miszerint az e téren eddig foganatosított rendszabályok, mig egyúttal s nevelés s oktatás
keresztény alapját aláássák, ugy másrészt a család és község jogait sértik". A tartománygyülési többségnek vezérszónokai ezenkívül még a következőket is hangsulyozák, illetőleg a feletti méltó neheztelésöket fejezék ki : hogy a hitfelekezeti tanodákban felekezetnélküli, azaz a kereszténységet merőben ignoráló olvasókönyv hozatott be, hogy a helyi
s tankerületi iskolai felügyelőségekből a kath. papok majdnem mindenütt kiszorittattak ; hogy a gyermekek igen ritkán vezettetnek templomba; hogy az iskolanénék elűzése
által a rendelkezésre álló tanerők sajnos módon apadtak,
anélkül, hogy a kormány képes lenne e hiányt még csak
némileg is pótolni s végre, hogy a lelkészkedő papságnak a
vallásoktatástóli eltiltása csak azon szándékkal történik,
hogy az iskolának keresztény jellege ezáltal is eltöröltessék.
Ezen, tényekkel s számokkal bebizonyitott állitások
szintén hozattak a kormány tudomására, végre pedig a münsteri, bölcsészeti s hittani lyceumnak katholikus jellegébőli
kivetkőztetése hozatott szóba, minek folytán ez ellen is erélyes repraesentatio határóztatott el s tettleg be is nyujtatatott.
A boroszlói herczegpüspöknek ügye ismét kisértgot a lapokban. A püspök ugyan ,le van téve', de mivel Ausztriában
lakik, s ennélfogva a ,Scliles. Kirchenztg.' megjegyzése szerint, szó sem lehet titkos delegátusról ; az itteni kormány
lépéseket készül tenni az osztrák külügyministernél, hogy a
püspököt gátolja meg megyéjének osztrák területrőli kormányzásában. Hogy fogja az osztrák kormány a mienknek
eme kivánatát teljesiteni, s mi történik majd, ha erre képtelennek vagy nem hajlandónak mutatkozik, erre csakugyan
kíváncsiak vagyunk.
Svajcz.
T e s t v é r i s z e r e t e t az ó k a t h o l i k u s o k k ö z t . A szeretetnek ezen neme, ugylátszik, nem ké-
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pezi a mi drága ókatholikusainknak erős oldalát; legalább
a bonni s a svajczi ,árnyalat' közt már régebben bizonyos
feszültség vehető észre, mely mélyebben ható szakadásnak
jele, s legközelebb egy bieli, köztudomás szerint szabadkőműves lapban a következő félre nem érthető magyarázatra talált :
„A ,Deutscher Mercur' (a némot ókatholikusoknak, különösen Reinkensnek közlönye) igen kedvetlenül nyilatkozik a purntruti zsinatról (melyet a berni ókatholikusok okt.
havában tartottak) s még más, tüzetesen svajczi ügyekről, s
ugy látszik, nagyon restelli, hogy mi mindezekben saját
meggyőződésünket követjük. Nem segithetünk rajta. Ha
Bonnnak nincs kedve, nemzeti önállóságunkat tiszteletben
tartani, akkor nem kell az ő szeretete sem ; — szokjanak el
Bonnban azon gondolattól, holmi velleitásokkal s nagyhatalmi igényekkel rajtunk valami iskolamesteri befolyást
gyakorolhatni. Mi tudjuk, hogy mit akarunk. Svajcz
nem valamely Németországhoz tartozó suffragán megye,
hanem ép oly független nemzeti egyház, mint a német. Oly
hivatalos fenyegetések, mint a minőket a ,Mercur' Svajczczal szemben hangoztat, nevezetesen : hogy ha mi svajcziak
jószántunkból alá nem vetjük magunkat a bonni rendeleteknek a gyónás és coelibatus ügyében, akkor nem kapunk
felszentelt püspökét — ily brutális fenyegetéseket a svajczi
ókatholikusok joggal szintannyi sértésnek vesznek".
„Bonn már egyszer, 1874-i szept. 21-én igy beszélt velünk (midőn Friedrich tanár a ölteni zsinaton ezt mondta : ,E
zsinat a bonninak nevetséges torzképe';) — nem tehetjük róla,
hogy ölteni (Herzog pleb. ?) s egyéb intimusai az hitetik el
a bonni curiával, hogy velünk ily vakmerően is lehet beszélni, de annyit mondhatunk a bonniaknak s svajazi szolgáinak, hogy a mi zsinatunk a szabadságot s saját becsületét százszorta magasabbra becsüli, mint a püspökszentelést.
Ha Bonnban netán azon bölcs tervvel viseltetnének, azon
előnyt, melyet azáltal élveznek, hogy felszentelt püspökük
van, oly irányban kizsákmányolni, hogy minket is a bonni
keretbe beleerőszakoljanak, vagy egyébként terrorizáljanak,
akkor készüljenek világos, nyilt, érthető svajczi válaszra !
Barátságukat szivesen veszszük, de rabszolgaságba nincs
kedvünk sülyedni. Végezze el Bonn a maga ügyeit, mi majd
elvégezzük a magunkéit, szabadságunkat, még egyházi téren sem, nem adjuk el semmiért, legkevésbé pedig valamely
ceremóniáért, (sic) minő a püspökszentelés !"
Ez ugyan világos ; ,Bonn', azaz Reinkens és consortes,
kikhez a legközelebb svajczi ,püspök'-ké szentelendő, Herzog
is tartozik, tudják, hogy mily sors várja őket Svajczban. Különös iróniája a sorsnak, hogy e svajczi .lázadók' fejei a
berni ókatholikus hittanárok, épen azok, kiket Reikens
s Friedrich oda becsináltak, s kik most fejökre nőttek. Ily
körülmények közt nem nagy gaudium lesz svajczi ókatholikus ,püspöknek' lenni.

IRODALOM.
== Megrendelési felhívás ily czimü munkácskára : „A
lourdesi kegyhely rövid ismertetése". Több német népirat nyomán készité Hérits Márton, györmegyei növ. pap.
A nyolczadrétben 62 oldalra terjedő munkácskx ára
20 kr. Gyűjtőknek minden nyolcz előfizető után egy ingyen
példány adatik. Megrendelések szerzőhöz (Győr, nagyobb
papnevelde) czimezendők.
-+- Megjelent s beküldetett hozzánk a Jlavi Füzetek'
7. s 8. füzete; „Török Paedagogia" s „Tisztelgés IX. Pius
Pápa és Királynál".
Felhívás
Alulirott növ. papság egyh. irodalmi körének tagjai tisztelettel jelentjük, hogy az általunk magyarított 2 kötetes „Egyháztörténelem'1 néhány szándékosan
fentartott példány kivételével teljesen elfogyott. A min-

denünnen érkező gyakori megrendelések tehát arra birták
körünket, hogy a t. megrendelő urak nemes igényeinek kielégítése végett a munkát ujolag sajtó alá bocsássa. Tekintve
azonban az ezzel járó terhes költekezést a mű kinyomatását
csakis előleges biztositék mellett eszközölhetjük. E biztosíték pedig a mélyen tisztelt tudományos közönség pártfogolásában van. Legyén szabad tehát, a tudomány és irodalom
nemeskeblü barátait felhivni és felkérni, hogy mindazon t.
urak, kik a nevezett munkát megszerezni óhajtják, erre vonatkozó szándékukat a nyomatandó példányok száma, s a
költségfedezés körüli tájékozás végett becses nevöket, illetőleg czimüket, lakhelylyel és utolsó postával együtt alulirott
növendékpapság egyh. irodalmi köréhez beküldeni kegyeskedjenek. Tisztelettel maradunk a veszprémi növ. papság
„Pázmány kör"-ének tagjai.

VEGYESEK.
= O szentsége igen kegyes leirattal válaszolt a német
katholikusok mainczi egyletének hodoló feliratára, melyben
az egylet eddigi működése felett teljes megelégedését fejezi
ki, s annak tagjait bátor kitartásra inti.
— Poroszországban igen gyakori eset, hogy katonai
személyek polgári házasságra lépnek, kiknek aztán hivatalból meghagyatik hogy esketessék magokat egyházilag is.
Legújabban ismét történt ilyes valami egy tartalékhadi
hadnagygyal Rastenburgban, ki azonban még akkor is vonakodott, a hadparancsnokság ebbeli figyelmeztetésének engedni, midőn tudtára adatott, hogy a király, ,mint legfőbb
hadúr' kívánja, hogy katonái egyházilag eskettessék magokat. A hadnagy egészen törvényes téren áll, a ,hadúr'
pedig talán szégyenlhetné magát, hogy egy általa joggal immorálisnak tartott törvényt csak amúgy hátulról s indirecte megtámadni meri.
— Az ó-hegyi Boldogasszony képe.*) Az ó-hegyeken Zólyom megyében a 15. században egy templom épült, melyben a Bold. Szűz egyik képe különösen tiszteltetett.
A Bold. Szűz e kegyképe a mennyország királynéját
kisded fiával, kit karján tart, a hold sarlóján állva és angyaloktól környezve ábrázolja. Megkoronázott fejét csillagok környezik, jobbjában pedig a királyi pálczát tartja.
Az oltáron és a templom falain levő ajándékok, a Boldogságos Szűz e helyen osztogatott kegyelmeiről tanúskodnak.
A templom jegyzökönyve számos csudálatos gyógyulásról, imameghallgatásról tesz említést.
Hány elhagyatott, hány nyomorult, beteg, üldözött jött
már e helyre, és miután ott a poenitentiatartás szentségében
bűneitől megtisztult, miután a legfelségesebb oltári szentségét magához vette, megtalálta azt, a mit keresett, az egészséget, a békét. . .
Hányat mentett meg az Ur a keserűség által, nehogy
a világ édességei által megrontassék, s az, ki talán soha sem
gondolt a Boldogságos Szűzre, ki földi boldogságában a kevélység nélkül el nem lett volna, az nyomorúságában ahhoz
fordult, kinek jóságától a segélyt várhatta.
De a Boldogságos Szűz szent Fiának ellenségét meg
nem hallgathatja, s mivel bizton senki sem mondhatja ha
csak az Ur neki ki nem nyilatkoztatja, hogy az Ur kegyelmében van, azért látjuk, hogy a zarándokok különösen Sarlós Boldogasszony napján tömegesen jönnek e gyóntató székhez, hogy itt kibékülvén a Boldogságos Szűz szent Fiával, a
szent anya közbenjárójuk legyen, mert mint Damiani sz.
Péter mondja : „Talán megszűntél oh Isten anyja, mióta az
Istenhez a mennyekbe felemeltettél, reánk gondolni ? Oh
nem, asszonyunk, mikép feledkezhetnék meg nagy irgalmasságod nagy nyomoruságunkról" ?
*) A , H a v i F ü z e t e k ' 8 . számából, szerk. Winter Á. pestbelvárosi
káplán évenkint 12 füzet, 1 ft.
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A külső vallás szükségessége.*)
Isten léte érzete minden h a l a n d ó n a k , legyen
tudós, v a g y műveletlen, szive legbensőbb mélyébe
van vésve, az ember bensejében mindenütt él az Isten képe, mely a vallás alapját képezi s e képpel elválaszthatlanul van összekapcsolva ama kötelem,
mely Istent szolgálni késztet. Az ösztönszerű tisztelet a n a g y s á g és magasztosság i r á n y á b a n készteti
a föld g y a r l ó fiait, h o g y b o r u l j a n a k le ama megfoghatlan előtt, ki legmagasztosabb eszméjokként
tűnik elő. Ezen vallási kötelesség teljesitése végett az
áhítatosság, a belső vallás m i n t e g y második természetünkké lett, ez az embernek vele született tulajdona, ez szellemi élete nélkűlözhetlen feltétele.
H o g y minden valódi tisztelet lényege az ész és sziv
belhódolatában áll, h o g y a legcsillogóbb kűlzet,
ünnepélyességek, a külső n y i l v á n o s isténitisztelet
legpompásabb készletei csak hiu szemkápráztatások lesznek tiszta érzelmek és szándék nélkül, melyek a n n a k becsét és érdemét képezik, s h o g y az
Isten főleg a szivben a k a r uralkodni, és h o g y az, mi
ott az ő országát, az igazságot és erényt elő nem
mozditja,puszta csalódás: k i t ű n i k azokból, miket a
vallásról kifejtettünk. De maga a belső vallásosság
nem elégséges szellemi életünk teljességére, a sziv
benső áhitata kifelé tör, érintkezést és tartós pontot keresvén az a n y a g i , érzéki világban, a szellem
alakot kiván,mint a lélek testet, a gondolat érzékeket,
a mag h ü v e l y t ; szükséges tehát a külső vallás is, és
pedig nemcsak a m a g á n y , hanem a n y i l v á n o s is.
1. Mi u g y a n i s lényegileg az e m b e r ? test- és
*) Mutatvány dr. Pita Dezső, m. k. egyetemi tanár
urnák, hittani karunk által az ezidei Horvát-féle alapítványi dijjal koszorúzott ily czimü munkájából: „Akeresztény
vallás isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyeivel
szemben". 27. §.

lélekből összetett valóság ; h a egyedül a lelket veszem, a k k o r az egy külön álló szellem, ha egyedül
a testet tekintem, a k k o r az e g y holt tetem, s az embert csak a kettő együttvéve képezheti. S mikép
működik ezen egyesités u t á n ? oly cselekvények
által, melyek test- és lélekből származnak. Az ész
azt mondja, h o g y az ember Isten előtt hódolni t a r tozik egész lényegével, testével u g y mint lelkével,
mert az előbbire nézve nem kevésbbé f ü g g tőle az
ember, mint az utóbbira. H a tehát mi nem v a g y u n k
csupán értelmiek, a l á t h a t ó t á r g y a k t ó l függetlenek,
életünk nem csupán gondolat, benső érzelem, h a nem a n y a g i test, mely a lélek eszközeül szolgál, s a
mely a legbensőbb, e kettő közti kapocs miatt az ész
intelmeinek is készen áll, s a kötelmeknek megfelelő cselekedetekre is képes : egyszersmind külsőleg érzéki módon kell Istentőli feltétlen függése elismérését bebizonyitani, a legfőbb tisztelet, szeretet, hála és imádás adóját Isten i r á n t leróni. V a g y
eleget tenne-e a fiu v a g y alattvaló kötelmének, ki
a t y j á t , fejedelmét egyedül értelmével, szivével, az
alázat, hódolat és szeretet minden küljele n é l k ü l
a k a r n á tisztelni? N e m : a n n y i r a f ü g g tehát össze a
külső tisztelet a belsővel, mennyire élő emberben
elválhatlan a test a lélektől. Avagy csak a k k o r tartanók a testet hozzánk nem tartozónak, midőn az Istenről, s neki köteles tiszteletről van szó? Oh nem,
i n k á b b kötelessége, h o g y ő is külső s látható cselekedeteivel, melyekre egyedül képes, teremtője tiszteletéhez j á r u l j o n .
2. A külső vallás szükségességét k i v á n j a az
emberi természet sajátsága is. U g y a n i s az isteni
tiszteletnek a belhódolatnál h a t á r t szabni a n n y i t
jelent, m i n t félreismerni az emberi természetet, s
olyasmit kivánni, minek mindig ellentmond azon
érzelem, mely minden álokoskodásnál erősebb, s az
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lélt képek és t á r g y a k kisebb vagy nagyobb benyomást okoznak bennünk Az emlékezet hoszasabb, a
benyomás tartósabb, ha a kép szemünk előtt áll, ez
élénken, állandóan állítja szem elé a vallási eszméket, mintegy testet adva nekik. A külső istenitisztelet
a hit s erkölcsi törvények látható kinyomata lesz
igy, a melyben mindenki mintegy kivésve látja
azon tant, melyet neki hinnie s mely szerint élnie
kell. Mennyin fáradnak korunkban, hogy a tanitás
módját megkönnyítsék, s az emberi ész ismereteit,
kutatásai eredményeit szinte tapinthatókká t e g y é k !
Csak a vallást akarnók attól megfosztani, mi az
érzékekhez s képzelődéshez szól, mi a n n a k könynyebb és mélyebb hatását elősegiti a szivekben ?
Külső istenitisztelet nélkül az áhitat érzelmei is
csakhamar az elhamvadásig meg fognak gyengülni,
s ha nem ébresztetnek, tápláltatnak, s erősittetnek
külső gyakorlatok által, hidegekké, határozatlanokká s felületesekké válnak. Hiába tettetik magokat felvilágosodottaink (?), mintha a vallási szertartások pompájában, az imádkozó nép mozdulataiban, vallásos énekeiben gyermekes, nevetséges gyakorlatokat látnának ; a tapasztalás tanítja, hogy ha
mindez nem a vallás maga, legalább ennek tápláléka, támasza, hogy ezek nélkül nem sokára a népek a n n a k izletét, s értelmét elvesztik, s hogy a
valódi ajtatosság a szívben mintegy áthatlan, egyedül Istennek ismert szentélyben honol ugyan, de a
mely mégis puszta rémletként fog elenyészni, ha a
külső tisztelettel kapcsolva, általa elevenitve, szívre
kötve s ugy szólván testesitve nincs. Az elme és
3 Kötelezve v a g y u n k a belső isteni tiszteletre,
sziv e követelt tisztelete az Istenről való n é h á n y
következőleg m i n d a n n a k felhasználására, a mi a
eszmére vitetnék vissza, melyek sem hajlamainkat
belső tiszteletre nemcsak hasznos, hanem szükséges
nem fékezhetnék, sem életünket nem szabályozhatis, ámde ilyen a külső istenitisztelet a belső előnák. Az oly vallásbölcsek, kik külső tisztelet nélmozditására. Az embert ugy kell tekintenünk, a
küli sziv-vallást követelnek, oly emberbarátokhoz
mint van, elméje oly gyenge, képzelete oly lengehasonlók, kik az emberiség iránti szeretetet hirdeteg, szive oly hajló a tévedésre, hogy azon eszkötik anélkül, hogy egyetlen jó tettet is gyakorolnázök egyikét sem szabad elmulasztani, melyek állnak, vagy ama politikusokhoz, kik polgári társulahatatlanságát szilárdítani, figyelmét ébreszteni, s
tot akarnak külkötelékek nélkül, melyeknek a ta
lelkében áhítatos érzelmeket ébreszteni, táplálni
gokat egymáshoz közelebb hozni s egyesíteni kellene.
képesek. Az embert, legyen ez bármily tökéletes, a
képzelődés- és érzékektől a n n y i r a mentnek hinni,
4. Valamint az ember kötelezve érzi magát a
hogy azok befolyását könnyen nélkülözhetné, nagy vallásra : u g y e kötelmet senkiről sem tagadhatja,
csalódás. Az érzéki dolgokról j u t u n k legtöbbször sőt mindenki meggyőződik arról, hogy sem maga,
az értelmiekre, s hogy elvont, érzékfeletti eszméket sem más embertársa vallás nélkül nem érheti el végalkothassunk magunknak, a valódiak-, a tárgyilago- czélját, az örök boldogságot. A szeretet, melylyel
soknál kell kezdenünk. A ki ismeri az emberi ter- Isten, s más embertársaink, mint ugyanazon mélmészetet, meg fogja engedni, hogy a belső érzelmek tósággal bíró lények iránt viseltetni tartozunk, kíakkép gerjednek fel bennünk, a mint az érzékek vánja, hogy a vallást másokban is tehetségeinkhez
többé vagy kevésbbé erősek, s a mint a külső szem- képest előmozditsuk. Ezt pedig nem tehetjük, ha

egész emberi nemen uralkodik ; mert a lélek érzelmei, s ezek nyilvánítása közt a legszorosabb kapocs
levén, lehetetlen az embernek valamely érzelemtől
igazán mélyen meghatva lennie anélkül, hogy azt
külsőleg is ki ne jelentené. Kisértsd meg csak egyszer szivedbén valamely érzést gerjeszteni a nélkül,
hogy az külsődön is ne nyilatkozzék. A félelem halv á n y n y á tesz, az öröm ujongani, a harag remegni
késztet, a szeretet messziről olvasható arczodon, s
h a b á r ez érzemények valamelyikét el akarnád is
titkolni, elárul egy mozdulatod, s leleplezi bensődet akkor, midőn azt legkevésbbé akarod. Ha tehát
ez minden cselekvéseinkben bebizonyul, miért ne
volna igaz a vallás g y a k o r l a t á b a n is, és természetünk miért volna más a földi, mint a mennyei dolgok iránt V H a tehát vallási érzelmeink őszinték és
életteljesek, minőknek kell is lenniök, külsőleg is
kell nyilatkozniok. A belső tisztelet szükségkép
maga után vonja a külsőt, mert a valódi érzelmek
nagy megerőltetés nélkül el nem rejthetők. Avagy
mint is lehetne, hogy a ki az Isten jóságát érezte,
soha sem nyitná meg ajkát jótevője iránt hálát rebegni, dicsőségét hirdetni? Felemelvén elménket
Istenhez, s megfontolván az ő végtelen tökéletességeit, s igy iránta való tartozásunkat, önkényt, a
nélkül, hogy észrevennők, folynak a szeretetnek,
melyet jósága, a hálának, melyet adományai, a hódolat és magasztalásnak, melyeket végtelen tökélyességei gerjesztenek bennünk, legélénkebb s legnyilvánosabb bizonyitványai.
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csak vallási érzelmeinket küljelek által nem nyilvánítjuk, s
példáink által másokat a vallásra nem buzditunk. Semmi
sem mozditja elő ugyanis hathatósabban a buzgóságot, mint
mikor példák forognak előttünk. Az ember könnyen utánozza s kevesebb öntusakodással teszi azt, a mit másoktól
tenni lát. Mennyire veszélyesek és szomorúak a vétek példái, annyira üdvösek s hasznosak azok, melyeket a vallás
gyakorlata, s az erények nyújtanak. Azért Plato sem hagyá
helyben magány házakban a kápolnákat, s törvényhozásában nyilvános törvényt alkotott, miszerint az áhítatosság
vallási cselekedetei nyilvános helyekon vitessenek véghez. 1 )
A nyilvános istenitiszteletre már azon oknál fogva is
köteleztetünk, mert mindannyian ugyanazon egy családhoz,
ugyanazon egy Isten erkölcsi országához tartozunk, melynek feje ö maga, az Isten, és igy közösen is tartozunk őt tisztelni, imádni.
5. Végre minden nép s nemzet elismerte azon mulaszthatlan kötelmet, hogy az istenséghez külső tisztelettel j á rulni, imát, áldozatot, tömjént felajánlani tartoznak. Athenében nem lehetett lépést tenni anélkül, hogy valami vallási
emlék ne tünt volna elő. Mindenütt, hol vallás van, ott van
a külső istenitisztelet is, mely attól elválaszthatlan. Részünkön van tehát az egész világ Ítélete, vagyis az egyetemes
közmegegyezés, mely mint ilyen a természet szavának tartatik. De mit mondjak többet : „maga az istentelenség az elmúlt szerencsétlen időben, igy szól Portalis, melyet csak a
vallás nem léte szülhet, kivánt szertartást, és oltárokat, ünnepeket is rendelt az ész ünnepei neve alatt ismerteket". 2) Ismeretes a haza oltára, az ész temploma. Többet
mondok, hol van egy istentelen, ki akaratján kivül, ki
anélkül, hogy gondolná, ekkép Istennek nem adna tiszteletet, hódolatot ? Többször láttatott templomainkban
Rousseau is rideg elveit az imádság ellen elfelejteni, és következetlenül, mint mindig, az érzékeny sziv eláradozásaival imádkozni. 3 )
A vallás szükségessége ellen felhozzák, hogy Istennek
nincs szüksége a mi tiszteletünkre, mi haszna sincs abból.
Kétségkívül az Isten, önmagában lelvén boldogságát, teremtményeire nem szorul, sem nem boldogabb hódolatunk,
sem nem boldogtalanabb tiszteletlenségünk által ; de ebből
nem következik, hogy nem kell őt tisztelnünk, mert nem
neki, hanem nekünk van rá szükségünk. Isten teremtett s
tart fenn engem, a mivel birok, s a mi vagyok, az ő jótéteménye, váljon nem tartozom-e neki, semmivel sem leszek
iránta lekötelezve, nem kell neki hálát adnom, imádnom, őt
szeretnem s áldanom ? Fel leszek tehát mentve tartozásom
fizetése alól, mivel hitelezőm tehetséges, gazdagsága nagy ?
semmiképen sem. Avagy teremtésünk által nyert-e valamit ?
a mi létünk nem öregbiti boldogságát, s mindazáltal mégis
jósága bennünket semmiből teremtett, fentart s oltalmaz. De
ha szükségünk nem volna is a vallásra, még sem lennénk
felmentve a hódolat kötelességétől, mert Istennek joga van
erre, és pedig oly lényeges, oly korlátlan, s oly idegenithetlen joga, hogy arról le nem mondhat anélkül, hogy Isten
lenni meg ne szűnjék. Már a dolog természetében fekszik,
De legibus 9, 10. — *) V. 8. Opinion du 9. Fructidor an. IV.
(1796. 26. aug.) — 3) V. ö. La religione dimostrata e difesa da Mr. Aless a n d r o M . T a s s e n i j F r a i s s y n o u s : Sermon de dimanche de là semaine sainte.

hogy a teremtmény teremtőjétől függjön, s ha nem mondhat
le azon tulajdonságáról, hogy mindenek ura legyen, fel sem
szabadithat azon viszonytól, molynélfogva mi alattvalói vagyunk. Mi kezeinek müvei levén, felettünk való hatalma
elidegenithetlen, s önmagától köteleztetik hatalmáról le
nem mondani, mert nem szünhetik meg Isten lenni. Ez mind
az Isten tökélyeiről, mind önmaguk függéséről való igaz
mély érzelem, mely meggyőz arról, hogy Isten teremtményei
által akar tiszteltetni. A józan ész lényeges viszonyokat talál
fel a teremtő s teremtmény közt, viszonyokat, melyek elénk
kötelmeket szabnak, és pedig ugy, hogy az ember nem lehet
eszes anélkül, hogy vallásos érzelme ne legyen.
A mi a lehetséges, és valóságban létező visszaéléseket
illeti a vallás terén, e tekintetben Montesquieu ezen találó
észrevételt tevé, melyet mindig szem előtt kellene tartani :
„Egészen felfordult, félszeg bizonyitás, hosszú sorban előszámlálni a roszat, a mit a vallás okozott — illetőleg az
avval visszaélő emberek okoztak — s mind elfelejteni azt,
mit általa az emberiség nyert. Ki számlálhatná meg mindazon roszat, mi akár az egyeduralmi, akár köztársasági szervezetből eredt? A kérdés egyszerűen ez: mi kisebb rosz,
itt-ott a vallással visszaélni, vagy pedig semmi vallással
sem birni ?" 4 )

A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma.
(Folytatás.)

1838. Bécs. Egyházi beszéd, melyet a ker. vallás boldogító befolyásáról az emberre mondott Körmöczy Imre, hittudor, hittanár, táblabiró. Bécs, Mechitaristák betűivel. 24
lap. Jelige 1. m. Gira. Mennyei Atyánk ! a Te szent Gondviselésed nagy jótéteményét háláljuk első apostoli királyunk
által nekünk ajándékozott keresztény vallásban, melynek
boldogitó befolyását az emberre hálásan fogjuk elismerni,
ha kellőleg megfontoljuk, először: hogy az embernek értelmét
igaz ismeretekre vezérli, tehát az ész világossága ; — ha
kellőleg megfontoljuk: másodszor hogy az embernek szivét
igaz erényekre heviti, tehát a sziv ösztöne. A felvett t á r gyat terjedelmes nézpontokról vázolja ; a pompás szónoklatok egyike.
1839. Székesfehérvár. Gózony György, szentszéki ülnek.
1839. Bécs. A magyar első királya és apostola, szent
Istvánnak emléke. Egyházi beszédben megujitva Kisaszszonyhava 25. 1839. Bécsben a t. k. a. szentegyházában
tartott nemzeti ünnepen, Kis Tatai Tatai János által. Bécsben, nyomatott Mechitarista atyák betűivel MDCCCXXXIX.
Nyolczadrét 26 lap. Jelige: A bölcs király a nép támasza.
(Bölcs. k. 6. 26.) A történet fonalát hiven követve, sz. I.
első koronás fejedelmünkben a legjobb királynak képét
rajzolni igyekszik.
1840. Bécs. Szent István mint népének első nevelője.
Igy hirdette nemzeti ünnepén Vezerle Ignácz, az isteni tudományok doktora és Veszprémben tanítója. Bécs, Sollinger. 25 lap. Jelige : Szolga. Tudván ő, hogy a k. Religio a
valódi egységnek, polgárosodásnak s jólétnek egyedül biztos
alapja, mint népének első bölcs Nevelője, főgondjává tevé,
hogy 1) Népét mindenek előtt a Kr. Hitére téritse, s 2) hogy
4
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a Hitet neki örök időre biztosítsa. Ezt kimutatni lesz tárgya és felosztása beszédemnek.
1841. Az evangelium megvetése a közbékét és rendet
feldúlja. Előadta Kisfaludi Lipthay Antal, udvardi alesperesplebános a bölcselkedés és hittan tanára. Bécs, Sollinger. 30
lap. Jelige: Polgári gyűlölők őt. (Luk. 19. 42.) Fejtsük meg
előbb a kérdést, kik vetik meg az evangéliumot? aztán elmélkedjünk afelett, hogy az evangelium megvetése a közbékét, társasági csendet a haza boldogságát aláássa.
1842. Bécs. Szent István első apostoli koronás magyar
király igazi nagysága ; nemzete boldogsága. Hirdette nemzeti ünnepén Bécs császári városban a TT. assisi sz. F e rencz rendű Kapuczinus atyák templomában 1842-ki Kisasszonyhó 21-ik napján, Pakroczy Nep. János, Adony mezővárosi plébános és alesperes. Bécsben 1842. 35 lap.
1843. Bécs. Gály Lörincz, karancssági plébános az
eszterg. megyében, bölcs, és hittudor. Bécs, Sollinger. 35 lap.
Szolga. Szent István érdemei 1) az igaz hit, 2) a tökéletes
szeretet. A ker. vallás magasztalása. Tömött szép irály,
tisztult világnézet, meglepő szép eszmék teszik kiváló beszéddé e szónoklatot.
1844. Bécsben. Szent István első magyar királynak
az evangeliumi szabadság meggyökereztetésében szerzett
érdemei. Hirdette Szenczy Ferencz, szombathelyi pap s ott
az istenes tudományok egyik tanitója. Bécs, Sollinger. 32
lap. Jelige: Hol az Ur lelke van, ott a szabadság. (Kor. 2.
3. 17.) Vizsgálandjuk sz. István istenes buzgóságát 1-ör a
religio, 2-or az anyaszentegyház, 3-or a nevelés körül.
1844. Budán. Krajner Antal, nagymarosi plébános.
Buda, egyetem bet. 10 lap. Szolga. Hogy Isten tovább is oltalmazza hazánkat, ragaszkodjunk 1) igaz hittel Istenhez,
2) engedelmességgel a királyhoz, 3) kérjük Istent, hogy a
szeretet kötelékei fej és nemzet közt soha fel ne bontassanak.
1845. Bécs. Sámuel Alajos, pesti plébános. Bécs, Sollinger. 20 lap. Szolga. Meg kell fontolnunk, hogy sz. I. 1) a
boldogító religiót honunkba átültetvén, népéből erélyes polgárokat képzett, 2) országa kormányzati rendszerét meghatározván, s népe szilaj szabadosságát, czélirányos törvényekkel fékezvén, nemzeti létét megállapította.
1845. Budán. Rendek József, az eszt. képezde tanára.
Budán, egyetem betűivel. 19 lap. Kereskedjetek, mig megjövök. (Luk. 19.14.) A hit ama kincs, mely először : mai napig sajátunk és dicső királyuuk példája szerint kell vele
buzgón kereskednünk; másodszor : a világ ezerféle csalfa
fondorkodásai ellen szemes vigyázattal megörzenünk.
1846. Bécs. Sterne Ferdinand, fejértemplomi plébános
a csanádi megyében. Bécs, Sollinger. 29 lap. „Dicsők a szorgalom gyümölcsei". (Bölcs. 3.15.) A szentek tisztelete vigaszteljes tan ; ezen szándéknak tökéletesen megfelel az egyház,
midőn a sz. király példájának követésére buzdit.
1847. Bécs. Szent István szelleme. Hoványi Ferencz,
nagyváradi 1. sz. áldozó pap, pesti egyetemi hitágazati t a nár, bölcs. s hittudor. Bécs, Sollinger. 14 lap. „A király szive
Isten kezében van" stb. (Péld. 21. 2.) Mikép és mi által
akarta és tudta boldogítani 1) a magyar hazát, 2) a magyar
polgárt, 3) a magyar embert.
1848. Buda. Az egyház hivatása uj alkotmányunk

irányában. Sz. István király ünnepén a budai főtemplomban fejtegette Szabó Imre, veszprémmegyei áldozó pap,
egyetemi hitszónok és tanár. Pest, nyomatott Lukács és társánál. Jelige: Ha a fiu megszabadít titeket, igazán szabadok lesztek. (János, 8. 36.) Szabadság, egyenlőség s testvériség szent és vigasztaló elveit Krisztus hintó el a földön.
Kétségtelen az, hogy a valódi szabadság országának czimere a golgothai kereszt. A valódi szabadság fájának azon
vércsöppek adtak életet, melyek a Megváltó szivéből a koponyák bérczére hulltak. Krisztus eszközlé a népek felszabadulását.
1848. Bécsben. Vallás és szabadság. Szent István nemzeti ünnepén a t. kapuczinus atyák templomában. K. hava
20. fejtegette Hoványi Ferencz, nagyváradi 1. sz. áldozár,
phil. theol. tudor. Bécs, Sollinger. 12 lap. „Szabadságra vagytok hivatva;" stb. (Galat. 5. 13.) Mondjuk ki nyiltan azt,
mi keblünk rejtekében szent meggyőződésként uralkodik,
hogy t. i. igaz szabadságra csak a vallás teszi az embert képessé és viszont, a vallás teszi a szabadságot emberhez méltóvá. Valódi gyöngye a magyar szónoklati irodalomnak.
Szent István Magyarország első apostoli királyának
áldott emlékezete. Az egri főtemplomban két rendbeli egyházi beszédben {1857. és 1859.) hirdette Magyar Ferencz,
sz. széki ülnök, lyceumi tanár s hitszónok. Egerben, az egri
érseki lyceumi könyvnyomdában. 1859 Az első beszédnek
tartalma : I. Szent István dicső királya volt a magyar nemzetnek. II. Szont István buzgó apostola volt a magyar
nemzetnek.
A második beszéd tartalma ; I. Miáltal szerzett szent
István áldásban levő emlékezetet magának a földön s mi
által érdemlett örök jutalmat, soha el nem veszthető koronát az égben ? II. Mily fontos kötelesség ránk, az ös magyar
nemzet unokaira nézve, az ő Isten iránti buzgalmát s a haza
iránti szeretetét nem csak magasztalnunk, hanem követnünk is ?
„Az Isten iránti szeretet példája Szent István, ki az
által : Nagygyá lőn mint fejedelem, Szentté mint keresztény.
Fejtegeté a dicsőült ünnepén aug. 20. 1858. a budai vártemplomban szakállosfalvi Lengyel Miklós, sz. Mártonról sz.
ótodi prépost, egri székesfőegyházi kanonok, főszentszéki
ülnök, a szent hittan tudora stb. stb. Pesten, nyomatott Herz
Jánosnál. 1858.
(folyt, köv.)

Peyramale

kérelme.

(A. ,M. Sión' után.)
Lourdes, 1874. jun. 29.

Tisztelendő testvérek ! A lourdesi szűz Máriának nevében, mely név minden azivben édes viszhangot kelt, bátorkodom önöket adakozásra szólítani fel. Régi szegény templomom, mely körülbelöl 950. évben épült, mikor a város
alig számlált ezer lakost, idővel híveim befogadására elégtelen lett, mert most a lelkek száma meghaladja az öt ezeret.
Immár 20 éve, hogy Lourdesban lelkészkedem, mindenha tűnődtem e szomorú helyzeten, mely annyi sok jót
akadályozott meg; legott, ahogy beigtattak tisztembe, kezdettem gondoskodni az egyházról s tettem is kísérletet ez
irányban. Ez akkor volt, midőn a massabielli sziklánál történt események kezdődtek, melyek azóta ide vonzották a
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világ országait s minden nyelvű népeit. Az egek királynéja ban a „Sub tuum praesidium tt -ot, ezen naptól fogva, s jövőegy kis leánynak megjelent, felbugyogott a forrás s villám- ben mindenkoron ezt azon szándékkal fogjuk tenni, hogy
lottak a csudák.
Isten ós a szűz Mária áldja, segitse egyházunk jótevőit.
Mintliogy szűz Mária azt kivánta, hogy a massabielli
(Püspöki jóváhagyással)
sziklán épitessék tiszteletére templom, elhalasztottam terveMarie Dominique Peyramale,
met, bogy erőmet osztatlanul az Isten anyja kijelentett kíP r o t o n o t a i r e apostolique, curé de Lourdes.
vánságának megvalósítására áldozzam. Most, ahogy a ker.
Ehhez a ,M. Sion' a következő jegyzetet fűzi :
világ szűz Mária felhívásának megfelelt s királyi basilikát
Egy év alatt oly mértékben történt az adakozás, hogy
emelt, újra visszatértem kötelmem teljesítésére, hogy ked- 1875. jul. 28-án nagy fénynyel tették le a román izlésü baves plébániám hiveiröl gondoskodjam.
silika alapkövét. A szertartást maga a tarbesi püspök, JourAz akkor érzett szükség most még nyomasztóbb, a ke- dán végezte. Számos nép, a helyhatóság képviselői, katonaság s vagy 100 pap vala jelen. A szertartás leirása s a püsserű helyzetből ki kell valahára bontakoznunk.
Az egész világról gyűlnek össze zarándokok, s oly pök szent beszéde kiadatott s ezt is a templom javára árulmódon töltik meg templomomat, hogy az híveimet befo- ták (Compte-rendu de la benediction et pose de la première
pierre. Lourdes 1875.) (Nyolcz. 16 lap. Ara 1 frank.) Hogy
gadni képtelen.
Azonkívül a búcsúsok, ha egy-két ezeren érkeznek, nekünk is legyen részünk azon áldásokban, melyeket úgyközönségesen a plebánia-egyházban gyűlnek össze, s itt so- szólván az egész világ népei ama templomban le fognak körakozván, szent menetben vonulnak a grotte templomába ; nyörögni, adakozzunk a szent épületre. Az adományok, ily
igy tesznek rendesen ama processiók, melyek Poitiers, Nan- czim alatt küldendők: A mons. Peyramale, Protonotaire
tes, Angers, Toulouse, Marseille, Avignon s más helyekről apostolique, curé de Lourdes : (Hautes Pyrenées). Kéretnek
érkeznek. Igy történt ez főleg 1872. okt. 6-kán. — Gyakor- Peyramale nevében a Religio', ,Magyar Állam', ,Kath. Nép1
tabb a távozó zarándokok is végső bucsut itt vesznek szűz lap , ,Egri e. Közlöny', a ,Hecht', , Volksfreund' és , Vaterland'
igen t. szerkesztői e felszólítás szives átvételére.
Zádori.
Máriától.
Ugy hozták magokkal a körülmények, hogy a városi
A Szent-István-Társulat
templom toldaléka s bevégzése lett a szent grotta (barlang)
templomának, sőt, hogy szabatosan szóljak, ez a szent járda- igazgató-választmánya f. hó 11-ikén rövid ülést tartott, melatok első és utolsó állomása.
lyen Tarkányi Béla kanonok s társ. alelnök ur elnökölt.
A jegyzőkönyv hitelesítéséről tett jelentés után felEz állitásom egyetemes véleménye a bucsusoknak,
akár papok, akár világiak részéről, kik szűz Mária szent olvastatott a főmagasságu bibornok hg.-primás levele, melyhelyét látogatják. Ugyanezt fejezték ki elég nyilvánosan ben ő eminentiája tudomásul veszi és helyben hagyja a közft. püspökeink. Egyiknek mondatát, ki ujabban a gyarma- gyűlésnek f. évi nov. 25-ikére történt kitűzését. — Tisztetokra neveztetett ki főpapnak, nem is felejtem el soha aki letteljesen tudomásul vétetett s a közgyűlés hivatalos kihirekképen szólott : „Minthogy a szent Szűz nem a grottai ne- detése elrendeltetett.
vet vette fel, hanem igy neveztetik: Notre-Dame de LourBejelentettek a következő uj tagok :
des, nyilván azt akarja, hogy Lourdesban is legyen méltóKámánházy Béla kir. táblai biró, Bója Gergely kir.
ságához illő temploma !"
tanfelügyelő, Bernácsky Ferencz áld., Vitéz László, Ambrus
Hogy már ezen egyetemes óhajt megvalósítsam, ismét István, Sztanyák Ferencz, Panyák Endre egri főmegyei
munkához fogok. A város csupán kis mértékben jöhet se- növendékpapok, Kiss János dunakeszi jegyző, Szundy Migélyemre. Ennélfogva ugy kezdek hozzá, mint a grottai hály gazdatiszt, Gurányi N. mogyoródi jegyző, Tamásovics
templom vette kezdetét: tegyünk vallomást a szent Szűz hatal- János szannyi főtanitó, Gregorovics Nándor znyováraljai
máról s helyezzük reményünket a hivő nép, nevezetesen a segédlelkész, Kántor Lajos doroghi segédlelkész, Nóvák Ruker. Francziaország segélyébe. Azután pedig, minthogy az dolf, Pitthord László, Szerémy György, Szerelemhegyi T i egyház catholicitása tette egyházamat annyira elégtelenné, vadar esztergomi főmegyei növendékpapok.
ugyancsak ezen catholicitás fillérei, a mindenség katholikuAlelnök ur ő nagysága bemutatta Cantù világtörtésainak adománya fogja kitágitani területét.
nelme XVII. könyvének sajtó alól kikerült 2. füzetét s j e Akinek hő óhaja, forró kérelme lesz a lourdesi szűz Má- lenté egyszersmint, miszerint az egész nagy mü a jövő év
riához, majd igyekszik egy kővel hozzájárulni temploma épí- első felében teljesen elkészül. A választmány örömmel fotéséhez. Aki reméli, hogy majdan Lourdesba zarándokol, töre- gadta alelnök ur ezen jelentését. — A Szent-István-Társulat
kedni fog, hogy alapitója legyen az egyháznak, mely majdan ezen nagy történelmi munka átültetésével, melyhez hasonló
ivei alá fogadja. Aki pedig helyzete által ahadályozva lesz, a magyar irodalomban eddig nem jelent meg s költséges
hogy itt személyesen tegye le hódolatát : legalább adomá- volta mellett egyhamar nem is fog megjelenhetni, elismerésre
nya által kiván jelen lenni, hogy szive áhitatának ez legyen méltó szolgálatot tett a hazai tudományos irrdalomnak.
szóló tanuja.
Felolvastatott a pénzügyi bizottság által benyújtott
Az adakozásokat szűz Mária kapja, s ugyan ő fogja költségvetés 1876-ra A bevétel 71,296 frt 49 krban, a kiaoás 71,252 forintban lett előirányozva. A költségvetés a
jutalmazni.
Mi, a nép pásztorai arra foguuk törekedni, hogy forró valasztmány által elfogadtatott s végleges jóváhagyás végett
hálankat jótevőink iránt kimutassuk. Osi időktől fogva a közgyűlés elé fog terjesztetni.
minden vasárnap a nagymise után énekeljük templomunkBold. Nehiba János püspök a társulatnak 100 frtot ha-
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gyományozott, mely összeg a törvényszerű 10°/o hagyatéki
százalék levonása után a végrendeleti végrehajtó által befizettetett.
A láposbányai, bátszegi, gyékényesi jánosi r. kath.
elemi iskolák szegény tanulói részére ingyen iskolakönyvek
adományoztattak ; a budapesti I. kerületi „népiskolai könyvtár" számára is ajándékkönyvek szavaztattak meg.
A pénztári kimutatás szerint a jelenévi bevétel bezárólag november 11-ig tesz 58,218 forint 65 krt, a kiadás
57,663 frt 95 krt, pénztári maradék: 554 frt 76 kr.
Az ügynökség októberi forgalma : eladatott 96,436
példány könyv és 658 darab szentkép, készpénzben bejött :
9935 frt 55 kr.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal és Kanovics Mór választmányi tag urak kérettek fel.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest,
nov. 16. A f e l e k e z e t i a u t o n o m i a a
f e l e k e z e t i b é k e-p o h a r a k k ö z t . Fejedelmi találkozásoknál szokásba jött ujabb időben a baráti és szomszédi
érzelmek kifejezése közt nagyhorderejű nyilatkozatokat,
vagy legalább olyanokat tenni, melyeket azután lehet mindenkinek saját izlése szerint, nagy vagy kis horderejűnek
értelmezni és tudjuk, hogy gyakran egy-egy elejtett szónak
csakugyan volt is nagy horderejű értelme és kihatása. A lakomák kedélyességét ily alkalmakkor komoly politikai nyilatkozatok, a vigságot a gyakran bekövetkező szomorú események előérzete szoritja háttérbe.
Nekünk jelenleg nincsen alkalmunk ily szomorú esemény bekövetkeztével foglalkozni, de van alkalmunk oly
férfiaknak, poharak közt tett nyilatkozatai felett elmélkednünk, kik nyilvános életünknek tényezői, több : mert
részben kormányzói is. A cultusminister ő excja, nem különben Zsedényi személyisége nem azok közé tartoznak mai
nap, kiknek szavait mellőzni lehetne ; ők nyilvános életünknek oly tényezői, kik ha valamit mondanak, szavuk sulylyal bir. Pedig legközelebb is mindketten nyilatkoztak azon
lakomán, mely Zsedényinek főgondnokká történt felavatása
alkalmából tartatott. Amint ugyanis a ,Napló 1 közli, az emiitett lakomán Zsedényi nagy hangsulylyal emlegette a
protestáns autonomiát, épen ugy, mint beigtatása alkalmával a bécsi és linczi békekötésekre nézve tette ; ő excja a cultusminizter ur pedig poharát a felekezeti békére emelte és
kijelentette, hogy a protestánsok autonómiáját tiszteletben
fogja tartani.
Nem tagadjuk, hogy Trefort ő excjának a felekezeti
békére vonatkozó nyilatkozatát, vagy talán épen buzdítását, mi megelégedéssel olvastuk, különösen azért, mivel ez
protestáns egyházi ünnepélyességgel összekötött lakomán
történt; mert csak szét kell tekintenünk, hogy meggyőződjünk, miszerint ily buzdításra néma katholikusoknak, hanem
protestáns atyánkfiainak van szükségük, kik a felekezeti
békét iskolai, anyagi és szellemi téren mindig készek megzavarni. Másrészt azonban be kell vallanunk azt is, hogy
épen a felekezeti békének fentartása érdekében senki sem
tehet többet, de nem tehet annyit sem, mint épen ő exja.
Erről lehetetlen, hogy tudomással épen ő excja nem bírna.
Vannak ugyanis a felekezeteket érdeklő kérdések, melyek

csomója épen ő excja kezébe fut össze, melyek a békét csakis
ez esetben zavarhatják meg, ha és miként azon kérdéseket
ő excja megoldatni akarja; csaknem azt mondhatjuk, hogy
a felekezeti béke fentartása, vagy megzavarása egyedül ő
excja kezébe van letéve.
Nem szándékozunk mind azon kérdéseket elősorolni,
melyek a békére megzavarólag hathatnának, de egyetmást
mégis felemlítünk azon szándékkal, hogy a béke fentartásához, amennyire tőlünk telik, nemileg mi is hozzá járulhassunk, annyival is inkább, mert már ez ideig nem egy tény
történt, mely a felekezeti békét már is megrendítette, s ha még
több lépés történik ezen irányban, ezt egészen felbontja.
Ily kérdés most és mindenekelőtt az iskola kérdése, melyre
nézve ő excja a törvényjavaslatot már bemutatta a clubban.
Ha e törvényjavaslaton lényegos változtatás nem történik
azon irányban, mint azt a nm. püspöki kar memorandumában kifejtette ; ha a törvényjavaslat kétféle mérleggel fog
mérni, egygyel és pedig sujtólag a katholikusokra, mással
és pedig a kedvezőbbel a protestánsok részére, ugy nem
mondhatjuk, hogy ő excja saját óhajának, a felekezeti béke
fentartásának, megfelelt volna. Ott van a másik kérdés, a
tanulmányi javak jogi természetének kérdése. A felekezeti
beke ugy, a hogy épen most van, csakis az esetben bir garántiával, ha a tanulmányi alap jövőre, ugy mint hiszszük,
hogy ez ideig is, csakis kath. czélokra fordittatik és nem fog
elvonatni rendelteltetésétöl, mely a kath. tudományosság
terjesztésében áll. Megemlithotjük még az egyetem és az
egyetem vagyonára vonatkozó kérdéseket,felemlíthetjük még
az erdélyi kath. Theresianum és más, az erdélyi kath. vagyont érdeklő pontokat, melyek mind összefüggésben vannak a felekezeti béke fentartásával, melyeket ha ö excja
a felekezeti békét csakugyan óhajtja, mi felett nem kételkedünk, mert a békétlenséggel csak az ő baja szaporodnék, nem
szabad, nem lehet protestáns, vagy bármiféle más velleitás
szerint magoldani, hanem a katholikusok nyugodt birtokában kell hagyni. Mi örömmel aláírjuk ő excja óhaját, csak
kérjük, méltóztassék e czélra mindenki előtt közreműködni.
Ami már Zsedényi és a cultusminister ő excja által
hangoztatott protestáns autonomiát illeti, nem ismerjük
félre, hogy a függetlenség, de nem a szakadás, a szabad mozgás, de nem a féktelenkedés életfeltétel valamely társulat létezhetésére. Tudjuk, hogy a linczi és bécsi békekötések által a protestánsok sok tekintetben szabadalmakat nyertek
az államtól, saját ügyeik független kezelésére nézve ; csak
arra nézve szeretnénk felvilágosítást nyerni : mennyiben alkalmazhatók az emiitett békekötések még mai nap is a protestánsokra ? mert az mindenki előtt világos, aki szemét a
tények előtt nem akarja behunyni, hogy a mai Protestantismus már nem az, ami a linczi és bécsi békekötések alkalmával volt, ma már azon tanok, melyek ezelőtt harmadfélszázaddal és még előbb is a protestantismus alaptanaiul hirdettettek, mint hasznavehetlenek megtámadtatnak és a protestantismus kebeléből kidobatnak. Talán ily körülmények
közt nem is lehet már hivatkozni ama békekötések pontozataira ?
Az jelzett körülmények daczára is azonban vegyük fel,
hogy érvényben vannak a hivatott békekötések által engedélyezett szabadalmak ; vegyük fel, hogy tényleges jogalapon
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ígérte meg ő excja a protestáns autonomia tiszteletben tartását ; váljon mi katholikusok már a felekezetek egyenjogúságánál fogva is, nem volnánk-e arra érdemesek, hogy saját
ügyeinket époly mérvben kezelhetnők függetlenül a kormánytól, mint az a protestánsoknál tényleg történik ? miért
van az, hogy kormányrészről annyiszor halljuk hangsulyoztatni a protestáns autonomia tiszteletben tartását, a katholikus ügyekbe pedig a kormány minduntalan beavatkozik ?
mikor fog bekövetkezni az idő, midőn a katholikusok iskolája és pénzéről a kormány leveszi kezét, hogy azt ők önmaguk függetlenül kezelhessék? Egy oldalon tökéletes szabadság, más oldalon szolgai függés, meddig fog még ez igy
tartani ? Pedig ez is azon kérdések közé tartozik, melyek
könnyen megzavarhatják az olyannyira féltett felekezeti
békét. Tartsa tiszteletben a kormány a protestáns autonómiát, nem tiltakozunk ellene ; de adjon nekünk is ugyanannyi szabadságot, hogy megmenekedjünk végre valahára
a kormányi gyámságtól, mely mostoha módon nehezedik
ránk, akkor emlegethetik felőlünk a békekötések §§-sait;
de mig ez nem történik, mindig sérelem lesz a katholikusokra, hogy ügyeiket kebelökön kivül létező, érdekeikkel mit
sem törődő közeg kezeli. Vajha itt lenne már ez idő, midőn
valamint más ügyekben, ugy e tekintetben is létesitve lenne
a felekezetek egyenjogúsága, megadatván a katholikusoknak is azon jogok, melyekkel a protestánsok birnak, ez lenne
a felekezeti békének legbiztosabb garantiája.
Győr, nov. 10. J u b i l e u m i a j t a t o s s á g és m é g
v a l a m i . Kissé későn irok e tárgyról, de nem véltem elhallgatandónak, nem ugyan, hogy emberek részesüljenek az
őket megillető nyilvános elismerésben, hanem ut videantur
opera bona, et glorificetur Pater, qui in coelis est. — Az
itteni karmelitaatyák rendjök nagy helyreállítójának, szűz
sz. Teréziának ünnepét és nyolczadát jubileumi ajtatossággal tartották meg. E czélra meghívtak két Jézustársasági
áldozárt, a pozsonyi rectort, P. Matthojt, kit már a Jézus
sz. Szive jubileumakor tanultunk tisztelni, s P. Szigethet
Nagyszombatból, ki a magyar híveknek naponkint kétszer
tartott előadást, mig P. Matthoj a kisebb számú németeknek naponkint egyszer szólt azon örök igazságokról, melyek
leginkább alkalmasak megragadni az emberi lelket s bűnbánatra indítani. A munka igen háladatosnak mutatkozott.
Kivált a magyar páter volt igénybe véve s daczára önfeláldozó buzgalmának azok felének sem tudott eleget tenni,
kik nála szerettek volna gyónni, s az utolsó napokon — a
nyolczadot két nappal megtoldották — kivált este oly számmal gyűltek össze a hivek, hogy nagy részök a templomba
sem fért.
P. Matthoj, ki 23 éven át volt népmissionarius s e téren dus tapasztalással rendelkezik, utalva a Brixen-megyei
papság példájára, hol ez évben rendes missionariusok nem
lévén elégséges számmal, a világi papok megyeszerte tartottak népmissiókat, ismételten serkenté az itteni papságot,
hogy hasonló ajtatosságok tartására vállalkoznának. A
,Religio'-ban hányszor hallottuk e felkiáltást: Missiót a népnek! Igen, mondom csekély én is, missiót a népnek! A győri
ajtatosság megint példa rá, mennyire hat az ily ajtatosság
még a városi közönségre is. S mig elég alkalmas magyar
t i U J í r i ink nincsenek, addig miért ne szövetkezhetnék

két-három jóakaratú világi áldozár, kik előre elkészitett
terv szerint jól át meg át meditált sz. beszédekben fordulnának a nép szivéhez! Nem kellene azonnal 8—10 napi missióval kezdeni. Kezdőknek elég volna, teszem, triduum templomszentelés, farsang, vagy százados emléknap, secunditia
alkalmával. Igy próbálhatnák és gyakorolhatnák erejöket.
Messis multa ! A nép látva a vidéki pap Önzetlen fáradozását, megajándékozná őt bizalmával. Mennyi régi elavult baj
volna igy, s csakis igy meggyógyítható! — P. Szigeth szívesen szolgálna tanácscsal. Ami pedig az ily mindenesetre
igen fárasztó munkára ráveszi az áldozárt, az a zelus animarum. — vRogate Dominum messis, ut mittat operarios in
vineam suam". — P. Matthoj egyikünknek azt mondta:
Tartsa mog egyszer 30 napon át sz. Ignácznak szent gyakorlatait s nem lesz itthon maradása ! íme a buzgóság forrása ! Tehát missiót a népnek, de előbb rendszeres szentgyakorlatokat a papságnak !
-jHanihurg.
A r ó m a i-k a t h o l i k u s m i s s i o á l l a p o t a . Hamburg városa a legfontosabb az északnémethoni hitküldéri állomások közt, nem csak a helybeli lakosság nagy száma, hanem azon nagyhorderejű befolyás miatt
is, melyet e város, kereskedelmi s egyéb viszonyainál fogva
más világrészeknek is katholikus országaira gyakarolhat.
Hamburg ugyanis az Európábóli kivándorlásnak főhelye s
középpontja; 1873-ban 69713 személy vándorlott ki, Hamburgon keresztül, sokkal több, mint bármely más német
kikötőből. Másrészt ugyancsak Hamburgnak számos kereskedelmi fióktelepe van a tengeren tul, küiönösen Délamerikában, melynek lakossága mégis csak — taliter qualiter —
katholikus. Ha már most a nagyobb hamburgi kereskedelmi
házaknak ifjabb tagjai, szokás szerint, a gyarmatokba mennek, hogy firmájuk érdekeit ott képviseljék, akkor egyúttal
a protestáns szellemet is elviszik magokkal oda. Sőt, minthogy ott nem ritkán bennszülött katholikus nőket vesznek el,
kiket később természetesen magokkal haza is hoznak: innen van, hogy az előkelőbb kereskedelmi házakban a k a tholikus nők nem épen ritkák, minek egyik további következménye, hogy a nőknek amerikai, katholikus rokonai is
igen gyakran megfordulnak Hamburgban.
Mig ezek a vegyesházasságu családok ,a tengeren tul',
Délamerikában laknak, természetes, hogy a gyermekek katholikus irányban neveltetnek, de felette sajnossá, s vallási
tekintetben veszélyessé válik helyzetök, ha szüleikkel együtt
Hamburgba térnek vissza. Eleinte a katholikus anya talán
el is megy gyermekeivel a templomba, — de minő templom
ez a dúsgazdagon felszerelt, aranytól ragyogó, gyakran túlterhel ten diszitett délamerikai egyházakhoz képest ? szegényes, fehérre meszelt szoba, melynek tulszerény egyszerűsége azokra, ki mint e nő s gyermekei, gazdagságban születtek 3 bőségben neveltettek, kik milliomosok közt élnek, s
minden lépten nyomon a mammon magasztalását hallják —
csak nyomasztó, visszataszító benyomást tehet, mely meg
azon öntudat által is neveltetik, hogy az ember itt, H a m burgban, oly egyháznak tagja, melyet a lapok mindennap
megtámadnak, melyet alig ismer valaki, de azért mindenki
gúnyol és gyűlöl, mely minden lépten nyomon nyomorral
küzd s tagjai gyermekeinek számára kellő, legalább magasabb iskolákról gondoskodni képtelen. Hanyadik asszony
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az, ki ily körülmények közt, férje protestáns lévén, hü marad vallásához ? . . . Hát még a gyermekek ? . . . Pedig, mint
látjuk, némileg kedvezőbb körülmények közt épen Hamburg
lehetne az, mely azon befolyás által, melyet számos kül- s
belföldi katholikusokra gyakorol, nagy szolgálatot is tehetne
a katholicismusnak.
De Hamburg nem csak a kivándorlásnak hatalmas
közvetítője, hanem különben is, mint nagy kereskedelmi s
iparos város oly hely, hova évenkint sürü bevándorlás történik, s melynek lakossága folytonosan szaporodik, nevezetesen 1871 óta 12000 lélekkel. Hogy az ekként bevándorlók s letelepedők közt számos katholikus is van, magától
érthető, csak külföldi, többnyire Ausztria-Magyarországból
származó legény is 2000—3000 fordul meg évenkint Hamburgban, kik későbben hazatérve, ha ott vallásilag elhanyagoltattak, az ekként elsajátitott, erkölcstelen s vallástalan elveket haza is viszik magokkal, amiért azt hiszszük, hogy már
csak ezen szempontból is érdekökben feküdnék az osztrákmagyar katholikusoknak, a hamburgi hitküldéri állomásnak
felvirágoztatásáról némileg gondoskodni.
Hamburgnak ezen jelentőségét már XVI. Gergely
pápa is felismerte, minek folytán 1839-i szept. 17-éről kelt
breve által elrendelte, hogy ott apostoli vicariatus szerveztessék, melynek joghatósága az éjszaknémet s dán hitküldérségekre terjedt volna ki. Az ezen helyre kijelölt egyeniség, bizonyos Laurent ur, ugyanez évi decz. 27-én chersonai
püspökké szenteltetett. Azonban soha sem érkezett rendeltetése helyére ; mert az illető protestáns kormányok, főleg
Poroszország unszolására nem eresztették oda, amiértis későbben a luxemburg apóst, helynökséggel bízatott meg, mig
az emiitett missiók valamely északnémet püspökség alá rendeltettek.
Az u j alkotmány hozataláig, azaz 1867-ig, az „evangelisch-lutherische Landeskirche" volt a köztársaság hivatalos államegyháza. Most ezen kiváltsága, legalább elvben
megszűnt, s a felekezetek egyenjogúsága mondatott ki, de
ugy, hogy a lutheránus egyháznak még hamarjában harmadfél millió ft. tétetett folyóvá „egyszer mindenkorra",
mely harmadfél millió régi alapitvány, mint minden protestáns egyházi vagyon Németországban, a maga idején elrabolt
kath. pénzből származik ; — de azért a hamburgi katholikus
kis község természetesen semmit sem kapott.
Az uj alkotmány mégis annyit használt e községnek,
hogy általa „nyilvánosan elismert vallási testületté" lett,
mivel a következő „jogok s előnyök" összekötvék:
1) A tagjai által illetékes hlkészök előtt rite kötött házasságok hasonérvényüek a polgárilag kötöttekkel. Csakhogy
600 tallérnyi büntetés éri azt a papot, a ki bármely házasságot megáld, anélkül, hogy a felek a szükséges állami házasulási engedélyt nála letéteményezték volna; s ezenkívül
az ő általa későbben megáldandó házasságok nem ismertetnek el államilag érvényeseknek.
2) Az egyház s egyes testületei jogi személyeknek ismerhetők el, adás-vevési s egyéb szerzési s birtokváltozási
tetteire azonban az állami helybenhagyás szükséges.
3) Alapithat minden rendű s rangú tanintézeteket, természetesen minden állami segélyezés nélkül. Az iskolalátogatás s a tanodák egészségügyi viszonyainak ellenőrzése az
államot illeti ; a tanerők államilag vizsgáltatnak meg s minden 50 gyermek után egy külön tanerő alkalmazandó.
Látja a szíves olvasó, mennyi jót lehetne itt még tenni !

VEGYESEK.
— Megllívás. A Szent-István-Társulat
1875.
november 25-én, délelőtti 9'/ 2 órakor, Budapesten, a
központi papnevelde földszinti nagy termében t a r t a n d j a

X X I I I . rendes közgyűlését (9 órakor szentmise az
egyetemi templomban s u t á n a közvetlenül a g y ű l é s
megnyitása.) melyre a társulat t. cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. Budapest 1875. november l í .
Az igazgató v á l a s z t m á n y megbízásából Ágoston
Antal, titkár.
— Meghívás.
A Szent-László-Társulat budapesti
tagjai a társulat védszentjének, szent Erzsébetnek teljes
búcsúval egybekötött ünnepét f . évi nov. 21-én az egyetemi
templomban délelőtti 10 órákor tartandó szentmise-áldozattal
fogják megülni, melyre a társulat t. cz. tagjai s minden
rendű katholikus hívei tisztelettel meghivatnak. — Az igazgató választmánynak 1875. nov. 7-dikén tartott üléséből,
Ágoston Antal, titkár.
4- Bibornok herczegprimás ő Emja a balassagyarmati
r. k. iskolának újból 500 ftot adományozni kegyeskedett.
= O Felsége a császár s ap. király f. hó 8-án Gödöllőről kelt legmagasabb elhatározásával granbergi lovag Lippert József Ervin urnák, a bibornok herczegprimás főépítészének, a hazai művészet és épitészet körül szerzett érdemei elismeréséül királyi tanácsosi czimet dijmontesen adományozni
kegyeskedett, mely tudósítást azért veszünk át a hivatalos
lapból; mert ugy tudjuk, hogy lapunk olvasói közt is számosan vannak a kitüntetettnek személyes barátai s tisztelői, kik érdemeinek ezen legmagasabb elismertetése felett
velünk együtt őszintén örvendenek.
— Az egri ,Népiskolá'~nak szolgáljon tudomásul, hogy
ő bizony meglehetősen hátul áll azok sorában, kiknek tekintélye vagy bármi elleni tiltakozása arról győzhetne meg
bennünket, hogy valamiben tévedtünk. Ha továbbá emiitettnek oly kevés fogalma van az euphemiáról, hogy múltkori szavunkat a .halandó paedagogusok'-ról excusatiónak
vehette, akkor meg fogja engedni, hogy többé ez ügybon
vele szóba ne álljunk; mert belátjuk, hogy számára nem
tudunk eléggé .népszerűekké' lenni.
— Minthogy a Jetevési' sententia a boroszlói herczegpüspöknek már kézbesittetett, a káptalan felszólittatott, hogy
püspökhelyettest válaszszon, egyúttal pedig a püspöki szék
jövedelmei s birtokai állami .kezelés', azaz zár alá hetyeztettek. A „modus vivendi"-re vonatkozólag több német lap
azon tudósítást hozza, hogy Antonelli bibornok ez ügyben
körlevelet intézett volna a német püspökökhöz, az e körlevelet tartalmazó csomagot pedig a német rendőrség a postán
lefoglalta. Erre ugyan el lehet mondani, hogy : ,se non è
vero, è ben trovato' ! — A paderborni megyében jelenleg a
,culturkampf' következtében harminczkilencz plébánia pap s
isteni tisztelet nélkül van. — Tübingában dr. Aberle, a katholikus hittani karnak egyik tudós tagja f. hó 3-kán meghalt. — Heidelbergában a prot. hittani karban a folyó tanévben nyolez tanár és hat hallgató van.
— Többször volt már alkalmunk észrevenni, hogy a
katholicismusnak örvendetes virágzása Eszakamerikában
már is magára vonta a páholy figyelmét ; mi előbb-utóbb
alighanem egy kis tisztességes ,culturkampf'-ra vezetend.
Emiitettük nem régen Grant elnöknek nyilatkozatát a felekezeti (kath.) iskolákról; azóta ismét, s pedig sokkal nyomatékosabb nyilatkozatot tett a katholicismus ellen, egy des
Moines-ben tartott beszédben nyilt harczra szólitva felhiveit
a pápisták ellen ! De biz' azért sem fog ő harmadszor elnökké
megválasztatni.
Szerkesztői üzenetek.
Pécsre : A beküldött kimutatásért szíves köszönetünket. Veszprémbe : Az igéret teljesítését kérem s várom. Gönczre : Mindent megkaptam, köszönöm, meglesz nem sokára mind a kettő.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Megjelenik e lap hstenk i n t kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
HARM1NCZNEGYEDIK

Pesten, november 20.

41.

r

'

Előfizethetni minden kir
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni, nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.
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A modern állam
és a z I s t e n t i z

parancsolatja.

minden egyéb, csak nem vallásos, minden egyéb
csak nem keresztény, minden egyébnek elébb felel meg, mint ama kötelezettségének, h o g y t á m o g a tója, pártfogója legyen e társadalom vallás-erkölcsös előhaladásának. E g y futólagos pillanat azon
ellentétre, mely az Isten tiz parancsolatja és a modern állam közt létezik, fényes elégtételt n y ú j t azok
részére, kik elég szerencsések állításaikért a modern állam magasztalói által r á g a l m á z ó k u l bélyegeztetni.

,Le a középkori institutiókkal, le a középkori
államokkal, n e k ü n k modern, felekezetnélküli jogállam kell, melynek az egyházzal semmi köze'. E
szavakat halljuk hangoztatni, a modern ,konfessionslos' n a g y - és kis államférfiak részéről, ezt látj u k tényekben megerősitve. Modern ember, modern
család, modern község, de mindenek felett modern
állam a jelszó, melynek megváló sitására n a p j a i n k b a n
Non veni legem solvere, sed adimplere. Kriszoly lázas sietséggel törnek, m i n t h a csak a legneme- tus a zsidó népnek a Sinai hegyén m e n n y d ö r g é s és
sebb intézmény, az emberi nem boldogsága egyedüli villámlás közt kihirdetett isteni tiz parancsolatot
k u t f o r r á s á n a k megalapításáról lenne szó ; holott a nem törölte el, h a n e m tökéletesítette, érvényben áll
modern állam végczélja semmi más, m i n t az embe- az még ma is, a X I X - i k százádban is, érvényben áll
riséget boldogságának egyedüli kutforrásától, Isten- ez egyesre, u g y mint az államra, m e l y nem egyéb
től elszakítani, a m i n t a modern állam m á r tényleg u g y sem, m i n t az egyesekből összealkotott társaelszakadt Istentől. V a g y nem igy van ? c s a k u g y a n ság. Az az Isten, ki a 10 parancsolatot kihirdette,
igazuk lenne a modern állam védőinek, h o g y puszta ugyanezt még mai n a p i g sem vonta vissza; nem
rágalom, mintha a modern állam hitetlen, istentelen szállott le trónjáról, h o g y helyét a moderu á l l a m n a k
lenne, m i n t h a Istentől elszakadt volna ? c s a k u g y a n átadja, az 1-ső parancsolat „ E n v a g y o k a te U r a d
igaz lenne, h o g y e vád nem tényekből hanem azok Istened, idegen isteneid ne legyenek előtted, fararoszakaratából származik, k i k a népet a modern gott képet ne csinálj m a g a d n a k , h o g y azt i m á d j a d " ,
állam ellen csak azért i z g a t j á k fel, h o g y az államot nem veszítette el érvényét, hanem hódolatot köveaz e g y h á z n a k alávessék és az egyház leple alatt az tel az egyestől, u g y mint az államtól és mind az, k i
állam felett u r a l k o d j a n a k ? c s a k u g y a n nem lenne e parancsolat ellen vét, méltán vonja m a g á r a a hitete vád más, mint az u l t r a m o n t a n i s m u s által kitalált lenség bélyegét, mind az, ki e t ö r v é n y t megszegi,
és ügyesen szőtt háló, melylyel a k a d á l y t vet a ha- jogosan nevezhető istentelennek.
ladás barátai elé és megakadályozza a világosság
N a p j a i n k b a n épen a modern állam az, mely e
terjedését, mi a modern államnak szintén egyik fel- t ö r v é n y t megszegi, épen az állam az, mely a törvéa d a t á t képezi?
n y e k ez elseje és minden más törvény forrása ellen,
Az elfogulatlanul vizsgálódó elme előtt e kér- u g y szószékeinek magaslatán, mint sajtója és tördések m á r mind el v a n n a k döntve és pedig nem a vényhozó testületeinek h a t á r o z a t a i által zajosan
modern állam, h a n e m azok j a v á r a , kik a számtalan tiltakozik, m i n t h a csak el a k a r n á némitani a lelkist a g a d á s és minden bizonyiték h i á n y á b a n szenvedő meretben a sinai h e g y menydörgésének viszhangczáfolat daczára is azt állitják, h o g y a modern állam ját. „ É n , állam v a g y o k , ú g y m o n d a m o d e r n theoria,
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a te urad-istened", mert én vagyok minden jog, államközi szerződés tanúskodik arról, h o g y az álminden igazság forrása, minden társadalmi erkölcs lamok az „Isten nevét hiába veszik" ? Az államok
és rend alapja. Es e theoriát a tények gazdagon, által az egyházzal, vagy egymás közt kötött, csakde szomorúan is illustrálják. Ott, hol jog és igaz- nem minden szerződésről el lehet mondani, hogy azok
ságról van szó, nem az Isten által megállapított mind u g y a n a n n y i profanatiói az Isten nevének és
örök érvényű elvek az irányadók, — mivé lenne ezek mégis azt állítják, hogy a modern állam, mely
mellett a modern állam usurp ált, istensége'? — hanem ennyire lábbal tapodja Isten törvényeit, nem ismáról holnapra az érdekek szerint változó nézetek, tentelen, nem hitetlen, hanem mi, kik ezt állítvélemények, történjék az bár a legszentebb jog és j u k rágalmazók, az állam ellen lázadók és lázítók
igazság feláldozásával, a döntő factorok a társada- vagyunk.
„Megemlékezzél róla, hogy ünnepeket szentelj".
lomban a n n a k legvitálisabb érdekei felett is; ezért
oly ingadozó a rend, oly vaga a moralitas ; ezért dúl- I g y szól a harmadik isteni parancsolat és a kinek szin a k a forradalmok, hanyatlik az erkölcs. Az igaz vében még él az igaz Isten iránti tisztelet, lángol
Isten helyett a modern állam önmagában a társa- iránta szeretete, az hódol mai nap is Isten parandalomnak oly istent adott, mely nem jogot és igaz- csának, az egyház által rendelt ünnepeket megságot szolgáltatni, hanem azokat felforgatni és a fel- tartja, hogy néhány napot évközben szentelhessen
forgatásra másoknak is példát nyújtani, érez önma- kiválólag Isten dicsőítésére. A forradalmi Francziamagában hivatást. A liberális állam azon idolum, ország, mely előképét képezi a fejlődésben levő, de
azon faragott kép, mely önmagát népek és nemze- majd haladottabb (?), majd vissza maradottabb áltek által, az igaz Isten helyett, annak parancsolatja lapotban sinylő modern államoknak, midőn esztelen
megszegésével imádtatja s azokat, kik ,istenségét' el- határozatával az Istent trónjáról letaszitotta és heismerni vonakodnak üldözi, bebörtönözteti, vagy lyébe az észt ültette, nem sokára utána felforgatta
száműzeti. E s erről az államról, erről az Istentől el- az ünnepeket is, illetőleg azokat eltörölte és a keszakadt államról vannak, kik azt mondják, hogy resztény időszámítást valóságos liberális mód szevallásos ; vannak, kik rágalmazóknak nevezik azo- rint szentek helyett, zöldseggel helyettesitette. Különben tesz-e a modern állam ? Megfelel-e az Isten
kat, kik ezt tagadják.
harmadik
törvényének, mely az ünnepeket szentelni
Amint egyes ember, ha a bün lejtőjére lép,
bünt bűnre halmozva gyorsan halad lefelé, mig a parancsolja ? A modern állam megtagadja az igaz
bün iszapjában elmerül : ugy történik az az állam- Isten létét, helyette önmagát tolja fel és az ünnemal is. A bűnre vezető ösvényen csak az első lépés pek megtartására nézve követi a forradalmi F r a n nehéz, ha az egyszer meg van téve, ha egy törvény cziaországot. A modern államban a tisztviselőnek,
meg van szegve, a többi önmagától következik a k a t o n á n a k nincsen ünnepe, a modern allam nem
utána. Megszegte, átlépte a modern állam az Isten enged nekik időt, hogy Isten iránti liódolatukat az
tiz parancsolatjának elsejét, mi akadályozza, hogy ünnepek tiszteletben tartásával kifejezhessék, a hia megkezdett uton tovább ne haladjon, hogy meg- vatalnokot az iroda, a k a t o n á t a fegyvergyakorlat,
szegje második törvényét is és „Isten nevét hiába vagy iskola veszi igénybe vasár- u g y mint ünnepvegye". H a a modern állam következetes lehetne nap, sőt felszabadítja a munkást, hogy a legszenegyáltalában, ugy megtagadva az igaz Isten létét, tebb napokon, a legdurvább, a leglármásabb munle kellene mondania legalább arról, hogy az igaz k á t is végezhesse. A modern állam csak egyetlen
Isten nevében esküdt követeljen, hogy a szerződé- egyet ismer : az iránta tartozó kötelességet és tiszseket annak nevében kösse meg. De valamint a teletet, melynek megfelelőleg a modern államban,
modern állam az igaz Istent megtagadja, u g y is- az Isten háttérbe szorításával, csak állami ünnepétentelenségét még tetézi is avval, hogy ki is gú- lyekről van szó, milyenek az alkotmány évfordunyolja és mások által is ki gunyoltatja, midőn es- lati, hírneves liberális férfiai szobrának leleplezési,
k ü t az igaz Isten nevében épen azoktól követel, kik- egyes szerencsés ütközetek megnyerésének százakel elébb létezését megtagadtatta és önmagát imád- dos, vagy köztársasági elnökei megválasztatásának,
tatta, midőn, önmaga is a Sz. Háromság nevében, névnapjának s itt-ott, mig az álarczot levetni a n y a kit nem hisz, szerződéseket köt, melyekről a meg- gilag hátrányos, megkoronázott fejedelmeinek szükötés pillanatában meg van győződve, hogy azokat letés- és névnapi évfordulati ünnepélyei, melyek
nem fogja megtartani. H á n y concordatum és más közül azonban nem szoktak hiányozni oly ünne-
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pélyek sem, melyek egyes akár tílő, akár már elhunyt forradalmárok tiszteletére szoktak rendeztetni. Nem jogosult-e
itt a kérdés : monnyivel különb a modern állam, a forradalmi franczia államnál? mennyivel áll hátrább ennél az
istentelenségben ?
(Folyt, köv.)

Decretum s. Congregationis Concilii.
(An Ecclesiasticis liceat bonos et utiles libros per onera missarum suscepta aequirere, —1. Religio1 1874. II, 35. sz. 304.1.)
Super petitione S. Sedi Apostolicae substrata, et in S.
Congregatione pertractata, cuius scopus erat obtinendi, vel
via declarationis, vel via gratiae, ut Ecclesiasticis liceat bonos et utiles libros per onera Missarum suscepta aequirere,
sequens prodiit praelaudatae Congregationis Decretum :
Die 30. Augusti 1875.
Sacra Congregatio Emmonim S. R. E. Cardinalium
Concilii Tridentini interprotum, perlectis ac perpensis suprascriptis preeibus, rescribendum censuit : Dentur x'elativae
resolutiones in Tarbien. et aliarum diei 24. Április 1875.
Resolutiones vero, quae casui in preeibus exposito apprime
respondent, habentur in responsiono ad sequentia dubia,
nempe : — I. An illicite agant ii, qui cum non sint bibliopolae vel mercatores, vel aliter missarum celebrandarum quaesitores, verum ecclesiastici viri, quibus sponte a fidelibus
eleemosynae missarum traduntur, quique ad bonos libros, vel
diaria religiosa evulganda, eas celebrare offerunt sacerdotibus, ut inde hi aeeipiant, stipendii loco, libros vel ephemerides. — II. An illicite agant huiusmodi sacerdotes, qui vel eis
oblatas a supradictis ecclesiasticis missas acceptant, vel ipsi
eas petunt celebrandas, ut inde queant pro missis iam celebratis, earum stipendii loco, libros vel diaria aeeeptare vel
netere; cum ipsi aliunde sciant, aut sibi persuadeant, aliter
non obtenturos easdem missas pro effectiva eleemosyna celebrandas ?
Quibus dubiis S. Congi-egatio in generalibus comitiis
habitis supradictae diei 24. Április 1875. respondit: Negative in omnibus ad utrumque. P. Card. Caterini, Praef.
(A XVII. sz. esztergom-főmegyei körlevél nyomán.)

A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma.
(Folytatás.)

1860. Buda. A magyar nemzet nagyságának és dicsőségének megalapítása, első ap. királya, szent István által.
Országos ünnepén 1860. egyházbeszédben elmondva a budavári főtemplomban, Roder Alajos, cz. kanonok, egyetemi
hitszónok által. Pest, Emich. 14 lap. És kiterjeszté népének
dicsőségét. (I. Makk. 3.) Isten után némzeti nagyságát sz.
Istvánnak köszönheti a magyar, mert ő apostoli hitbuzgalma és államkormányzati bölcsesége által vető meg a m, n.
dicsőségének alapját. (Ekkor hatvanezer magyar jött az ünnepre Budára és százezeren, egészen nemzeti öltözetben vettek részt a körmenetben ; a lelkesedés lángjai csapdostak és
dicső remények, mint szivárvány a kiállott szenvedések fellegén, lebegtek az akkor remélt szép napok várakozásától
elmámorosodott tömegen. Az ország bibornok-érseke tartotta
a processiót.)
1861. Buda. Kováts József, kalocsai kanonok, prépost,

hittudor, táblai főpap. Kalocsán. 40 lap. Œra. Komoly figyelemre méltatjuk: 1) a kath. egyház magasztos hivatásában
rejlő feladatát és 2) mikép felelt meg ennek korunkban
nyolez százados élte leforgása alatt. Mély tudomány, terjedelmes tájékozottság, ügyes szerkezet, érdekes jegyzetek
helyezik a legjobb beszédek közé.
1861. Bécs. Rimely Károly, a Pázmányintézet aligazgatója, hittudor. Bécs, Gerold. 14 lap. „Kik igazságra oktatnak stb." (Daniel 12. 3.) A népnevelést a legjohb alapra helyező s legjobb móddal vezeté. Ez sz. Istvánnak halhatatlan dicsősége.
1861. S.-A.-Ujhely. Füzesséry Sándor, bolyi plébános.
Sárospatak, Jaeger. 22 lap. „Samuel pedig egy szelencze
olajt vőn stb." (Kir. I. 10. 1.) Minő befolyást gyakorol áz
egyház a statusra, minő szolgálatokkal tartozik azért a status az egyháznak viszonzásul.
1862. Bécs. Szent István M. O. első királyának érdemei. A nemzet nagy ünnepe alkalmával. Budán a vártemplomban hirdette, Fekete János, sümeghi apát, szombathelyi kanonok, hittudor. Szombathely, Bertalanfy. 20 lap,
Szent István a keresztény hitben szerezte a magyar nemzetnek a legnagyobb kincset ; és ugyanazon szent férfiú a
keresztény hit által biztosította nemzetének legkedvesebb
örökségét, t. i. szeretett édes hazáját.
1862. Eger. A kath. meggyőződés ereje szent István
m. királyában. Egyházi beszéd, melyet Egerben mondott
Mindszenty Gedeon, főegyházi hitszónok s képozdei igazgató tanár. Eger, lyceumi nyomda. 15 lap. Jelige: Az igaz
soha sem ingadoz ; a gonoszok pedig meg nem maradnak a
földön. (Példab. 10. 30.) „Valóban pirulva kell elismernünk
saját erkölcsi parányiságunkat, ha sz. Istvánra tekintve,
látjuk, hogy ő egy nemzet megtérítéséhez is tudott elegendő
bátorságot meríteni meggyőződése zavartalan forrásából ;
mig mi alig tudjuk magunkat fentartani a tőle egyengedett
helyes hitösvényen.
1862. Bécs. Mészáros Imre, vadkerti esperes az eszt.
megyében. Bécs, Gerold. 20 lap. „A bölcs férfiú tanitja népét. stb." (Sirák 47. 26.) Sz. István a kettős keresztet h a zánkban kitűzvén, nemzetét nemcsak az örök üdvösség ösvényére vezette, hanem a polgári jóllét áldásaival is boldogította. A kereszténység méltánylata azon tekintetben, hogy
az, mig a titkok körül, melyeknek megfejtését a vallástól
várjuk, biztos világosságot nyújt, a társadalfni együttlét
enyvét képezi.
1863. Bécs. Egyházi beszéd, melyet mondott Tary
Xav. Ferencz, hatvani prépost, kalocsai kanonok. Bécs, Gerold. 19 lap. a) Megismerve szent hitünknek áldásait és szükséges voltát üdvösségünkre ; b) őrizzük gondosan hitünket és
a szerint éljünk.
1863. Budán. Szabó József, eszt. kanonok, apát, ő szentsége házi papja, hittudor, a közp. papnövelde igazgatója. Pest,
Emich. 16 lap. Gira. A sz. király a hitnek giráját, valamint
önszivében hiven megőrzötte, ugy országában is buzgalommal terjesztette. Érzékeny példában megvilágosittatik, hogy
valamint a buzgó imádság szilárditja a hitet, ugy a vétkes
élet annak világát eloltja.
1864. Bécs. Ipolyi Stummer Arnold, egri kanonok, pápai kamarás, az akadémia tagja. Bécs, Gerold. 20 lap. „Más
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alapot senki sem vethet stb." (Kor. 1. 3.11.) A hitről mint a
földi létalapjáról. Mert kétségtelen, hogy csak abban állhat a
polgári társadalmak, valamint családok és egyesek jóléte, ha
a vallás által meghagyatott béke és szeretet, igazság és kötelességérzet, a házias és családi erények kötelmeinek eleget
teszünk s ezen igazságtól teljesen át vagyunk hatva.
1864. Budán. Nogáll János, n.-váradi kanonok szent
ereklyeink. Elmélkedés szent István ünnepén. Jelige: Keressétek az Isten országát. Feltünteti a ker. hit iránti buzgóságát, az apostoli szentszék iránti ragaszkodást, a bold.
Szűz iránti kegyeletet. (,Religio' 1864. II. 16. sz.)
1865. Buda. Schumichrasst Mihály, pozsonyi kanonok.
Pozsony, Schreiber. 16 lap. „Fiam téged ma nemzettelek
stb." (2. Zsolt. 6. 7.) A keresztény vallás észszerüsége adatik elő, a lelketlen észhősök megczáfolása, a hivők megerősítése végett.
1865. Bécs. Rimely Károly, a Pázmány-intézet aligazgatója. Bécs, Gerold. 14 lap. „Hit által győztek stb." (Zsid.
9. 33.) Mért kell tisztelnünk, s hogyan kell tisztelnünk sz.
Istvánt. Azért, mert nélküle elenyésztünk volna. Hogyanra
nézve, követhetjük mint apostolt, szentet, terjesztve a keresztény erkölcsöt.
(Vege köv.)

Szent Péternek római tartózkodása és püspöksége.
(Folytatás.)

Az apostolok fejedelmének Rómába való utazását az
eddigiekben ugy iparkodtunk megmagyarázni s okadatolni
(1. a 35. sz.) hogy az minden egyéb, ezen korra vonatkozólag rendelkezésünkre álló chronologiai adatokkal a lehető
legjobban megegyez ; amennyiben kimutattuk, hogy ezen
utazás a mi fejtegetésünk szerint is épen azon esztendőre
esik, melybe azt egyéb történelmi tanúbizonyságok teszik,
t. i. a Kr. u. 42. esztendőnek nyári szakába.
Fejtegetésünk egyes részletei azon nehézséget is oszlatják el, melyet bizonyos oldalról Péter római utja ellen
azon szempontból emeltek, hogy akkora ut magán emberre
nézve felette veszélyes és költséges leendett, amiért is nem
hihető, hogy Péter arra valaha vállalkozott volna. Nézetünk szerint azonban az apostolok fejedelme egy befolyásos
s tekintélyes római főnemes család s egy császári centurio
védelme alatt utazott; ez utóbbi gondoskodott a hajóról, valamint az utazó apostol biztonságáról is. Sőt Péter talán
épen császári hajón is utazott.
A mi különben az utazás nehéz s veszélyes voltát
illeti, ugy mind a kettőt nagyon is túlozva rajzolják azok,
kiknek érdekökben fekszik, ezen utazást tagadni. Mert tudjuk, hogy a tengeri menetek akkor, a rendes és pontos császári közigazgatásnál fogva oly annyira szabályozva voltak, hogy péld. az ut Alexandriából Rómáig, illetőleg P u teoli (Dicaearchia) kikötőjéig csak kilencz napig tartott. A
mi pedig az Alexandria és Róma közti összeköttetésről áll,
ugyanaz áll a syriai tengerpart s a főváros közti közlekedésről is ; amott kereskedelmi, itt pedig főleg katonai tekintetekből fontos volt a szakadatlan összeköttetés ; mert a parthusok és Arabia felé való határok mindenha a római birodalom leggyengébb oldalai közé tartoztak.
Czikksorozatunkat az eddigiekben odáig vezettük volt.
hogy immár azon kérdést kellett felvetnünk: váljon az

Apostolok Cselekedetei miért nem szólnak mind ezekről, nem
emiitvén azokat akár csak egyetlenegy szóval i s . . ? Elméletünk ezen kérdésre is kielégítő módon fog felelni ; mert meg
fogjuk mutatni, hogy ezen hallgatásnak oka részint a zsidókeresztényekre való tekintetben fekszik, kik a mózesi törvény alól felszabadult pogány-keresztények ellen még mindig tetemes ellenszenvvel viseltettek, részint pedig, ugyanezen okból a még meg nem tért keleti zsidókra való tekintetben is, kiket ugy soha sem lehetett Krisztusnak megnyerni,
ha időnek előtte megtudják, hogy az egyháznak feje székhelyét Rómába tette át.
Midőn Lukács az Apostolok Cselekedeteit közé tette —
64 táján — akkor az ellentét a zsidó- s pogány-keresztények közt még igen éles, a zsidóskodók buzgalma a mózesi
törvény mellett, s Pállal szembeni oppositiójuk, sőt ellene való
gyülöletök még oly élénk volt, hogy a szakadás veszélye
még meglehetősen előtérben állott. Lukács maga, könyvének
nem egy helyén tanúskodik erről; a többi közt A Cs. 21.
fejezetében, hol igen figyelemre méltó tényt beszél el. Midőn
ugyanis Pál legutoljára Jeruzsálemben volt, az ottani keresztények igen szívesen fogadták ugyan, de nagy aggodalmakban is voltak miatta. Magasztalák ugyan Istent (Ap.
Csel. XXI, 19 s kk. vv.) midőn hallák Páltól, miket cselekedett az Isten a pogányok közt ő általa, azonban mégis
igy szólának hozzá: „Látod, atytánkfia ! hány ezeren vannak a zsidók közöl, kik hivők lettek, s mindnyájan buzgó
követői e törvénynek. Halottuk pedig felőled, hogy Mózestől eltávozásra tanítod ama zsidókat, kik a pogányok között
vannak, azt mondván, hogy nem kell körülmetélni fiaikat,
sem követniük a szokásokat" ; — s ezért ; mert eme birok
következtében népzendüléstöl tartanak, hahogy Pál nyilvános helyen mutatná magát, azt tanácsolják neki, hogy
négy férfiút, kiknek (nazareusi) fogadalmuk volt, vévén
maga mellé, végezze el azokkal együtt a megtisztulás szertartásait, nyilvánosan a templomban, a nép szeme láttára,
hozzátévén: „s igy tudni fogják mindnyájan, hogy amiket
felőled hallottak, hamisak", aminthogy ezen alakban előadva
csakugyan hamisak voltak is. Pál valóban igy is tőn, azonban
felismertetve a templomban, a népzendülés mégis kitört.
E szavakból, hogy a zsidók-keresztények közöl ezren
meg ezren nehezteltek Pálra, megértjük, minő volt akkor a
szellemek iránya, legalább a palesztinai egyház kebelében ;
valamint azon körülmény, hogy Pálnak, mint a pogányok
apostolának láttára egész Jeruzsálem városa felzendült,
jellemző fényt dérit magoknak a zsidóknak ebbeli nézetökre.
Ilyen volt a hangulat már körülbelül négy évvel, mielőtt az
Apostolok Cselekedetei közzé tétettek volna, s aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a zsidóknak ezen túlzó fanatismusa addig, mig e könyv kijött, még csak fokozódott, ugyanazon arányokban, melyekben a római uralomnak nyomása
is egyre súlyosabban kezdett a népre nehezedni, olyannyira,
hogy ezen időpontban a keleti zsidóknak fellázadása már
csak időkérdés volt. A kölcsönös gyűlölet zsidók és pogányok közt tetőpontjára hágott; amazok utálattal fordultak
el mindentől, a mit tisztátalannak tartottak, tehát első sorban a pogányoktól, ezek viszont minden kitelhető módon sanyargatták a népet, mindaddig, mig 66-ban azon borzasztó
lázadásban tört ki, mely sok ezer zsidónak életébe került.
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Ily körülmények közt, minő benyomást tett volna
mindazokra, kik akár a zsidók közt, akár az egyházban
még mindig a mózesi törvénynek általánosan kötelező volta
mellett buzgólkodtak, hahogy Lukács könyvében olvassák,
hogy Péter, az egyház feje, kit mindig mint a zsidók különös apostolát is tiszteltek, nem sokára a pogány századosnak megtéritése után ennek s pogány rokonainak kérelmére
különösen azért utazott Rómába, hogy azokat is az egyházba felvegye, s pedig ugy, hogy a mózesi törvény alól felszabadítsa őket. A Pál elleni gyűlölet egyszerre Péter ellen
is fordult volna, ki az által, hogy egyenesen a pogány világ
központjára, Rómába utazott, bizonyos tekintetben még
többet tett, mint maga a pogányoknak annyira gyűlölt
apostola, Pál ; — s e neheztelés az apostolok fejedelme ellen
mindannyiszor megujult volna, valahányszor a palestinai
hivek az Apostolok Cselekedeteiben ezen utazásnak leirását
olvassák vala.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, nov. 19. Z s e d é n y i E d e s z é k f o g l a l ó
b e s z é d e . Az ágostai hitv. ev. főfelügyelő ur pohárköszöntéséről már megemlékeztünk; — hogy panasz ne legyen
ellenünk, emlékezzünk meg székfoglaló beszédjéről is, melyhez egész terjedelmében csak most jutottunk. Megvalljuk,
hogy e beszéd protestáns szempontból, mind tartalmánál,
mind a ténynél fogva, mely tartalmával összefügg, mind
pedig a lelkesedésnél fogva, mely áz egész beszéden átvonul,
nagyszerű és megható még azokra is, kik, mint mi, távolról
sem osztozunk azon nézetekben, melyeket Zsedényi ur a
protestantismusról önmagában táplál, és melyeknek kifejezést is adott.
Zsedényi ur beszédo, mely az ágostai hitv. iskolák
autonómiájának fentartása körül forog, bizonyára nem fogja
hatását téveszteni saját feleinél épen ugy, mint nem téveszté
hatását pohárköszöntése a vallás- és közoktatásügyi minister ur ő excjára. Annyi lelkesedés, annyi, hogy ugy mondjuk, meggyőződés tükrözik át az egész beszédben a protestáns iskolák autonómiájának hatásáról, hogy az ember, ha
nem tudná, hogy ily ünnepélyes pillanatban a lelkesedés a
kellő határon is tul csapong, hogy gyakran igen sok, részint
megszokottságból, részint azon czélból mondatik, hogy mások is lelkesittessenek, jól tudva, hogy a lelkesedés azon
niveaun nem marad meg ugy sem későbben, melyen a hatás
pillanatában állott, — mondjuk, ha az ember mindezt nem
tudná, maga is hajlandó lenne elhinni, hogy mind abból egy
szemernyit sem lehet elengedni, amit Zsedényi ur a protestáns iskolák autonómiájának üdvös hatásáról mondott.
E lelkesedés, e buzgalom azonban mindig lelkesedés,
mindig buzgalom marad, mely arról tanúskodik, hogy Zsedényi ur kész megvédelmezni saját hitfeleinek ügyét és tekintélyének egész súlyával kész fellépni ott, hol saját hitfeleinek ügyéről van szó, kész őket bátorítani, támogatni nyíltan a nagy világ előtt, hogy sorakozzanak azon függetlenség
fentartására, melyet az államtól évszázadokon keresztül élveznek. Ha pedig kérdezzük és keressük az okot, mely Zsedényi urat arra indította, hogy lelkesedésének egész hevével
szólaljon fel hitfelei előtt iskolai autonómiájuknak fentartása érdekében, ugy meg kell vallanunk, hogy mi épen sem-

mi okot nem találunk. Vagy talán veszélyeztetve van a protestáns iskolai autonómia? ki által? talán megtámadta az
állam ? talán megtámadtuk mi ? a kettő közül egyik sem.
Az állam által eddig készített és ismeretes törvényjavaslatok, mind a középtanodáról, mind az egyetemekről olyanok,
melyek a protostantismusnak kedveznek; a katholikusok
pedig legfellebb lapokban emeltek szót, és akkor sem a protestáns iskolák autonomiája ellen, hanem azon jogos követelés mellett, hogy a katholikusoknak is engedtessék meg
saját iskoláikat függetlenül a kormánytól kezelni. Zsedényi
ur mindemellett nem látta feleslegesnek oly hangnyomatékkal fellépni a protestáns iskolák autonomiája mellett, mint
azt tette, evvel kezességet nyújtván a jövőre nézve is, hogy
mire lenne képes, ha, ami nem várható, a protestáns iskolák
autonomiája bármely részről megtámadtatnék.
Ezt, és ennyit tett a lutheránus Zsedényi — és nálunk ?
Nyolcz, vagy kilencz millió lelket képviselünk mi katholikusok az országban, százával számithatjuk mágnásainkat
és gazdag, tekintélyes nemes családainkat, kiknek bizonyára nem kevesebb okuk volna fellépni a katholikus iskolák és más kath. ügyek érdekében, mint ezt a protestánsok
saját ügyeikben teszik. Főnemeseink egykor nem kevesebb
jótéteményben részesültek az egyháztól, mondhatjuk, hogy
ma is részesülnek, mint a protestánsok saját feleiktől, iskoláink, egyházi vagyonúnkról épen nem mondhatjuk, hogy
azok a biztonságot oly mérvben élveznék, mint a protestánsokéi, ellenkezőleg a statusomnipotentia oly félelmes alakban kezd reánk nehezedni és minden ügyeink felett korlátlanul rendelkezni, hogy maholnap sem iskolánk, sem vagyonunk nem lesz, melyet sajátunknak mondhatnánk, pedig ez
a mily mértékben sújtani fogja az egyházat, ugyanazon
mértékben nem kimélendi az aristocratiát sem, és mégis, mi
történik ? mintha megkövesedve lenne minden, mintha a
kath. ügyek eldöntésének mikéntje főnemeseinket távolról
sem érintené, épen ugy nem történik semmi sem. Ha Zsedényi elmondhatta, hogy a „magyar protestantismus tanodáiban támadt tudományos elevenségnek kisurgázása áldásosán derité fel a reformatio előtt elmaradt nemzetünk jövendőjét", nem méltó válasz lenne-e erre valamely kath. főnemestől, utalná azon számtalan tanodára, melyeket a katholicismus adott az országnak és azoknak, mint kath. intézeteknek fenntartása mellett Zsedényiként nyiltan fellépni ?
Mit tehetnénk mi katholikusok, ha nekünk kath. Zsedényink lenne ? ha a catholicismus ügye mellett kath. főnemeseink ugy fellépnének, mint ezt a protestánsok saját ügyeik
mellett teszik !
Bárcsak Zsedényi lelkesedése nem csak saját hitfelei,
hanem köztünk is viszhangra találna és felköltené főnemeseink közt őseik szellemét, ez annyival is szükségesebb volna,
mert válponton vagyunk, midőn el fog dűlni, vájjon hazánkat a hitetlen szabadkőművesség, vagy a kereszténység
uralja-e, és evvel elfog dőlni a lét vagy nem lét kérdése is hazánkra nézve — vigyázzunk, hogy ennek felismerésévvel el
ne késsünk.
[~1
Erdély.
Figyelemre méltó mozzanatok
merülnek fel nálunk az egyházi kormányzat mezején, melyeket eléggé fontosaknak s közérdeküeknek tartok, hogy
azokról a ,Rel.' t. olvasóit is tudósítsam, annál is inkább
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minthogy e mozzanatoknak mindon egyes részlete uj s fényes világot dérit azon pihenést nem ismerő buzgóságra,
melylyel agg főpapunk, püspökünk ő excja megyéje kormányzatát még ma is erélyes kézzel s bölcs körültekintéssel vezeti.
Ennek legújabb jelét, azt, miről ma irni akarok a mult
hó 28-án adá, midőn több, tudományuk s buzgó ügyszeretetük által kitűnő egyházi férfiút értekezletbe hiván egybe,
velők közölte, miszerint szándéka van, a mint a körülményok megengedik, megyei zsinatot tartani, melyre az előkészületek természetesen épannyi gonddal, mint a lehető gyorsasággal teendők meg.
A megyei zsinatok kérdése, mint mindnyájan tudjuk,
nálunk, s nem csak nálunk Magyarországban, hanem a
Lajthán tul is, egy pár évtized óta függőben volt ; okát ennek, vagyis inkább magyarázatát azon pápai leiratban szabad talán keresnünk, melylyel ő szentsége 1855-i november
hó 5-én az akkor kötött Concordntumot az osztrák-magyar
főpapokkal közölte ; nem ugy, mintha a szentszék e zsinatok
tartását ellenezte volna, mely feltevésnek az emiitett leiratnak szövege határozott s nyilt szavakkal ellentmond ; hanem
mert, tekintve az idők s körülmények sulvos voltát, számos
főpap jobbnak látta a zsinat megtartását abban hagyni, s
az erre szükséges, e leiratban kilátásba helyzett engedélyt
Rómában kérelmezni.
Ha már most nagyméltóságú püspökünk elérkezettnek
véli az időt, hogy megyei zsinat megtartására a szükséges
előkészületek megtételét elrendelje; ugy ez csak isméti bizonyítéka annak, miszerint megyénk viszonyai az ő bölcs
kormányzata alatt már annyira consolidálódtak, hogy bízvást maga köré gyüjtheti válogatott fiait, velők az ezentúl
teendők iránt tanácskozandó.
Ezek közé, mint halljuk, a megyei statutumnak megállapítása, illetőleg átdolgozása, s számos egyházi, egyházpolitikai, egyházvagyoni, tanügyi s egyéb kérdésen kivül a megyei statistika, eddig meglehetősen elhanyagolt ügye is tartoznék, melyet ő exja egészen uj, s megfelelőbb alapon szerveztetni a k a r ; — de ide tartozik egy igen fontos, s szélesebb
körökben is figyelemre méltó kérdés is, a magyar szerkönyv
kérdése, mely nagyobb egyöntetűség kedveért hivatalból
készíttetnék, természetesen csak azon egyházi ténykedések
számára, melyek a római-katholikus anyaszentegyház törvényei s szokásai szerint a nép nyelvén is végeztethetők.
Hogy mindezen kérdések s ügyek helyesen s közmegelégedésre meg fognak oldatni, erről már egyelőre is azon
körülmény is nyújt biztos garantiát, bogy ő Exja, szokott
bölcseségében az előzetes készületek megtételét oly kezekre
bizta, melyekben biztosan megnyugodhatunk. Az előkészületi főbizottság ugyanis ftdő Lönhardt Ferencz nagyprépost
ö mlga elnöklete alatt ft. Andrásy, Barts, Beke s Eltes kanonok, úgyszintén ft. Bíró Béla gymn. igazgató urakból áll,
tehát oly férfiakból, kiknek tudománya s buzgósága a tüzpróbát már régen kiállotta. Isten áldása legyen művökön,
melynek haladásáról e becses lapot a maga idején ismét tudósitandom.
©
Róma.
A forradalom
egyház-politikai
p r o g r a m m j a ; — ez legjobb jellemzése azon beszédnek,
melyet Minghetti, olasz ministerelnök, e hó elején colognai

választói előttj tartott, mely beszéd bizonyára igen szoros
összefüggésben áll a milanói találkozással s bizonyos tekintetben válasz akar lenni oly követelésekre, melyeket ott
Vilmos király Victor Emanuelhez intézett.
A programm két részre oszlik : egy pénzügyire, s ezt,
tekintve lapunk keretét, multán mellőzhetjük ; s egy egyházpolitikaira, mely következőleg hangzik:
„Egyik ok, amiért a maga idején sokan Olaszország
egyesitésétől tartottak, az volt, hogy azt hitték, miszerint a
pápa világi hatalmának bukásával a vallásszabadság világszerte nem csak megingattatni, hanem egyenesen megsemmisíttetni fog. Mi ellenben arról iparkodtunk az elméket
meggyőzni, hogy a világi uralomnak elvesztése a pápának
függetlenségét nem csak nem csorbítani, hanem ellenkezőleg, szellemi hatalmának gyakorlatában még talán megerősíteni fogja őt. Sőt e tekintetben ma már majdnem azt lehetne mondani, hogy túllőttünk a czélou ; mert ugyanazon
közvélemény, mely ezelőtt öt évvel arra intett s figyelmeztetett bennünket, hogy a pápasággal szemben vigyázva s óvatosan járjunk el, hogy a katholikus közérzületet lelkismeretesen figyelembe vegyük, — ugyané közvélemény ma, ugy
látszik, attól tart, hogy a világi hatalomnak elvesztése s az
Olaszország által nyújtott garantiák a római Curia erejét
még csak öregbítették s a pápaság követeléseit túlságos módon fokozták. Alapos-e ezen mai, legújabb félelem ? Azt
hiszem, hogy nem. Nem uj dolog, hogy a pápai szék az
államok jogait megtámadja. A mi ma e téren történik, csak
ismétlése annak, mi a mult századokban is történt. Az
egyes concordatumok csak mindannyi fegyverszünetül szolgáltak, többé kevésbbé szerencsés transactiókul az egyház
és állam közti, eme régi harczban".
„Olaszország a maga részéről jónak látta, uj és meredek utat választani, melynek követését korunkban számos
ok javasolja és tanácsolja : az egyház az államtóli elválasztásának útját. Politikánk, melynek ez vezéreszméje volt,
épennélfogva némelyeknek túlzottan radicalisnak, felforgatónak, másoknak ellenben époly túlzottan kegyeletesnek
látszhatott, mig tényleg sem az egyik, sem a másik nem
volt; hanem igenis, azt az előnyt nyújtotta nekünk, hogy a
szenvedélyeket kül- s belföldön egyaránt megnyugtattuk, s
az egész világnak megmutattuk, miszerint közviszonyaink
biztos alapokon állanak".
„Avagy más politika képes leendett-e ily rövid idő alatt
ama nagy horderejű, döntő tettet végrehajtani, mely a pápa
világi hatalmának megszüntetésében, s a zárdáknak, magában Róma városában való elnyomásában állott. Mind ezt
minden agitatio, minden erőszak nélkül véghezvinni (! ! !)
sokaknak utópiának látszhatott, s mégis mi gyakorlatilag
létezővé tettük ezen utópiát. Váljon ezen rendszer árthat-e
talán az államnak? megsértheti-e praerogativáit ? Érteném
e félelmet, ha nem maga az állam lenne az, mely a hatalmi
körén belül álló minden testületnek, tehát az egyháznak
is (? !) jogait, amint tetszése szerint kijelöli, ugy meghatározza s elismeri is. Szabadnak akarjuk az egyházat, de
azon határok közt, melyeket az állam jelöl ki számára (!) s
melyek olyanoknak kell lenniök, hogy saját jogaiba ne ütközzenek. Értem, hogy ezen rendszernek alkalmazása mellett felmerülhet a félelem, hogy most már a római pápa ma-
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gának a katholicismusnak kebelében minden szabad mozgást fog elnyomni, hogy a püspöki karnak előjogait, az
alsóbb papság s a világi elem jogait megsemmisíteni fogja,
hahogy az állam nem kel mindezeknek védelmére (!) Ez a
veszély annál nagyobb s fenyegetőbb, minthogy a központosító áramlat legújabban igen erős a kath. egyházban, mint
ezt már a legutóbbi zsinat alkalmával is láttuk Azt hiszem
azonban, hogy az államnak közvetlen s egyenes fellépése ez
ügyben nem vezetne czélboz, ha az állam egyúttal az egyház védelmére (!) is ne vállalkoznék. A ius inspiciendi mindig a ius protegondinek correlativuma volt".
„Avagy mit se tegyen az állam e tekintetben ? Szabad
menetet engedjen-e a curia önkényének ? Vagy talán lehetetlen, hogy az egyház önszervezetének keretébe visszatérjen ? Mert az egyház még a legszigorúbb egyházjogi fogalmak szerint is nem egyedül a pápából, vagy a püspöki karból, vagy az alpapságból áll, hanem ide tartoznak még a kivek is, s mindegyiknek vannak külön, önálló jogai. Itt már tehet valamit az állam. Itt beavatkozbatik, de nem egyenesen,
nem közvetlenül, hanem közvetve, s hogy fellépését eredmény koronázza, szükséges, hogy a világi hivek s az alpapság részéről részvéttel, erélylyel s kitartással találkozzék.
Szabadelvű kormányrendszer mellett ezt különben minden
párttól, minden osztálytól elvárjuk, hogy az általános küzdelemben részt vegyen s ekként a győzelem koronáját vivja
ki magának. Amit az állam e tekintetben tehet, az ibban
áll, hogy törvényhozási uton létesítse azon állapotokat, melyek szükségesek arra, hogy az alsóbb papság s a világi
elem jogait visszakövetelhesse. Kiindulási pontul a törvényhozás ilyetén működése számára a garantiatörvénynek azon
szakasza szolgálhatna, mely kimondja, hogy az egyházvagyon kérdése más törvény által rendeztetni fog".
vLzen

törvényt nem sokára az alsóház elé terjesztendjük,
s hiven ragaszkodva a tett Ígéretek- s azon irányhoz, melyet az egyházi politikában eddig követtünk, azon leszünk,
hogy a Piacet és Exequatur rozsdás fegyverei helyébe oly
eszközöket tegyünk, melyek a híveknek kezeiben a valódi
szabadságnak biztosítékai lehetnek".
E beszéd, bármit tartsunk is irányáról, melylyel természetesen a legkevésbbé sem rokonszenvezhetünk, mégis
nagyhorderejű, olyannyira, hogy arra még egyszer visszatérnünk keilend.
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 32. Szóljunk Kelet-Indiáról vagyis Hindostánról, sz.
Tamás apostol, Xav. sz. Ferencz és annyi dicső férfiú működési teréről ; keressük fel ama terebélyes fát, melynek
magvát a tizenkettő egyike veté, s utána annyi jeles saját
vérével öntözé ; szemeljük ki ama 200 milliónyi lakos közöl
a ker. katholikusokat, mint utódjaikat sz. Tamás keresztényeinek, vagy ama 100 ezernek, kiket Nobili jezsuita atya
a 16-ik században Madurában megtérített : vessünk egy pillantást ama roppant birodalomra, melyben a mi hittéritőink
óriási erővel s a legszebb sikerrel küzdenek, nemcsak a pogányság, hanem az eretnekség ellen is.
Az apostoli helynökségek és a goai érsek rendkivüli
joghatósága alatt levő katholikusok létszáma 1875-ben o
következő :

Goánusok.
A helynökség neve.
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Hydérabadi
9
6645 300 olasz karmel.
350
Vizagapatami
26 10,000 1900 franoz. papok
Pondichéri
85 137,788 3289 francz. papok
2314
Koimbaturi
23 21,339 573 francz. papok
Madurai
56 145,000 3123 francz. jezs. 15 24,500
Kvilóni
33 71,474 2760 olasz karmel. 10 12,600
Vérapolyi
318 288,000 7800
20 40,000
Mangalórai
28 45,000 2000 olasz karmol, 22 25,366
Bombai
77 21,000 2392 olasz karmel. 63 30,000
Agrai
36 14,300 750 ol. és f r . kap.
Patnai
22 10,000 500
Nyugot-bengaliai 39 12,000 1650
—
4
230
7610 286 francz. papok 5
Kelet-bengaliai
6
3520
1191 2 1 1 német jezs. —
Közép-bengaliai
9
Madrasi
25 41,075 2418 irr papok 1 6
6736
2000 200
Eszak-birmaniai 5
Dél-birmaniai
19 10,350 1000
1650 300
Kelet-birmaniai
5
6160 1200
A maléz-félszigeti 15
2500
Siami
24 10,000 800
Mai szűri
27 25,070 1420 francs, papok —
Ceilan )Kolomboi 32 107,500 7688 olasz karmel. 2
50
szigetén) Jaffnai 31 65,533 3701 francz. papok 2
1500
Összesen: 9501060685 46,261
—
169 149,666
A katholikusokhoz adandók még a portugall területen
létező goai egyházmegye liivei, számra 245,388-an, kik 522
pap gondviselése alatt vannak. E szerint az egész KeletIndiában van összesen 1,455,739 katholikus, kik közöl
1,060,685 az apostoli helynökök, 149,666 a goai érsek rendkivüli, s 245,388 ugyanannak rendes joghatósága alá tartozik. A papság összes száma 1641. — S most adjuk még
hozzá ezen összeállításhoz, hogy 1864-ben a keletindiai katholikusok, a goai érseki megyét ide nem számitva, csak
990,456-an voltak, s hogy a protestánsok egész Kelet-Indiában csakis 224,006-en vannak, s azonnal látjuk, hol működik az Isten ujja. — Csak pénzt, csak pénzt a mi hittéritőinknek !
(Folyt, köv.)

IRODALOM.
== Sechs Bücher des Lebens Jésu von Dr. Péter Schegg
sat II. Bd. Freiburg. Herder, 1875 ; VIII és 616, a genesarethi tó, Jeruzsálem városa és a Kalvária hegyének helyrajzával; ára 4.40 mk.
E munkának első kötete körülbelül egy év előtt jelent
meg (1. ,/. Értesitő' 1874. nov. 17. a ,Bel.' 41. száma mellett) s közbelyesléssel fogadtatott ; s most, midőn az egész
befejezve előttünk fekszik, mindenütt csak elismerő s dicsérő bírálatokkal találkozunk. Tökéletesen osztva ezeknek
nézetét, csak azt kívánhatjuk, hogy mennél többen legyenek azok, kik e munka olvasása s tanulmányozása által
Krisztust, az Isten fiát s az emberi nem Megváltóját minél
jobban felismerni, isteni tanát átérteni, s a megváltás müvét
méltányolni tanulják, s egyúttal a kath. egyház összes tanát
az ő szájából hallják. E munka ugyanis jóval túlterjeszkedik
az újszövetségi nyilatkoztatás történetének keretén, hanem
egyúttal mind a négy evangéliumot is, szigorúan az egyház
szellemében magyarázza. Az örök igazság s örök élet sza-
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vai, melzeket az Atyának örökkévaló igéje hangoztatott,
ezek képezik ama megingathatlan alapot, mely felett a
Szentlélek vezetése alatt a kit- s erkölcstan dogmáinak magasztos épülete emelkedett ; ezek azon élő mag, melyből a
katholikus kereszténység összes, bármikor is határozott
alakba öntött tantételei kikeltek, melyeket nem emberi, tévedhető okoskodás gondolt ki s formulázott, hanem a legmagasabb, legbiztosabb ; mert csalhatlan tekintély adja azokat
hinnünk előnkbe. Az exegetának többi közt feladata megmagyarázni nekünk azon szavak valódi értelmét, melyeket
az emberré lett Ige, mig e földön járt, hallatott, ezekből aztán tovább következtetve, az egyház csalhatlan tanítóhivatalának kézvezetése mellett ugyanazon eredményekre jut,
melyeket a dogmatika és morális, mint a kinyilatkoztatásnak önmagában okadatolt tartalmát hirdet s bebizonyít.
Nyilvánvaló, hogy ez a legegyszerűbb s legbiztosabb
ut az üdv tanának alapos s tökéletes megismerésére azok
számára, kiknek nincs idejök vagy alkalmuk rendszeres
tanulmányokat tenni. A ki a megváltás müve iránt igazán
érdeklődik, ki Megváltóját igazán szereti, a ki a szentírást,
itt tehát tüzetesen az újszövetségi, a Szentlélek különös vezetése mellett készült szentiratokat, mint a Mindenható irgalomteljes szeretetének drága ajándékát ismeri s tiszteli,
az ezen az uton könnyűszerrel arra képesítheti magát, hogy
bárkinek is számot adhasson azon hitről, melyet vall, s azon
reményről, amely lelkesíti.
Az előttünk fekvő második kötetben, főleg az Urnák
példabeszédei azok, melyek az olvasónak figyelmét lekötik ;
s meg kell vallani, hogy szerző, amint utánozhatlan, ugy felülmulhatlan is azon művészetben, az egyes példabeszédek
mély értelmének, egymás közti összefüggésének s egymás
általi kiegészítésének felkutatásában s kiderítésében, mi
közben az olvasót gyakran soká a legfeszültebb várakozásban tartani tudja, hogy aztán annál érdekesebb fordulattal
meglepje. Srámos, önszemléleten alapuló helyrajz, lélektani,
régészeti s történelmi megjegyzés, a legszebb világos s egyszerű rendszerben a szorosan hittudományi részletekkel szerves egészsze tömöritve, a könyvet még tanulságosabbá és érdekesebbé teszik, mig az összes, benne tárgyalt szentírási helyeknek egz külön jegyzékbeni, synopticu3 összeállítása a
könyvnek használatát hitszónoklati czélokra is felette megkönnyíti ; ugy hogy e becses munkát a világinak nem kevésbbé mint a papnak, a hittanárnak nem kevésbbé, mint a
gyakorlat terén álló lelkésznek csak őszintén ajánlhatni, a. p.

VEGYESEK.
= Az esztergomi érseki képtár megnyitására vonatkozólag olvassuk a ,M. Sion'-hsuci. Folyó évi októberhó 12-én
nyittatott meg városunkban a bibornok herczegprimás által
alapított érseki képtár, mely nemcsak Esztergom városának,
de egyúttal az országnak is egyik nevezetessége lőn. Tudtunkkal az ország egyetlen provinciális városának, Szebennek van nyilvános képtára, melynek eddigelé minden igénytelensége mellett meg vala azon érdeke, hogymint a közművelődés egyik szerény hajléka, egyedül létezett a széles magyar hazában. Ezentúl a főváros után legottan Esztergom
következik, mint a melynek oly képtára van, melyhez képest a fővároson kívüli gyűjtemények, mind mennyiség
mind minőség tekintetében elenyésznek. O Eminentiája a
bibornok herczegprimás már azon időben, midőn a győri
egyházmegyének volt főpásztora, lankadatlan buzgalommal
s roppant áldozatok árán törekvék főpapi tisztének egyik
legszebb feladatát a szó legnemesebb értelmében betölteni.
• Tanúskodnak erről a hires Dóczy és Héderváryféle kápolnák s a győri székes-egyház nagyszerű megújításai, ama
sokoldalú fáradozás, melyet egyrészt a régibb hazai műem-

lékek restauratiója, fentartása, másrészt a hazai művészet
emelése s ezzel kapcsolatban a nemzetközi műremekek gyűjtése körül kifejtett. Azon korban keresendő csirája amaz
eléggé nem magasztalható eszménynek, mely az esztergomi
érseki képtárban immár életet nyert, s mely tagadhatlanul
alapja egy az évek sorain át folyton növekvő, mindenki
előtt tárva álló közművelődési intézetnek. O Eminentiája ép
oly szerencsés választás, mint ritka müizléssel állitá össze e
gyűjteményt, mely épen ezen előnyöknél fogva némely oly
műremekekkel is dicsekszik, minőket a birodalom összes e
nemű gyűjteményei sem mutathatnak fel.
— Dr. Dankó József, apátkanonok és pápai praelatus
ő mlga, ki jelenleg megrongált egészségének helyreállítása
véget Rómában időz, f. hó 10-én, mint a bécsi ,Vaterland1nak irják, kihallgatáson volt a szentatyánál, ki őt felette
szívélyesen s kegyesen fogadta, s sz. Jeromostóli legújabb
munkájának átnyújtása utána igen szép ezüst éremmel ajándékozta meg.
— A római szentszéknek válasza a spanyol kormánynak múltkor említett jegyzékére már elindittatott Madridba.
A jegyzék a spanyol kormánynak ellenvetéseit bírálgatja,
melyek tudvalevőleg arx-a mentek ki, hogy a XIX. században lehetetlen a katholikus hitegységet valamely országban
fentartani ; s azt mondja, miszerint a szentszéknek nincs
szándéka a spanyol kormánynak nehézségeket okozni, sőt
kész azt lehetőség szerint támogatni abbeli törekvéseiben,
hogy a hitegység szent köteléke, mely minden időben Spanyolhon dicsőségét képezte, épségében fentartassék. A hit—
egység nem akadálya, hanem előmozditója a polgárosításnak. Ha pedig a kormány a végső szükség nyomása alatt
azt hinné, hogy ezen elvnek bizonyos tekintetben módosított
kifejezést adnia kénytelen, akkor a ssentszék szívesen h a j landó, erre nézve tárgyalásokba bocsátkozni s a concordatumnak minden elfogadható módosításaiba beleegyezni.
Meddig fogna a szentszék e téren mehetni, azt kideríteni a
megindítandó tárgyalásoknak feladata leend.
— Összefüggésben Minghettinek, mai számunkban közölt beszédével emiitjük, hogy a mantuai püspök a san-giovanni-del-dossoi esetben (1. ,Rel.1 1875, II, 5. sz. 39. 1.) mint
az említett helyen elmondtuk, pert indított volt a törvénytelenül megválasztott plébános ellen. E pert már két forum
előtt elvesztette, s most a semmitő törvényszékhez fordult,
de aligha több eredménynyel, mert az olasz bírák is csak
olyanok, mint minden, a liberalismus által tönkre tett országban, hogy t. i. nem az igazság, hanem a pártszellem dönt.
— A kölni érseki papnevelde f. hó 10-én reggel bezáratott ; a tantermek lepecsételtettek és a tanároknak 150
marknyi birság terhe alatt meghagyatott az előadásokat
rögtön beszüntetni ; hasonló büntetés alatt felszólittatott a
kormányzó is, hogy a növendékeket 14 nap alatt haza bocsássa, különben azok karhatalommal eltávolíttatnak. Az
illetők jegyzőkönyvileg tiltakoztak s kijelenték, hogy csak
a kilátásba helyzett karhatalomnak engedtek.
— A párisi szabad katholikus egyetem számára épen
most folynak a tanárok kinevezései Francziaországban. Az
aix-i egyházi tartománynak püspökei elhatározták, hogy a
lyoni kath. egyetemhez csatlakoznak. E kettőn kivül még
Angers, Toulouse s Lille városaiban, tehát egyelőre összesen öt katholikus intézet lesz. Lilieben egy gazdag gyáros
500000 frankot adományozott, mig a cambrayi megyének
papsága bibornok-érsekének, Regnier ő emjának, érsekké
kineveztetésének 25-dik évfordulóján 570300 frankot nyújtott át, hasonló czélra. A cambrayi megye Francziaország
leggazdagabb, ipar- 8 földmüvelésben leghaladottabb departementját (Nord) foglalja magában, melyben több mint egy
millió katholikus lakik.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjeleni!; e lap hstenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postakiildéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
HARMINCZNEGYEDIK

Pesten, november 24.

42.

Előfizethetni minden kir
! postahivatalnál: Budán a
szei-kesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.

J

ÉVFOLYAM.

II. Félév, 1875.

Tartalom.
A modern állam és az Isten tíz parancsolatja. — A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma. — Szent Péternek római tartózkodása és püspöksége. — Egyházi tudósítások: Pest. A zsidóság az irodalomban. Berlin. Culturharezi
mozzanatok. Róma. A szentatyának brevéje az olasz kath. egyletekhez. — Missiói tudósítások. — Vegyesek.

A modern állam
és a z I s t e n t i z

parancsolatja.

(Folyt.)

viszály daczára is f e n t a r t o t t a magát, h o g y még
ma is é l ? mi okozta, h o g y a fejlődés ily magas fok á r a eljuthatott, daczára a s z á m t a l a n a k a d á l y n a k ,
melyek életerejét g y a k r a n megzsibbasztották, tétlenségre k á r h o z t a t t á k ? Semmi más, mint az ősöknek vallásos intézményei ; ezek nélkül h a z á n k máirég kitöröltetett volna a létező államok sorából és
csak nevéről ismernék a történelemből, h o g y e hel y e n valaha M a g y a r o r s z á g állott.

Az Isten tiz parancsolatja azonban nem csak
azon kötelmeket t á r j a fel előttünk, melyeket Isten
i r á n y á b a n teljesiteni tartozunk, b a n e m m i n t e g y
rövicl foglalatja levén m i n d a n n a k , ami a társadalmi
életre, a nélkülözhetetlen rend f e n t a r t á s á r a , a személyi és vagyonbiztosság megőrzésére szükségeltetik, fokozatosan halad Istentől lefelé mindazon paKi fogja azt csak kétségbe vonni is, h o g y ősrancsok szivre kötésében, melyek a társadalom vitá- a t y á i n k tisztelete, az általuk létesitett, hazát, állalis érdekeit megóvni hivatva vannak. Isten u t á n ki mot biztosító i n t é z m é n y e k tiszteletében á l l ? ki
áll közelebb hozzánk, kik i r á n t t a r t o z u n k n a g y o b b fogja azt kétségbe vonni, h o g y e tisztelet tényleg
tisztelettel viseltetni, m i n t szüleink i r á n t ? Isten a k k o r tanusittatik irántuk, ha az utódok a r e á j u k
u t á n ezeknek köszönjük u g y életünket, mint fenntar- h a g y o m á n y o z o t t i n t é z m é n y e k e t az ősök által kifet á s u n k a t és neveltetésünket. Nem csuda tehát, h o g y jezett szellemben fejlesztik, jól tudva, h o g y minden
a tiz parancsolat a szülők iránti tiszteletről is meg- intézmény csak u g y a n a z o n eszközökkel t a r t a t h a t i k
emlékezik ; nem csuda, h o g y oly n a g y fontosságot fenn, melyek a n n a k alapját képezék ? Történeti t é n y
helyez a szülék iránti tiszteletre, h o g y n y o m a t é k - ez, m e l y n e k nem mi a d u n k elsők kifejezést, h o g y
kal kiemeli, miszerint hosszú életet Istentől csak az államok léte, a nemzetek ereje csak addig v a n bizaz várhat, ki a t y j á t és a n y j á t tiszteli. „ A t y á d a t és tosítva, mig vallásos alapon állanak. Amint az állaa n y á d a t tiszteljed, igy szól a 4-ik parancsolat, h o g y mok vallásos őseik vallásos szellemét és traditióit
hosszú életű légy a földön, melyet a te U r a d Iste- elhanyagolni, megvetni kezdették, beállott a siralned ad teneked".
mas h a n y a t l á s korszaka ; az U r keze r á j o k nehezeAmit egyes ember a t y j á n a k és a n y j á n a k köszön- dett büntetésül és életük g y o r s a n kioltatott. E b ű n het, azt köszönhetik nemzetek, államok őseiknek, — ben szenvednek a mo dern államok is. Amit az ősök
őseink nevezhetők a t y á n k - és a n y á n k n a k t á g a b b ér- vallásos intézkedéseikben a nemzetek s államok fentelemben, mert ők tették le az államok alapját, h o g y t a r t á s á n a k érdekében tettek, azt a modern államok
ezek létezhessenek ; üdvös intézményeikkel, melye- lerombolják. A tisztelet, a kegyelet kihalt a modern
ket a kereszténység szelleme hatott át, ők biztosí- államokból az ősök iránt, legfeljebb n a g y szavakt o t t á k a fejlődés lehetőségét is képesitették, h o g y kal emlegetik neveiket, de tetteikben m e g t a g a d j á k
idővel a n a g y emberi családban tekintélyes helyet őket épen ugy, mint az elkorcsosult g y e r m e k e k
foglaljanak el. H o g y többet ne említsünk: mi okozta, szüleiket, k i k n e k nevét viselik, a z o k n a k erkölcsös
h o g y a még p o g á n y m a g y a r nemzet állandó h a z á t jelleme nélkül. Az ősök vallásos állama helyett ma
talált E u r ó p a egyik legtermékenyebb és legkiesebb felekezetnélküli állam, a szentségi jellegű h á z a s s á g
részén? mi okozta, h o g y a n n y i k ü l t á m a d á s és bel- helyett polgári házasság, felekezeti iskola helyett
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közösiskola stb. kell. Igenis a modern államok oly
kevéssé t a r t j á k tiszteletben az ősöket, szellemükben
és intézményeikben, hogy minden nyilatkozatot és
törekvést, mely az ősök szellemét épen az államok
fenntartásának érdekében visszaidézni akarja, ádáz
dühhel üldöznek ; tisztelet helyett megvetést, szeretet helyett gyűlöletet tanúsítanak őseik iránt. Minő
sors várakozhatik ily államokra? mily hosszú életet ígérhetnek önmaguknak ? Az Isten hű az ő ígéreteinek teljesítésében, hosszú életet, jólétet csak oly
államoknak ad, melyek vallásos őseiket nem szóval,
de tettel tisztelik.
Menjünk át az ötödik parancsolatra, mely
tiltja a gyilkosságot, m o n d v á n : „ne ölj". E pontban
is vétkesnek mondjuk a modern államot. Tehát tagadjuk talán az államnak általában, keresztény
szempontból is elismert azon jogát, hogy a bűnösöket megbüntetheti egész odáig, hogy őket életüktől fosztja meg ? talán kétségbe vonjuk, hogy az államnak joga van az össztársadalom jólétének érdekében oly bűnösöket kivégeztetni, kik a közjólét érdekeit veszélyeztetik? Ez távolról sem jut eszünkbe,
sőt azok közé tartozunk, kik az egyesek jólétét alárendelvén az össztársadalom igazi jólétének,
túlságosan philanthropicusnak tartjuk azon nézetet,
mely a halálos büntetés eltörlését óhajtja. Az államnak szerintünk igenis van joga, a halálos büntetés
által lemetszeni a társadalom testéről azon bűnös
tagokat, melyeknek fenmaradása mind másokra rosz
példával hatna, mind pedig nagyobb érdekeket sértene. Az állam jogának e tekintetben mi nem ellenségei, hanem pártolói vagyunk, bűnhődjék a bűnös
minden egyes esetben, egész oly mértékben, hogy
életét veszítse, ha azon körben vétkezik az állami
törvények ellen, melyekre nézve az állam joggal
bir törvényt hozni, önmagától értetvén, hogy ily
büntetés csakis magasabb érdekek megsértése után
következhetik be.
Elismerve az állam e jogát, még sem menthetj ü k fel a modern államot a gyilkosság bűntényétől és az Isten parancsolatjának megszegésétől.
Bűn, ha az ember önmagát, bün, ha embertársát, hab á r az vétkes is, testileg meggyilkolja, ha csak erre
hatalommal fel nem ruháztatik attól, ki az államban a légfőbb hatalmat képviseli ; de mennyivel
n a g y o b b lesz e bün, ha a gyilkosság a lelken követtetik el? Mennyivel nagyobb lesz,különösen akkor,
ha e bűnt nem egyes ember, hanem maga az állam
követi el, melynek mind hatalma legmesszebb terjedő, mind példája legvonzóbb? E bün az, t. i. a

lélek gyilkolása, melyben mi a modern államot
vétkesnek találjuk. Van joga az államnak halálos
Ítéletet hozni a testre, de nincsen joga meggyilkolni a lelket.
A modern államban, mint mindennél, ugy e
pontban is visszás helyzetet szemlélünk. A modern
állam ügyeit intéző elemek küzdenek épen azon
jog gyakorlata ellen, melylyel az állam bir, mig el
lenben oly jogot tulajdonítanak neki, melylyel
nem bir. A halálos büntetés eltörlése mellett könyvekben, szószékeken agitálnak, ellenben készek,
minden oly indítványt pártolni, minden oly törvényjavaslatot megszavazni, mely a lelket megöli; amazt
csak a legritkább esetekben gyakorolja, ezt egész
kedvteléssel űzi ; a vétkeseket, kik a társadalom
alapját aláássák, emelt fővel engedi járni, sőt pártfogolja ; az ártatlanokat meggyilkolja, vagy meggyilkolni engedi, mert oly tanokat hirdet önmaga
és oly tanokat enged hirdettetni, melyek először is
megölik a lelket, hogy később a kétségbeesett lélek,
megfosztva hitétől és reményétől, terhesnek találja
az életet és azt is kioltja. Ki az embernek fensőbb
rendeltetésében hisz, felmentheti-e az a modern államot a lelki gyilkosság terhes vádjától és igy az
Isten 5-ik parancsolata elleni bűnösségtől ? Nem
halljuk-e benne és általa hirdettetni a materialismus tanait? Főtanodáink nem seminariumjai-e a
hitetlenségnek? Sajtónk, nem örömtelve ragad-e
meg minden alkalmat, hogy minden természetfelettit tagadjon ? államaink nem mondtak e le minden isteni támaszról és nem tagadták-e meg a hitet
Isten létében, midőn önmagokat állították fel minden jog és erkölcsiség forrásául, irányadójául ?
midőn confessionslos, azaz istentagadónak lenni
annyit jelent, mint biztosítani a legmagasabb állami hivatal ok elnyerését ? Annyit jelent-e mindez,
hogy a modern állam vallásos? Az e mind ennek
értelme, hogy a modern állam nem akadályozza az
embert végczéljainak elérésében?
(Folyt, köv.)

A „Szent-István" dicsbeszédek irodalma.
(Vége.)

1866. Bécs. Szabó Imre, veszprémm., iszkázi plébános.
Bécs, Gerold. 10 lap. „Ha az ur nem építi a házat stb." 126.
(Zsid. 9. 33 ) Sz. I. országa államhajóját a hit horgonyához
kötötte, az ugyházat és hazát, a hitet és alkotmányt ekkép
fűzte össze, hogy állami háztartásában a népek sorsát intéző
Istennek is megadja az őt illető helyet. Erkölcsi alapok nélkül meg nem állhat az ország; példa rá történelmünk, mert
a nemzeti satnyulás alkalmával csökkenőre hajlott nemzeti létünk.
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1866. Kár olyfeliérv ár. Egyházi beszed, melyet szent
István I. ap. király ünnepén mondott Beke Antal. Károlyfehérvár. 8-adr. 44 lap. Ara 30 kr. Országunkat és nemzetünket újra szülte, a ker. országok családjába felvette; —
országunkat és nemzetünket századokon át nevelte, fentartotta és boldogította Sz. I.
1867. Bécs. Mendlik Ágoston, pécsmegyei áldozár, hittanár. Bécs, 1867. Gerold. 22 lap. Gira. I. Mily jó katholikus volt; a térítés müve előadatik. II. Hazafi is volt a szent
király, mort a vallási pietásból önként származik a haza
iránti lelkesedés.
1868. Bécs. Rendek József, érsekújvári plébános. Bécs,
Gerold. 12 lap. „Kereskedjetek mig megjövök". (Luk. 19.
14.) Dicső királyunk a ker. kath. hitre alapitá országunk
jövöjét, alkotmányát, ragaszkodjunk buzgón e drága kincsünkhez, sz. királyunk e mennyei szerzeményéhez.
1868. Sz. I. király ünnepének jelentősége. Első apostoli királyunknak a budavári Boldogasszony templomában
1868. augusztus 20-án tartott nemzeti ünnepe alkalmával,
fejtegette Tarkányi Béla József, egri főegyházi kanonok,
pápa ő szentsége titkos kamarása, a m. t. társ. s a Kisfaludi-társaság tagja. Eger. Nyomatott az érseki lyceum
könyv- és kőnyomdájában. 1868. 16 lap. Az igazak örökké
élnek. (Bölcs. 5, 16.) Sz. István ünnepének jelentősége. Sz.
István nemzetalkotó és fentartó müvéhez az erős alapköveket ama rendithetlen szirtből vette, melyen anyaszentegyházunk épült, ezen erős alapkövek továbbá hű megőrzése a
legszorosabb hazafiúi kötelesség.
1869. Bécsben. Kovács Pál apát, váczi kanonok. Bécs,
Mayer. 15 lap. „Az Ur tanácsa örökké megmarad". (32.
Zsolt. 11.) Lássuk átfutó sugarakban mikép intézi általában
az országok Ura népeinek sorsát, s mily kitűnő kedvezményekben részesiti fajunkat sz. István előtt és alatt. Szerencsés párhuzamokat fedez fel István és 0 Felsége kormánya
közt. Felhívja hallgatóit, hogy himezetlen barátságot tartsunk a germán és lengyel szomszédokkal, eme vitéz és lovagias régi bajtársainkkal. A lapok tudósításai szerint a jeles
beszéd eme helyét a lengyel templomokban felolvasták az
egyházi szónokok.
Egyházi beszéd, melyet szent István király ünnepén
az egri főtemplomban 1869-ben mondott Magyar Ferenczj
szentszéki ülnök, lyceumi tanár s főegyházi hitszónok. Egerben. Nyomatott az érseki lyceum könyv- és kőnyomdájában. 1869. Tartalma: 1) Mily szolgálatot tesz a vallás, a
religio az országnak? 2) Mivel tartozik az ország, az állam
eme szolgálatért a religiónak ?
1869. Budán. Zádory János, hittanár az esztergomi
papnöveldében. Pest, Rudnyánszky Béla nyomdájából. 14 1.
„Megkérdé a bölcseket és azok tanácsából cselekszik vala"
stb. (Eszther. 1. 13.) Csak ott lép életbe a kötelességek teljesítésének versenye, hol biztos a jogok sulyegyene. A k ü lönféle társadalmi körök és az egyén jogainak ingathatlan
fentartásáról.
1870. Budán. Szent István első magyar király a
XIX. században. Egyházi beszédben fejtegette Bacsák Imre,
vörösvári esp.-plébános. 1870. aug. 20. Budán a kir. lak sz.
Zsigmondról czimzett kápolnájában. Pest. 1870. Hunyady
Mátyás int. Nyolcz. 15 lap. Szent István honfiúi kegyele-

tünket most is megérdemli, ugy tündöklött a régi századok
népei előtt.
1870. Bécs. Egyházi beszéd, mely sz. István M. O. ap.
kir. stb. tartott Pellett Ödön, székesfehérvári esp.-plébános.
Bécs, Mayer 1870. Nyolcz. 15. A kereszténység a művelődés emeltyűje, a hitetlenség barbárságot szül.
1871. Bécs. Egyházi beszéd*, melyet szent István M.
O. első ap. stb. 1871. aug. 20-án mondott Nóvák Antal,
szathmári czim. kan., főgym. igazgató. Bécs 1871. Mayer.
Nyolcz. 16 lap. Valamint az egyes ember boldogságának
egyedüli kútforrása, ugy a társadalom jólétének egyedüli
alapja a ker. religio.
1871. Buda. Egyházi beszéd. Tartotta Budavárában, a
Mátyás-templomban, M. O. első ap. kir. ünnepén, Pellet Ödön,
székesfehérvári esp.-plébános, udvari káplány. Székesfehérvár, Szammer Pálné. Nyolcz. 13 lap. A hitetlenség megront
egyeseket, feldúlja a családi szentélyt s végveszélylyel fenyegeti az államokat.
1872. Budán. Társadalmi átalakulás vallás nélkül.
Egyházi beszéd, melyet sz. István M. 0 . első királyának
ünnepén Budán tartott dr. Schlauch Lörincz, csanádi kanonok.
Temesvár 1872. Nyolczadr.
1872. Bécs. Egyházi beszéd, melyet első magyar király szent István nemzeti ünnepén 1872. évben mondott dr.
Bertha János, győrmegyei áldozár és kéthelyi esp.-plebános.
Bécs. 1872. Mayer. Nyolcz. 19 lap. Az egyházat az államtól elválasztani téves és veszedelmes.
1872. Sz-Fehérvár.
Szent István I. magyar király
nagy katholikus és nagy hazafi volt. A székesfehérvári főtemplomban fejtegette Stekl Alajos alesperes, iszkaszentgyörgyi pleb., bölcsészettudor. Székesfehérvár, Szammer. 1872.
Nyolcz. 16 lap.
1873. Bécs. Egyházi beszéd az isteni félelem és a király
tiszteletéről. Tartotta Bécsben Pellet Ödön, esp.-plebános
Székesfehérvárt. Budán, nyomatott Bagó Mártonnál 1873.
Nyolcz. 13.
Budán. Egyházi beszéd, melyet szent István király
ünnepén 1873. aug. 20. a budai vártemplomban mondott
Pór Antal, eszt. plébános, a m. akadémia tagja. Budapest,
Athenaeum 1873. Nyolcz. 16 lap. Akkor állott a nemzet dicsőségének tetőpontján, midőn nép és király az igazság és
erény ösvényein járdala, a bajokat a sülyedés előzte meg.
1874. Bécs. Szauter Antal, pécsmegyei áldor. Budapest, Bagó Márton. Nyolcz. 15 lap. A szivnemesitéssel párosult észképzésben a bölcseségszeretet. Ez azon felséges
irány, melyet sz. István intézményében nemzete művelésére kitűzött.
1874. Budán. Steiner Fülöp. Egyházi beszéd. Bécs.
Mayer Lajos. Nyolcz. 19 lap. A ker. hit az állami lét és
boldogság egyedüli biztos alapja.
1874. Esztergom. Szent István jobbjának áldásos működése. Egyházi beszéd. A szent Istvánról nevezett papnöveldében 1874. jun. 2. mondotta Morász Antal, kéméndi lelkész. Esztergom, 1874. nyolcz. 12 lap.
1874. Székesfehérvár. Egyházi beszéd, melyet szent
István király ünnepére szerkesztett és a székesfehérvári főtemplomban tartott Zimándy Ignácz, török-bálinti h. lelkész. Budapest. 1874. Lonkay Antal nyomd. Nyolcz. 16 lap,
42*
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„Nem akarjuk, hogy ez (sz. István vallása) uralkodjék fölöttünk". (Luk. 19, 14.) A magyar és más történelem fonalán kimutatja, hogy elvész a nép, melyet a destructiv sajtó
s forradalmi intézmények elszakítanak Krisztustól.
Egyházi és pseudo-liberalismus. Egyházi beszéd szent
István Magyarország I. apostoli királya ünnepén a csanádi
székesegyházban, Hemmen Ferencz, csanádegyházmegyei áldozár által tartva 1874. évi aug. hó 20-án. E beszéd, mely a
hamis szabadelvüséget bátor lelkülettel leleplezi, a legnagyobb hatással volt a nagyszámú hivekre, kik főleg e példányszerü szónoklat miatt igen soká emlegetni fogják az
akkori szent István ünnepet.
Az ez idén tartott beszédeket 1. a ,Heligio' jelen félévi
folyamának 131., 160. és 192. lapján. Megjegyzendő, hogy
a második helyen jelzett sz. beszéd Bécsben tartatott, a tt.
kapuczinus atyák templomában.
Andorlaki.

Szent Péternek római tartózkodása és püspöksége.
(Folytatás.)

Szent Péter római utjának idő előtti közhírré tétele
apostoli működését, valamint a már megtért zsidókeresztények, ugy a még Krisztus számára megnyerendő zsidók
közt is nagyon megbénította, ha nem lehetlenitette volna:
ezt mondtuk fentebb, s itt még azt teszszük hozzá, hogy
személyes biztonsága is veszélyben forgott volna, hahogy az
Ap. Csel. római útját említik.
Ha e munka 65 körül tétetett közzé, akkor Péter épen
közrebocsáttatásának idejében ismét Keleten volt, s római
utjának hire az épen akkor legmagasabb fokára hágott nemzeti fanatismus mellett nagy veszélyekbe sodorhatta volna
személyét, mely veszélyeket annak felemlitése s hiteles elmondása sem hárított volna el, hogy közvetlen isteni meghagyás folytán ment oda, sőt ez talán még fokozta volna
azokat, mint szent Pálnak, az Ap. Csel. XXII elbeszélt esete
mutatja. Ott ugyanis az apostol mintegy igazolva magát,
hogy csudás megtérése után a pogányokhoz fordult, ezeknek hirdetendő Isten országát, midőn említené, hogy természetfeletti látományban meghagyatott neki, Jeruzsálemből
távozni, hol bizonyságtételét Krisztus felül el nem fogadják
s a pogányok közé menni ; — a nép, mely eddig csak nyugodtan meghallgatta volt őt, egyszerre csak fellázadt, amint
az emiitett helyen ezt olvassuk : „Meghallgaták őt mindez
ideig; de ekkor fölemelék szavokat, mondván: Veszítsd el e
földről az ilyent; mert nem méltó, hogy ez éljen!" Nem sokkal jobb benyomást tett volna Péter római utjának hire a
hivő zsidókra sem, kik közül sokan még mindig a Messias
földi birodalmának eszméjeért rajongtak. Ezek is elfordultak volna talán, vagy legalább is bizalmukban ingadozókká
tétettek volna; ez pedig, tekintve, hogy épen az egyház feje
forgott szóban, kettős veszélylyel jár vala, ugy az egyház
egységére, mint az illetők lelki üdvére nézve.
E körülményeket jobban senki sem tudta méltányolni
mint az Ap. Csel. szerzője, Lukács, ki mint Pálnak, apostoli
utjai nagy részében hü társa, öntapasztalásból tudta, menynyi veszélyt zuditott fejére a nemzetek apostola épen azáltal,
hogy tevékenysége színhelyéül kiválólag a pogányokat választá, s ki e veszélyeket oly plastikai, megragadó hűséggel
ecseteli könyvében. Hasonló veszélyeknek az egyház fejét

kitenni nem volt szabad ; hanem ellenkezőleg, gondosan kellett kerülni mindent, mi annak tekintélyes személyét a rövidebb látásúak előtt gyűlöletessé tehette volna. Ez az oka,
miért Lukács e római utat nem emliti tüzetesen, hanem
csak e néhány szóval : „s eltávozván, más helyre mène" —
futólag érinti. Hasonlólag ott, hol — XV, 7 — az apostoli
zsinatról s Péternek ezen tartott beszédéről értekezik, azt
látjuk, hogy az apostolok fejedelme ugyanerre nézve csak
röviden s mintegy bevezetésképen ezt mondja : „Atyámfiai,
férfiak, ti tudjátok, hogy régidő óta az Isten miközülünk
(engem) választott, hogy az én szám által hallják a pogányok az evangéliom igéjét és higyenek" — igy mintegy
indirecte megmagyarázván mindazt, mit ,régidő óta' a pogányok Krisztushoz térítése ügyében tett.
Lukács ezen bölcs hallgatással csak az apostolok fejedelmeinek példáját követte. Tudjuk, hogy mindaketten,
amennyire csak lehetett, az egyházon kivül s belül találkozó zsidóskodók elfogultságát kímélték. Tudjuk, hogy Péter még a jeruzsálemi zsinat határozata után is, Antiochiában a pogány keresztényekkeli közlekedést kerülte, mi ellen
szent Pál is felszólalt, ki viszont maga Timotheust, mint
zsidó anyának fiát, körülmetéltette s mint fentebb már emiitettük, a nazareatusi fogadalom szertartásainak is alávetette
magát; — ugy hogy mindezek után mi feltűnő sincs abban,
hogy Lukács, ki könyveiben egyebeket is, s pedig tervszerüleg mellőz, az eddig jelzett okoknál fogva Péter római
utazását is mellőzendőnek találta ; ugy hogy az ő hallgatásából sem lehet érvet vonni Péter római utja, s pedig 42-ben
történt utja,következőleg 25 éves római püspöksége ellen sem.
Ezzel czikksorozatunk be lehetne fejezne, annyiban legalább, amennyiben azt adtuk, amit annak czimében ígértünk ; minthogy azonban kapcsolatban az eddig fejtegetett
kérdéssel ama másik is: Péternek 25 éve római püspöksége
szakadatlanul folyt-e le, vagy ha megszakítással : meddig
volt Péter emez első alkalommal Rómában ? is fel szokott
vetetni, azért érintjük ezt is, mi önkénytelenül is szent Péter antiochiai püspökségének említésére vezetend minket.
Azzal, hogy azt állítottuk s bebizonyítottuk, hogy sz.
Péter Kr. u. 42. évben Rómába ment, még korántsem azt
mondtuk, hogy ezentúl szakadatlanul ott maradt, egészen haláláig; ez nem is volt szükséges ; sőt mi sem akadályozza,
hogy feltegyük, miszerint az egyház feje, épen az ezen állással összekötött kötelességeknél fogva, idejének jó nagy
részét ezentúl is apostoli körutakon töltötte.
Annyi bizonyosnak látszik, hogy első római tartózkodása nem volt felette hosszú. Megalapítván a keresztény
községet s a szükséges elöljárókról gondoskodván, a keleti
vidékekre tért vissza, hol jelenléte, talán épen a fentebb rajzolt viszonyoknál fogva, már ismét szükségesebb lőn, mint
az annyi veszélynek még ki nem tett Nyugaton. Keleten terjedtebb volt az egyház, nagyobb veszélyekben forgott, s
keblében számos oly fontos s nagyhorderejű kérdés várta a
megoldás, melyek az egyház fejének személyes közbejöttét
okvetlenül megkívánták. Emellett magától érthető, hogy az
apostolok fejedelme ezért a birodalom fővárosában alapitott
zsenge községét, melynek a világ végéig kiható fontosságáról, ha valakinek, ugy neki kellő fogalma volt, egy perczig
sem téveszté szem elől, annak a távolról is mindig kiváló
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gondját viselte, s mihelyt az összegyház körülményei megengedék, ismét visszasietett kebelébe, hogy ezentúl, egészen
67-ben történt vértanúhaláláig többé el ne hagya.
Azonban meddig volt sz. Péter ez első alkalommal Rómában, erre nézve közvetlen adatot sehol sem találunk ; de
néhány kis combinatio segítségével könnyű lesz emez első
tartózkodásának tartamát is legalább hozzávetőleg meghatározni.
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, nov. 23. A z s i d ó s á g a z i r o d a l o m b a n .
Naponkint hallatszik a panasz, hogy társadalmunk erkölcseiben mind alább és alább sülyed, és e panasz nem alaptalan ;
régi, szigorú erkölcsünkre csak itt-ott elvétve akadunk,
ritka mint a fehér holló, helyét a frivolitás, a minden szeméremből kivetkőzött szemtelen arczátlanság foglalja el.
Nem egy, de számos ok működött és működik ma is közre,
hogy társadalmunk oly frivollá lett, mint a minőnek azt
lenni szemléljük. A liberalismással egyetemben áthatották a
társadalom minden rétegeit az úgynevezett .szabad elvek',
melyek leple alatt felszabadítják magukat az emberek saját
hatalmukból és függetlenné tették magukat az Isten törvényei
alól ; ami azonban legfőbb tényezőként szerepel társadalmunk
elerkölcstelenitésében, az a szabad sajtó szabadossága és e téren is legpusztítóbb módon, mert legszemérmetlenebbül garázdálkodik a pöffeszkedő zsidóság, vele született ismeretes
arczátlanságánál fogva.
Ahol a zsidóságnak sikerült — és hol nem sikerült
volna ? befolyást gyakorolni a sajtóra, s azt hatalmába keríteni, ott azonnal le volt téve a corruptio alapja ; történt
bár e befolyás komoly, vagy mulattató irodalmi vállalatokra. Hazánkban, fájdalom, semmivel sem áll az irodalom
magasabb színvonalon, mint a külföldön, iránya egy cseppel
sem különb a külföld destructiv irányú irodalomnál,mert minden lépten találkozunk a tényeknek oly modorú előadásával,
vagy épen lerajzolásával, mely ellentétben van a legalsóbb
fokú illem fogalmával is, az erkölcsösségre pedig oly rombolólag hatnak, hogy képesek kiölni a közönséges szeméremnek legutolsó szikráját is.
A zsidóság befolyásának romboló hatása az irodalomra
mások figyelmét sem kerülte el hazánkban. Igy, igen jól
emlékezünk, hogy az „Értsük meg egymást" czimü röpirat
szerzője is szükségesnek találta figyelmeztetni magát a zsidóságot, hogy hagyjon fel az irodalomban űzött szemérmetlenségével, mert ha végre a közönség mámorából felébredve,
öntudatára fog jutni annak, hogy kinek köszönheti erkölcsi
sülyedését, a következményt csak önmagának tulajdonítsa.
A jóakaratú figyelmeztetés azonban mindez ideig nem termé
meg gyümölcsét, ma is ott vagyunk, a hol tegnap voltunk,
és hogy csakugyan ott vagyunk, bizonyítja egy tény, melyre
minden jobb lelkű embernek fel kell háborodnia, azaz hogy
fel kell háborodnia mindenkinek, a kiben a szemérem érzetének csak egy szikrája is van.
Van itt Buda-Pesten egy élczlapnak nevezett, zsidó
által szerkesztett hetilap, mely hogy létezhetik, már önmagában véve is elég bizonyiték arra nézve, hogy mennyire
sülyedt társadalmunk erkölcseiben ; egyegy szégyenfolt az a

magyar nemzeten, mely egykor szigorú erkölcseiről volt
hires. E lapról liberális ember is elitélőleg nyilatkozott, mint
mely feladatának nem felel meg, mi pedig kétszeresen is
kárhoztatólag kénytelenittetünk felőle nyilatkozni, mert
minden szentet, mindazt, ami nemes a vallásban, guny tárgyává teszi és másokat is az erkölcstelenség azon posványába törekszik lerántani, melybe önmaga fetreng. Tollúnk,
önmagától érthotőleg, nem képes visszaadni azon gyalázatot,
melyet csak legközelebb is űzött, midőn a bois d'hainei szüzet a frivolitásnak oly nemével állította pellengérre képekben, melyre csak valóságos zsidó természet, ezek közt is
csak olyan vállalkozhatik, ki magát a legközönségesebb
illem legközönségesebb szabályain is tul tette. Ez a lap,
amint mondják, ezrek és ezrek közén forog, igy tehát megfordul családoknál, hol még a gyermeki ártatlanság nincsen
beszenyezve bűnös gondolatokkal, annál kevésbé tettekkel,
ez a zsidólap tehát vállalkozik arra, hogy az ártatlanságot
száműzze a családból és a szülők majd sirva nézzenek egykor gyermekeik után, kiknek keblében e zsidó lap a bün csiráját letette és illetőleg tovább fejlesztette.
A tényre rámutattunk, többet felőle nem beszélünk ;
de ez alkalomból egy pár reflexiót el nem hallgathatunk.
Társadalmi életünk boldog csak ugy és annyiban lehet, a
mennyiben az erkölcsösség képezi alapját. Boldog lonni pedig mindenki akar már e földön is, de ha a czélt akarjuk,
ugy akarnunk kell az eszközöket is, ha boldogok akarunk
lenni, ha azt akarjuk, hogy társadalmi életünk kellemes legyen, ugy e boldogság ellenségeit, mert háboritóit körünkből
száműzni kell, vagyis nem szabad a családba befogadni oly
elemet, mely a boldogság helyett boldogtalanságot, öröm helyett bánatot okoz, s minthogy itt lapról van szó, nem
szabad oly lapra előfizetni, mely a családból az erkölcsiséget, az ártatlanságot száműzi. Gondolják meg a szülők, hogy
nagy felelősséggel tartoznak Isten előtt gyermekeikért, gondolják meg, hogy rettentő árt fizetnek azon esetlen élczekért, melyek itt-ott ama lapban eltévednek, mert az ár nem
az a 6—8 frt., hanem gyermekük ártatlansága. Ugyanaz
mondhatnók paptársainknak is, kik önmaguk jól tudják, hogy
bün minden oly vállalatot támogatni, mely az erkölcsiséget
megtámadja és olvasóiban kiöli. Különben is, mi papok nem
oly korban élünk, hogy sok nevetni valónk lenne; ellenkezőleg nagyon is komoly napokat élünk, melyek megkövetelik, hogy jókedvünket jobb időkre tartsuk fenn, kivált akkor,
mint ez a jelen esetben van, ha pénzünkért nem jó kedvet
nyernénk cserébe, ha ezt az erkölcstelenség oltárára áldoznók. Ily lapra elő nem fizetni, megköveteli állásunk méltósága, a jó példaadás kötelessége és hazánk boldogsága, vigyázzunk, nehogy ezek ellen vétsünk, mert a bűnhődés,
miatta nem marad ki.
A
Berlin.
C u l t u r h a r c z i m o z z a n a t o k . Falk
cultusminister e napokban nagy titkon Varzinben volt, hol
a porosz politika spiritus rectorától ujabb utasitásokat vőn
a culturharcz .erélyes' folytatására, mely amott annál szükségesebbnek látszik, minthogy Armin grófnak legújabb ,Pro
Nihilo' czimü röpirata Bismarckot oly módon tönkreteszi,
amint csak valaha jellemtelen és erőszakoskodó államférfi
tönkretétetett ; szükséges tehát a magas és alacsony rangú
philistereknek figyelmét másfelé fordítani, mit a cultur-
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harczi .erélynek' némi fokozása által elérhetni vélnek ; — testansegyleti elemek pedig annál nagyobb reménynyel tekintenek a nagyzsinat elé, melynek következménye előremeglátjuk, ugy lesz-e.
láthatólag
a világi elem, amugyis már eléggé érezhető túlEzen fokozódott erélynek első következményeül tekinthetjük, hogy miután most már egy bibornok-érsek, (a súlyának még inkábbi fokoztatása leszen.
Ugyanezen Arnim f. hó 9-én hivatalos felhívást intépozeni) egy herczeg-püspök, (a boroszlói) s egy másik püspök, a paderborni .letétetett', egyik közülök börtönben siny- zett a boroszlói káptalanhoz, hogy a ,letett' hgpüspök helik, a másik kettő pedig külföldön tartozkodik, most már a lyébe helynököt válaszszon. A káptalan természetesen gyüleölni érsek, s a münsteri s trieri püspökök ellen hasonló eljá- lésileg elhatározta, hogy ezt nem teszi ; csak egy tag, a liberalismusáról amugyis már régebben hírhedt Künzer kanorás indittatni fog.
A német katholicismus gyöngyeinek egyik legdrágáb- nok bírt annyi szomorú bátorsággal, hogy a helynök válaszbika, melyet a ,culturharcz'-nak protestáns szabadkőműves tása mellett nyilatkozzék, ugy azonban, hogy a káptalan
fanatismusa szintén már az enyészetnek szentelt, a beuroni jelentést tegyen Rómába, onnan a helyzet megkönnyítését
bencséskolostor, mint az egyházi festészet s zene classicus kérelmezendő ; — mintha bizony Róma lenne az, mely e
helye ismeretes, melyek ottan századok óta nem csak gon- szomorú helyzetet létesitette, vagy fentartja!
dos s lelkismeretes ápolást nyertek, hanem mindkét szakMiután az egyháztanácsi s egyházgondnoki választámában számos kitűnően képzett tanítványt is szétküldtek sok mindenütt igen kedvező eredménynyel megejtettek, a
az egész civilizált világba. Ez oknál fogva ma is még sokan kölni érsek már most körlevelet bocsátott a plébánosok s
azt hiszik, hogy az egyházi művészet e felkent lakhelyét a egyéb eddigi, egyházgondnoki hivatalnokokhoz, melyben
protestáns vandalismus kímélni fogja, annál is inkább, mint- elrendeli, hogy a helyi egyházak vagyona mielőbb az uj
hogy e nyáron valakinek, a ki az ügy iránt érdeklődött, si- gondnokságok kezeihez szolgáltattassék át. íme ismét egy
került, Wiesbadenben Vilmos császárhoz férni, midőn az eltompult fegyvere a culturharcznak !
egyszer kevésbbé szigorú őrizet alatt volt és a zárda ügyét
Róma.
A s z e n t a t y á n a k b r e v e j e az o l a s z
neki is ajánlani. Ugy látszik, hogy a dolognak is volt némi k a t h . e g y l e t e k h e z , melyben a florenczi kath. congreseredménye, amennyiben épen e napokban innen valaki Beu- sus határozatait helyesli, s az ezáltal formulázott programmronba küldetett, (a hohenzollerni herczegségben,) a ki az nak pontjai közül különösen azt hagyja helyben, mely a
egyházi zene terén tekintély, azon meghagyással, hogy vizs- katholikusoknak a városi választásokbani részvételt kigálja meg az ottani zeneiskola körülményeit s működését, s mondja, következőleg hangzik :
tegyen erről jelentést a császárhoz. Az ügy sürgős, mert ha
„Herczeg Salviati Scipiónak, Aquaderni János tunem sikerül az intézetet valamely módon megmenteni, há- dornak s az olasz katholikus egyletek többi tagjainak, szerom hét múlva talán hosszú időre tönkre lesz téve. Termé- retett fiainak IX. Pius pápa üdvét s apostoli áldást.
szetesen, hogy az ügy kimenetelét legszélesebb körökben
„Őszinte, benső öröm tölti el lelkünket, szeretett
nagy feszültséggel várják.
Fiaink, annak láttára, hogy több izben tartott gyűléseitek a
Mily nehéz egyébiránt Vilmos császárhoz férni, mu- kivánt eredményt elérték. Mert azon kitűnő sikeren kívül,
tatja az olasz katholikus ifjúság felirata, mely akkor külde- mely a velenczei congressust koronázta, a florenczi gyűlés
tett be hozzá, olasz s német nyelven, postán, vevény mellett, mi- által is újból igazolva s megerősítve látjuk eme jelszót ,Iide
dőn nem régen Milanóban volt. E felirat nem jutott a csá- et operibusa, különösen pedig az ezen gyűlésen felállított Proszár kezében, hanem a római német követ, Keudell által, gramm által, melyet azon szándékkal bocsátottatok ki, hogy
három héttel későbben azon megjegyzéssel küldetett vissza testvéreiteket is lelkesítsétek arra, miszerint karöltve veleAquaderni tudorhoz, az ifjúsági egylet elnökéhez, Belognába, tek az egyház szenvedéseit enyhíteni, s annak jogait törvéhogy ö, Keudell, nem tartja ezen iratot olyannak, melyet a nyes eszközökkel védelmezni iparkodjanak".
„Valóban, mindaz, mit e programmban indítványozcsászárnak tudomására lehetne hozni ! íme a legszebb chitok,
annyira
megfelel a mi óhajainknak, hogy azt már több
nai fal, melyet az uralkodó culturharczi clique a fejedelem
személye körül vont, csakhogy annak sohase legyen helyes izben magunk is nyilvános beszédeinkben hangoztattuk. Ezért
is igen kedvesen veendjük,ha Olaszország többi kath.egy teteifogalma a viszonyok s körülményekről.
Mint múltkor a kölni, ugy most a paderborni papne- nek összes tagjai illő buzgósággal, de kellő körültekintéssel is
velde is f. hó 13-án bezáratott s a növendékeknek megha- egyértelmű iparkodás, cselekvés és felszólalás által a közös
czél után törekedni fognak, mely abban áll, hogy Iston segyatott, a házat 14 nap alatt elhagyni.
November 24-e nagy nap lesz a porosz protestáns egy- gítségével elhárittassanak vagy legalább enyhittessenek ama
házra nézve. E napon ugyanis, először harmincz év óta, meg számos s súlyos bajok, melyek a vallást s a jó erkölcsöket
fog nyittatni a porosz protestáns egyházaknak nagyzsinatja. végveszélylyel fenyegetik. Ezért midőn szándékotok telje(Generalsynode.) A király által kinevezett tagok sorában süléseért imádkoznánk, az ég védelmének, valamint saját
ott találjuk Moltke tábornagyot, a jelenlegi s a volt külügyi atyai jóakaratunk biztos zálogául teljes szivünkből apostoli
államtitkárt, a cultusministerium részéről azonban csak egy áldásunkat adjuk rátok, szeretett fiainkra, társaitokra s
igen alárendelt hivatalnokot Ott van továbbá Arnim gróf- mindazokra, kik törekvésteket támogatni fogják".
nak hasonnevű sógora, Szilézia tartományának elnöke, a
„Adtuk Rómában, sz. Péter sirja mellett, 1875-i nov.
felsőháznak elnöke, négy berlini s egy potsdami prédikátor ; 8-án, pápaságunk harminczadik évében ; IX. Pius pápa".
szóval, legalább az egyházi téren többnyire ismeretlen egyéEzzel az olasz katholikusok előtt szép és dicső pálya
niségek. Az orthodoxok meglehetős aggodalommal, a pro- nyilik, szép és dicső feladat tüzetett ki : segítségére és tá-
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mogatására lenni az egyháznak, s megmenteni hazájokat.
Erre pedig csak az az egy ut van, melyet a florenczi programm kijelölt s a szentatya az előttünk fekvő brevében
helybenhagyott: hogy t. i. a municipalis választásokban
reszt vegyenek, s ez által, legalább közvetve, megmenteni
iparkodjanak, a mi még megmenthető. A másik ut, a parlamentbe belépésnek utja el van zárva előttük, s el lesz zárva
mindaddig, mig a képviselőktől követelt eskü, mely az usurpatio elismerését magában foglalja, az uralkodó páholy által
fentartatik. Azonban ezen eskü sem fog örökké divatban
maradni, s a sors egy különös, de nem szokatlan szeszélye
folytán — vagy hogyan nevezzük o jelenséget, mely talán
több is puszta szeszélynél, épen a legfelforgatóbb körök
azok, melyek ezen esküt legújabban ostromolni kezdik —
igy öntudatlanul is a jó ügynek szolgálván.
Az olaszhoni papság helyzete, ugylátszik, mindannak daczára, mit Minghetti nem régen cologna-venetói
választói előtt mondott, csak'folytonosan roszabbra készül
fordulni, s az a „felszabadítás", melyről a ministereinők
beszélt, alighanem abban álland, hogy ,az állam' legközelebb utolsó falat kenyex-étől is meg fogja ,szabadítani', hogy
annál érezhetőbbé tegye előtte, mily értelme van a páholy
nyelvén e szónak: .szabad egyház a szabad államban'.
Azon törvények is készülnek már, melyeket ugyanazon alkalommal emiitett, s melyeknek feladata lesz az egyházi vagyon kezelését amúgy porosz módra ,rendezni', azaz
a ministerium tagjainak s azok barátjainak még egy utolsó
alkalmat adni a könnyű meggazdagodásra, s az állam s
egyház közti viszonyt .szabályozni', más szóval: az egyházat az államnak szolgálójává, az államot pedig még egyházi, szellemi ügyekben is korlátlan úrrá tenni, s hogy
annál könnyebben uralkodhassék, azért szándékozik az állam
bizonyos viszonyokat akkép ,rendezni', hogy ezáltal a hitetlen vagy erkölcstelen kisebbségekben mindenha szolgálatkész eszközöket teremtsen az egyházi hatóságok ellenében,
mit a liberalismus tolvajnyelvén „a világi elem jogainak
kivívását" nevez; — ezt mind ígérte Minghetti; s meg is
fogja tartani.
Azonban az olasz papság már régen ismeri e szólamokat s az azoknak megfelelő gyakorlatot; azonfelül pedig
nap nap mellett van bőséges alkalma tapasztalni, hogy
mennyire gondoskodik a .Consorteria', az Olaszország kifosztogatására alakult szabadkőműves társulat, mely tagjai
által évtizedek óta kormányoz, az ő anyagi s szellemi jóllétéről. Cavour már 1854-ben beszélt az alpapságnak támogatása- s segélyezéséről. Ratazzi, Lanza s Sella majdnem
minden esztendőben ismételték ugyanazt, időközben pedig
egyre eladogatták az egyházi vagyont, s a papságot, püspököket s alsópapságot egyaránt koldusokká tették ; s ha
.gondoskodtak' róla, ezt csak ugy mondhatnók, hogy igenis
gondoskodtak róla, miszerint semmije se legyen, mit az
olasz pap a tolvajoktól féltsen !
Ima mi történt, hogy csak egy példát is felhozzunk, az
utolsó fosztogatás alkalmával a szerzetesekkel. Kiűzettek
jogos tulajdonukból, békés hajlékaikból, s naponkint egy,
mondd egy lira igértetett nekik. Ez a potom összeg azonban
soha sem fizettetik ki rendesen, s ha kifizettetik, s amennyiben kifizettetik, 131/.; száztóli jövedelmi adó, tehát összesen

majdnem 50 líra vonatik le belőle. IIa aztán az adóbehajtók
véletlenül megtudják, hogy e szegényeknek egyike másika
misék után is szerez magának valamit, akkor, bármily csekélység legyen az, jövedelmi adót kell fizetnie ezután is ;
sőt a még fennálló néhány kolduló szerzet is kényszeríttetik, hogy az összekoldult alamizsna után Jövedelmi adót'
fizessen !
Ezenkivül a papi jövedelmek hivatalos megbecslése
oly önkénynyel történik, mely még nálunk is feltűnik. Ráfogják valamely plébánosra, hogy évi 2500 lirányi jövedelme van s ezen összeg után vetik ki rá az adót. Hiába mutatja ki, hogy ő neki csak 1500 lirája van évenkint, megfizettetik vele a kimondott összeget, s ha fellebez, ez csak uj
költségeket okoz neki, igazságot pedig még sem nyer.
Ez az a .gondoskodás', melyet Minghetti értett, ez az
alsó papságnak azon .erkölcsi támogatása', melyet a zsidósajtó — mert a sajtó, kivévén a kath. lapokat, itt is kizárólagosan zsidó kezekben van, csakúgy, mint Német-Poroszországban s Ausztriában — folytonosan emleget, — mindennek pedig csak egy czélja van : a kereszténységet, ha
lehetne, kiirtani, mindenekfelett pedig a liberalismusnak
alkalmat adni folytonos lopásokra, a népnek mindinkábbi
ki szi vatty UZ ására.
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 33. A zanguebari missiót (Kelet-Afrikában) 1860ban alapitá Fava, szent dénesi (Reunion szigetén) általános
püsp. helynök Zanzibar szigetén. Az akkori személyzet állott két áldozárból, hat zárdai szűzből és egy sebészből. A
szentszék a Szentlélekről és szűz Mária szepl. szivéről nevezett congregatióra bizta e missio gondozását ; e congregatio
egyik érdemes tagja és a zanguebari missio főnöke, Horner
irja Párisból 1875. jul. 16.: A benszülöttek kispapneveldéje Sz.-József községben (Zanzibar szigetén) folytonos virágzásnak örvend. Két növendéke most jött velem Francziaországba, hogy belépjenek a congregatio noviciátusába. Két
évnek előtte Mzoako Ferdinand ugyanezt tevé, s igy reményelhető, hogy rövid idő alatt három bensziilött hirdetendi
az evangéliumot Afrika keleti részén. Zanzibar szigetén egy
nemzetközi korodát építettünk, melyben két protestáns angol viseli gondját — csak ugy Istennevében — betegeinknek; sőt egyikök már második évre szolgai ingyen az egész
missio-területen. — Bagamoájoban (ez a második missio-állomás) harmincz keresztény család van. Ugyanitt pünköst
vigélyén 40 felnőttet kereszteltünk meg. Néhány nappal
utóbb két szép harangot szenteltem, melyek Hamburgból érkeztek ide. „Európában ily szertartás a mindennapi események sorába tartozik ; de ily vad tartományban az újság,
csoda. Ott, hol bét évnek előtte csak vad állatok orditása
hallatszott, most a harangok összhangzó dallama hivja a keresztényt Isten házába. Akkor oroszlánok, tigrisek, párduezok, hiénák és vizilovak tanyáztak itt; most békés keresztények művelik a földet, dicsérvén Teremtőjüket". — A harangszentelést követő napon Bagamoájoban 30 gyermek lépett először az Ur asztalához A sz. áldozás után 60 benszülöttet bérmáltam meg. Űrnapján három gunyhót állíttattam
fel: az egyiket a hittéritők lakánál, a másikat a zárdaszüzeknél, a harmadikat a keresztény községben. A 3000 gyermek, s ezek közt ama 60 megbérmált, fehér öltönyben, az
újonnan megszentelt harangok zúgása, a virággal hintett
utak, a fegyverek ropogása, az ezernyi pogány jelenléte s a
keresztények éneke, mindez oly látványt nyújtott, melyre
méltán elmondhatók mindnyájan: „Soha Bagamoájo, soha
Kelet-Afrika ehhez hasonlót nem látott" !
Csak pénzt, csak pénzt, hogy Közép-Afrikából is hasonló tudósítások érkezhessenek.
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34. Ft. Ciaessens, bataviai (Óceániában) apost. helynök Európában időzvén Sittardból (hollandi Limburg) e következőket irja missiójáról : Huszonhét évvel ezelőtt elődöm
Vrancken öt hittéritővel érkezett Bataviába. A vicariatus
siralmas állapotban volt. Ma 20 hittéritőnk van, öt zárdánk
körülbelül 1000 növendéket foglal magábsn, árvaházunkban
350 gyermek tartatik, s a szegény gyermekek számára két
menhelyünk van. Az Acsin tartomány ellen viselt háború
alkalmával hittéritönk feláldozó szeretettel viselték gondjukat a sebesülteknek, betegeknek és haldoklóknak, mely
oknál fogva köztisztelet tái'gyaivá lőnek. — Larantoéka vidékén (Flore's szigeten) egy majdnem 80 éves aggastyán élt,
ki noha keresztény volt, ifjúsága óta az ördögöt imádta. A
hittéritők mindent elkövettek, hogy ezen vén bűnöst és követőit az egy igaz élő Isten szolgálatára visszahódítsák ;
azonban imáik, főleg a szeplőtelen Szűzhez intézett könyörgéseik és egyéb fáradozásaik sokáig siker nélkül maradtak.
Egyszerre váratlanul megjelen a vén ember a hittéritők lakában s bevallván hibáját, igéri, hogy kész az ördögnek ellenmondani, templomát lerombolni és minden e czélra használt eszközeit tűzbe dobni. Csakugyan meg is tért az öreg s
vele együtt mindazok, kik eddig követői valának, szavukat
adván, hogy tévelygésükért penitencziát tartanak és ezentúl
mint jámbor katholikusok fognak Istennek szolgálni.
35. Bray, kiangsii (Chinában) ap. helynök irja F u cseu-fuból 1875. apr. 1.: Tavaly májusban egy kápolnánkat gyujták fel a pogányok, egy keresztényt meggyilkoltak s száz ker. családot kifosztottak. Isten azzal vigasztala
meg, hogy a fu-cséni département egy vidékén a catechumenusok száma jelentékenyen növekedett; másutt meg rövid
idő alatt több felnőttet lehet megkeresztelni. Anot ur két papot küldött a csong-zsani kerületben jelentkezett 1000—1500
catechumenus tanítására, mely kerületben négy év előtt alig
egykét keresztény volt található. Nagycsütörtökön hat európai és négy chinai áldozár jelenlétében végeztem az olajszentelést. Húsvét ünnepén 50-et bérmáltam, 40 felnőttet
kereszteltem s majd 300 férfiút s ugyanannyi nőt megáldoztattam. (Miss. Cath. 322. sz.)

VEGYESEK.
— + A nagyváradi latin szertartású székesegyházi
káptalan és az illető rokonok szomorodott szivvel jelentik
szeretve tisztelt tagtársuk, illetőleg rokonuknak Csornák
Emmanuel, nagyváradi lat. szert, székesegyházi olvasó kanonok, boldogságos szűz Máriáról nevezett paradicsom-völgyi apát, szentszéki ülnök és aranymisés áldozárnak, folyó
évi novemberhó 12-én reggeli 71/? órakor, élete 82-ik, áldozársága 59-dik évében, a haldoklók szentségeinek ajtatos
felvétele után, végelgyengülés következtében történt csendes kimultát. Az Urban elhunytnak tetemei f. évi november
14-kén délutáni 4 órakor fognak a n.-váradi lat. szert, székesegyház sirboltjába örök nyugalomra letétetni. Az engesztelő szentmise áldozatok pedig f. évi novemberhó 15-én
reggeli 9 órakor fognak a megboldogult lelki nyugalmáért
a n.-váradi 1. szert, székesegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. — Az örök világosság fényeskedjék neki !
— Hire jár, hogy a boroszlói megyét két részre fogják
osztani. Az osztrák, külön püspökségnek székhelye Teschen
városa lenne. — Reissmann, würzburgi püspök meghalt, Rauscher bibornok, bécsi érsek ő Emja pedig veszélyesen beteg.
Tekintve a jeles főpap magas korát, betegsége — tüdögyuladás — méltó aggodalmakra ad okot.
— Hohn Menyhért, ki, mint a maga idején jelentettük, mivel az országgyűlési választások alkalmával tüntetőleg a liberálisokká! szavazott, ezért a würzburgi püspök

által arról értesittetett, hogy tanácsa egyházmegyei ügyekben nem fog többé igénybe vétetni, f. hó 15-én tökéletesen
alávetetette magát püspökének, amiért is az ellene hozott
főpásztori határozat visszavonatott. A püspök azon őszinte
örömet, melyet ezen megtérés felett érezhetett, csak egy
nappal élte tul. — Hasonló érdekes esetet, hogy járnak a
liberalizáló papok Németországban, jelentenek Trierböl. Ott
ugyanis történt a mult vasárnapon, hogy midőn Beck karkáplán, kinek .staatsfreundlich', azaz az egyházüldözökkel
czimboráskodó magatartása, már régen közbotránykozás
tárgya, a szószékre lépett, a jelenvolt ajtatoskodó hivek
egy szálig felkeltek, s a templomot elhagyták
— Emiitettük múltkori 39. számunk 288. lapján ama
mozgalmat, mely a polgári házasság körül Belgiumban keletkezni látszott. Több katholikus lap e mozgalmat a szentatyának akkor tájban belga tisztelgők előtt tett egyik nyilatkozatára vezette vissza, melyben a szenatya általában a
polgári házasságnak károsvoltáról szólt. Mi ezt akkor elmellőztük; mert nem hittük, hogy ő szentsége épen most
akarna a belga kormányt s az ottani katholikusokat oly lépésekre bírni, melyek előreláthatólag nagy bonyodalmakra
s kellemetlenségekre szolgáltatnának alkalmat. Nézetünket
a szentatyának egyik legujabbi, az uj belga követ, Anethan
báró hitelesítő iratának átvételekor tett nyilatkozata igazolja, melyben legélénkebb rokonszenvét fejezve ki a belga
király és nép iránt, egyúttal kijelenté, miszerint ama sokat
emlegetett szavainak tévesen oly nagyhorderejű értelem
tulajdoníttatott, melyet semmikép sem helyeselhet. A ki
tudja, hogy az egyházat igazgató legfőbb bölcseség soha
sem téveszti el a kellő időt és helyet, ez iránt egy perczig
sem lehetett kétségben.
— „Tanitói körökben meglehetős reactio keletkezik az
állami tanfelügyelők intézménye s a tanodának államintézeti jellege ellen. Az ily irányban felszólaló czikkek, nyilatkozatok tanitói gyűlésekben s a collegákkali való egyéb találkozások alkalmával, egyre szaporodnak. Oka ezen örvendetes jelenségnek azon számtalan hiány, melyet a világi tanfelügyelő urak ugy tudományos készültsége, mint jelleme s
modora feltüntet, s mely a tanító urakkal nagyon is vissza
óhajtatja a régi jó időt, melyben a papi tanfelügyelők atyai
s müveit modorú vezetése alatt állottak". Mindezeket a ,Köln.
Vlksztg.1 irja, Németországra vonatkozólag. Magyarországban a liberális majomkórság még nem csillapodott le eléggé
ennek belátására.
— A braziliai kormány által nem régen szabadon bocsátott Olindai püspök, Gonsalez de Oliveira e hó elején Rómába érkezett, hol 13-án a szentatya által hosszabb kihallgatáson fogadtatott. A püspök kedvezően nyilatkozik a jelenlegi braziliai ministeriumról, azonban igen kedvezőtlenül
az ottani kath. papságról, melyet álliberalis eszmékkel tulteltnek s erkölcsi tekintetekben sem kifogástalannak mond.
Isten segitségével azonban mind eme bajokon segíthetni remél, hahogy a kormány nagyobb akadályokat nem gördít eléje.
— A franczia katholikus lapok most már a párisi katholikus egyetem fegyelmi szabályait is közlik. Az előadások rendes látogatása a hallgatók által oly képen éretik el,
hogy minden előadás kezdetén névsor olvastatik, s minden
második hétben a kellő igazolás nélkül elmaradottaknak
névsora az igazgatóhoz nyujtatik be. A harmadik s a hetedik beiratás előtt vizsga teendő. Minden hallgató addig, mig
az egyetemen van, egy tanárnak külön felvigyázata alatt
áll, kit a dékán három, e czélra az illető hallgató által kijelölt tanár közül választ. Az előadások nem nyilvánosak,
mely határozatnak czélja valószinüleg az, hogy a liberális
szemtelenségnek betolakodása elé gát vetessék.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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A modern állam
és a z I s t e n t i z

parancsolatja.

(Vége.)

Az Isten hatodik parancsolatja tiltja a testiség
bűnét. Szóljunk-e eme pontról is? Bebizonyitsuk-e,
h o g y mily tiszteletben t a r t j a a modern állam Istennek e parancsolatját is ? T á r s a d a l m u n k e posványb a n oly mélyen fetreng és pedig állami, részint engedélyezés, részint helyeslés mellett, h o g y a Sodomát és
Gromorrhát elpusztító isteni büntetést ha látnók máiszemeinkkel bekövetkezettnek, egy pillanatra sem
lepetnénk meg. Az államilag szabadalmazott bünfészkek főbb és kisebb városokban már nem kivételesen fordulnak elő a modern állam uralma alatt,
hanem valóságos rendszer fedezhető fel e bün elterjesztésében és direct szándék, lerombolni minden
a k a d á l y t , melyet Isten törvénye helyezett a bűnös
szenvedély elé. A modern állam a fornicatio állama, amint ő a szellemi fornicatiót elkövetteti, táplálékot n y ú j t v á n az elmének az istentelenség tanaiban g y ö n y ö r k ö d n i : u g y másrészt alkalmat n y ú j t
a testiség bűnének állami védelem alatt elkövethetésére, szentesitvén mind azt, ami e b ü n t a n y á k o n
elkövettetik. Sőt tovább is megy, beviszi e b ü n t a
családokba is a k k o r , midőn a polgári házasság nevezete alatt, a concubinatust v a g y ráerőszakolja a
családokra, v a g y legalább tért nyit, h o g y ezt szabadon g y a k o r o l h a s s á k és igy az egész társadalmat
b ü n t a n y á v á a l a k i t j a át. A modern államban a szemérem, az Isten 6-ik parancsolatjainak megtartása
bün, ezért üldöztetnek részben az e g y h á z papjai és
szerzetesei, ellenben erény a szemérmetlenség, és állami j u t a l o m r a érdemes tény.
A modern államok bűnténye az Isten p a r a n csolatja ellen a m o n d o t t a k b a n még nincsen befe-

jezve ; a többi parancsot épen oly kevéssé l á t j u k az
által tiszteletben tartatva, mint a m á r elősoroltakat. A 7-ik parancsolat a vagyonbiztosság megsértését tiltja, midőn mondja „ne orozz", u g y azonban, h o g y a 10-ik parancsolatban még a v á g y is fel e b a r á t u n k javai u t á n bűnnek bélyegeztetik, illetőleg tiltatik és a modern állam ellen itt is t é n y e k
tanúskodnak, tények, melyeket a liberalismus rendelkezésére álló phrasisok özönével sem lehet elfedni.
A modern állam nem állapodik meg vágyainál,
ami m á r m a g á b a n véve is "bün, hanem ami u t á n
vágyik, ezután kezeit kí is n y ú j t j a , nem csak lop,
hanem rabol is, miután ö n m a g á t a r a b l á s r a felhatalmazta. A vesztegetések u t j á n ö n m a g á t fentartó
modern á l l a m n a k jövedelmei nem levén elegendők,
rablóháborura indul az egyház v a g y o n a ellen, kettős czélt óhajtva ezúton elérni : először az e g y h á z nak koldusbotra j u t t a t á s á t , h o g y mint hiszi, i g y
a n n á l engedelmesebb szolgára találjon benne az
állam modern czéljainak létesítésében, másodszor,
h o g y saját, ürességtől tátongó zsebét megtölthesse
legalább egy időre, s i g y történik, h o g y a modern
á l l a m o k b a n az egyház jogai ,saecularisatio' név alatt
elraboltatnak a nélkül, h o g y az állam b á r m i haszn á t is venné rablásának ; sőt Isten keze sulyosodik
azóta az államokra, h o g y a megszentelt v a g y o n t elkobozzák. H o g y is v á r h a t n a oly állam áldást Istentől, a mely az ő törvényeit megszegi, mely, m i n t
Olaszország, a kereszténység magasztos czéljainak
előmozdítására szentelt vagyont, a pápai állam birtokait elrabolta ? v a g y mikép v á r h a t n á n a k ehhez
képest áldást m á s államok is, melyek hasonló v á g y a t táplálnak m a g u k b a n és csak a kedvező időt
v á r j á k , h o g y rabló kezeiket kiterjeszszék a szentelt
vagyon felé? H a ily államok is vallásosak, a k k o r
nincsen más h á t r a , mint elfogadni, h o g y a vallá43
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sosság az Isten törvényének megszegésében áll és tsni, de nem Isten parancsának megszegése, nem
az ember annál vallásosabb, minek frivolabban, mi- bün-e, ha valaki ugyanezt a k a r j a tenni testvérével?
nél fontosabb pontokban, minél g y a k r a b b a n szegül igenis, nem csak bűn, hanem enormis vétek is,
azon szoros viszonynál fogva, mely testvér és testellene Isten törvényének. Nem absurdum e z ? !
Volt idő', midőn az államok szigorúan büntet- vér közt létezik, kiknek a vérrokonságnál fogva
tek minden bűntényt, melyet az emberek az Isten egymást annál forróbban kellene szeretni. Ha Isten
tizparancsolatjának bármelyike ellen elkövettek, megtiltotta bűnre kivánni felebarátunk feleségét,
igy büntették, ha valaki hamis bizonyságot tett fe- annál szigorúbban megtiltotta ugyanezt a testvér
lebarátja ellen, mert ez összeütközik Isten nyolcza- irányában. E g y h á z és állam bizonyos értelemben,
dik parancsával. Ma a modern állam, midőn máso- mint testvérek állanak egymás meglett, hogy külök a t itt-ott sujt e bűntény miatt, önmaga bűntelenül, nösen egymás jólétét és igy az emberiség jólétét
a legkirívóbb módon vétkezik Isten nyolczadik pa- előmozditsák, arra vannak rendelve, hogy egymást
rancsa ellen. Halljuk csak az államférfiakat, mit hir- támogassák, egymásnak megkönnyítsék az utat és
detnek az egyház felől,mikép tanúskodnak mindazon módot, melyen az emberiség javát előmozdíthasrágalmak mellett, melyeket a liberális sajtó az egy- sák; rendeltetésűk nem az, hogy egymást a jog és
ház ellen forgalomba hozott. Nem egyszer, de ismé- igazság teréről levezessék, hanem hogy az igaztelten, mint tudva van, elhangzott már államférfiak ság és jog uralmának elterjesztésében egymásnak
ajkáról a világ hallatára azon ünnepélyesen kifeje- segédkezet nyújtsanak, egymást kölcsönösen istázett tanúság, hogy az egyház uralmi vágyától el- polják ; nem az rendeltetésük, hogy ha egyik — az
ragadtatva, az államot felforgató elemekkel szövet- állam — bukott, a másikat is maga után rántsa a
kezett; többször hangsúlyozva volt már parlamen- mélységbe, hanem felismerve nyomorát a bukott fél,
tekben, hogy az egyház ellensége a szabadságnak, felemelkedjék testvéréhez annak segélyével.
a haladásnak, műveltségnek ; tanúság tétetett ellene,
Ez volna a modern állam kötelessége is. De
mintha részes lenne az államférfiak ellen intézett nem, ő nem elégszik meg, hogy ő maga bukott,
gyilkossági kísérletben, s hogy hasonló elemekkel hogy rendeltetésével ellenkező uton halad, bűntárkész mindig szövetkezni ; okmányokra hivatkoz- sává akarja avatni az egyházat is, megakarja fosztak, melyek a bünrészességet állítólag igazolnák, tani az emberiséget azon egyedüli menedékétől is,
de az okmányt soha fel nem m u t a t t á k ; első rangú honnan még segélyt várhat, hogy kiszabaduljon a
állami hivatalnokok ünnepélyesen tanúskodtak azon nyomorból, melybe a modern állam döntötte. A movád mellett, hogy az egyház ellensége minden pol- dern állam azt akarja, hogy az egyház helyeselje,
g á r i a l k o t m á n y n a k ; hirdették és hirdetik ma is szentesítse mindazt, amit ő tesz, hogy mondjon le ő
nyiltan, államiaknak ismert közlönyökben, hogy a is szeplőtelen életéről és vele bűnös viszonyra lépvaticáni zsinat a pápából Istent faragott stb. stb. jen. Vagy mi mást akar az állam az egyháztól akvagyis mindezekben az államok hamis tanúságot kor, midőn követeli tőle, midőn erőszakolni a k a r j a
tettek az egyház ellen, rágalmakat igazságnak nyil- arra, hogy a haladást azon értelemben fogadja el,
vánítván ki, melyekben egy betű igaz sem foglal- mint ő azt értelmezi ; hogy az egyház Isten ellen
tatik ; s ha már egyes ember becsületén ejtett seb esküdjék vele össze, hogy a modern haladást is kiindunagy bűnt képez, mily nagy lehet akkor az álla- lási, úgymint végpontjában magáévá tegye, mi más
mok bűne, midőn hamis tanúságukkal az egyház ez, mint harcz az Isten által hirdetett tanok, létesített
becsületét sértik, általuk az embereket az egyház- intézmények ellen? Es ismét nem bűntársául akartól, mint isteni intézménytől elidegenítik és igy ta-e a modern állam erre szegődtetni az egyházat,
ezek örök boldogságát is koczkáztatják ? Vallásos midőn el akarja vele fogadtatni mindazon tanokat,
az ilyen állam ? Istenfélő az ilyen állam ? Igazuk melyek a kereszténységgel, az egyház alkotmányávan a liberálisoknak, midőn bennünket rágalma- val homlokegyenest ellenkeznek ? midőn azt akarja,
zóknak m o n d a n a k ? vagy mi teszünk helyesen, mi- h o g y természetfeletti magaslatáról az egyház ledőn az ilyen államot nem pártoljuk ?
szállva elismerje, miszerint az emberi ész önmagában
Végül a kilenczedik parancsolat igy szól : „fe- véve, minden tekintet nélkül Istenre az igaznak és télebarátod feleségét bűnre ne kívánjad". Bűn az Is- vely nek, a jónak és rosznak birája, hogy önmagának
ten parancsolatjának megszegése, bűn tehát, ha va- független törvényhozó, hogy önmagában véve elelaki felebarátjának feleségét bűnre kivánja csábi- gendő az emberiség javát m u n k á l n i ? vagy midőn
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kiakarja erőszakolni az egyháztól azon nyilatkozatot, hogy
az egyház nem isteni intézmény, hogy az államnak joga
van meghatározni, mik képezik e joggyakorlat határait?
Nem akarja-e, hogy az egyház vele együtt megszegje Isten
parancsolatját, midőn kivánja, hogy az egyház egyezzék be
az állam elválasztásába az egyháztól, hogy a polgári törvény az isteni tekintélyre semmi tekintettel sem lehet, de nem
is szabad lennie, hogy a ,non interventio'elve jogos és helyes,
hogy a polgári házasság nincsen ellentétben Krisztus rendelkezésével, mert oly házasság mint a másik, hogy korunkban
többé nem helyes egyedül a kath. vallást államvallásnak proclamálni és tartani, végül, hogy többet ne mondjunk, midőn
azt kivánja, hogy az egyház mondja ki, miszerint igenis, a római pápa kiegyezhetik a modern haladással, liberalismussal és
műveltséggel? Midőn a modern állam mindezt az egyháztól
követeli, azt akarja, hogy az egyház vele együtt a hazugságot igazságnak, a jogtalanságot jognak hirdesse és igy a
modern állammal együtt a bün terjesztőjévé sülyedjen alá.
Aki tudja, mentse a modern államot e pontban is az istentelenség jogos vádja alól, mi erre képesek nem vagyunk, mi
vádoljuk őt és vádjainkat saját tetteivel igazoljuk, melyek
ellenében az egyszerű tagadás a józan ész Ítélőszéke előtt
semmi nyomatékkal sem bir.
S ha most összefoglaljuk mindazt, mit eddig a modern
állam ellen mondtunk, ha látjuk, hogy Isten 10 parancsolatja
közt nem létezik egyetlenegy sem, melyet a modern állam
lábbal nem tapodna, ugy ki kell mondanunk, hogy amint a
modern állam vallástalan, és erkölcstelen, ugy társadalomellenes is, mert a társadalom létalapját, az Istenben való hitet, az Isten törvénye iránti tiszteletet megvetette és folyton
azon működik, hogy a keresztény társadalmat megsemmisítse. Nekünk, kik a ker. társadalom védői vagyunk, kik
azt akarjuk, hogy az igaz Isten uralkodjék a társadalomban, hogy törvényei minden irányban érvényesüljenek, hogy
ne csak egyesek szivében éljenek, hanem az állam is Isten,
mint mindennek középpontja körül forogjon, a modern állam
nem kell, mert nem kell a bűn, nem kell a vallástalanság,
nem kell az erkölcstelenség, s azért hangoztatjuk mi is a
modern államhoz : Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum !
í

Szent Péternek római tartózkodása és püspöksége.
(Vége.)

Egyenes történelmi adataink nem lévén arra nézve :
meddig tartott az apostol fejedelmének első mulatása Rómában, szükséges, hogy más uton, közvetve, egyéb, de biztos
adatokból kiindulva ez ott múlatás tartamát meghatározni
iparkodjunk.
Kiinduló pontul e tekintetben a többi apostolnak, nevezetesen Pálnak azon szokása szolgálhat, hogy mint az Ap.
Csel. tanúsítják, apostoli utazásai közben sehol sem szokott
huzamosban tartózkodni. Csak Ephezus városával tett egy
izben kivételt, megszakítás nélkül két esztendőnél tovább
ott mulatván, különben pedig csak hetekig, legfelebb hónapokig szokott egyogy helyen maradni. Igy tett a többi apostol is, kivéve talán Jakabot, Jeruzsálem püspökét, kik mindnyájan apostoli utazásaiban is utánozák az Urat, kinek,
mig e földön járt, szintén nem volt állandó lakhelye, s ek-

ként teljesiték az isteni Mester eme parancsát : — Márk
XVI. 15 — „Elmenvén az egész világra, hirdessétek az
evangeliomot minden teremtménynek".
Ha ezt majdnem mindnyájan tevék, mennyivel nagyobb
mérvben tehette ezt Péter, az egyháznak feje, valamennyi
hitközségnek legfőbb pásztora, kinek épeze'rt kötelessége
volt, mindnyájára terjeszteni ki figyelmét, mit akkor legjobban gyakori körutak által tehetett, melyek nem engedék
meg neki, huzamosban ugyanazon egy helyen tartozkodni.
E véleményben más eseteknek analógiája is erősitmeg
minket. Több izben látjuk a szentírásban, hogy egyes, Isten
terveiben kiváló szerepet játszó személyek az őket fenyegető üldözési veszélyek elől, gyakran közvetlen isteni parancs következtében más országokba menekültek. Ily esetekben a külföldön való tartozkodás természetesen addig, de
nem tovább tartott, mint az otthon fenyegető veszély. Igy
látjuk az alig született Megváltót anyjával s sz. Józseffel
Egyptomba menekülni, s ,nagy' Heródes haláláig ott maradni; igy menekült Péter is Heródes Agrippa üldözése elől,
mely e fejedelem halálával legott végét érte, ugy hogy az
apostolok fejedelme akadálytalanul térhetett vissza hazájába, mely akkor már ismét római procuratorok igazgatása
alá került volt. Heródes A. pedig Kr. u. 44-ben halt meg,
ugy hogy, ha Péter, mint valószínű, ez esztendőben Rómát ismét elhagyta, első ottani tartózkodása körülbelül két
évre terjedt, mely idő bőven elég volt arra, hogy az uj főközséget megalapítsa, az isteni tiszteletet s a valláserkölcsös
életet szabályozza s megbízható elöljáróságról gondoskodjék.
Azt hiszszük tehát, hogy Péter 44-ben, legkésőbben
45-ben ismét a keleti vidékekre utazott, mire a következők
is bizonyító érvül szolgálhatnak.
Midőn Péter a maga idején Rómába menekült, oly
gyorsan kellett az tennie, hogy nem maradt ideje, előbb még
püspöki székhelyét, Antiochiát meglátogatni ; de nem is volt
szükséges ; mert kellő helyettesről bizonyosan gondoskodva
volt. Jeruzsálemből valószínűleg Joppebe ment, s ott elrejtőzve, várta az alkalmat s alkalmatosságot Rómába menni.
Most, két vagy három év múlva visszatérvén onnan, a hol
immár állandó, legfőbb főpásztori székét felütötte, hova
ismét visszatérnie szándéka volt, de kellett is; — most elérkezett ideje az antiochiai püspöki széket másra ruházni át ;
— minek, ha érvelésünk helyes, legott Rómából visszatérte
után, 44-ben, legkésőbben 45-ben történnie kellett.
A mit igy, az elméleti okoskodás utján kihoztunk, azt
Eusebius világos szóval mondja, a Kr. utáni 44 esztendőre
megjegyezvén : „Primus Antiochiae episcopus ordinatur Evodius" — (Péter utáni) első antiochiai püspöknek Evodius
szenteltetik fel, 44-ben. Kétség sincs benne, hogy első utódjának felszentelését a kézratétel által az apostolok fejedelme
maga végezte; s ha — mi valószínű, sz. Pál s Barnabásnak
elválasztása az apostoli munkára, melyről Ap. Csel. XIII, 2
szó van, szintén ez időtájra esik, ugy értjük, miért állithatják sokan, hogy sz.. Pál is az egyház feje által szenteltetett
fel, tőle nyerte a kézratétel által a püspöki méltóságot.
Ha Péternek antiochiai püspöksége 44-ben végződött,
akkor, miután az az ősi, egyhangú s állandó hagyomány
szerint hét évig tartott, Kr. u. 37-ben vette kezdetét. Egy
43*
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futólagos pillantás az apostoli ősegyház történetére mutatja j
hogy ezen szám is helyes.
Az antiochiai hitközségnek alakulása azon időbe esik>
midőn Istvánnak vértanúhalála s az ez után kiütött üldözés
alkalmával — Ap. Csel. VIII, 1, 4; — melynek lelke Pál,
akkor még Saul volt, a jeruzsálemi keresztények közül sokan messze vidékekre menekültek ; az idézett helyen ugyanis
ezt olvassuk : „Az napon pedig, (István megköveztetésekor)
nagy üldözés lőn az anyaszentegyház ellen, mely Jeruzsálemben vala, és mindnyájan, — az az igen sokan — elszéledének Júdea és Szamaria tartományaiba az apostolokon
kivül,
a kik pedig elszéledtek vala, körüljárának, hirdetvén az Isten igéjét" ; mely helynek bővebb magyarázatára még alább; — XI, 19 ez — szolgál: „Azok pedig, kik
elszéledtek az üldözés elöl, mely István miatt támadt vala,
eljárának Feniciáig, Ciprusig és Antiochiáig, senkinek sem
hirdetvén az igét, hanem csak a zsidóknak?
Ekként tehát a római uralom alatt álló Keletnek fővárosában már igen korán, csupa megtért zsidókból álló keresztény hitközség keletkezett, melynek alapitójául a hagyomány következetesen Pétert mondja. Minthogy ugyanis
az apostolok, mint fentebb láttuk, az István-féle üldözés
alkalmával Jeruzsálemben, a veszély színhelyén maradtak,
történt, azért későbben az időközben keletkezett antiochiai
községbe valakit az apostolok közül kellett küldeni, hogy az
újonnan megkereszteltek, hasonlólag mint az — Ap. Csel.
VIII. 14 is történt az apostoli kézfaltétel által a Szentlélekben részesüljenek. E küldetésre a fenforgó esetben Péter
vállalkozott. Elment Antiochiába, s megszervezvén a községet, annak első főpásztorává lőn.
Ezen község, mint mondók, eredetileg merő zsidókeresztényekből állott, mignem későbben néhány ciprusi s cirenei férfi, kik a maga idején szintén Jeruzsálemből menekültek, mint a« idézett helyen — Ap. Csel. XI, 19 — folytatólagosan [20 s kk. vv.] olvassuk, a görögöket, azaz pogányokat is Krisztushoz tériteni kezdték. „Valának pedig némelyek közülök ciprusi és cirénei férfiak, kik, midőn bementek Antiokiába, szólának a görögöknek is, hirdetvén az Ur
Jézust. És az Ur keze velők vala, és nagy lőn a hivek száma, mely az Úrhoz tére". Igy már most vegyessé lőn az
antiochiai község, zsidó- s pogánykeresztényekből álló,
melynek vezetésére az apostolok a görög képzettségű Barnabást küldték oda — u. o. 22. s kk. vv. — ki legott áldásdus működést fejtvén ki ottan, segédül, jobban mondva,
munkatársul az időközben megtért és Tarsusba, szülővárosába megvonult Pált szólitá maga mellé, mi valószinüleg a
Heródes Agrippa-féle üldözés kitörése előtt, tehát 40 körül
történt, igy számítván a Chronicon Pasehale is, melynek e
két elemnek, a zsidónak s a pogánynak egybeolvadása oly
fontos eseménynek látszott, hogy abban, s Péter általi jóváhagyásában a községnek mintegy másodlagos megalapittatását látta, igy szólván az eseményről : „ Jnd. XI. Caii III.
Claudio Caes. et Cersiano coss. : His coss. s. Petrus Apostolus primus ecclesiae Antiochenae fundamenta iecit". Látandjuk alább, hogy a Chronicon igen jól tudta, miszerint Péter
az üdv igéjét már 36—37-ben hirdette Antiochiában, ugy
hogy a .fundamenta iecit' kifejezésnek csak az általunk jel-

zett értelme lehet, hogy abba e virágzó községnek mintegy
másodlagos megalapittatását kifejezni akarta.
E községnek eredeti megalapittatása pedig, mint láttuk, Istvánnak vértanúhalálával függ össze, évszáma tehát
ezzel kapcsolatban számitandó ki. Istvánnak halála 34-re
vagy 35-re; Pálnak megtérése 36-ra, azonban alighanem
helyesebben 37-re tétetik. Igy tehát szabad a kereszténység hirdetésének kezdetét Antiochiában 36-ra tenni, egy
évvel későbben megszűnt az István halála után kitört üldözés, mert annak főrugója, Saul, megtért, ugy hogy Péter
maga már 37-ben jöhetett Antiochiába.
A mely eredményre ekként, az ,Ap. Cselekedetei'1-ben
előforduló egyes mozzanatok s adatok gondos egybevetése
által jutottunk, ugyanazt Jeromos az ő évkönyveiben tüzetesen megerősiti, hol Péter antiochiái püspökségének kezdetét Tiberius uralkodásának utolsó évére teszi, azaz 37-re.
Ha a Chronicon Paschale „Ind. VIII. Tib. Caesaris XXII.
Laeliano et Plauto coss." mond, tehát a Kr. utáni 36-dik
esztendőt emliti, mint a melyben Péter Antiochiába érkezett, ugy ez mi ellenmondást sem foglal magában ; mert az
apostolok fejedelme igenis 36-ban jöhetett Antiochiában, ha
mindjárt a püspöki hivatalnak gyakorlását csak némi szükséges előkészületek után, 37-ben kezdte is meg; ezt Jeromos
emliti, amazt a Chronicon Pasehale.
Ha tehát Péternek antiochiai püspöksége 37-ben kezdődött és 44-ben végződött, akkor csakugyan hét évig tartott, ugy hogy erre nézve is az egyházi hagyományt számos
történelmi s chronologiai adatok által igazolva látjuk. H. B.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pestj nov. 26. A n é p i s k o l a i h a t ó s á g o k r ó l
s z ó l ó t ö r v é n y j a v a s l a t . A liberalismusnak, mint a
kereszténység halálos ellenségének tetszését mi sem volt
képes megnyerni, midőn erőszakosan beült a kereszténység
tulajdonába és elfoglalt a társadalomban minden befolyásos
helyet. A régi rendszert és intézményeket javitás ürügye
alatt felforgatta, de nem javította, hanem megrontotta, mert
saját czéljainak előmozdítására kizsákmányolta; törvényjavaslatai, melyeket az intézmények átalakítására benyújtott
és megszavaztatott, minden magasabb eszme nélkül oda voltak irányozva, hogy a mennyire lehetséges, a kereszténységnek ártsanak és romhalmazzá tegyék azt, amit a kereszténység századokra keresztül biztos alapra, mort a kereszténység eszméire épített. Ezúton jött létre nálunk is a népiskolai tanitást rendező (?) törvény. De hova jutottunk vele ?
oda, hogy ma már liberális részről is belátták, pedig még
alig tegnapi keletű, hogy a népiskolai tanitást és mindazon
hatóságokat szervező törvény, melyek a tanitásra befolyással vannak, czéltalan, hasznavehetetlen, hogy azt most épen
ugy fel kell forgatni, mint a liberális aera születési évében a
keresztény tanítási rendszer alapjában felforgattatott.
Tanuul hivjuk e részben magunk mellé a nm. vallásés közoktatásügyi ministeriumot. Azon uj törvényjavaslat,
mely legújabban a népiskolai hatóságokról a tisztelt háznak
benyujtatott, mellettünk tanúskodik, bebizonyitja, hogy hét
évvel ezelőtt hasztalan munkát végzett annyi buzgalommal
az országgyűlés, midőn megszavazta az iskolai hatóságokról
szóló törvényt, mert ma már mint értéktelen, hasznavehe-
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teilen §§-sok félrevetendök, arról tanuskodandók az utókor
előtt, hogy a liberalismus nálunk sem tudott mást, mint máshol, t. i. a létezőt lerombolni, anélkül, hogy helyette jobbat
alkotni képes lett volna.
Mi a jelen törvényjavaslatnak jobb jövőt épen nem
jósolunk, mint minővel az Urban elhunyt törvényjavaslat
birt, sem nagyobb garantiát nem látunk benne az oktatás
sükeresbbé tételére, mint minő az előbbi törvényben rejlett.
Az uj törvényjavaslat sükert épen abban vél látni a népoktatás terén, amiben annak akadálya rejlik, s a helyett, hogy
a még létező akadályokat is elhárítaná, ujabbakat halmaz
össze. A népiskolai oktatás sükerére eddig befolyó két tényezőn, a tanfelügyelőn és iskolai székeken kivül, az uj törvényjavaslat még egy harmadikat is befogad, t. i. a megyei közigazgatási bizottságot. Már önmagában vevé is nagy tévedés azt hinni, hogy a már létező tényezőkön kivül, egy uj
tényezőnek, hozzávéve még olyannak, mire fősúlyt fektetünk, mint a megyei közigazgatási bizottság, felhasználása,
valamit is lenditene az oktatásügyön. E bizottság valóságos
heterogen elem, mely a közoktatás tényezői közt közreműködhetik arra, hogy a közoktatási előhaladás lassittassék,
de nem arra, hogy elömozdittassék. A megyei közigazgatási
bizottság teendőkkel úgyis annyira tul lesz halmozva, hogy
figyelmét és idejét csaknem azt lehet mondani, hogy egyáltalában nem fordíthatja az iskolákra. De ha még fordíthatná is, ugyan mit értenek ott azok az urak a népiskolai oktatáshoz ? vagy talán annál jobb ? talán épen azért kell
ennek igy lenni, hogy igy e tudós (?) bizottságot annál
könnyebben fel lehessen mindenre használni? mi jót és üdvöset várhatunk akkor a tanítás ügyre ez uj törvényjavaslattól ?
Ez általános szemponton kivül azonban felekezeti
szempontból még közelebbről érdekel bennünket e törvényjavaslat. Ha a törvényjavaslaton ugyanis végig tekintünk,
egész ostentatióval szemlélhetjük azon átvonulni a figyelmet a felekezetek autonom jogai iránt, iskoláikra nézve, közelebbről azonban megtekintve a dolgot, ez a tisztelet előttünk nagyon kétesnek tűnik fel. Mig ugyanis az 5-dik §. 4.
pontja nagyon hangsúlyozza, hogy a megyei közigazgatási bizottság tanácskozhatik a felekezeti iskolák oly külső ügyeiről is, melyeket az 1868. XXXVIII tcz. 11., 12. és 13.§§-ban
foglaltatnak, azonban az önkormányzat megsértése nélkül ;
mára 10-ik §. azt mondja, hogy ha „a hitfelekezetek iskolaszéket választani elmulasztanák, ezt a tanfelügyelő a közoktatási ministerhez feljelenti, ki a felekezeti főhatóság utján
az iskolaszék megválasztatását elrendeli" ; a 12. §. 3-dik
pontja pedig igy szól: „mind a községi, mind a hitfelekezeti
iskolaszék a néptanítók nyugdíjazásától szóló törvény értelmében a rábizottakat végrehajtja". Egyáltalában nem vagyunk azon meggyőződésben, hogy e §§-sok a hitfelekezetek autonómiáját tiszteletben tartanák. Mert váljon csak
iskolaszék által lehet-e az iskolát jól kormányozni? nem
látszhatik-e a felekezeteknek más mód alkalmasabbnak? és
akkor mikép rendelheti el a minister az iskolaszék megválasztását a felekezetek autonom jogának megsértése nélkül?
vagy a felekezeti néptanítók nyugdijára nézve, nem rendelkezhetnek-e a felekezetek máskép, mint az Erdélyben meg
is történt? lehet-e tehát a felekezeti, netalán létező iskola-

székekre sérelem nélkül rá parancsolni, hogy végrehajtsák,
amit a néptanitók nyugdíjazásáról szóló törvény rendel?
A 8-ik §. második alineája igy szól: „a polgári községi
iskolaszéknek a választott tagokon kívül a helybeli lelkészek és a községi népiskolai tanító, vagy a hol több tanító
van, a tanítói testület választott képviselője is tanácskozási
és szavazási joggal bíró tagja". E pont, ugy látszik, hogy
a felekezeteknek kedvező ; de csak látszik, tulajdonképen
pedig szemfényvesztés akar lenni, azt bizonyítandó a nép
előtt, hogy ime a felekezetek belátták, miszerint a közösiskolák nem vallástalanok, mert a papok elfoglalják helyeiket a közösiskolai székben, változtassátok át tehát a felekezeti iskolát közösiskolává. E pont az elvi kérdést csakúgy mellékesen akarja eldönteni, illetőleg a felekezetek kebelébe becsempészni a közösiskola pártolását. Lelkipásztorainknak tehát nagyon figyelni kell, nehogy a nép előtt ugy
tűnjenek fel, mint a közösiskola pártolói ; a törvény által
adott engedélylyel tehát vagy ne éljenek, és ez a legjobb,
vagy pedig oly körülmények közt, hol azt ítélik, hogy a
körülmények szerint több jót képesek eszközölni, ha az
iskolaszékben helyeiket elfoglalják, ha belépnek, foglalják el ugyan helyeiket, de világos és határozott tiltakozás
mellett, mintha ők a közösiskolák pártolói lennének, mert
az elvet feladni semmi körülmény közt sem szabad.
Mellőzve más egyebet, még két megjegyzést kell tennünk e törvényjavaslatra. Az egyik az, hogy e törvényjavaslat értelmében a tanfelügyelő a hitfelekezeti iskolák felett az 1868-ik 38-ik tcz. értelmében gyakorolja felügyeletét. Nem lenne szives a nm. ministerium e ponthoz még
hozzá tenni, hogy azon esetben, ha a tanfelügyelő a törvényt áthágja, hogy ez esetben szigorúan megbüntettetik ?
Mert voltak esetek, midőn a tanfelügyelő urak nagyonis korlátlan uraknak tanúsították magukat a felekezeti iskolákban, ami sem a törvénynyel, sem a hitfelekezetek autonómiájával össze nem egyeztethető. Második megjegyzésünk
pedig az, hogy a törvényjavaslat szerint, „ahol községi iskola fentartására iskolai adó követelése szükséges, annak
mennyiségét, illetőleg kulcsát a megyei közigazgatási bizottság határozza meg". Nem lenne ismét szives a nm. ministerium e pontot oda korlátozni, hogy ez iskolai adó, legalább
oly helyeken, hol felekezeti iskola is fentartatik, csakis
azokra vettessék ki, kiknek gyermekei a községi iskolába
járnak ? Mert nagy igazságtalanság, hogy ez adót azok
is fizessék, kik igénybe nem veszik a közösiskola jótéteményeit (?) Ezek volnának megjegyzéseink az uj törvényjavaslatra, melyek, ha meghallgattatnának nagyon lekötelezve éreznők magukat.
A
Znyóváralja.
A c a p i t e f o e t e t p i s c i s . Valamint minden szülő lelkismeretében köteleztetik gyermekeit
nem csak szóval, de kiváltképen jó példával erkölcsös életre
oktatni, hogy azokból erényes honpolgárok legyenek ; ugy
minden elöjárónak szent kötelessége a reábízott alattvalókban ezen erkölcsös életet nem csak szóval, de példával is
fentartani, nehogy a jó polgárokat elkorcsositsa.
A hazának jóléte egyedül az erkölcsösségen alapszik.
A hol nincs valódi erkölcsösség, ott nem lehet valódi hűség;
a hol nincs valódi hűség, ott nem lehet kölcsönös bizalom, a
hol nem létezik ezen bizalom, ott nem állhat meg a jó lét.
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Ennek bebizonyítására hivatkozom, mind az egyházi, mind
pedig a világi történelemre.
Hogy csak édes hazánkra szoritkozzam, csak azt kérdem, mikor virágzott nálunk leginkább a jólét ? nemde akkor a midőn az erkölcsösség ölelgette e drága hon polgárait.
De miben áll ez az erölcsösség ? Abban, hogy az ember, mind eszes lény elismerje azt, hogy van egy halhatatlan lelke, a mely Isten képe és hasonlatoságára van teremtve, és igy hogy valóban van egy Isten, aki igaz biró,
aki minden személyválogatás nélkül itél, aki, ha nem is j u talmaz, vagy nem büntet rögtön itt e földön, nem marad el
majd túlvilágon jutalma vagy büntetésével ; és igy hinnünk
kell egy jövendő életben is, a mely az erkölcsösségnek egyik
főtényezője. Hogy pedig van egy jövő élet, erről mindenkinek józan esze tesz tanúságot. Mert, ha az ember csak is
ezen életre volna teremtve, akkor nem lehetne a teremtés
koronája, hanem lenne a teremtett lények legnyomorultabbja, aki, mig más állatok élvezik állati boldogságukat,
és pedig mindjárt éltök kezdetétől fogva, küzködik folytonosan mindennemű kellemetlenségekkel, legyen bár király
vagy koldus, legyen gyenge vagy erős; mert lia más baja
sem volna, félnie kell legalább a haláltól, a melyről az állat
mit sem tud. Itt azonban irok csak oly eszes lényeknek, a
kik nem akarnak tartozni a majmok vagy a békák közé ;
mert vannak már ilyenek is; s pedig jó nagy számmal, kik
az állatok módjára ,gondolkoznak' és élnek is.
Tehát, ha az ember, aki a teremtés koronája, itt e földön semmi kielégitő boldogságot sem lel, ha minden élő
lény bizonyos megfelelő boldogságra van teremtve, akkor
kell lenni egy jövő életnek, a hol az ember méltóságához
mért boldogságot élvezhetni fog. Hogy pedig ezen boldogságát elnyerhesse, valamint minden állat megteszi rendeltetése kötelességét, szükséges, hogy az ember is megtegye
a magáét.
Mi azonban az ember rendeltetési kötelessége ? Mi
végre van az ember teremtve ? A végre, hogy az Istent megismerje, neki szolgáljon és igy üdvözüljön. Ezen szent kötelesség teljesítésében áll az ei'kölcsösség.
Hogyan kell az Istent megismerni, hogyan kell neki
szolgálni ? — aki még nem tudná, vegye elő a római katekizmust, ne szégyelje magát, és tanulja meg. Most a fent
nevezett tárgyra akarok térni, tudniillik, „a capite foetet
piscis". Ennek bebizonyítására e következőket hozom fel.
Istenbe hinni, urak, de kivált hivatalnokok előtt, ha
nem is minden hivatalnak előtt, mert vannak sokan, akik
erősen ragaszkodnak a szent hithez, mai nap már csak bolondos tréfa. Környékünkben volt egy executor, aki az adónak behajtása végett jött, midőn egyszer az Isten jött szóba
valamint a lélek halhatatlansága is, azon vakmerő kérdést
koczkázta egy társaságban ; „Hát önök még most is hisznek
egy Istenbe és egy örökkévalóságba ?"
ítélje már most a világ, hogy mily előjárókkal rendelkezik szegény magyar hazánk, a kiket a szegény munkás
nép véres verejtékkel szerzett s az adó oltárára behajtott
pénzen tartja fel. Hisz ha csak egy kettő volna ilyen, akkor
még hagyján, de mikor, tapasztalásból beszélek, már hemzsegnek Mária kertjében az efféle lények, nem lehet szó nélkül megállani.

Tehát már azok is, a kiknek szent kötelességük volna
az emberiséget, a mely ugy is hajlandó a roszra, szóval s
példával az erkölcsösség utján fentartani, azok is, mondom
erőszakoskodnak azon, hogy a haza jóléte mielőbb megsemmisüljön ? Vegyük csak fontolóra a szabadkőművesség azon
czélját, melynélfogva igyekszik az egy Istenbeni hitet kiirtani, s győződjünk meg annak káros s veszélyes gyümölcseiről. IIa nincs Isten, kitől van a királynak, vagy az állami
hivatalnoknak joga alattvalóitól adót követelni, és pedig oly
adót, a mely már mai nap a lehetőség határait is túllépte ?
Ha nem volnánk meggyőződve Jézus Krisztus Istenségéről,
a ki mondotta: Adjátok meg a császárnak a mi a császáré,
ha nem volnánk meggyőződve arról, hogy a szentirás az
Istennek szava, a melyben azt olvassuk, különösen szent Péter első levelében, hogy az előjáróságnak alávetve legyünk ;
mert nincs hatalom, mondja Sz. Pál, hanem csakis az Istentől rendelt, s a ki ellene szegül a hatalomnak, magának az
Istennek szegül ellene, stb., oh akkor nem tudom, hogyau
hajthatnák be az adót. Vagy talán a kard, az erőszak által ?
Jól van, legyen tehát az erőszaké a fölény, de j a j akkor a
világnak, j a j akkor még az efféle executoroknak is ; mert akkor bárhol hághatnak az ő nyakára, bármely község lehetne
az ő temetőhelye ; mert ő csak nem lesz erősebb az egész
község embereinél ? ! J a j akkor a hazának, j a j magának a
királynak is; mert ha nincs Isten, akkor a király is csak
oly ember mint bármely más ember. Egy királyi személynek szentsége s méltósága magától az Ur Istentől van, a kinek ő a politikai világban helytartója, a mint ezt ismét a szent
Írásban olvashatjuk. Már Dávid nem akarta megölni az ő
ellenségét, Sault ; mert benne tisztelte az Urnák felkentjét.
De j a j akkor az egész emberiségnek: mert akkor az erőszak
többé nem lesz bün, hanem erény, és ha igy, akkor
nem lesz senki sem biztos életéről, kivált ha gazdag. íme a
szabadkőművesség keserű gyümölcse ! A szabadkőművesek
czélja megsemmisíteni az egy Istenbe való hitet, megsemmisíteni az Istennek egyházát s igy felforgatni a királyi zsámolyokat. Példa erre elég van a legújabb történelemben.
A szabadkőművesség napjainkban annyira el van terjedve, hogy még a tanintézetek sem tiszták tőle, sőt ha valahol, ott vert talán legmélyebb gyökeret, és pedig nem csak
a felsőbb, hanem még az alsóbb tanintézetekben is, a tanító
képezdékben és ennek következtében a polgári iskolákban is.
Ennek bebizonyítására hivatkozom a ,Salzb. Kblatt.'
45. számában hozott : „Wien. Betreffend die moderne Schule"
czimü czikkre, melynek írója előadja, hogyan igyekszik ott
egy Kajttán nevű tanitó a reábizott leánykák sziveiből kiirtani az egy Istenbeni hitet, melylyel hiszszük, hogy az ember érdemeinél fogva túlvilágon jutalmat vagy büntetést fog
nyerni ; ő azonban ezen hitczikket tanítványai előtt mint
merő bolondságot tüntette fel s tette nevetségessé. Hová fogunk jutni az ily hivatalnokok- s az ily tanitókkal ! Ha ez
igy fog menni, ha a legfőbb előjáróság szigorúan meg nem
tiltja az efféle istentelenségeket, ha nem lesz azon, hogy az
igazi vallásosság s erkölcsösség fentartassék ; nem akarok
lenni bal jósló, de előre megmondhatom azt, hogy édes hazánk nem sokára vérfürdőbe fog úszni. Mert ha nincsen
Isten, ha nincs jövő élet, akkor nincsen Istentől x-endelt törvényes hatalom, akkor nincs mitől félni, akkor szabad lesz
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az erősebbnek a gyengébbet ugy felfalni, valamint szabad
egy sasnak megölni a verebet s felfalni. Igaz-e vagy nem ?
S ki lesz majd ennek az oka ? Nem más mint a szabadkőművességbe beavatott, akár tettleg, akár csak elvileg beavatott előjárók, tanárok, tanitók stb. Mert: a çapitefoetet piscis.
Hiszem ugyan, bogy a jó Isten ezt nem fogja megengedni, hogy a pokol kapui diadalt arassanak az ő szentegyházán, kivált nálunk, a mi országunkban, a melynek Védasszonya a Boldogságos Szűz Mária, a melynek látható politikai feje I. Ferencz József, apostoli király ő felsége, a valóban katholikus érzelmű s életű családnak méltó sarjadéka, a
ki az egyház és haza jóléteért kész egész halálig harczolni,
hogy magasztos nevének s hivatásának megfeleljen. Adja
az Ur Isten ! Szűz Mária ! könyörülj érettünk ! ! !
Örvendetes tudomásul még azt jelentem, hogy Znyón
egy 75 éves luteranus vallású aggastyán, Poleteczki Mihály
halálos ágyán visszatért az egyedül üdvözítő hitre, valamint az ő fia is, aki 30 éves. Miért? Bizonyára azért, mert
hitte azt, hogy van egy Isten, hogy van egy halhatatlan
lelke, mely már most Isten ítélőszéke előtt áll. Boldogultnak
fia él. Adná az Ur Isten, hogy számos névleg katholikust
megszégyenítsen !
G. N.
Berlin. A z u l t r á m o n t a n i s m u s n a k . h a n y a t lása', l i b e r á l i s s z e m é l y v á l o g a t á s ,
,staatsf r e u n d l i c h ' k a n o n o k é s a ,Pro Nihilo'.
Mily
óriási szédelgés volt, midőn a múlt nyáron, Falk ministernek a Rajna vidékén tett körútja alkalmával a liberális lapok azt állították, hogy annak következménye, biztos előrelátás szerint nem lehet egyéb, mint az ultramontanismusnak e vidékeni megfékezése, hanyatlása, megsemmisülése ;
— mily óriási szédelgés, mondom, volt ez, mutatja á kölni,
legújabban megejtett városképviselői választások kimenetele. Mindenütt a katholikus jelöltek győztek, s pedig tetemes szótöbbséggel, mi épen Kölnben annál figyelemre méltóbb, minthogy ritka hely, hol annyi, az élet különféle viszonyainál fogva az állam-, illetőleg a kormánytól függő választó lenne, mint épen e városban. Hasonlót jelentenek Bonnból is, a liberalis-protestans-szabadkőmüves, Sybel által alapitott „Deutscher Verein" székhelyétől, világos jeléül annak,
mennyire .hanyatlik' az ultramontanismus ezen, mindenha
.feketének' csúfolt tartományban. Csak adjon a jó Ég ezentúl is ily ,hanyatlást' !
Nagy feltűnést okozott itteni körökben Hoffrichter, boroszlói polgári állomány-vezetőnek, azaz azon hivatalnoknak befogatása, ki előtt a polgári házasságok kötetnek, mely
befogatás azért történt ; mert Hoffrichter, bűnügyi perben
tanúnak meghiva vonakodott a szükséges esküt letenni, kijelentvén, hogy ö atheista. Említjük ezen esetet azért ; mért
kirivó példája azon személyválogatásnak, melylyel a liberalismus ily esetekben ítélni szokott. Ugyanis a liberális lapok
egész során végig nagy lamentatiók hallatszanak afelett,
hogy a porosz államban nincs lelkismeretszabadság ; mert
különben nem lehetne valakit bezárni azért ; mert nem hisz
Istenben ; — hanem ha a katholikus papok s világiaknak
ezrei koldusokká tétetnek, száműzetnek és bebörtönöztetnek, azért, mert katholikusok akarnak maradni ; — akkor
van lelkismeretszabadság Poroszországban.
A kölni

kanonokok kérdéséhez a bonni ,Deutsche

Reichsztg' a következő további felvilágosításokat hozza :
Azok, kiknek felterjesztéséről az érseknek tudomása volt,
Welter és Reinarz kanonokok ; ezek épen csak agg korukra
és az államnak sok éven át iskolafelügyelői minőségben tett
szolgálatokra hivatkozva kérdék járandóságaik folyóvá tételét, s ez értelemben nem is volt az érseknek kifogása a
felterjesztés ellen ; mert a májusi törvények abban egy szóval sem emiitettnek, annál kevésbbé ismertetnek el.
De van még egy harmadik kanonok ur Kölnben, bizonyos Frenken, ki régóta mint igen különös egyéniség ismeretes, ki már a volt érsekkel, Geissel úrral is mindig hadi
lábon állt, s a káptalan üléseiben talán mióta kanonok sem
vett részt. Ezen ur most is oly .staatsfreundlich' viselte magát, hogy járulékai alighanem minden .nyilatkozat' nélkül,
már csak szépséges cselekedetei miatt is ki fognak neki fizettetni. Történt azonban, hogy ez az ur, egy kis szemérmetességi rohamban restelte a dolgot, hogy csak ő kapja a pénzét, s azért a kölni nagyprépostot, München urat is szerette
volna belevonni, amiért is annak egy igen tekervényes irályu ,nyilatkozatot' terjesztett elő, azon felszólítással, hogy
közösen írnák alá. A nagyprépost azonban ,igen jelentőségteljes mosolylyal' bocsátá el a tentatort, s ez a .jelentőségteljes mosoly' volt az, moly néhány liberális lapot, köztük a
,Köln. Ztg.'-ot is néhány napig azon vérmes reményekben
ringatta, hogy a nagyprépost is fog majd .nyilatkozni, mig
végre kitűnt, hogy a ,mosoly' semmi egyebet sem jelentett,
mint — egy kis megvetést. Ennyiben van a kölni kanonokok ügye, eddig.
Ez a Frenken kanonok ur különben most egyszerre az
Arnim-féle, ,Pro Nihilo' czimü röpirat által igen különös
módon leálczáztatott, s oly furcsa nevezetességre tett szert,
melyre ő talán igen büszke, de mely bizony csak annyit jelent, hogy őt, mint áruló Júdást a becsületesen gondolkozók
előtt közmegvetés tárgyává tegye. A röpirat ugyan hitelesen elmondja, hogy Frenken már 1872-ben Eulenburg gróffal, porosz belügyministerrel és Arnimmal azon mód felett
tanácskozott, „melyen a római Curia elleni harczot legczélszerübben meginditani lehetne". Hogy ez az ur ennél fogva
itteni bizonyos körökben jelenleg igen kitűnő egyéniségnek
tartatik, magától érthető, ép ugy mint az, hogy a kölni papság előtt soha a legkisebb becsületben sem állott, valamint
káptalanbeli társainál is oly kevés rokonszenvnek örvendett,
hogy jobbnak látta, mint fentebb mondók, a káptalani ülésekben soha részt sem venni. Ily előharczosokat bizony
nincs okunk a ,culturkampf'-tól irigyelni ; jobban szeretjük
őket a túlsó, mint a mi táborunkban látni.
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 34. Hamann, amiensi jezsuita atya chinai izlés szerint és chinai nyelvű aláirással ellátott színezett képeket
nyomat és ilyeneket akar ingyen a szegények szegény apostolainak, a hittéritőknek kiosztás végett minél nagyobb
számmal juttatni, hogy e szent képek által kiszorítsa a h á zakból a bálványkákat, melyek eme nép által isteni tisztelettel illettetnek. Ámde itt is csak pénz, csak pénz szükséges mindenek előtt; mert különben a művészek nem dolgozn a k . . . Hamann ígéri, hogy mindazoknak, kik némi adományt küldenek neki a fentérintett czélra, kivánságuk szerint kész a megjelenendő szent képek bármelyikével szolgálni.
35. A Molukka-szigetén is vin egy koroda a poklosok
számára, melynek lelkiatyja Devenster Dömjény, ügynöke
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pedig egy megtért katholikus, hajdanában hirlapiró, ki maga
is poklosságban szenved. A koroda Kalavaóban van s 800
beteg ápoltatik benne. F. é. junius 8. ft. Maigret ap. helynők ur látogatásával szerencsélteté e szánandó betegeket s
közülök sokat megbérmált. Képzelhető, mily részvéttel
végzé a püspök e sz. ténykedést, holott alig talált a betegek
homlokán annyi ép helyet,a mennyitasz. olajjal megkennie
kellett ! Vagy van-e, kinek szive meg nem esnék ily beteg
láttára, kinek füle, orra, keze, lába szóval egész teste csupa
merő seb, s ki mégis 10—20 évig is elnyomorog? Ah ! ti nemes keblű emberbarátok, kik oly áradozva tudtok beszélni
a humanismusról, a philantropiáról, miért nem siettek ily
korodába, hogy segítsetek szenvedő testvéreiteken? Miért
hagyjátok ott magára a papot, azt a gyűlölt kath. papot,
vagy a nénikét, s miért nem akartok velők osztozni a dicsőségben, melyet magoknak Isten ember előtt kiérdemelnek ?
Vagy inkább csak maradjatok ! A szenvedők a kath. egyház kizárólagos kegyenczei : hagyjátok azokat az édes
anyának ápoló karjai közt. Köszönetet szavazunk nektek,
ha Svajcz, Mexiko stb. példájára ezen ápoló karokat tétlenségre nem kárhoztatjátok . . .
(Folyt, köv.)

•IRODALOM.
Emlékeim Belgium, Anglia és Hollandiából. Irta
Molnár N. János. II. Kötet. Bpest 1875, k. 8. IX és 174.
Ára mindkét kötetnek 1 ft. 40 kr.
Folytatása s befejezése ez azon kedves műnek, melyet
lapunk 17 számában (136 1.) hirdettünk s ajánlottunk. A
jelen, II. kötetnek legnagyobb része Angliával, különösen
Londonnal foglalkozik. Westminster Abbey, a parliament's
house, sz. Pál temploma, a Crystall-Palace, a muzeumok,
Windsor s a Tower képezik egy époly változatos mind érdekes leírásnak főbb pontjait ; Londonból pedig Brighton- s
Canterburyn át visszatérünk Hollandiába „angol földről,
angol kertbe" ; és Rotterdam- s Amsterdamon vezettetünk
körül. Itt is, mint angol körútja leírásában szerző uti élményéi s tapasztalásai közé számos érdekes reflexiót sző,
melyek könyvét igen kedélyesen tarkázzák. Sokat látott s
gondosan szemlélt, ugy, hogy könnyüded, tárczai irályu uti
vázlatai nem csak mulattatók, hanem kellemesen oktatók
is. Ajánljuk a t. közönség figyelmébe. A megrendelések az
előfizetési felhívás szerint, (,Ir. Ért.' 5. sz. 79 1.) — legczélszerűbben szerzöhez intézendők, Esztergomba, a kir. városi
plébániára, honnan a példányok keresztkötés alatt, vagy
utánvét mellett küldetnek meg. Öt után tiszteletp.
= Megjelent Buzárovits Gusztáv esztergomi könyv-,
zene- s műkereskedő „Irodalmi Értesítő"-jének 8. s 9. száma,
másfél iven, gazdag és változatos tartalommal és pedig: Bírálatok s ismertetések [Dr. Nogáll kátéi ; Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitáival szemben ; Petrarca mint
hazafi, tudós és költő, irta Rényi Rezső ; Dürer Albrecht
kisebb passiója.] Irodalmi hirek ; Vegyesek ; magyar és külföldi kath. folyóiratok tartalomjegyzéke; Uj könyvek, és
Értékes könyvek jegyzéke ; továbbá Buzárovits urnák saját hirdetményei : egyházi nyomtatványai, nála megjelent s
általa megszerezhető könyvek s egyéb czikkek, mint péld.
ő szentségének legújabb arczképei; magyar feliratú szentképek ; keresztúti képek, sat.
Ismételve figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy az ,Ir.
Értesítő1 előfizetőinknek Buzárovits ur részéről ingyen küldetik meg; amiértis azt, netaláni elmaradása esetébenreclamálni tessék.
— Ntdö Mendlik Ágoston, pécs-belvárosi plébános f a lusi Predikácziók' czimü gyűjteményes munkájának XII.
évfolyamát hirdeti.
A Az ,Egri egyhm. Közlöny.1 legutóbbi, 22. száma igen
érdekes vezérczikket hozott ily czim alatt: „Az egri egyházmegyei irodalmi egylet megalakulása". Mi az eszmét, leg-

ott amint felmerült, nagy örömmel fogadtuk, s jeleztük is
{írod. Ért.1 2. sz. 22.1.) most pedig, midőn az gyakorlati alakot nyert, csak a legszebb reményeket köthetjük hozzá.

VEGYESEK.
-f- Ftdő Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök ur ő
mlga az egyházmegyéjéhez tartozó szegényebb népiskolai
tanitók helyett az 1875. XXXII. t. cz. értelmében alkotott
orsz. tanitói nyugdíjintézetbe való lépés diját sajátjából fizetni elhatározta, mely nagylelkű és példás áldozatkészségeért a vallás- és közoktatási m. kir. minister a nevezett
püspök urnák elismerését fejezte ki.
— Lutz, bajor cultusminister még eddig sem tudta magát ismeretes hazugsága miatt a regensburgi püspök előtt
igazolni, pedig a püspök minden kivánatát teljesítette azon
feltételekre nézve^. melyek alatt hamis állításait bebizonyítani Ígérkezett. Érdekes, mit e tekintetben egy nürnbergi
radicalis lap mesél. Van ugyanis Landshut városában egy
uri ember, ki külsőleg minden párttal tart, voltaképen pedig
a liberálisoknak kéme. Ez az ur a legutóbbi választások
alkalmával egy falusi plébánossal beszélgetvén, ettől azt hallotta, hogy ő, a plébános, nem régen valamely regensburgi
kanonoktól levelet kapott, melyben többi közt arról is volt
szó, mily jó lenne, ha a katholikusok a választásoknál összetartanának. Ez az ur az egész dolgot Völk, augsburgi ügyvédnek, főliberalisnak s Lutz meghitt barátjának irta meg,
ki azt legott ez utóbbival közölte, csakhogy, amint a fama
currendo mindig ereseit, mig ez az érdekes titok annyi kézen keresztül ment, a kanonoknak magánleveléből püspöki
hivatalos körlevél lett, s igy történt aztán, hogy Lutz őexja
az ismert módon beleugrott a hinárba, melyből most bajos
lesz kiszabadulnia.
— Rosz idők járnak az ókatholicismusra. Az osztrákok még mindig nem tudják állami elismertetésöket kikunyorálni ; mert ott a kormány már belátta, hogy micsoda
f a j az, mely ezen elnevezés alatt ,egyházzá' akarna alakulni, csakúgy kissé komédiaképen, aztán, hogy egynehány,
tízszeresen is felfüggesztett és irregularis vén pap demonstrálhasson, mig ,hiveik' ismét túladnak rajtok. Bajorországból még azt írják, hogy a secta ottani vezetőinek a legnagyobb erőmegfeszitéssel sem sikerül, a compániát némileg
összetartani. Templomuk, a hol van, mindig üres; az eleinte
nagy hűhóval hetenkint megtartott ,épülési' gyűlések, most
már három hónaposokra devalválódtak, sőt még igy sem
tarthatók meg, ámbár rendesen sörházakban szoktak tartatni, s Friedrich, Huber et consortes mindig a kitelhetőt tették, a pápa, a püspökök s az ultramontánoknak szidalmazásában. Minő a svajczi ,ókatholicismus', eléggé tudják t. olvasóink illető tudósításainkból, ugy hogy bizony igazuk lehet
azoknak, kik az egész ,mozgalom'-nak jövője iránt kétségbe
esnek. — Szegény zsidókra is legújabban igen kellemetlen
figyelemmel kezdenek a lajtántuli katonai hatóságok tekinteni; mert feltűnt, hogy oda át majdnem egy millió lakván,
mégis csak körülbelül 2000 van a hadseregben. Ennek okát
most fürkészik. Csak aztán ez az egy millió át ne vándoroljon hozzánk ; Pesten úgyis aránylag már több a kaftan
mint az emberséges ruha.
— A zürichi kantonnak nagytanácsa f. hó 14-i gyűlésében a következő határozatot hozta: „A churi püspökséggel eddig fenállott állami összeköttetés eltöröltetett, a rómaikatholikus községeknek azonban szabadságukban álland,
ezentúl is, akár a churi, akár más római-katholikus püspökkel összeköttetésben maradni". Találkoztak a gyűlésben oly
.liberálisok' is, ki a katholikusoknak kedvező ama záradékot, mely szerint bármely római-katholikus püspöknek joghatósága alatt állhatnak, eltöröltetni kívánták; azonban a
fentebbi szövegezés mégis 125 szavazattal elfogadtatott 49
ellen, miután a protestáns Dubs, volt szövetségtanácsos, époly melegen mint ügyesen védelmezte azt.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Havi szemle. — Egyházi tudósítások: Pest. A reformatio tisztító szele. Rónia. Isten ujja. Bécs. Rauscher bibornok érsek halála. Berlin. Protestáns lamentatiók ; a centrum és a szabadkőművesek. — Missiói tudósítások. — Vegyesek.

Havi szemle.
H i á b a n m o n d j á k a sajtó s a parlamenti szószékeknek hősei, h i á b a n állítják egyes k o r m á n y z ó férfiak s mondja u t á n o k a gondatlan tömeg, h o g y a
mai közszellem nem áll a vallásos eszme befolyása
alatt. Áll az, öntudatlanul is, s igen sok, a mi manap történik, helyesen s kimeritőleg csak onnan
magyarázható, mert a vallási eszme, majd jó, majd
téves i r á n y b a n , majd az illetők tudtával, majd tudtukon kivül, de határozott befolyást gyakorol még
mindig a kedélyekre, a szivekre, az eszmékre.

tismust legmagasabb tetőpontján, mig ellenben a
katholicismus még a k k o r sem n y ú l t az erőszakhoz,
midőn legkegyetlenebbül üldöztetett; még a k k o r
sem használta igazságtalan önvédelmére a rendelkezésére álló a n y a g i erőt, midőn Tertullián — Apol.
34. — ezt mondhatta : „Hesterni sumus, et vestra
omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum ; sola vobis reliquimus templa".
S mintha az imént jelzett gondolat is lelke előtt lebegett volna, hozzáteszi : „Cui bello non idonei, non
prompti fuissemus, etiam impares copiis, qui tam
libenter trucidamur, si non apud istam disciplinam
magis occidi liceret, q u a m occidere — ha hitvallásunk nem azt tenné kötelességünkké, h o g y i n k á b b
ölessük meg magunkat, semhogy m a g u n k ö l j ü n k " .

H a azt mondjuk, h o g y a vallási eszme befol y á s á t az elmékre g y a k r a n téves i r á n y b a n szokta
érvényesíteni, ezért természetesen nem az egy igaz
vallást okoljuk, mely helyesen felfogva, mindig
A fanatismus soha sem volt a mi vallásunkcsak j ó t é k o n y és áldásos befolyást gyakorolt az
emberi n e m r e ; dé amint emberi kezekben minden nak tula jdona v a g y ismertető jele ; de igenis, egyisteni a d o m á n y elfajulhat, u g y elfajult g y a k r a n a h á z u n k minden időkben igen sokat szenvedett ellenvallás, illetőleg a n n a k egyéni felfogása is, minek ségeinek fanatismusától, szenved még ma is, midőn
mindig az volt következménye, hogy az ekként el- a józan gondolkodást s az általános műveltséget oly
romlott tényezőnek hatásai is csak tévesek, vésze- a n n y i r a h a n g o z t a t j á k , mint a k o r n a k kiváló jellesek lehettek. Ezen sajnos következmények közt gét ; pedig ha igy volna, ha a katholicismuson kiegyike a legfigyelemre méltóbbaknak s kihatásai- vül álló tömegen a fanatismus ma is csak u g y nem
* ban legnagyobb horderejüeknek azon gyűlölet, uralkodnék, mint ezelőtt háromszáz esztendővel,
melylyel csekély s tökéletlen sziv- s elmebeli kép- sok olyan dolog tartoznék a lehetetlenségek közé,
zettségű egyének a más felekezetűek i r á n t visel- miknek m a n a p szemtanúiknak lenni kénytelenittetni szoktak, főleg akkor, ha önvédelmi helyzet- tetünk.
ben vannak, v a g y abban képzelik magokat. E jelKét év mult el a vaticáni határozatok kihirdelemvonást legpraegnansabb, azaz legvisszataszitóbb tése után, midőn egyszerre egy h a t a l m a s államféra l a k j á b a n mindenha a katholikus egyház ellen fel- finak eszébe jutott, azokat a protestáns fanatismus
lázadtaknak t á b o r á b a n találjuk. Az araniusoknak felkeltéséi-e, e fanatismust pedig további czéljaira
dühe, Cromwellnek kegyetlensége, a h u s s i t á k n a k használni fel. Ama bizonyos apocalypticus tételekvadsága s a német, svajczi s angol ,reforma.torok'- nek Rómára való alkalmazása — a protestantisnak vérengzései, melyek mind ,a vallás nevében' m u s n a k eme különleges t a l á l m á n y a — az Inquisih a j t a t t a k végre, ezek m u t a t j á k a felekezeti fana- tio s az eretnekek kiirtásáról szóló siralmas éne44
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kek,egyes pápáknak elferdített vagy nem kellőlegfelfogott nyilatkozatai hatalmuk teljéről, — mind «zen
régi mesék felmelegittettek, s ama legújabb keltüekkel toldattak meg, hogy a Yaticanum a katholicismus ezen állítólagosán középkori traditióit megújítani, a jezsuiták s egyéb világossággyülő szolgái egész özönével mindenütt a föld kerekségén a
gondolat szabadságát elnyomni és főleg az ,apáink
vérével' megvédelmezett és fentartott protestantismust tűzzel s vassal kiirtani f o g j a ! . . . S e rögeszmék nem talán csak műveletlen protestánsoknál,
hanem a legmagasabb rétegekben is hivőlcet találtak. Általánossá lőn a hit, hogy most már minden
katholikus, polgári életének minden egyes m o z z a natában Ilómából igazgattatik, hogy apostoli tekintélylyel meghagyatik neki, miként szavazzon,
mely törvénynek engedelmeskedjék, melynek ne,
melyik hatóság parancsait teljesitse, melyikéit ne.
Azt hitték a legfelvilágosodottabbak (?) is, hogy már
most minden katholikus, mindenütt a világon, semmi
egyéb, mint akaratnélküli eszköz a mindenható
pápa kezében. .. Csuda-e akkor, ha Bernben a majdnem félmilliónyi protestantismust egyszerre azon
rögeszme szállta meg, hogy ő most védelmi helyzetbe van szoritva az alig 60000 főt számláló juravidéki katholicismussal szemben, midőn
vaticáni határozatokhoz ragaszkodva, egyházának Bernből parancsolt s foganatosított desorganisatiója ellen
tiltakozott — ?
Hogy e képzelődés nem igen kedvező világosságban tünteti fel az illetőknek józan eszét, arról
mi nem tehetünk; tény, hogy ez igy van, s a páholynak vezetői soha sem tudnának a n n y i eredményt felmutatni, hahogy müködésök épen a protestáns tömegnek eme jn-aedispositiójában a kell ő
talajt ne találná.
De honnan e praedispositio ? Honnan magyarázzuk, hogy az annyira magasztalt XIX. századnak vége felé ily rögeszmék még különben müveit
protestánsokat is igájuk alá hajthattak, hogy a
nép sokaságának rendszeres elvaditásáról ne is
szóljunk? Mind ez csak az irányzatosan számító
gonoszságnak lenne eredménye ? . . .
Talán még sem. A gonoszságé u g y a n a vezérszerep, de a vezetettek közül sokan a tudatlanság
s ebből származó elfogultságnak áldozatai Mert a
protestáns világnak általában még ma sincs fogalma a katholikus tan- s fegyelemről ; sőt három
század óta igen kevés még azon tudósoknak száma
is, kik a katholicismus eszmekörébe csak némileg

is behatolni iparkodtak volna. Sőt többet m o n d u n k :
azon, külalakjában vad s embertelen, tartalmára
nézve hazug és rágalmazó polémia, melylyel a protestantismus mindjárt keletkezésekor létezését igazolni iparkodott, még ma is lidérczként nehezedik
a protestáns elmékre, melyek a kath. cultus-, az
ereklyék s szentek tiszteletéről, a búcsúról még ma
is csak azt és annyit tudnak, amennyit a régi heidelbergi káté hazudott. Nem csuda ez, ha meggondoljuk, hogy hasonló tájékozatlanság uralkodik
még az egyházi jog terén is, holott tudjuk, hogy
nem egy híres s nagynevű jogtudós, mint Justus
Henning Böhmer,Eichhorn vagy Richter protestánsok
voltak; de azért oda át jobban ismerik a Talmudot
és a Koránt, jobban a tiizimádók vagy a buddhisták tanát, mint a katholikus egyháznak kül- à
beléletét; még ott is, hol a két felekezet keverten s
békésen él egymás mellett, a protestáns ember előtt
terra incognita minden, a mi catholicum ; még jó,
ha esze s szive a ferde, irányzatos oktatás által
csak arra biratott, hogy szánakozzék rajta ; de sokkal gyakoriabb a gyűlölet érzete.
H o g y ily körülmények közt a Vaticanumnak
a pápára vonatkozó taiiai a protestáns táborban —
bármily okadatlan, de mégis nagy félelmet okozhattak, azt értjük. E tekintetben, s ma már talán
csakis ebben, hü fia s utódja az ősi ,reformátoroknak', megszokta a pápában valami rémületes ellenségét látni mindannak, a mi előtte szent és becses ;
most pedig elhitették vele, hogy ez a pápa az ő óriási
hatalmát még a politikai téren is érvényesiteni
akarja, s oktalan félelme annál nagyobbra nőtt, minthogy a protestantismus épen nem az a felekezet,
melyről Tertullián fentebbi szavait : „ . . . sí non
apud istarn disciplinant magis occidi liceret, quam
occidere" — ismételni lehetne és amint ,hitterjesztési' eszközei közt a fegyver és a hóhérbárd nem
állott soha utolsó helyen, s nem is volt a legnemte-.
lenebb eszköz, u g y mindig igen hajlandó ezt másokról is feltenni, s innen félelme s aggodalmai, innen terjedelmes védelmi készülődései, illetőleg azon
lehetőség a nagy tömeggel ezeknek szükséges voltát elhitetni.
Ezek természetesen mind oly dolgok, melyek
magokban véve korántsem elegendők lettek volna
arra, hogy a későbben kitört harczot okozzák ; de
igenis, ü r ü g y ü l szolgálhattak azoknak, kik e harczot akarták, s alapul annak előidézésére. Igy, s
csakis igy magyarázható meg ama fentemiitett,
eléggé különös körülmény, hogy a Yaticanum u t á n
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majdnem két teljes év folyt le, mig végre a porosz-német
kormány elérkezettnek látta az időt az ismeretes ,culturharcz'-nak meginditására, melyre aztán ürügyül épen azon
határozatok hozattak fel, melyeknek első kihirdetését ugyanezen kormány két évvel előbb alig figyelemre méltatta ; —
de most szüksége volt rájok, mert szüksége volt a harczra;
e harez, a szomorú nevű ,culturkampf' pedig is csak ismét eszköz más, — politikai czélra, mint egy futó pillanat a világtörténelem, szemeink előtt lezajló jeleneteire megczáfolhatlanul megmutatja.
Poroszország két szerencsés háború által hatalma tetőpontjára ért, mig ugyanakkor Francziaország a forradalom
s a Commune segítségével soká, talán évtizedekre a számba
vehető hatalmak sorából kitörültnek látszott Ausztriának
belső ziláltsága s tehetetlensége pedig ujolag is constatálva
lett. Az Olaszországgal való szövetséget a ,közös törekvések' gyanús köteléke fűzte mindinkább szorosabbá, s miután Elszasz s Lotharingia ,birodalmi igazgatás alá vétele^
azaz Poroszországhoz való annectáltatása által a vasabroncs
a katholikus Délnémetország köré erősen s szorosan körül—
húzva volt, s a győzelem első mámorában a .birodalom alkotmánya' is, ugy a hogy elkészült, a Hohenzollern-ház,
vagyis inkább annak majordomusa a világ leghatalmasabb
uralkodójának nem csak képzelhette magát, de talán néhány
perczig az is volt.
De csakhamar a ragyogó képnek árnyoldalai is mutatkoztak. A német ,particularismus', az egyéni függetlenség érzetének, emez ősgermán jellemvonásnak hatványozása birodalomszerte mozogni kezdett, Oroszország mindinkább megbizhatlanabbá lőn, s több izben éreztete' az illetőkkel, miszerint Nagy Péternek traditiója, mely egységes Németországot nem tür maga mellett, még korántsem halt ki végkép az orosz diplomatia öntudatából ; Francziaország lassan
de határozottan fel kezdett emelkedni lesújtott helyzetéből, s
az alpesen tuli jóbarát, ha szóval is nem, de tettleg nem egy
izben vonakodott engedelmeskedni ; — szóval a coalitiónak
eszméje egy túlságosan elhatalmasodott, s egy millió szuronynak öntudatában nagyon is rátartó collega ellenében,
megszűnt a képzelhetetlen rémképek közé tartozni. Ily körülmények közt Berlinben egy nagy, összetartó, a szorosan
vett Németország határain tul is terjeszkedő pártnak szükségessége kétségbevonhatlanná lőn ; de miáltal lehetett volna
a XIX. században pártot gyorsabban összehozni s erősebben
összetartani, mint egy, a katholikus egyház ellen meginditott
irtóháboru által ?
E pártot aztán mindenre rá lehetett venni, végre talán, mikor szolgálatait megtette, öngyilkosságra is ; — s k i
tagadná, hogy legújabban épen e körül fáradozik a liberalismus e dicső pártja — ?
A porosz koronának• és porosz államnak
alap* történelmi
»
ját s ennélfogva politikájának örökös alapelvet a Protestantismus képezi. Lehettek korszakok, minő IV. Frigyes Vilmos,
sőt, a franczia háborúig I. Vilmosé s volt, melyekben,
aránylagos méltányos kormányzati rendszer mellett a protestáns eszme, legalább külsőleg némileg a háttérbe szorult •
mindamellett pedig igen könnyű volta kiirthatlan protestáns
intolerantia segítségével ez eszmét ismét előre tolni,újból érvényesíteni s az illetőkkel nehezebben éreztetni mint valaha.

Délnémetországban s Ausztriában a kisebbségben levő protestantismus örökös ellenzéket képez a katholikus többségek
és a dynastiák ellen, s századok óta mindenha kész szövetséges társat külföldi ellenségek számára. Ausztriában s
Bajorhonban ezzel szövetkezve, Badenben pedig a protestansszabadkömüves kormányt saját alattvalói ellen támogatva,
Poroszország saját határain kivül is hatalmas pártot teremtett magának, mely további műveleteiben, ha csak minttartalcksereg is, terjedelmes szolgálatokat tett s tesz még folyvást neki.
Oroszország e téren rokonszenvez ugyan a porosz politikával; talán már csak azért is; mert jól belátja, hogy az
utóvégre is a német szomszédnak nagymérvű elgyengülését
okozandja; Angliában pedig a józan közvélemény alig palástolt gúnyos megvetéssel tekint a német liberalismus üzelmeire ; de azúrt ez freneticus utánzóra talált oly országban,
mely politikailag nem sokat nyom ugyan, de Poroszországivá
nézve hadászatilag fontos lehet, mert rajta keresztül a legrövidebb ut visz Olaszország felé,— Svajczban,mely a berlini egyházüldözőket a neki sajátos durvasággal nem csak utánozza,
hanem talán még felülmúlja is. Alig van talán ország, melyben a katholicismus és protestantismus közti ellentét oly éles,
a protestantismus és politikai álliberalismus közti szövetség
oly szoros lenne, mint a svajczi köztársaság, mely már régen megszűnt az igazi szabadság honának lenni ; — ha valahol, itt támadhattak Bismarcknak hü szövetségesei, s a
svajczi páholy mindeddig meg is felelt a benne lielyzett v á rakozásoknak.
Ily auspiciumok, ily combinatiók mellett, hogy ne indult volna a .culturkampf' — mint ez üzelmeket azok, akik
űzik, eléggé nevetségesen nevezik. Lehetnek ebben messzeható politikai torvek az irányadó porosz államférfi részéről,
de e tervek végrehajtása csak óriási rombolások árán eszközölhető ki, ha egyáltalán kieszközölhető lenne, s ha
ugyanez államférfinak egyik legtitkosabb szövetségese idő
előtt fejére nem nő neki, oly irányokba terelvén őt, melyekről, midőn a maga idején az első határozó lépést megtette,
talán nem is álmodozott.
Ha sikerülne a ,kultur'-harczosoknak terve, akkor a
katholikus elemnek desorganisatiója után az egységes német birodalom protestáns alapon szerveztetnék ; de nem a
positiv protestantismus, hanem annak alapján, melyet a
,Protestanten-Verein'
képvisel, az egyházi forradalom, a
negatio, a nihilismus alapján, s ez az, mi a fentebb emiitett,
legutolsó, legtitkosabb szövetségesnek útjait egyengeti, de
bizony társának nem előnyére, hanem vesztére.
Mert mindeme szövetségesek sorát mint utolsó, de nem
épen mint figyelemre legkevésbbé méltó befejezi a — forradalom. Mint politikai tényező olyan az, melynek kezelésében
a német kanczellár nem csekély gyakorlottsággal bir, Francziaországban, de nálunk is már megmutatta azt. Egyelőre
ugyan még azt hiheti, hogy a forradalom neki, otthon, nem
árthat, mert ott a szigorú katonai fegyelem féken tartja azt.
De e fegyelemnek sarkpontja a katonai eskü, ennek pedig
elvallástalanitott nép közt mi jelentősége és nyomatéka
sincä; a mit pedig a nép elvallástalanitására kormányilag
tehetni, azt a porosz kormány jobb dologhoz méltó következetességgel megcselekszi ; — gyümölcseit ennek aligha44*
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nem a jelen nemzedék, talán még a mai államférfiak ia élvezendik.
Ebben is találkozik Bismarck politikája III. Napóleonéval ; csakhogy ellenkező irányban. III. Napoleon uralni
akarta a forradalmat, s azon perczben bukott, a melyben
annak uralma alá került ; — Bismarck a forradalommal szövetkezett, s azon pillanatban fog bukni, melyben az első komoly kisérletet teendi a felett uralkodni ; mert a forradalom
korunk Saturnusa, s ez talán jól is van igy.
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, nov. 30. A r e f o r m a t i o t i s z t i t ó s z e l e .
A ,Prot. E. s I. Lap1 megemlékezvén ama corruptióról, mely
a volt görög kormány tagjai közt létezett, s mely két ministert a büntető törvényszék elé bűnösökként állított, a következő kegyes megjegyzést csatolja hozzá : „az efféle aljas
visszaélések szomorúan illustrálják, hogy hova sülyedhet az
államhatalom alá került egyház, s melyet, ha olvasunk,
szinte készek volnánk VII-ik Gergelyt a simonia ellen folytatott erős harczaiért megtapsolni, ha nem tudnók, hogy ezen
harczokkal csak eben gubát cseréit a nyugoti egyház is
mindaddig, mig a reformatio tisztitó szele oda is be nem hatolt, ha nem tudnók, hogy voltak századok, a mikor a pápák épen ugy, mint most a görög ministerek, szabad vásárt
csaptak s ezrekért áruba adták a főpapi székeket".
No lássa az ember, mi mindenféle hatása van annak a
reformatio szelének, maholnap még azt is felfedezik a ,Prot.
E. s I. Lap' szerkesztőségében, hogy tulajdonképen a kath.
egyház fennállását a reformatiónak köszönheti. Igazán nem
érdektelen dolog ezt olvasni, hogy egyrészt a pápák századokon keresztül küzdöttek az állam által űzött simonia ellen,
mert tudvalevőleg nem egyedül a hallhatatlan nevü VII-ik
Gergely volt a pápák közt, ki apostoli erélylyel állt ellen e
visszaélésnek; másrészt pedig azt mondani, hogy épen a pápák voltak, kik szabad vásárt csaptak s ezrekért bocsátották áruba a főpapi székeket, mig csak a reformatio szele
nem könyörült az egyházon. Mi e két összhangzó (?) Ítéletben ugyan nagyon megnyugszunk, hanem azt mégis szeretnők, ha megfejtené nekünk collegialitási szempontból a
,Prot. E. s I. Lap\ hogy hát VII-ik Gergelyre minő ,szél'
hatott tisztitólag, hogy megkezdje a nagy harczot, melynek
később áldozata lett. Előttünk annyi világosnak tűnik fel,
hogy az is valamiféle ,reformatio' szele volt, csak afelől szeretnénk biztos felvilágosítást nyerni, váljon a 16-ik század
reformatiójának szele birt-e oly bűvös erővel, hogy VII-ik
Gergely korára is visszahatolt, ami tudvalevőleg egy pár
nappal előbb volt a 16-ik századi reformatiónál, vagy pedig
azon benső erő kifejlődésének működése volt ez, melynek
következtében az egyház önmagát szokta regenerálni, valahányszor itt-ott visszaélések csúsznak be kebelébe ; mert ez
utóbbi esetben, aminthogy tényleg ugy is van, nagyon desperált természetű lehet a 16-dik századi reformatiónak tisztitó szele.
Azonban mi távolról sem akarjuk tagadui, hogy a reformatiónak egyházunkra jó hatása is volt, mert,az tagadhatatlan, hogy általa sok csúnyaságtól megszabadultunk, mely
azután ékes virágként díszelgett a protestantismus kertjében.
De volt a reformatio szelének oly hatása is, melyet sem az

egyház, sem az emberiség meg nem köszön. Nem köszöni
meg az egyház azon magasztos szempontból, mivel milliókat erőszakosan eltántorított az üdv útjáról, nem köszöni
meg az egyház, mivel a ,reformatio széle' által vagyonának nagy részétől megfosztatott. Nem köszöni meg az emberiség, mivel általa a pauperismus óriási mértékben növekedett, kihalván a szivekből a katholicismus által táplált
áldozatkészség; de nem köszöni meg azért sem, mivel ugy
az egyházi, mind a polgári szabadságot részint megszorította, részint megsemmisítette. Izlelitőül a .reformatio tisztitó szele' hatására nézve szolgálunk egy pár idézettel.
I. Frigyes Vilmosról a következőt olvassuk Stenczelnél
Gesch. d. Preuss. Staates III. 474. „Unter ihm musste die
lutherische Geistlichkeit den Leidenskelch des königlichen
Oberbischofthums bis auf die Hefe austrinken. Der König,
selber reformirt, aber in kirchlichen, wie in weltlichen Dingen gleich allwissend und allmächtig, schrieb den Lutheranern als ihr geistliches Oberhaupt vor, welche Materien auf
den Kanzeln erwähnt, oder verschwiegen, welche Gebräuche
beim Gottesdienste geübt, oder beseitigt werden sollen".
II. Frigyes reformatori tisztitó szeléről azt jegyzi meg
Buchholcz, hogy a lakosok legnagyobb részének ugy annyira
nem volt, sem személyi, sem vagyoni, sem mozgási szabadsága, hogy a tartomány valamely nyugotindiai telepitvényhez hasonlított; —hja, kitehet róla, mikor mindezt ,a reformatio szele' ki tiszti totta. Döllinger pedig Angolországról
megjegyzi, hogy ott a polgári szabadság a kath. időszakban
emelkedett, a reformatio pedig szolgaságot, absolutismust
és az autonómia elvesztését hozta meg. Hogy a pauperismus
mily nagy lett a reformatio tisztitó szelének következtében,
azt nem szükség fejtegetni. Igazán jó lenne, ha a reformatio
szelének tisztitó természete lenne; legjobb lenne pedig, ha e
szél hatását „otthon" gyakorolná mindenekelőtt, mi — nem
szorultunk reá.
A
Róma,
1875. nov. 23. I s t e n u j j a . Egy modern
dráma lőn legombolyitva e napokban a római fenyitő törvényszék előtt, mely nerii sz. Fülöp kolostorában ülésezik. E
dráma iszonyú, hanem mivel nagyon jellemzi a liberalismust, jónak láttam közleni, melyben t. i. a szereplők mind
szemen szedett liberálisok és privilegizált hazafiak.
Ex fructibus cognoscitur arbor, vessünk egy tekintetet eme jeles férfiakra — magyarabban emez akasztófavirágokra, ugy művök gyümölcsére ; hogy belássuk, hová viszi
a liberalismus a népet.
1870-ben szept. 20-án vonult be, mint tudva van, a
porta Pián ós a „szeptember 20-ik"-ról nevezett uton a diadalmas subalpini sereg; nyomába jöttek a római emigránsok, a piemonti patentes civilizátorok, a plebiscit korteshada,
a szabadelvű hölgyek, a politikai ábrándozók és rajongó
garibaldianusok kobor lovagjai, szóval egy egész Pandoraszelencze gonosz raja.
Ezek között jött két férfiú, barátságra Castor ésr<Pollux, szabadelvüségre egyegy Prometheus. Nevök Sonzogno
és Luciani az emigráns, professiójuk a hazafiság volt, vallásuk a hitetlenség és Istenkáromlás, mesterségük a lapszerkesztés.
Alighogy az örök várost, a világ királynőjét — az
olasz félsziget fővárosává — capitalejává avanciroztatták :
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ők is azonnal e kapós czimen egy ,Capitale' czimü lapot
eresztettek szélvész szárnyára.
Szegény rongyok ! mit vétettetek ti, hogy belőletek
papirt készítsenek és a ,Capitale' lap czimén, becstelenséget,
immoralitást, istentelenséget szórjatok a szegény maszlagevő nép közé? Nem volt oly szent, melyet e lapban sárba
meg ne hurczoltak volna és az emberek e „fene gyerekek",
ez enfants terribles pikkanteriáit nyelték, mint az ostrigát ; a
kávés, a boltos, a lábbeli foltozó, a koldus is megvette egy
soldon a ,Capitale1-1.
Két éve, hogy megirtam a ,Béligió'-nak, miszerint ez
istentelen lap neki állt Jézus Krisztus imádandó személyének és 40 számban káromolta őt, mint a hogy azt Arius, Renan sem volt képes megtenni ; emiitettem, hogy a bibornokhelyettes miként jajdult fel ennyi istentelenségre, megalázódva kérvén és egy főpásztor méltóságával intvén G-higlerit,
a sajtóosztály főnökét, miszerint legalább az olasz törvények
értelmében vessen véget eme pokoli káromkodásoknak.
Emlékezhetnek t. olvasóim, mi volt az eredmény.
Ghigleri szives volt Patrizzi bibornoknak egy kis hittani
leczkét adni, miszerint a katholicismusnak nincs mit félni
egy újság czikkeitől, egyébként sajnálja, hogy nincs módjában azt letiltani ; emlékezhetnek arra is, miként fogta fel ez
ügyet Róma jobbérzelmü népe, miként az egész katholikus
Olaszhon, bogy 12 kötet nagy foliansaira sem fért a tiltakozók neve ; hogy Caucino ügyvéd vezérlete alatt az ügyvédi
kar megmutatta, miszerint kötelessége lett volna a sajtóosztály főnökének eltiltani emez istentelen káromlásokat,
hogy az olasz nép 3 hónap alatt 220,000 franknyi péterfillérrel vetett súlyt tiltakozásához.
Mindez azonban abban maradt, a ,Capitale' tovább
káromkodott, a liberálisok nevettek, a kishitűek kételkedtek ; gondolván csupán hiábavaló frasis volt, amit a bibornok-helyettes levelében lemennydörgött, miszerint Isten, a
királyok királya fog ez ügy felett Ítéletet tartani.
Lefolyt két év, Isten ítélete késett. Az Ur hosszan várakozó, egyszerre azonban megzendül az ív húrja és talál a
nyil — Isten, egy török közmondás szerint sokáig czéloz, de
aztán jól talál.
A , Capitale' szerkosztője tudatja szülei halálát, majd
ez év februarius havában, (épen két évre) a ,Capitale' lap
hirdeti szerkesztőjének orgyilok által való kivégeztetését.
Roppant nép gyűlt a szerencsétlen meggyilkolt temetésére, kiből erővel martyrt, mely név most nagy divatba
jött, akartak faragni ; beszédek, zászlók és más tüntetések
mind oda czéloztak, hogy belőle, ha nem a rajongás áldozatját, legalább is egy politikai martyrt csináljanak. Elmúlt
ez is, mint ahogy minden árviz lezajlik.
Ámde mi sül ki a dologból, (— hogy rövidre húzzam
levelem vitorláját —) tudják-e t. olvasóim, ki volt a Sonzogno gyilkosa? Nem más, mint az ő legliberalisabb barátja,
Luciani, kit ép most Ítéltek el czinkostársaival, kiknek hálóját és orgyilkát ő vezette, élethosszigtartó nehéz fogságra.
Hogyan ? egyszerűen ugy, hogy Sonzognónak szép
neje volt, mert hát bol, melyik bűntényben hiányzik Éva?
és Luciani az ily dologban liberális lelkiismeretű volt, és a
többi magától következik.
A férj boszut esküdött a házibarát ellen, és azt meg is

valósitotta,midőn Lucianit.mint képviselőjelöltet Róma V. választókerületében épen a Kapitale' czikkei által buktatta meg.
Ennek sem kellett több, mint ambitiójának, ez uj liberális istenségnek — megsértése, és 6000 franknyi Ígérettel,
melyből csak 1000 adott, meg 13 törszurással eltette láb alól
a hű barátot.
Messze vezetne leirnom a per folyamából, mely Rómát
a lázas kiváncsiságig érdekelte, mily szép liberális stiklik
kerültek napfényre, hogy e nemes honfiak, miként törték fel
Florenczben, Turinban a házakat, hogy mint hamisították
meg a politikai szavazatokat, hogy mennyire compromitálták a ,két világ hősének' és a többi közönséges hősnek neveit sat. sat.
Mindezek olvastára megbotránkoztak még maguk a
liberálisok is, az ,Opinione' sat. lap jajgat, hogy ennyire sülyedt a társadalom. íme ez az önök érdeme.
És a katholikus Róma ezek láttára mit csinál? Azt
mondja: ez az Isten ujja! Isten maga Ítélte meg ügyét: J u dica me Domine de gente non sancta ab homine iniquo et
doloso erue me !
És hogy Isten Ítélete még világosabb legyen, ime Sonzognónak 8 éves fiacskája is most balt meg, és a ,Capitale'
az özvegy tulajdonába ment át, melyet azonban írói elhagytak, hogy egy ,Gazetta délia Capitale' lapot szerkeszszenek,
persze ez sem lesz jobb, mint a kimúlt ,Capitale' ; de majd
ítél Isten ezután is saját ügye felett. — íme ez a vége az
Istenkáromlásnak. És nálunk? . . . borzad az ember, ha ama
sok formális káromlásra gondol.
íme egy ellenséggel ismét több van megalázva, és ez
igy fog menni az utolsóig. Az egyház nem fog soha elesni,
et portae inferi non praevalebunt, hanem igenis a Jézus ellenségei összetöretnek. Super quem lapis ille ceciderit, comminuet eum. Ellenében hiába a Krupp-ágyuk, hiába a fejedelmi összejövetel.
A pápa, azon közben, újra bizalomra intette a hívőket,
a vendée-i és provencei zarándokokhoz tartott beszédében.
Valamint — úgymond — a Jericho bevételénél az első, második s a többi körmenet eredménytelennek, a jerichobeliek
előtt pedig nevetségesnek látszott ; de végre az utolsó körmenetre összeomlott a bűnök városa és győzött Isten népe ;
ugy ma is csak kitartás kell és az egyház Krisztusban győzni
fog. Christus vincit !
B.
Bécs, nov. 27. R a u s c h e r b i b o r n o k é r s e k h a l á l a . Váratlanul nagy veszteség ért bennünket, olyfváratlanul, hogy még alig érzek magamban elég készültséget,
ama nagy főpaphoz méltó necrologot írni, kinek ravatalánál
a bécsi megye papsága- s híveivel együtt szomorkodva
állunk. Amely aggodalmaknak a ,Beligio' 42. számában kifejezést adott; azok azóta, fájdalom, beteljesültek ; lassan, de
fokozatossn hanyatlott ereje, oly betegségnek romboló hatása alatt, mely ily magas korban gyakran halálossá szokott válni, és ebbeli jellegét, fájdalom, e nagy halottan ismét
érvényesité, ki, példás türelemmel elviselt, körülbelülikét
heti betegség után mult hó 24-én, délutáni 3 órakor, élte 79.
évében az Urban elhunyt, miután már napok előtt, midőn
baja komoly fordulatot venni kezdett, a végszentségekkel
elláttatott volna.
A boldogultat méltán sirathatjuk. Az egyház : benne

• 3 5 0

hü fiát, nagytudományu, tisztajellemü főpapot ; a felséges
uralkodóház rendithetlen hüségü alattvalót, a bécsi érseki
megye papsága és hivei fényes nevü, hódolva tisztelt főpásztort, a szegények s ügyefogyottak atyai szivü, kifogyhatlan
bőkezű jóltevőt, a tudomány és művészet fenkelt lelkületű
pártfogót vesztettek, nem csuda tehát, ha a részvét, a fájdalom mély és általános. De ezért emléko is áldott maradancl és hervadhatlan a bécsi megyében, s talán messze
annak határain kivül is, sokára. Ha sokoldalú irodalmi működése valaha feledékenységbe mehetne, melynek minden
egyes czikke egyegy fényes bizonyítéka azon tiszta éleslátásnak, mély tudománynak, őszinte hazafiúi érzületnek s
igazi katholikus meggyőződésnek, mely a boldogultat jellemzé ; — ha régen a sir hantjai fedik azokat, kiktől, mig
élt, igazán fejedelmi, mondjuk : igazán keresztény jótékonysága által a nyomort és az ínséget távol tartotta ; — hirdetni fogják dicsőségét a kövek, azon nagyszerű templomoknak hoszu sora, melyekkel az ő bőkezűsége diszité fel
Bécs városát, s még ezeknél hangosabban ama nagyszerű
mü, melynek ő lelke volt, melyet a császár s apostoli király
ő felségének vallásossága s bölcsesége létesitett, hogy országaiban a katholikus egyház százados rabszolgaságból felszabadittassék : a Goncorclatum megkötése.
Ha valakiről, róla mondhatjuk : Posuit sibi monumentum, aere perennius !
Lovag Rauscher Othmar József, szül. Bécsben, 1797-i
okt. 6-án. Atya Rauscher Ferencz, cs. kir. helytartósági
tanácsos, hoszu s példás hűséggel tett szolgálatai miatt
1808-ban nemesi, 1828-ban pedig lovagi rangra emeltetett.
Atyja által a hivatalnoki pályára szánva, Othmár József a
bölcsészeti s jogi tanfolyamot végzé, szülővárosának egyetemén, csakhamar azonban, mély s éles esze ez irányban
kielégítést nem lelvén, a papi pályára lépett ; de azért későbbi irataiban a gyakorlott bölcsészt s jogászt soha sem
tagadta el, s ez az, mi azoknak ama ragyogó sokoldalúságot
kölcsönzé, melyet barát s ellenség egyarányt csudál rajtok.
1823-i aug. 27-én pappá szenteltetve, két évig mint
káplán működött Hütteldorf ban, Bécs mellett; innen Salzburgba távozott, hol az ottani érseki lyceumon, mint az egyházi jog és történelem tanára a jelenlegi prágai bibornokérsekot, Schwarzenberg herczeget is számitá tanítványai
közé. Innen 1832-ban a bécsi keleti akadémiának igazgatójává neveztetett, mely hivatalt 17 esztendeig viselt, a későbbi években azon magas kitüntetésben is részesülvén, hogy
most uralkodó felséges Urunk, akkori Ferencz József főherczeg mellé mint a bölcsészeti tantárgyak tanára meghivassék.
1849-i január 29-én seckaui herczegpüspökké neveztetvén, april 22-én tartá ünnepélyes bevonulását Gráczba.
Nehéz idők voltak, melyekben megyéje vezetését, mint Zängerle utódja átvette. A forradalmi áradat súlyos sebeket
ütött az egyházon, s a legnagyobb eszélyre s erélyre vala
szükség, hogy a teljes chaost kikerülni lehessen. Szerencse,
hogy az uj hgpüspökben mind a két tulajdon teljes mérvben megvolt. Még ugyanazon évben gyülekeztek az osztrákbirodalmi főpapok Bécsbe, hol aztán azon messzeható tárgyalások indíttattak meg, melyeknek kimenetele s eredménye a concordatum lett. Rauscher hgpüspök azon bizottságba választatott, melynek feladata volt, a kormánynyali

tárgyalásokat a többi főpapoknak eltávozása után is folytatni, s mig ekként egyrészt Bécsben ezen ügyek körül fáradozott, addig másrészt saját megyéjét sem hanyagolta el,
hanem egész erővel s a legjobb eredménynyel azon volt, hogy
ott is, a hitélet s fegyelem terén a forradalom ütötte sebeket begyógyitsa.
Igy elérkezett az 1853-i év, melynek márcziushava
26-án, Milde érseknek halála után, a bécsi érseki székre hivatott meg, mig a concordatum körüli tárgyalások időközben
oly kedvező eredményre vezettek volt, hogy az uj érsek már
1855-i oktoberhóban Rómába mehetett, azoknak végleges
befejezésére, mi aztán 1855-i augusztushó 18-án, a kétoldalú szerződésnek mindkétrészrőli aláirása által meg is történt. Ugyanez évi deczember 17-én bibornokká neveztetett
ki — titulo S. Mariae de Victoria, mely czimre legújabban
itt Bécsben is templomot építtetett, 1856-i jan. 2-án pedig ő
felsége kezéből vevé az itteni udvari kápolnában a bíbornoki bii-etumot.
Ugyanez évben, 1856-ban, az osztrákbirodalmi püspökök meg egyszer gyülekeztek össze itt a bibornok elnöklete alatt, hogy a concordatumnak gyakorlati kivitele körül
tanácskozzanak. A megerősített birodalmi tanácsnak létesítése alkalmával a bibornok élethosziglani, rendkívüli tagjává
neveztetett, az u. n. februári alkotmány hozatalakor pedig
az osztrák urak házába hivatott meg. Feledhetlen előttünk
azon fényes ékesszólás, melylyel a boldogult e diszes helyen
nem egyszer a kath. egyház jogainak védelmére kelt.
Époly feledhetlenek lesznek a bécsmegyei papság előtt
azon megható,intő s oktató szónoklatok, melyeket a papi exercitiumok alkalmával, és a hívek előtt azon fényes pásztori
levelek, melyeket esztendőnkint több alkalommal hozzájok
intézni szokott. Hogy számos alkalmi szónoklatait ne is omlitsem ; mondhatom, hogy Rauscher bibornoknak minden
egyes nyilatkozványa, melyek kettős kiadásban közrebocsátva nagy terjedelmű s nagybecsű munkát képeznek —
egyegy gyöngye a tudománynak, s együtt véve kiaknázhatván kicsbánya a hittudós, a bölcsész s az államférfi számára,
alakilag a anyagilag kitűnőek.
Egy rövid tudósítás szük köre nem enged többet mondanom e nagy halottról. Halála, mint élete, méltó volt a
nagy, az igazi főpaphoz — requiescatin pace.
Berlin.
P r o t e s t á n s l a m e n t a t i ó k ; a cent r u m és a s z a b a d k ő m ű v e s e k . Midőn ma a protestáns körökből egyre sűrűbben hallatszó panaszokat említjük,
nem minden rokonszenv nélkül, sőt mondhatjuk : őszinte
sajnálatunk kifejezése mellet teszszük azt ; mert e panaszok
oly oldalról származnak, mely sokkal közelebb áll hozzánk,
mint mindaz, mi manap az u. n. protestáns egyházban a vezérszerepet viszi s viheti annak daczára, vagyis inkább
azért, mert a lehető legüresebb, legszellemtelenebb, leghaszontalanabb nihilismusnak hódol. E panaszok ugyanis az
orthodox-protestans táborból származnak, s abban központosulnak, hogy az állam a polgári házassággal csak a protestáns egyházat tette tönkre. Az ,Evang. Gemeindéblatt',
mely különben eléggé kormányhű, egyenesen kijelenti: „A
diasporában az állam, az ő nagy garral hirdetett uj törvényeivel épen csak a katholicismust segítette lábra, mely azóta oly öntudattal is lép fel, mint soha azelőtt; még csak
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egy kell, hogy a protestáns egyház végképen tönkre tétessék : a hitfelekezetnélküli iskola, s erre az előkészületek már
közel a befejezésig haladtak"
Szomoru vallomások, melyek annál nagyobb sulylyal
nyomhatják az illetők kedélyét, mivelhogy in camera conscientiae nem tagadhatják, hogy a maga idején eléggé rövidlátásúak, eléggé oktalanok voltak, a katholicismus elleni
vakgyülöletböl anna kelőmozditása körül fáradozni, mi most,
kétélű kard gyanánt, saját magok ellen fordul. Ily körülmények közt keveset lenditend a bajon azon irodalmi szövetség, melyet a protestáns egyházi lapok egymás közt létesiteni szándékoznak oly czélból, hogy az egyházias irányú
sajtónak érdekei anyagi s szellemi támogatás által előmozdittassanak. A protestáns egyházi lapok egyszerűen nem olvastatnak ; üresek azok, változatosság nélküliek, hiányzik
bennök az élénkség, ellenben tul-kenetteljesek ; doctrinairek,
szóval — unalmasak ; ugy hogy mi hatást sem tehetnek oly
népre, mely évtizedek óta a ,tudomány' nevében elvallástalanittatott. A néhány pietisticus pastornak kisszerű erőlködései mit sem használnak, s amaz egypár gazdag földbirtokos, kik legújabban protestáns hittanulóknak stipendiumokat adni szoktak, sem fogják a mindinkább érezhetőbbé
váló lelkészhiányt elodázni, mikor másrészt már régen ,ordinált' papok minden kitelhetőt követnek el, hogy kenyeröket más pályán keressék, kiválólag a gymnasialis tanitás terén, jeléül, hogy az .egyház' jövője iránt mindnyájan
kétségbe estek.
Minden józanul gondolkodó fő legott kezdetben belátta azt, hogy a ,culturkampf' leginkább a protestáns egyház kárára lesz, csak azok nom látták be, kiket leginkábh
érdekolt volna.
A centrumpárt berlini népegylete m. hó végén közgyűlést tartott, melyben okadatolt feliratnak a birodalmi tanácshoz való benyújtása határoztatott el, azon kérelemmel: méltóztassék végre valahára a szabadkőművességet is a rendes
egyleti törvény alá helyezni. A felirat azon, több .liberális'
lap által hozott hirből indulván ki, miszerint a katholikus
körmenetek s búcsújárások legközelebb egészen el fognak
tiltatni, a szabadkőművesség irodalma alapján kimutatja,
miszerint e társulat politikai ezélokal tűzött ki magának, s
ennélfogva azt kéri, hogy a helyett, hogy folytonosan uj meg
uj kivételes törvények hozatnak a katholikus egyház ellen ;
most egyszer a már fenálló törvények vétessenek alkalmazásba oly társulat ellen, melynek a közügyre nézve veszélyes voltáról minden józanul gondolkodó régen megvan győződve. E feliratnak legalább az az érdeme lesz, hogy bizonyos
dolgokat fog nyilvánosan szóba hozni, melyek különben talán
soha sem említtetnének meg; nagy hasznot azonban még sem
Ígérünk magunknak tőle, mert az egész utóvégre mégis C3ak
appellatio de eo ad eundem.
Missiói tudósítások.
Kalászok a missiók mezején.
(Folyt.) 36. Azok a sötétség fiai, a jezsuiták, ugyan hogy
adhatják azok olyasmire fejőket, hogy midőn egyrészt azt
az elmebutitó kath. katekizmust oly példás buzgósággal
magyarázzák a népeknek, másrészt ellenben annyira a világosság terjesztését tűzzék ki czélul, hogy Kiangnanban,
Sangaitól nem messze, Z'kavei községben chinai nyelven
működő nyomdát, sőt egy ineteorologicus és magneticus ob-

servatoriumot is felállítsanak és saját embereik által kormányozzanak ! De még emberük is van, a ki három negyedéven át folytonosan jár kel a missio területén és a szomszédos
tartományokban csak azon czélból, hogy különbféle madarakat, halakat, növényeket s több efféléket gyűjtsön, melyeket
aztán negyedéven át tanulmányoz, osztályoz s igy lassankint
berendez egy muzeumot ; igen, — s ezen muzeumban egykor, ha majd a természetvizsgálók nagygyűlésüket fogják
abban tartani, nagy pathossal fogják a tudós urak elszavalni, hogy a kath. egyház ellensége a természettudományoknak, s hogy különösen a jezsuiták irgalmatlanul anathemát mondanak mindenkire, a ki a természettudományt
csak szóba hozni is merészkedik.
37. F. é. jul. 2. a bombayi diaconissák főnöknője a kath.
egyház kebelébe tért vissza s felvevén a bérmálás szentségét a sz. keresztről nevezett nénikék zárdájába lépett. — A
kik a kath. egyházat odahagyják, nem igy cselekesznek !
38. Görögország megszűnt lenni missio-terület, A hellének királyának nyilt kívánságára szentséges atyánk viszszaállitá itt is a kath. hierarchiát. Marango, eleddig tinimiconi pk. és görögországi apostoli delegatus ur lőn athéni érsekké. A görög száraz földön ekkoráig csak öt katholikus
hitközség létezik: t. i. Athenben, Pireu3- és Aroctiban, továbbá Patras- és Naupliában. Athennek két temploma van :
az egyik sz. Dénes az areopagita, a másik Nagyboldogaszszony tiszteletére felszentelve. Az elsőt, a székesegyházat
1851-ben kezdé épiteni Blancis syrai pk. apost. delegatus ur,
felszenteltetett 1865-ben. A sz. Józsefről nevezett nénék
1856-óta egy bel- és kültanodában tanitauak és egy árvaházat gondoznak. A házi betegeket is látogatják és ápolják.
Egy fiu-iskola is van Athenben. A katholikusok száma
2,000-en felül van. Pireusban a sz. Józsefről nevezett nénikék szintén tanitanak és a betegeket ápolják. A fiuk számára nem rég nyittatott tanoda. A sz. Pálról nevezett kath.
plébánia hiveinek száma 200-ra megy. — Aroctiban, nem
messze a fővárostól, katholikus bajorok képezik a kisded hitközséget. — Patrasban 600 kath. van, kik többnyire Nápolyból származtak ide. Temploma sz. András tiszteletére
van szentelve. — Nanpliában kevés a katholikus. Az athéni
főegyházmegye hiveinek összes száma 5.500.
39. Zanoli Kelet-Hupé (Chinában) ap. vicariusa meglátogatván f. é. aprilhó folytán hiveinek egy részét május
12-kén következőleg ír : „April 12-én indultam el székhelyemről, Hankénból s harmadnap az ucsaghieni kerületbe
értem. Itt két földmives hirdeté először az evangéliumot, kik
a lázadók elől menekültek ide, Visszatérvén aztán 1865-ben
családjuk körébe, rokonaikat is rábirták a keresztény hit
elfogadására. 1870-ig alig busz keresztény találkozott e kerületben ; ekkor azonban üldözés ütvén ki, a hivők száma
szaporodni kezdett. Ma közel 100 neophytus és 200 catechumenus találtatik itt, kik mind igen tanulékonyak és jámbor
életűek. Kápolnára és állandó hittéritőre volna szükségük.
April 15-én a himkuecseni kerületbe értem, hol tavai a missionárius számára házat vettünk, mely egyúttal kápolnául
is szolgál. E kerületben 150 hivönk van. Himkuecsenban él
egy buzgó neophytus, ki évenkint 100 haldokló gyermeket
is megszokott keresztelni. Több felnőttet is megtérített már.
A hoang-meghieni ker. község 450 hívőből és legalább ugyan-
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annyi catechumenusból áll. Az alpraefectus ellenséges indulattal viseltetik ugyan a keresztények iránt ; de azért ezek
igen buzgón szolgálnak az Urnák. Itt bérmáltam is. April
24-én a kuangkihieni kerületben voltam, hol 200-on felül
vannak keresztények. April 27-én a kicseni kerületet látogatám, hol 4 év előtt egy pagoda jutott birtokunkba, melyben valaha 500 bonz űzte a bálványozást. Itt 100 hivönk
van; egy 85 éves aggastyán messze földről most jöve hozzám, hogy lásson és kérje a keresztséget. — Ismét a kuangkihieni kerületbe jutván, itt egy faluba értem, melyben 70
keresztényt találtam együtt. Aki először kereszténynyé lön,
felette sokat szenvedett családjától. Atyja, mint afféle dühös
pogány, ütötte, verte több évig, s az apa ugyan most is pogány még; do a család többi tagja mind buzgó keresztény,
s az apa is szivosen látja házáuál a hittéritöt. Itt a törvényszéki birók közöl is megtértek többen. A többi közt a jiinnani tartomány katonai nagy mandarin atyja is kereszténynyé lön. — Mind közelebb jutván székhelyemhez egy egészen keresztény falucskában háltam meg. Ezeket különös
módon látogatá meg az Úristen mindjárt megtérésük után.
A férfiak t. i. mind elhaltak s csak az özvegy anyák maradtak meg apró gyermekeikkel. A férfiak nagyon buzgó
katholikusok voltak ; a nők ellenben vagy közönyösek maradtak, vagy ellenségei voltak a ker. hitnek. Férjeik boldog
kimúlása azonban annyira meglágyította szivöket, hogy most
egytől egyig mind a legjámborabb keresztények. Május 3-án
végre útnak indultam hazafelé s a gőzhajó ismét Hankéuba
szállított vissza. Csak pénzt, csak pénzt a hittéritöknek !
(Folyt, köv.)

VEGYESEK.
= Ftdő Bonnaz Sándor, csanádi püspök ur ő mlga az
orsovai római kath. hitközségnek egy uj nagy harangnak
beszerzésére 200 ft. adományozni kegyeskedett.
— Mint halljuk, ftdödr. Dulánszky Nándor ur, székesfehérvári püspök ő mlgának felszentelése folyó hó 8-kán
Esztergomban, instállatiója pedig Fehérvárit f. hó 14-én menend végbe.
— A Szent-István-Társulat, mint hirdetve volt, nov.
25-én tartotta, ftdő dr. Szabó Imre, szombathelyi püspök ur
ö mlga, s gróf Cziráky János ö exja elnöklete alatt ezidei
közgyűlését.
— Római levelezőnk tudósítása szerint dr. Dankó József praelatus ur ő mlga, kinek egészsége örvendetes módon
javulni látszik, e hó elején Cataniába teszi át tartózkodási
helyét, Sicilia szigetére, hol körülbelül három hónapig maradni szándékozik.
Ugyanez arról is értesit, hogy jelenleg 6 magyar papnevendek van Rómában ; 3 esztergommegyei, 1 kalocsai, 1
erdélyi s 1 váczi ; kik mindnyájan igen jól érzik magukat.
Ha továbbá t. barátunk hozzáteszi: „ . . . miért vagyunk mi,
— a magyar nemzet — oly mostohán itt Rómában, sem hospitiumunk, sem templomunk, semmink, senkink, pedig Rómából
került ki Pázmán, Káldi, Faludi, az Eszterháziak sat
és, ha valaha, most kellene szorosan Rómához ragaszkodnunk ; nem csak a vallási, de a politikai elvek miatt is, mert
nekünk is csak a történelmi jog, a legitimitásban van létalapunk"
ugy erre azt mondjuk, hogy ez mind igen igaz,
hanem azért manap csak örüljünk, hogy még igy vagyunk.
— A bold, bécsi bibornok-érseknek végrendelete nov.
25-én nyittatott meg; tartaimát legnagyobb részt egyházi s
egyéb kegyeletes czélokra tett legatumok képezik. 0 emja
csekély magánvagyont hagyott, miután az utóbbi években
200000 ftnál többet templomok épitésére fordított, melyeknek mindegyike a müépitészetnek egyik remeke; ezenkívül
évenkint tetemes összegekkel segélyezé a bécsi szegényeket.

A bold, főpapnak temetése nov. 27-én ment végbe, ö felsége
a Császár s ap. Királynak személyes jelenléte mellett, hogy
az ennélfogva a lehető legfényesebb jellemet öltötte, az magától érthető. A szertartást a bécsi ap. nuntius, Jacobini érsek ő exja végezte.
— Egyik nagyszabású eszköz a ,culturkampf'-ban az
is, hogy a sziléziai tartományi iskolatanács legújabban a
kath. gymnasiumok hittanárainak megtiltotta a vasárnapi
isteni tisztelet után a szokásos imát a boroszlói hgpüspökért elmondani. Ugy látszik az érdemes iskolatanács fél ezen
imának hatásától. — Ugyancsak Boroszlóban a székesegyháznak összes alapitványai foglaltattak le, mi által a papneveldei alap (90,000 tallérig) a tanulók convictusa s a gyermekseminarium tetemesen megkárosittatnak, illetőleg tönkre
tétetnek.
— Az egyházi vagyon kezelését .szabályozó' törvény,
melyet Minghetti a már aztán tökéletesen boldog Italia unitának igért, az ,Opinions szerint körülbelül a következő elveket fogná érvényesíteni: 1) azon püspöki székek, melyeknekjövedékei 60,000 lirát s többet tesznek, 31,000 lirára reducáltatnak; 2) egyegy püspöki szék jövedelmének minimuma, a 30 percentnyi adó levonása után, 6000 lira ; 3) egyegy
plébánia jövedelmének minimuma, szintén a 30%-nyi állami
adó levonása után 800 lira ; 4) az ennél jobban jövedelmező
javadalmak alábbszállitásából nyert összegek a csekélyebb
jövedelműeknek gyarapítására fordíttatnak.
Elhiszszük, hogy a kormány ezt megteszi; mert ez a
rablásnak egy neme, mi azonban ugyané törvénynek második részét illeti, azt, melyről Minghetti szintén megemlékezett, hogy az „a világiak jogait állitandja helyre, a hierarchiával szemben ;" — abból aligha lesz valami; mert a kormány maga legjobban fél tőle; jól tudva, hogy a netaláni
egyháztanácsi választások jelenleg Olaszhonban ugyanazon
eredményre vezetnének, mint Németországban, azaz az egyház javára ütnének ki. Ily értelemben mondá nem rég egy
kormánypárti képviselő választói előtt: „A kormány jelenleg bölcsebb mint a nemzet; ha tehát a kormánytól elvennök az Exequaturt és a Placetumot, s azt a népre ruháznók
át, akkor ez nem haladás lenne, hanem reactio". A nép tehát eszerint még nem eléggé romlott, hogy a liberalismus
végső szándéklatait leleplezhesse ; ez oly érdekes vallomás,
melyet máshol is érdemes lenne, figyelembe venni.
— Miután a berni kormány nincs többé azon helyzetben, hogy alkotmányellenes határozatait a juravidéki kath.
papok ellen fentartsa, ezek most visszatérhetnek ; de minthogy az időközben gyártott törvények a papi nyilvános
működést lehetlenné tették, elhatározták, hogy egyes mesterségek üzése által kenyeröket keresve, e mellett magánistenitiszteletet akarnak az egyes községekben berendezni;
ezek tehát már benne volnának a katakombák korszakában !
— Graudenzben, porosz Sziléziában az ottani kerületi
biró, dr. Kollmann s egy ugyanottani szerkesztő a kath. egyház intézményeinek ócsárlása miatt perbe fogattak, és pedig
mirabile dictu : az államügyész által. Kollmann ugyanis a
,Graudenzer Geselliger' czimü lapban a szerzetesi intézményt
„nevetséges bolondság"-nak nevezte. Az első- s másodfokú
biróság az államügyésznek e miatt megindított keresetét elutasította, alkalmasint — mi a jelenlegi porosz birák függetlenségét s részrehajlatlanságát gyönyörűen jellemzi — ugy
Ítélvén, hogy amit ,az állam' üldöz, azt a biró nem veheti
pártfogásába. De az államügyész a fötörvényszékhez folyamodott, s ez megsemmisítve az alsóbb fokoknak elutasító
határozatát, elrendelte, hogy a kereset a két nevezett egyén
ellen megindittassék ; mert a szerzetesi intézmény a kath. egyház kiegészítő részeihez tartozván, a törvény védelme alatt
áll. Ez a per érdekes lehet.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Havi szemle.
(Vége.)

Bármi v a g y b á r k i lett legyen oka, h o g y ma
úgyszólván az egész világ kevés kivétellel, n y i l t a n
v a g y titkon h á b o r ú t visel a katholikus egyház ellen, t a g a d h a t a t l a n , h o g y e h á b o r ú semmi egyéb,
m i n t k o r u n k , az államban személyesített közművelődési törekvéseinek a kereszténység — más szóval :
a modern c u l t u r á n a k a keresztény cultura elleni
harcza, mely ennélfogva, a végletekig vive, sokkal mélyebb sebeket ejtend az emberi nemen, mint
a minőket a n n a k inditói t a l á n szándékoztak, nem
tudva, h o g y a világon csak egy államképző s a
t á r s a d a l m a t fentartani képes eszme s tényező létezik : a katholicismus, — s a ki azt megtámadja,
gyilkos fegyvert r á n t a társadalom ellen ; mert a
katholicismussal száz meg száz eszme áll és bukik,
melyek nélkül rendezett, civilizált lét nem is képzelhető.

katholikus érdekekkel való solidaritását. Az u l t r a montanismus győzelme a protestantismus kebelében legott az orthodox törekvéseknek győzelmét
vonná maga u t á n ; mig ellenben az á l l a m n a k diadala a katholicismus felett ama p a r á n y i ellenségecskéket csak u g y elfújná, mint el szoktuk f ú j n i a port
valamely ócska k ö n y v felületéről. Sokan i r n a k és
beszélnek a szemünk előtt legzajló k u l t u r h a r c z r ó l ,
de igen kevesen t u d j á k , h o g y az voltaképen a kereszténységnek legkétségbeesettebbküzdelme; az utolsó,
mielőtt a történelem színpadáról lelépne, melynek
ellenében n a g y v í v m á n y a i t élethaláltusában megvédeni, a divatos c u l t u r á n a k főfeladata".
Remek szavak ezek — ismételjük : szerző szemp o n t j á b ó l ; remekek, mert a világmozgató válságn a k valódi jellemét classicus hűséggel vázolják. Azon
kevesek közt, k i k a ,kulturharcz' valódi természetes
igazi végczéljai iránt tisztában vannak, b i z o n y á r a
nem keresendők azon fejedelmek, kik á l l a m a i k b a n e
harczot tűrik, mert az összletnek jólléte az egyénnek jóllétével összefügg, s mert rendezett társadalmi
lét csak addig képzelhető, mig a társadalom keresztény alapokon áll.

Szokott erélyes modorában, de a maga szemp o n t j á b ó l helyesen fejezi ezt ki a „Philosophie des
Unbewusstenu szerzője, egyik u j a b b m u n k á j á b a n ,
A keresztény eszme — mondja H a r t m a n n —
melynek czime: „Die Selbstauflösmg des Christen- bevégezte történelmi p á l y á j á t s most a történelem
thumsmidőn
m o n d j a : „Ezen harcznak voltaké- színpadáról lelépni k é s z ü l . . . . S Strauss Dávid e
peni s legmélyebb értelme az, váljon k o r u n k embe- kérdésre: ,Keresztények v a g y u n k - e még?', tétova
riségének ö n t u d a t á b a n a földön tuli, v a g y a földön nélkül igy felel, h o g y : Nem !... Ketten, mint a k o r inneni, a mennyei v a g y a világi, az örökkévaló v a g y szellem' leghaladottabb s legkövetkezetesebb á r n y a a p r o f á n gondolat, a kereszténység v a g y a közmű- l a t á n a k képviselői, ellenkező szempontokból indulva
velődés (— m á r a mit szerző a n n a k nevez —)bir-e ki, azonos negatív eredményre j u t n a k . Szerintök napn a g y o b b nyomatékkal. Mennyi keresztény érzü- j a i n k b a n u g y a n a z o n végfeloszlási müvelet foly le
let v a n még a protestantismusban, a r r a nézve az szemeink előtt, c s a k h o g y megfőrditott i r á n y b a n ,
szolgálhat n e k ü n k u j j m u t a t á s u l : m e n n y i ellen- melynek a világ a kereszténységnek első h á r o m
szenvre s ellenzésre talál e harcz a különféle pro- századában szemtanuja volt. Akkor ez a kereszténytestáns felekezetek közt, s mennyire hirdetik ott az ség volt az, mely mint egy u j c u l t u r á n a k tényezője
általános keresztény érdekeknek a különleges, s h o r d n o k a az elavult p o g á n y , római-görög világ45
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nézlet ellen harczra kelt; — ma a keresztény eszmén van a sor, hogy ismét egy uj, u j alapokon
nyugvó közművelődési eszme előtt hátrálva bukjék,
semmisüljön meg. Akkor az állam hatalma a megtámadottat támogatta, ma a támadók részén áll ;
akkor, mint most, a kereszténységnek, az egyháznak nem csak a fellázadt szellemek, hanem az
anyagi hatalom ellen is kellett küzdenie, kivévén
talán Nagy Konstatin korát, melyben már kétségbevönhatlan diadalában az állami hatalom is osztozkodni sietett.
Ma is tehát az államhatalomnak ellenséges magatartása egyik jelzője a kornak. A többiben pedig a
keresztény és nem-keresztény világnézlet közti harcz
nem uj dolog, hanem egyike azon vörös fonalaknak, melyek a világtörténelmen végig húzódnak.
Mindig léteztek többé kevésbbé ügyesen részletezve oly bölcsészeti rendszerek, melyek ellenségesen szemben állottak a kereszténységgel, sőt
mondhatni, hogy egészen uj, egészen eredeti rendszer e téren már nem is keletkezhetik. A tfermészettudományi buvárlatnak a szentirás állításai elleni harcza Copernicus és Newton óta foly anélkül,
hogy a kereszténységet mindeddig sikerült volna,
s bizvást mondhatjuk : anélkül, hogy azt valaha sikerülend aláásnia. Egyáltalában, tudjuk a történelemből, hogy a tudomány tudománynyal, vagy a
.tudás' a hittel szembesítve, még soha sem hozták
mozgásba a világot; de igenis, ha hit állott szemben hittel, s ha az egyik, vagy mind a kettő a politikai hatalomra támaszkodhatott, akkor keletkeztek ama borzasztó megrázkódtatások, melyek mint
vallási üldözések, vagy mint vallási háborúk a történelem nem egy lapját véresre festék.
Ma ismét egy oly megrázkódtatásnak, egy ily
üldözésnek vagyunk szemtanúi. A keresztényellenes elem világszerte magához hódította, szolgálatába ejtette az irányadó köröket s ezekkel a kormányhatalmat, s most azon van, hogy ezeknek
segítségével képzelt,tudományát' hit g y a n á n t azokra
is ráerőszakolja, kik más meggyőződésen vannak.
A legújabb világbirodalomnak majordomusa esze s
hatalma egész súlyát veti latba ezen kereszténységellenes törekvés mellett. Itt már most nem a tudomány áll szemben a hittel, hanem a negativ hit
a positivvel, a tagadás az állítással. Mert azon eszmék, melyek a mai, divatos, uj-pogány culturának
alapjául szolgálnak, szintolyanok, hogy a nagy tömeg azokat eszével soha fel nem éri, csak utánmondja s vakon elhiszi; mert ez vagy az, egyik

vagy másik mesterségesen ,nagy'-gyá felfujt ,tudós' vagy épenséggel, mert ,az állam' hirdeti. A különbség tehát csak az, hogy itt az emberi tekintélyben való hit az egyház tekintélyére támaszkodónak helyébe lép, Isten igéje helyébe az emberi ige, a
valláserkölcsös oktatás helyébe a — hitfelekezetnélküli iskola. Ez az a különös ,fejlődés', melyen a
mai világ keresztül megy. Az első lépés erre az államnak hitfelekezetnélkülivé nyilatkozása; — a
többi aztán csak ennek természetes következménye,
midőn az ,állam' megtiltja az egyénnek ehhez vagy
ahhoz a felekezethez tartozni, melyről állítja, hogy
tanai az ő érdekeivel ellentétben állanak; vagy, a
mi ugyanaz : midőn megtiltja, hogy területén ez
vagy ama confessio nyilvánosan gyakoroltassák.
Ez nem képzelt állapot; Svajczban már ott vann a k : a katholicismusnak nyilvános gyakorlata közvetlenül s közvetve meg van tiltva ; a, porosz katholikusokat pedig még csak egy igen kis lépés választja el ezen állapottól, melyet a törvényhozás
alighanem legközelebb megteend.
Hasonlítsuk immár össze röviden a kereszténység alapeszméit azokkal, melyeket a jelenkor culturája,s ennek főképviselője,a mindenható állam hirdet.
A keresztény hit azt tanitja, liogy van egy, a
világtól különböző Isten, ki mindenható a k a r a t j á nak egy ténykedése által a mindenséget semmiből
teremté, s az embert, mint a teremtés koronáját saját hasonlatosságára. Midőn ez elbukott, az idők
teljében maga az Isten Fia emberré lett, hogy a
szükségessé vált véghetetlen elégtételt szolgáltassa,
és az emberrel megismertesse ama legmagasztosabb
törvényt, mely szerint örökké üdvözülhessen, mely
czélra Szentlelke adományaival bőven elárasztva
őt, a számára szükséges kegyelemkincseket egy k ü lönösen e czélból alapitott üdvintézetben letéteményezé, egészen a világ végéig. E kincseket az ember saját hasznára fordithatja, nem is ; mert szabad
akarattal b i r ; hateszi, akkor ez által tettleg elismeri, miszerint e földi hazája nem állandó, hanem
csak ideiglenes, átmeneti helye, mig természetfeletti
rendeltetése magasabb, mennyei hazájára utalja,
képesiti, feljogosítja őt; a mint ezt nem saját esze
combinatiói, hanem az isteni kinyilatkoztatás fonalán tudja.
Ezek a kereszténységnek alapelvei, melyek,
uralkodván az egyének felett, s ekként az idők haladtával áthatván az egész társadalmat, egy n a g y
testvérszövetséggé füzék össze a nemzeteket s öszszes, politikai s szellemi életökben létesiték ama
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fényes, magagasztos állapotot, melyet keresztény civilisatiónak hi vünk
Ellenben a pusztán emberi tudomány nem képzelhet
magának semmiből való teremtést, nem képzelhet az anyagon kivüli Istent, nom képes az egyéni lét örökkévaló tartamának mikéntjét felfogni. Az pusztán érzéki tapasztalat
biztossággal csak az anyagra van s marad utalva ; neki tehát ugy látszik, mintha csak ez az anyag, összletében lenne
örökkévaló, váltakozó alakban, az alakulás és átalakulás
ereje pedig ugyancsak ezen anyagnak egyik bennlakó tulajdona, mely öröktöl fogva vele született törvények szerint
működik. Az évek millióiban valahol a nagy világűrben
képződött azon naprendszer, melyhez most mi is tartozunk,
mint még régebbi alakulásoknak utolsó eredménye ; s e naprendszernek központját korántsem a tellus, a mi földünk
képezi, hanem eddig ugy hiszszük, hogy a világító fényes
Helios az, mig földgömbünk a nagy egésznek korántsem
feje, hanem egyik igénytelen kis részecskéje, melynek keletkezési története igen egyszerű, oly egyszerű, hogy külön
,teremtés'-re nincs is szükség. A nagy Heliostól, mely tüzes
folyó alakjában ma még mind azon elemeket magában foglalja, melyek földünkön is előfordulnak, s mely még ma is
minden földi életnek fentartója — ettől .valamikor' egy kis
részecskéje elszakadt, mely átörökölt forgó mozgásánál
fogva csakhamar kerekded alakot vőn fel, és a főtest vonzó
ereje által mostani pályájába kényszeríttetett s abban megtartatik. Igy lett a föld, mely az életnek életfeltételeit magában birja s azt változhatlan törvények szerint s következetes, szakadatlan lánczolatban fejleszti, fokonkint haladva a
legtökéletlenebb lényektől, a legtökéletesebbig. Mi volt az,
mi az első őssejtbe az első életet adá, azt még nem
tudjuk...
fogjuk-e valaha tudni ? .. . . azt sem tudjuk . . . . elég ennyi,
hogy nincs mi akadályozza, miszerint ezt legalább reméljük
valaha megtudhatni. Elég az hozzá, hogy ez az első elő őssejt
ama határpont, melyen a szerves élet elvált a szervetlen léttől, s azon alap, melyből minden későbbi szerves élet fokozatosan fejlődött, fel egészen az emberig, ki, mint legtökéletesebb állat ősszüleitöl nem lényegileg, hanem csak fokozatilag különbözik, ezekkel együtt csak azon rendeltetéssel bir,
hogy mint fajának egyik tagja helyét addig a meddig betöltse, s azt fentartani s folytatni segítse mig végre, egyéni
alakjának megsemmisülése után őselemeire oszlik.

még a legközönségesebbeknél is csekélyebb értékű könyvet, amennyiben nem csak műveletlen emberektől származnak, hanem még a ferdítéseknek, lehetetlenségeknek s valótlanságoknak oly hoszu sorát tartalmazzák, minőt semmiféle más könyv a világon, ugy hogy az emberi elme szánalmas tehetetlenségének legfényesebb bizonyitéka épen az,
hogy ezen könyveket évezredekig szentekül, Istentől származékul tisztelhette. E kettő : az újkori természettudományoknak irányzatos tévedései s az akatholikus szeutirási
itészet, egyesülve alapiták meg a mai kereszténységelleues
polémia rendszerét, melynek a negatio ingere s a kisszerű
hiúságnak ama kielégítése, mely abban áll, ha a szellemi
törpeség azt mondhatja magáról: én is tartozom a felvilágosodottak s azok közé, kik minden tekintélylyel daczolnak — számtalan követőt s rajongó tanítványt szerzett a
föld kerekségén.
De még e tényezőknél is hathatósban mozditá elő emez
ujabbkori elméleteknek terjeszkedését azon különös erkölcsbölcsészet, mely azoknak oly természetes folyómánva, hogy
az idevonatkozó következtetéseket még a legtompább elme
is megteheti ; míg egyúttal az ezek s a ,régi' keresztény erkölcstan közti különbség a lehető legnagyobb, legkirívóbb.
Nincs szó mindenható, legbölcsebb, legszentebb teremtőről, annál kevésbbé annak a világegyetemre gyakorolt
befolyásáról, s a halandónak valamely kötelezettségéről, feléje törekedni. Mint eddig legtökéletesebb állat, az ember
szellemileg sohasem bukhatott, nincs is tehát szüksége megváltóra. Istennek emberré létele metaphysicai, a parthenogenesis természettudományi lehetetlenség. Az ember, psychico-physicai természeténél fogva képes önállólag mindent
felismerni, mit tudnia szükséges, kinyilatkoztatásra és hitre
nem szorult. Teste megsemmisülésével vége van az egyénnek, mely mig élt, mint tagja fajának, egyik katonája volt
azon hadseregnek, mely folytonosan csak saját fenállhatásáért küzd, küzd pedig az által, hogy az egyén is minden
áron magát fentartani, a létérti liarczot tőle telhetőleg végig küzdeni iparkodik, — ha meghalt, a semmiségbe merül
vissza ; — mig élt, az
-nek fentartása, más szóval : az
önzésnek gyakorlati ervényesitése volt feladata, melyet, ha
teljesített, az örökös megsemmisülés jutalma ; büntetésről,
jutalomról egy túlvilági életben már csak azért sem lehet
szó, mert nincs alanya.

Ezek nagyjában nem uj nézetek; alapvonásait nem
egy ókori, bölcsészeti vagy vallási rendszerben találjuk ; a
természettudományok ujabbkori, balul vagy irányzatosan
magyarázott felfedezéseinek csak az a kétes érdemök van,
hogy ezen elméleteknek határozott alakot adtak, s igy a
nagy tömeg közé dobták azokat, jól tudva, hogy mint minden féltudomány, minden félműveltség, ott csak rontólag,
elerkölcstelenitőleg fognak hathatni. S igy is lön. A tudatlan tömeg, melynek főösztöne az irigykedés minden iránt,
mi nálánál különb, s az ebből származó rombolási viszgetek,
e tömeg két kézzel kapott ezen uj elméletek után, melyek az
eddig fenállott legmagasabb tekintélyt, az egyházét megsemmisíteni látszottak, mely véleményében még a protestáns
.hittudomány' legújabb ,vívmányai', különösen a szentirati
itészetnek felforgató theoremái által is erősíttetett meg, melyek a szentiratokban mi egyebet sem látnak, mint néhány,

Az újkori erkölcsbölcsészetnek alapelve tehát a jó s
rosz közti különbség tagadása s az egoismus glorifieatiója,
dogmává emeltetése, — egyéb semmi.
E rendszernek nem minden előharezosa bir ugyan
annyi következetességgel s a következetesség annyi bátorságával, mint Hartmann és Strauss ; azért is néha a legtarkább phraseologiába szeretnék e végkövetkeztetést beburkolni, azonban hiába ; — a tömeg mégis vonja azt, annál
inkább, minthogy egyaránt kedvez a communista vágyainak
s a milliomos uzsorás szenvedélyeinek ; ez az, mi e keresztényellenes irányt oly hatalmassá teszi, mi lehetségessé tevé, hogy
most a sajtóban s a tanodában, a társadalom alsóbb s felsőbb
rétegeiben egyarányt korlátlanul uralkodhassék. A szigorú
ker. erkölcstan alóli emancipatio ellentállhatlan csábingerrel bir, s midőn az újkor tudománya a társadalom földialakját, az államot hirdeti mint az összes civilisatio kiváltságos
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hordnokát, azért teszi ezt, hogy hatalmára támaszkodva, a
kereszténység intő szózatát, e kellemetlen örökös figyelmeztetést elhallgattassa, a mint Heródes is a maga idején eme
kellemetlen intést : „Nem szabad neked öt bírnod" — az intőnek vérébe fojtotta.
Ez is a culturharcznak egyik oka s hatalmas előmozdítója.

Néhány óra a Grande-Chartreuse-ben.
Kevés a magyar irodalmat csak némileg ismerő ember, ki a bold. Eötvös József báró gyönyörű gondolatokkal
telt „Karthausi" czimű regényét ne olvasta volna. Egy megtért szivnek története az egész, s ki a regényben nem annyira
a meglepő események egymásutánját keresi, hanem a nyelv
szépségét, a gondolatok mélységét, az e könyvet újra meg
újra elolvassa, s mindig fog találni valami ujat, szépet, mi
az olvasásra szánt szorgalmát megjutalmazza. Én többször,
és mondhatom, mindig uj meg uj élvezettel olvasom el azt, s
nagyon kivántam látni azon helyet, melyet a költő oly ékes
tollal festett. Persze, hogy akkor még nem hittem azt, hogy
valamikor vágyam teljesülésbe menend s mégis, e vágy teljesült! Augusztus 31-kén 12-kor délben felültünk a lyoni
gyönyörű pályaudvaron (Perrache nagyszerű müve, kitől a
pályaudvar nevét vette) a vonatra, s felcsigázott képzeletem
lassúnak találta a vonat sebességet, mely viendő volt Voirouba, honnan társaskocsikon szállitanak a gyönyörű, de
roppant magasságú hegyek között fekvő kartbausi anyaklastromba a Grande-Chartreuse-be.Végre
4-kor elértük Voirout, s az ott nagymennyiségű társaskocsik felett szemlét
tartva, megtaláltunk egyet, mely a többinél kényelmesebbnek látszott, lévén a kocsiban csak két franczia hölgy, kik
egész kényelemben falatoztak, s e kellemes szórakozással
elfoglalva nyugodtan várták az elindulás óráját. Mi is elhelyezkedtünk, s már örülni kezdtünk, hogy utunk kényelmet
igér, de csalódtunk, mert a pályaudvartól mintegy 6 percznyi ut után megáll a kocsi, hol annyian szálltak fel, hogy
egy a kocsis mellett ülő franczia fiital pap lábán is két
gyermek lett elhelyezve s az omnibus teteje is megtelt. Bár
kényeimiink az omnibusba betömött egyének által meg lett
zavarva, mégis bizonyos büszkeséggel s megelégedéssel néztünk körül, hisz helyzetünk mégis kényelmesebb volt, mint
azon szegényeké, kik a kocsis mellett ültek, vagy a széditö
magasságú omnibus tetején trónoltak.
Végre 5 óra felé megindult a Noe bárkájához hasonló
omnibus, s a gyönyörű vidék szemléletébe elmerülve, elfeledtük helyzetünk kellemetlenségét; hisz minden perez közelebb hozott kitűzött czélunkfelé. Ugy fél 8 órakor egy állomásra értünk, hol a társaság megoszlott, mert a GrandeChartreuse-be menő utasok nagyrésze e kis helységben szokott megpihenni, s azok száma, kik egyszerre teszik az utat
csekély. Én és principálisom örülve, hogy lábunk szilárd
talajra lép, per pedes Apostolorum szándékoztunk menni, s
hozzá is fogtunk a gyalogláshoz, bizván, hogy majd utolér a
kisebb kocsi, mely rendelkezésünkre lőn bocsátva. Gyönyörű est volt, a csillagos ég, az égbe nyúló magas hegyek,
hol kopáron, hol gyönyörű fákkal diszitve kíváncsian néztek
ránk s suttogó, a szellőtől megmozdított lombjaik mintegy
azt látszottak egymásnak suttogni : mit kereshetnek e ma-

gyar vándorok itt ? A csörgedező hegyi patak kedves moraja
mintegy azt látszott mondani : csak rajta, az ut fáradalma meg
lesz jutalmazva azoklátása által,mik rátok várakoznak. Mintegy 3/4 óráig jártunk már s a fáradság rajtunk is erőt vett,
hozzájárult az aggodalom, hátha eltévesztettük volna az
utat? Tanakodva néztünk egymásra, s a sötét hegyek közötti uton megálltunk, figyelve, váljon hallunk-e hangot,
mely biztosit, hogy jó uton vagyunk. Örömünkre a kocsi zöreje s a lovak csöngettyüje, mely nem látszott messzinek lenni,
lön hallható, s mi lassan tovább folytattuk az utat, mig a
kocsi elérve, fáradtan beszálltunk. Az nagymérvű meredekségü ut miatt a kocsi csak lassú lépésben baladhatott, de
mert végtére is semmi sem tart örökké, ez unalmas kocsizásnak is vége lett, s mi kiszálltunk, hogy a karthausiak
vendégszerető zárdájában találjunk hajlékot. A nők számára egy a zárdától kevés távolságnyira fekvő ház nyújt
lakást, a férfiak a zárdába mennek. Fél 10 volt, midőn a
zárda kapuja megnyílt, s mi egy közös étterembe vezettettünk, hol egy kartbausi fráter a megérkező vendégek nevét
felírván, asztalhoz ültünk, mig a vacsora végeztével elvezettek celláinkba.
Különös érzet fogott el, midőn e cellába léptem. Egy
ágy zöld függönynyel, egy szék, egy asztal s egy imazsámoly, puha fából, volt a butor. Szándékunk lévén éjfélkor a
chorusról meghallgatni a matutinumot, elvezetettük magunkat oda s én mindig vártam, hogy a „Mementó móri" szavakat halljam, de várakozásom sikertelen volt; néma volt
minden körülöttünk, csak vezetőnk s a magunk lépteinek
visszhangja volt a hosszú s csak egy lámpa által gyéren
megvilágított folyosón hallható. Jól megjegyezvén az utat,
hogy el ne tévedjünk, visszaérkezénk cellánkba, s felöltözve
feküdtünk le, hisz 11-re járt az óra! De hiába, az álom f u tott tőlünk ! Bár fáradtak voltunk, mégis féltünk aludni, nehogy elszalaszszuk az éjfélt, midőn a jámbor szerzetesek
elkezdik a matutinumot. Nagyobb biztosság kedveért 3 / i l 2 kor siettünk a chorusra. A templom még sötét volt ; megható,
szavakkal le sem irható érzelem fogta el szivünket. Tehát
látni fogjuk azon férfiakat, kik elzárva a világtól, tőle semmi mást nem várnak, mint hogy szabadon, békében engedje
imádkozni? Látni fogjuk azokat, kik meghaltak a világnak,
hogy Istennek éljenek; látni azokat, kiknek tekintette fölfelé van irányozva ? Avagy talán nem is annyira az Isten hivó
szava csődítette ide ez embereket, hanem a világban tapasztalt csalódások, a meghiusult remények, a küzdelemben kifáradt szív, mely magányt keres, űzte őket ide ? Ily gondolatok támadtak lelkemben, midőn a templom tornyán az óra
éjfélt ütött. Merengésemből egy a templomban támadt nesz
ébresztett fel, egy fehér alak jelenik meg s a padba tér, lassankint gyertyák gyújtatnak meg, s a karthausiak felhúzott
csuklyáikban egymásután elfoglalják helyeiket. Szent kíváncsiság fogja el szivemet, látni kivántam arezukat, de
fájdalom, a gyertyafény nem engedte, s azonfelül az imádkozni készülő szerzetesek a padokba alkalmazott ülések által
majdnem láthatlanok levének. Siri csend támadt, midőn az
utolsó szerzetes helyére érkezett, s mi elfojtott lélekzettel
vártuk a matutinum kezdetet ! Most a „Deus in adjutorium
meum intende" hangzik, a jámbor szerzetesek elkezdik az
ugyan nem valami meglepő, de mégis a figyelőre nagyhatású
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éneket. Sokáig hallgattuk őket, s midőn már celláinkba akkor e borzasztó szavakat rebegve: „Justo Dei iudicio
visszatértünk is hallani véltük az éneket.
condemnatus, Isten igazságos ítélete által elkárhozva" viszValóban nagyszerű s sz. Brúnó lánglelkéhez méltó szahanyatlott koporsójába. Sz. Bruno e szavak által annyira
rendelet volt az, hogy fiai, midőn a fáradt emberek nyuga- meg lőn hatva, hogy futott a világból s a magányba vonulva
lomra hajtják fejüket, midőn a természet az éj sötétjébe a karthausiak szerzetét alapitá 1084-ben. Váljon historicus
burkolva, szépségével is dicséri a mindenség alkotóját, mi- alappal biró tény-e ez, azt nem tudom, jámbor vezetőnk
dőn a kicsapongó az éj sürü sötétségét felhasználja undok annak állitja, s én, ki szintén a nagy teremben e megható
tetteinek palástolására s káromolja Istenét, e sz. férfiak képet láttam, bár eddig róla mitsem hallottam, elhiszem, ha
imádkozzanak, imádkozzanak az eltévedett, a vétkező em- valaki mindazáltal nem akarja elhinni, az tegyen tetszése
berekért ! Váljon államveszélyeseknek tartaná Bismarck et szerint.
(Folyt, köv.)
consortes ezeket is, kik nem törődnek mással, mint lelkük
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
üdvével ? Reggel korán felkelve lementünk a kápolnába, hol
egy kartbausi misézett. A templomba, hol az officiumot
Pest3 decz. 1. N ő k é p z ő - e g y l e t i
tombola.
mondják, belépni nem szabad senkinek, ha csak nem püs- Épen leültünk, hogy heti kötelezettségünket e lap iránt lepök. Forró kívánságunk levén itt e sz. helyen bemutatni a rójjuk, midőn egy nyitott, nyomtatott felhívást kézbesít a
sz. misét, siettünk a szerzet generálisának felkeresésére. A levélhordozó, a következő bekezdéssel: „A jótékony intézekarthausiak généralisa mindig a Grande-Chartreuse-ben la- tek között a legszükségesebbek közé számithatók a jó taninkik, van ugyan Rómában is a karthausiaknak egy főnöke, tézetek ; mert ezek által terjesztett hasznos ismeretek alapde ez csak procurátora a Grande-Chartreuse-ben lakó gene- ján lehetséges a vagyontalan egyéneknek fentartásukat önrálisnak. Egy laicus fráter vezetett el bennünket, midőn erejükből becsületes módon kivívni", mely bekezdés után
tudtára adtuk kívánságunkat, a superior lakása felé. Egy adakozásra hivatik fel a t. publicum, hogy a nőképző-egymárványkövekkel kirakott előszobában álltunk meg, mig a let ekképen bőkezűséget gyakorolhasson tápintézetében, hol
fráter bejelentő bennünket. Itt időnk volt a képek fölött a mult évben harminczhat leány teljesen tápdijméntesen
szemlét tartani. Mindjárt belépéskor a sz. atyának élet- benlakás és eltartással, négy féldíj mellett, hat vallás különbnagyságú, s mint mondják, teljesen sikerült arczképe köti ség nélkül részesittetett a nevelés jótékonyságában.
le a szemlélőnek figyelmét. Az egyház fejedelme mosolyogva
Az igen tisztelt országos nőegylet, mint a fentebbieknéz, s áldásra emeli jobbját, mintha örvendene azok látásán, ből kitűnik, eléggé ért hozzá, hogy modernnek tűnjék fel ; a
kik e csendes falak közt keresnek menedéket a világ ezer jó iskola, a jó nevelés, a humanitás, a felekezetnélküliség,
csábjai ellen. A másik kép, mely ugyan másolat, eredetije a mind oly czégek mai nap, melyek igen sok bámulót szoktak
nagy teremben van, sz. Bruno halálát állítja szemeink elé, a magukhoz vonzani, kik hogy valamiképen hátra maradotmint e nagy szent, körülvéve könyező s imádkozó fiai által, taknak ne tartassanak, zsebeiket is megnyitják a gyöngéd
az üdvözültek boldog mosolyával hagyja el a földet, hogy női kérelemre, hogy ők is részesüljenek ama dicséretekben,
tulajdonképi hazájába, a mennybe szálljon. Váljon mit érez- melyek napjainkban osztályrészül jutnak mindazoknak,
hetett e sz. férfiú, midőn végórája elközeledett? Azt, mit kik nem elég szükkeblüek adományaikat csak egyes feleegykoron sz. Pál, ki igy szól: „Jó harczot harczoltam, hi- kezetre kiterjeszteni, hanem az indifferentismus terjesztése
temet megtartottam, egyébként el van nekem téve az üd- czéljából egyenesen kikötik, hogy adományaik felekezeti
vösség koronája, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, különbség nélkül juttassanak a nőképző-egylet által tanonkik az Urat szeretik". S váljon mi birhatta rá e sz. férfiút, czaik kezeihez, mit azután a nöképző egylet Ígéreteihez kéhogy ő e rengeteg magányba vonulva, alapját megvesse azon pest urbi et orbi tudtára ad, hogy a világ hódoljon az uj
szerzetnek, mely szigorú, eredeti constitutióját annyira adakozónak, ki felülemelkedett a felekezeti szükkeblüségen.
megtartá, mint tán semmi más szerzet? Igen, a karthausiak
Mi maguuk is nagyra becsüljük a jó iskolát, szem
büszkén mondhatják, hogy ők napjainkban is ugy élnek, előtt tartjuk a keresztény felebaráti szeretet törvényét; de
mint éltek elődeik sz. Brúnó idejében, s nem phrazis, hanem nem vagyunk még eléggé együgyűek és reméljük nem is
valóság, a mit egy ott fekvő könyvben olvastam, melyet kí- leszünk soha, arra nézve, hogy mindent jónak, humanusnak,
váncsiságból lapoztam : „Magna Carthausia nunquam defor- a felebaráti szeretettel megegyezőnek tartsunk, csak azért,mimata, quia nunquam reformata!" Egy jámbor atya, ki az vel azt a t. nőegylet ilyennek nyilvánítani méltóztatik. Ellenidegenek vezetője, s kiről alább többet fogok szólani, meg- kezőleg épen a nőegylet állításai elidegenitenek bennünket,
fejté előttem e talányt !
sőt kell, hogy elidegenitsenek mindenkit az egylettől, aki a
Sz. Bruno jelenlévén egykoron Raymond kanonok s józan ész szerint mérlegelve a viszonyokat s az eredményeakkor tájban igen hires szónok egy beszédjén, annyira meg ket, ott olvassa felhivásban azt a nagyon modern ízlésű kilőn hatva egy elbeszélés által, hogy e szerzet alapítására fejezést, hogy a t. nőegylet hat leányt valláskülönbség nélhatározta el magát. Egy előkelő, szentség hírében álló férfiú kül részesít a nevelés jótéteményeiben.
meghal. De jámborsága csak tettetett volt, mert titokban a
Előttünk az ily vegyes nevelés nem jótékonyságnak, halegnagyobb kéjelgést vitte véghez. Az elbeszélés szerint e nem valóságos veszélynek tűnik fel, mert az ily nevelés melférfi felkel koporsójából s ezt mondja : „ Justo Dei iudicio lett tiszta, zavartalan, a kereszténységgel megegyező, valláaccusatus", az Isten igazságos itélőszékénél vádolva. Másod- sos meggyőződésre szert tenni nem lehet, az ily nevelés, elszor felkel s e szavakat mondja : „Justo Dei iudicio iudica- tekintve attól e pillanatban, hogy rendesen a katholikus letus", Isten igazságos ítélete által megítélve, s harmadszor, s ánytanoncz hitének teljes megsemmisítésével van összekötve,
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must, mely az egyházat bevehetetlen várrá teszi, uj, a modern igényeknek és az állam modern czéljainak megfelelő
intézményeket létesíteni épen ott, hol az egyházi élet virágzásnak örvend és mindezt fáradhatatlan éj-napi munkával
végezni — ez az, mit szemeink előtt elvonulni látunk, miben az emberiség egy nagy része majd öntudatosan, majd
öntudatlanul az állammal közreműködik, a másik része pedig tétlenül, összefont karokkal szemléli, kis ujját sem nyújtván ki, hogy támogassa azokat, kik lelkük egész hevével
törekednek fentartani az áramlatot, sőt gúnyolva, kinevetve
azokat, kik életüket emésztik fel, hogy a vészes törekvést
czéljának elérésében akadályozzák.
A heves küzdelem szemlélésénél önkénytelenül is egy
kérdés tóiul lelkünk elé : miért van e folytonos, e szünetnélküli támadás? és csak egy választ találunk rá: pro nihilo !
Ha kérdezzük, mit vétett az egyház az államnak, hogy oly
kíméletlen módra tör megsemmisítésére, a válasz az : semmit ! és ez irányban száz és száz kérdést lehetne tenni, melyekre a válasz csak az lehetne, hogy a küzdelmet az állam
az egyház ellen pro nihilo folytatja. Ez nem egyszerű állitás,
melyet csak oda vetve lehetne koczkáztatni anélkül, hogy
bizonyítani is kellene azt, olyannyira tényleges alapon áll ez
állitás, hogy maguk ellenfeleink, józan pillanataikban, midőn az üldözés mámorától megmenekülnek, önmagok kénytelenek bevallani, hogy semmi ok sem forog fenn, miáltal az
egyház megérdemelné üldöztetését. Az egyház a mellett, hogy
az államot megnemesitette azon benső összoköttetés által,
mely e két első rangú hatalom közt létezik ; amellett, hogy a
keresztény tanok hirdetése által képessé tette az államot,
intézkedéseiben magasabb szempontokból kiindulva, magasabb czélt szemei előtt tartani ; amellett, hogy alkalmat nyújtott neki a keresztény eszmékre támaszkodva megerősödni,
a személy és vagyonbiztonságot előmozditani, a rendet és
békét könnyebb eszközökkel fentartani, soha sem mulasztotta el vagyonával a művészetet, a tudományt és mindazt, mi az emberi nem földi boldogságával is összefér, előmozditani, sőt elismert tényként jelezhető, hogy épen az egyház volt dajkája a művészetek- és tudományoknak, mert
volt kor, midőn mindaz, mit ma tudomány és művészet nevén ismerünk, egyedül az egyház által emelt kolostorokban,
a szerzetesek celláiban nyert menedéket. Változott-e mind
ebben az ujabb korban valami ? Semmisem. Az egyház azon
Pest, decz. 4. ,P r o n i h i 1 o'. Mint a zakatoló gőz- mértékben, a mint a mult századi forradalom által kezeire
mozdony, hogy után pótolja elkésett perczeit és közönségét a tett bilincsekből megszabadul, a tudomány és művészetnek
meghatározott időre beszállítsa kitűzött helyére, oly lázas palotákat emel, filléreiből gyűjtve össze a milliókat. Vagy
tevékenységet látunk kifejteni a világon az államok részé- talán az állam irányában változott meg álláspontja, ugy
ről az egyház ellen. Minden nap, minden óra, minden perez hogy most már több befolyást követel az állam ügyeibe,
azon óriási küzdelmekről hoz hirt, melyeket az állam az mint a mult századokban gyakorolt ? Igen is megváltozott
egyház ellen folytat és a kétségbeesés halvány vonásai, vagy az egyház viszonya az állammal szemben, de nem a mona telhetetlen düh által eltorzított, elvaditott lélek kinyoma- dott, hanem az egyházra nézve hátrányos értelemben, mert
tai olvashatók liberális arezokon, valahányszor a távírda az egyház a mult századokban az állam iránt gyakorolt
csak egy perezre is megszűnik közleményt hozni a pokoli nem egy jogáról lemondott, ugy hogy önmagától elesik azon
működésről, vagy ha épen egy ravaszul kieszelt terv buká- képzelt ok, mintha az egyház nagyobb befolyást akarna ez
sáról, bár csak a sorok közt olvashatólag, értesiti a világot. időszerint az államokra, mint a mennyit a mult századokElvonni a személyeket az egyháztól és a legszentebb érde- ban gyakorolt; ha befolyást gyakorol, gyakorolja ezt az
kek feláldozásával, az állam nemtelen érdekeihez fűzni, el- állam kérelmére, az állam javára. Miért üldözi, miért börszakítani intézményeket az egyháztól és azokat az állam tönzi, miért küzd tehát az állam az egyház ellen? —
czéljainak szolgálatára felhasználni, széttépni az organis- pro nihilo.
roszabb, mintba a leányok saját és bármily felekezet vallási tanulmányaiban bevezettetnének, miért is eme kecsegtető modern izlésü additamentum a felhíváshoz azt tanúsítja, hogy az igen tisztelt nöképzö-egyletnek fogalma sincsen arról, miben áll egyáltalában a nevelés, amiértis a
nőnevelésből épen annak lényeges alapját, a vallásosságot
ki akarja zárni. Hogy azután az ily nevelésből miféle .becsületes' fentartási módot fognak az illetők szerezni, azt itt meghatározni nem tartjuk helyén lévőnek.
Az ismételve t. nőegylet ez elvi elidegenítéshez azonban még mással is hozzájárult, mert mig kimondja, hogy
hat leányt valláskülönbség nélkül részesített a nevelés jótékonyságában, ugyanakkor felemlíti azt is, hogy harminczhatot teljesen tandíjmentesen bennlakás, és eltartással látott
el. Szép szám ez, de a t. nőegylet itt elfelejtette hozzá tenni,
hogy vájjon e harminczhat leány szintén valláskülönbség
nélkül részesittetett-e általa a nevelés jótékonyságában (?)
a valláskülönbség nélküli adományokból, vagy pedig ugyanannyian protestánsok, vagy zsidók, vagy bármely más felekezethez tartoznak-e és akkor is minő az a vallásos irány,
melyben oktattatnak, mert az a ,valláskülönbség' nélküli nevelés nem zárja ki, hanem magában foglalja még a szabadkőművesség vallástalan irányát is ; másrészt pedig az is megtörténhetik, hogy az a hat valláskülönbség nélkül nevelt leány,
részben protestáns részben zsidó, anélkül hogy csak egyetlenegy kath. leány is lenne köztük, ami szerintünk nem
baj ; de miért folyamodik akkor a tisztelt egylet segélyért,
ajándékért kath. családokhoz, vagy plane kath. paphoz ? A
t. egylet ezen okoknál fogva méltányosnak fogja látni, hogy
mi sem a jelen esetben az egylet czéljainak előmozdításához
ajándékunkkal nem járulunk, sem a majdan kibocsátandó
sorsjegyekből nem vásárlunk, vagyis mi nem tombolázunk,
sőt másokat is, kik a zagyvalék nevelésnek nem barátai,
ezennel felkérünk, birjanak annyi lelki erővel és mondjanak
le a jövő évi farsangi idény alatt az országos nőképző-egylet által tartandó tombolázásról, ez lesz a legjobb válasz a
felhívásra és talán eredményében is legsikeresebb, mert t a lán a t. egylet igy befogja látni, hogy mily téves uton jár, és
más irányú tombolázásra fog felhivást intézni a közönséghez, melyhez azután mi is hozzájárulhatunk, sőt előre is
Ígérjük, hogy minden eszközt felhasználunk ez esetben a
tombolázás sikerének előmozdítására.
A
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Amint azonban semmi oka sincsen az államnak az egyhás üldözésére, ugy mégis nihilum az a czél, mely a modern
állam előtt lebeg, és igy pro nihilo küzd, mit el is fog érhetni, de más eredménynyel, mint azt czélozza. Az állam
küzd az egyház, tehát küzd mind azon jó ellen, mi az egyházban létezik és mi az egyház által a társadalomra háramlik, igy pro nihilo küzd, mert küzd a jó semmisítéséért. Ott,
hol a jó megszűnik, uralkodik a bün, a gonosz, és ez a nihilum. E nihilimut államaink már meglehetősen létesítették,
amennyiben a művészet- és tudományból, az állami kormányzásból, az iskolákból száműzték a jót, az igazat és helyettük a tévelyt, a jogtalanságot hirdetik; de létesítették
a társadalomban is, mert a vallástalanság pártolása által
megingatták a rendet és ezúton csakugyan oda juthatunk,
hogy a modern állam a társadalmat a teljes nihilismusig fogja
elvezetni, hol semmi erény, semmi jog, semmi törvény, semmi biztonság, hanem erkölcstelenség, jogtalanság, törvénytelenség, szóval minden téren az Isten által kihirdetett törvény elleni folytonos és szünetet nem ismerő forradalom
fog uralkodni.
Ezt elérheti az állam az egyház elleni küzdelmével,
ily nihilumot alkothat, de C3ak egy időre ; de nem éri el küzdelmének azon föczélját, hogy az egyházat mogsemmisitse,
ily nihilum nem emberi szóra, nem emberi hatalommal fog
egykor bekövetkezni, hanem ha majd az idők telje megérkezik, a világ megszűntével fog a látható egyház is megszűnni, s azok, kik most az egyházat üldözik pro nihilo,
kik azt nihilummá akarják tenni, azok azon nihilumért fognak bűnhődni, mivé Isten adományát önmagukban tették.
És a gőzmozdony sebességével működő állam és annak államférfiai, ha addig nem, ugy akkor be fogják látni, mit tesz az,
az egyház ellen küzdeni — pro nihilo.
Róma.
Az o l a s z k a t h o l i k u s o k n a k p r o g r a m m j a, amint az a florenczi határozatok alapján megállapittatott, most már egész terjedelmében előttünk fekszik,
mely érdekes okiratot azért sietünk közleni ; mert az Olaszország jelenlegi helyzetének époly hü, mint hiteles rajzát
adja. E programm következőleg hangzik :
„Szemben azon nehéz viszonyokkal,melyek közt Olaszhon katholikusai jelenleg állnak, nem elég, csak oly intelmek iránt közmegállapodást létesíteni, melyek az egyénnek magánéletére vonatkoznak, hanem felette szükséges,
komolyan figyelembe venni a katholikusoknak nyilvános
közéletét is,melynek szabadsága igen nagy veszélyben forog".
„Azt mondják, hogy mi külföldi beavatkozást akarunk
előidézni, s hogy ekként szerencsétlenségbe döntjük hazánkat. Ez aljas rágalom, melyet az illetők szántszándékosan
azért hirdetnek, hogy bennünket ez által gyűlölet és megvetés tárgyává tegyenek, s melyet lelkünk egész erejével visszautasítunk. Mi a befejezett tényeket elviseljük, habár nem helyeseljük is. Midőn szentatyánkkal egyesülve minden végrehajtott méltatlanság és igazságtalanság ellen tiltakoznánk,
nincsen szándékunkban bárminemű véres tett, s nem is készülünk olyasmire, mit a törvény és az egyház, következőleg a honszeretet s a lelkismeret tilt".
„Mindenki látja és érzi azon romlást, melyet a forradalom, mint általában, ugy különösen a vallási és erkölcsi
közrendre nézve még folyvást előidéz. Az egyház kifosztva,

a püspökök megyéikből elüzvék, joghatóságuk nincsen elismerve, tekintélyök lealacsonyítva, a szerzetesrendek elnyomvák, a papneveldék zárvák, növendékek, sőt papok és püspökök is fegyveres szolgálatra kényszerítve, a papság üldözve s a sárban meghurczolva oly sajtó által, mely a hit- s
a jóerkölcsöknek aláásását tüzé ki magának föfeladatul ; a
szentünnepek minden kigondolható módon és büntetlenül
megszentségtelenitvék, a tanszabadság elnyomva, vagy megbénítva és a közigazgatási s közgazdászat! rendetlenség a
legmagasabb pontig vive — ez a mi állapotunk ! s ez ellen
szándékozunk, mint olasz honpolgárok és katholikusok mind
azon törvényes eszközöket foganatosítani, melyek rendelkezésünkre állanak; hogy a bajok ez óriási áradata ellen erélyesen s állhatatosan küzdjünk, s azokat lassankint ki is
gyógyítsuk".
„Azon eszközök közt, melyeket e czélból alkalmazásba
vehetnénk, van egy olyan is, melyet az egyház feje nem
csak hasztalannak, hanem tilosnak is mondott. Ennélfogva azt
nem fogjuk alkalmazásba venni, s az ellenkező tanácsokat
osztogató felszólamlásokat, mint a kath. lelkismeret s a kath.
egységre nézve sérelmeseket utasítjuk vissza".
„A politikai választások azok, melyektől a jelen körülmények közt eltiltatunk, s melyekben ennélfogva részt venni
nem fogunk ; ellenben részt veendünk a tartományi és városi választásokban, mi szabadságunkban áll ; s teendjük
azt, anélkül, hogy a kezdetnek nehézségei, melyek minden
emberi műtől elválaszthatlanok, elbátortalanítanának, elriasztanának minket".
„Az ifjúságnak tanitása s nevelése lassankint valóságos monopóliumává lettek a kormánynak. Az ebből a hit- s
a közerkölcsiségre származó kár, a szülők legszentebb jogának ellenséges kezekbe való átszolgáitatása, az egyház,
Krisztustól származó tanitói hivatásának tagadása, végre a
katholikus lelkismeretnek mind ez általi erőszakoltatása oly
mozzanatok, melyek tényleges fellépésünket sürgősen követelik".
„A papneveldéknek kifosztogatása és bezárása, miáltal
a papi pályára lépés felette megnehezittetik s a fegyveres
szolgálatnak a papságra is kiterjesztése, mely a papjelölteknek tökéletes kiképeztetését lehetleniti, nem sokára igen
érezhető hiányokat okozandanak a papság soraiban. Ez pedig elvisellietlen állapot. Felszólal ez ellen egyfelül az egyház joga, melynél fogva szabadságában áll, a szolgái sorában támadó üreket folytonosan uj egyének által betöltetni ;
felszólal ellene minden olasz honpolgár lelkismeretének joga ;
sőt még magok a törvényhozók részéről felszólal ellene az
alkotmánynak első czikke, melyre ők ünnepélyes esküt
tettek. Ennélfogva mi is fel fogunk ellene szólalni, minden
törvényesen megengedett módon, hogy az ebből származó
károkat tőlünk telhetőleg elhárítsuk".
„A kegyeletes alapítványok jövedelmeinek legnagyobb
részét az adók és a bureaucraticus állami kezelés nyeli el.
Sőt kilátásba van helyezve, hogy azokat az állam conversio utján egészen magához fogja ragadni. Reméljük azonban, hogy az illető tvjavaslat nem fog törvénynyé válni ;
mert ez a jelenben birtokháboritás lenne, a jövőre nézve
pedig nagy veszélyt jelezne. A kegyeletes szándoklataiban
megcsalt alapitók, a minden segítségtől megfosztott szegé-
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nyék e's betegeket fájdalommal sürgetik jogaik elismerteté- nézve; azonban jó, hogy még roszabbá nem fordult, mire a
lehetőség nagyon is megvolt.
sét és tiszteletben tartását".
A juravidéki katholikusoknak nem sikerült szavaza„A közvagyonnak, rendetlen kezelés és szeszélyes kiadások általi elpazarlása, valamint a kormány, ugy a köz- taikat érvényesíteni. A választókerületi .geometria' Svajczségek részéről is; s azon könnyüség, melylyel mind ezt épen ban is ismert tudomány, mely elég furfanggal űzetik; igy a
azok helyeslik, kiknek kötelességök lenne felügyelni, vala- Jurában is, hol a protestáns községek oly ügyesen osztattak
mint az államra, ugy az egyes községekre is majdnem elvi- be a katholikusok közé, hogy ezek mindenütt leszavaztatselhetlen adósságokat róttak, minek következtében az adók tak. Ezenkívül a fegyver alatt álló ifjúság épen a válaszfelette nyomasztókká növekedtek fel s még folytonosan nö- tási napok alatt hivatott be katonai szolgálatra s a kantonvekednek annak daczára, hogy az egyház sa szerzetes ren- nak távol eső vidékeire helyeztetett el, mig végre a legbedeknek vagyona is már régen elköltetett. Ezen adók oly folyásosabb emberek holmi haszontalan ürügyek alatt épen
magas fokra hágtak már, hogy igen tetemes része a nem- akkor bezárattak, (!) hogy igy a katholikus választók
zetnek nincs többé azon helyzetben, hogy azokat megfizesse. zavarba s félelembe ejtessenek.
Genfben a radicalisok győztek, Solothurnban a kathoInnen származik a népnek egyre fokozódó elszegényedése, a
tulajdon elleni vétkeknek elszaporodása, az öngyilkosság likusok, mint mindig hanyagok voltak; Tessin azonban najárványának borzasztó terjedése, s azon kedvező, hiszékeny gyot haladt, a mennyiben a radicalis tanácsosokat mind
fogadtatás, melyet a socialisticus tanok mindenütt találnak. megbuktatta, hasonlólag mint St. Gallen is teve, hol számos
Ilyen állapotokat egy olasz katholikus sem szemlélhet a jobbérzelmü protestáns most már a katholikusoklioz állott.
A solothurni kormány ismét egyszer oly határozatot
legnagyobb aggodalmak nélkül".
„S ezen állapot másfelől tekintve, még szomoruabbnak hozott, mely amily nagyhorderejű, époly sérelmes a kathotűnik fel. A szinház, a fényképészet, a napisajtónak legna- likusokra nézve. Wetterwald, gretzenbachi plébános oly
gyobb része a romlásnak eszközeivé sülyedtek, melyeknek házasságra vonatkozólag tette illető helyen a revalidatio
szakadatlan törekvése a vallást s a közerkölcsiséget aláásni. körüli lépéseket, mely eredetileg Herzog, ölteni ókatholikus
A legmagasztosabb hittitkok gunyoltatnak ki, a legtiszte- pap előtt kötetett. A felek magok kivánták ezt, a plébánosletreméltóbb személyek rágalmaztatnak s gyaláztatnak, a nak minden kezdeményezése nélkül, s mégis, a kormány ép
papság sárban meghurczoltatik, a vallás uton útfélen ócsá- ezért a plébános fizetéseit felfüggesztette s kijelentette, hogy
roltatik — mindez büntetlenül ; a keresztény erkölcstannak papi functiói teljesítésében, ha kell, még karhatalommal is
alapelvei az istentelenség, a gonoszság, a legridegebb mate- akadályozni fogja. Ez már a zsarnokságnak non plus ultrája,
rialismus elvei által szoríttatnak háttérbe; az erény a vétek- azt követelni valamely egyháztól, hogy bármely más folekezetnek ténykedéseit olyanokul ismerje el, mintha maga
nek tisztátalan csábeszközei által fojtatik el".
„Egy ilyképen felnevelt nemzedék kétségen kivül a végezte volna, egészen eltekintve attól, mily tekintélyen
féktelenség, az anarchia, a gyilkosságok s a véres forrada- alapszik katholikus egyházunknak a házasságróli tana ; ha
lomnak nemzedéke lesz. Okvetlenül szükséges, hogy a go- kellene még bizonyíték, hogy az egész ,culturkampf' semmi
noszság szabadossága ellen védgátak emeltessenek ; a tör- egyéb, mint a páholynak legnemtelenebb küzdelme csakis a
vényhozás s a municipiumok tehetik ezt. Azért feliratokat katholicismus ellen, — ily esetek eléggé hangosan szóinak.
intézendünk az elsőhez, s a közigazgatási választásokban való
részvételünk által befolyásunkat érvényesitendjük imitt,
VEGYESEK.
mindezekben sértetlenül tiszteletben tartva másoknak jogait
s szem előtt az őket megillető hódolatot".
— Säckingen városában, a badeni nagyherczegségben
„Olaszhon katholikusai, egyesüljünk, sorakozzunk erős történt, hogy kétszáz tagból álló ókatholikus község keletphalauxxá. Használjuk a törvényes eszközöket, s iparkod- kezett, mig az igazi katholikusoknak száma 2800 — kétezerjunk ez által a hazának is hasznára lenni, mely nagy ve- nyolczszáz, s mégis — a kormány a helységnek egyetlenegy
szélyben forog ; nem a vallás s annak elvei azok, melyek e templomát az ókatholikusoknak ítélte oda ! A badeni kathoveszélyeket okozzák, mely a rendetlenséget meghonosítja a likusok egyáltalán igen aluszékony természetűek lehetnek,
népek közt, hanem a vallástalanság és a gonoszság; — nem tekintve, hogy létszámuk az ország lakosságának közel kéta katholikusoknak erkölcstana az, mely a nemzeteket ily harmadát teszi, mig az országgyűlésbe mindössze vaválságokba sodorja ; hanem a divatos liberalismusnak, az lami 10 katholikus érzelmű követet küldenek. Azonban
atheismusnak, a romlottságnak hamis morálja ; a gonoszság- másutt sincs máskép.
nak szabadossága, s a minden jónak és becsületesnek üzent
— Rómában a S. Andrea deli Sartó czimü kolostornak
irtóháboru".
egyik termében nagyszerű és hires frescokép van, mely az
1875-i november 1-én; Mindenszentek napján. Követ- Ur vacsoráját ábrázolja. E kolostornak melléképületei tavai .saecularizáltattak' s valakinek eladattak, ki azokban
keznek az aláirások.
SvajczA k a t h o l i k u s o k r e m é n y e i . Midőn bőrgyárt nyitott, miáltal a falak oly nedvesek lettek, hogy
utoljára irtam önnek, egész Svajcz lázas várakozásban volt, az emiitett kép végveszélyben forog, oly annyira, hogy a
mert a nemzettanácsbavaló választásoknak előestéjén állo- kormány kénytelen a tavaly eladott melléképületeket nagy
tunk. Annak eredményeivel a katholikusok annyiban eléged- veszteséggel ismét kisajátítani. Liberális gazdálkodás !
hetnek meg, mert — még roszabb is lehetett volna ; sőt mert
— A juravidéki kath. papoknak azon, múltkor általunk
mindnyájan attól tartottak, hogy csakugyan roszabb is lesz. is emiitett reménye, hogy jobb idők beálltáig magán isteni
Igaz, hogy Bernben dr. Gunzenbach, kinek méltányosságát, tiszteletet fognak tarthatni, már meghiusult a berni korámbár protestáns, már e lapok hasábjain is többször emle- mánynak egyik legujabbi ukáza által, mely oly papokat,
gettük, nem választatott meg többé ; s igy több helyen, hol „kik az állam törvényeinek alá nem vetették magokat" mina radicalisok a conservativek ellen győztek, mindamellett den, bármi néven nevezendő papi functiótól, a nyilvános és
azonban az uj nemzettanács nem lesz nagyobb ellensége s magánoktatástól eltilt. Ezen rendelet kormányilag azzal okaüldözője a katholikusoknak, mint az eddigi volt, mert más datoltatik, hogy „mindez csak az államilag elismert felekehelyeken a conservativek is nyertek néhány helyet ; s a sza- zetek papjainak engedhető meg" — igy tehát a berni közvazatok aránya nagyjában ugyanaz marad, mint eddig volt, társaságban a római katholikus egyház nincsen többé állami magában véve ugyan eléggé rosz a katholikusokra milag elismerve !
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.
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Lelkipásztorkodási tárgyalások.
(L. a 9. sz.)

„A miket mondanak nektek, mind tartsátok
meg és cselekedjétek; de az ő tetteik szerint ne
cselekedjetek ; mert m o n d j á k és nem cselekszik" —
Máté X X I I I , 3 — az U r n á k ezen, a gonoszlelkti
pharisaeusok s Írástudókról ejtett szavait szeretik
g y a k r a n mi rólunk, papokról egyes ,hiveink' is
idézni, oly értelemben, h o g y : „ez sem jobb, mint
én, h o g y akar tehát tanitani ? — « ezzel, mig egyrészt a p a p n a k tekintélyét iparkodnak aláásni, másrészt mintegy mentegetni a k a r j á k magokat, ha
templomba, predikáczióba sat. nem j á r n a k ; mert
h á t : „a pap sem jobb, mint é n " . . . .
E g y i k estéli t á r s a l g á s u n k alkalmával ezen
thema is szóba került, s öreg plébánosom u g y vélekedett, h o g y azok, a kik igy beszélnek, rendesen
igen kétes vallásosságu egyének. Mindazonáltal mi
papok jól teszszük, ha e szavakat mindig szem előtt
t a r t j u k , s u g y élünk, h o g y azok joggal soha sem
alkalmaztathassanak r á n k . A papnak kötelessége
u g y a n i s nem csak abban áll, h o g y az Isten igéjét
egyszerűen hirdesse, hanem azon kell lennie, h o g y
jó eredménynyél is hirdesse, — „választottalak titeket, s rendeltelek, mondja az Ur, J á n o s n á l , XV,
1 6 ; — h o g y elmenvén, gyümölcsöt teremjetek, és a
ti gyümölcsötök m e g m a r a d j o n " ; — ezt pedig legbiztosabban s leggyorsabban u g y érendjük el, ha a
pap folytonosan tettei által is prédikál, s azon van,
h o g y elsőben maga tegye meg mindazt, mire, másokat r á b i r n i a k a r ; ez adja meg a szószékről ejtett
szavának az igazi erőt és hatást. I g y tőn az isteni
Mégváltó is, folytatá plébánosom, ki harmincz évig
cselekedett és csak három évig tanitott, h o g y megmutassa n e k ü n k önpéldája által, mint t e g y ü n k mi,

s h o g y előbb tenni kell, s a z u t á n csak szólni. S épen
a fentidézett helyen — Máté X X I I I , 4 — azért
feddi a pharisaeusokat s Í r á s t u d ó k a t ; mert, „nehéz
és elviselhetlen terheket kötnek és tesznek az emberek vállaira ; de u j j o k k a l sem a k a r j á k azokat
mozdítani." I l y hitszónoklatokat salezi sz. Ferencz,.
szokott találó modorában hadi trombitához hasonlít, mely a harczi riadót h a n g o z t a t j a u g y a n , de
maga nem vesz részt a küzdelemben ; lépcsőhez,
mely a lakáshoz felvezet, de maga nem lép be a b b a ;
az országúton álló utjelzőhez, mely az u t a t megm u t a t j a u g y a n , de nem halad r a j t a ; sőt oly hitszónokokat, kik életök által lerontják, mit pi-edikáczióik
által t a l á n építenének, szörnyszülötteknek nevez,
kiknek nyelvök hoszabb, mint k a r u k ; mig a r a n y szájú sz. J á n o s époly szépen, mint találóan m o n d j a :
„A ki jól él, és jól tanít, arra oktatja a népet, miként
éljen ; — a ki pedig jól tanit és roszul él, arra oktatja Istent, miként kárhoztassa el".
E g y napon azt vettem észre, h o g y plébánosom
n a g y o n szorgalmasan készült a predikáczióra,amiért
este azt a megjegyzést koczkáztattam, h o g y bizony
k ö n n y ű dolog lehet, prédikálni, mikor az ember
m á r a n n y i évtizeden át m i n t e g y otthon van a szószéken ; u g y h o g y felmehet, anélkül, h o g y t a l á n
valamit is tanuljon. Erre plébánosom azt válaszolta,
h o g y ez bizony n a g y tévedés, legalább a hitszónoklat t a r t a l m á t illetőleg; pedig utóvégre ez a fő.
Mennél tovább prédikált valaki valamely községben, a n n á l többet adott m á r k i saját, eredeti gondolataiból. H a már most egyrészt igaz is, h o g y az
ember az egyházi szószéken nem képes, de nem is
köteles mindig „ u j " meg „ u j " dolgokkal állani elő,
mégis, bizonyos idő letelte u t á n nehéz lesz arra
ügyelni, n e h o g y egyenesen untatólag ismételje magát, s ez által megmutassa, miszerint, mint m o n d a n i
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szoktuk: ,kipredikálta m a g á t 1 . . , , s épen, hogy e
bajt kikerüljük, szükséges folytonosan tanulni, s
talán későbben még gondosabban készülni valamely hitszónoklatra, mint kezdetben, midőn még
jobban válogathattunk az anyagban. H a a pap ezt
elmulasztja, hitszónoklatai csak hamar nagyon
,pauperes spirits lesznek, de ez oly lelki szegénység,
mely nem tartozik a hét boldogság közé. Olyanok
lesznek hitszónoklatai, mint az ócska ruha, mely a
sok felvevés s letevés, hordozás és kefélés által
végre oly kopottá lett, h o g y már tiz lépésnyire elárulja, miszerint birtokosa igen szegény ember.
De hát, hogy készüljön az ember a predikál á s r a ? . . . . ez oly kérdés, mely az előbbi kikezdésben fejtegetett gondolattal igen szoros összefüggésben áll ; a felelet pedig rá nézetem szerint ez : készülni háromféleképen lehet és kell: 1) indirecte,
amennyiben a pap soha se szűnjék meg hittudományi, asketicus s hitszonoklati m u n k á k a t olvasni.
I g y szerez u j gondolatokat és eszméket s g y ű j t uj
anyagot ; 2) directe, az által, hogy az épen szándékba vett thema felett tüzetesen gondolkozik, rá
vonatkozó tanulmányokat tesz, s azt egész terjedelmében, érintve a rokon kérdéseket is, szellemi sajátjává tenni iparkodik ; és 3) az által is, ha ugyané
thema felett legalább egyszer szabályszerű meditatiót tart, hogy azt lelkében az istenesség és jámborság szelleme áthassa.
Vannak hitszónokok, kik időről időre kószább
sorozatot képező predikáczio-cyclust tartanak, melyben több hitszónoklaton át, összefüggőleg egyegy
kiválóbb themát, péld. a malasztról, a házasságról
sat. fejtegetnek. Ez magában véve igen ajánlatos
szokás, főleg oly hitszónokokra nézve, kik kénytelenek, hoszabb időn át ugyanazon hallgatóság előtt
előadásaikat tartani. Mert ez nem csak ig-en tanulságos a hallgatókra nézve, hanem felette érdekes
is, egyegy fontosabb, terjedelmesebb kérdés felett
összefüggő, nagyobb előadást hallgathatni. De még
magára a hitszónokra nézve is igen előnyös ez ;
mert eltekintve attól, hogy egyideig a thema-keresés bajaitól szabadul, e hitszónoklati cyclusok
egyike a legjobb eszközöknek arra, hogy mint
fentebb mondám, az ember ,ki ne prédikálja', azaz
túlságosan ki ne meritse magát, s midőn aztán a
sorozatot bevégezte, mintegy ujult erővel hozzá
foghat ismét az egyes, elszigetelt themák feldolgozásához. Testvérületi ajtatosságoknak alkalmával
tartandó hitszónoklatok, ahol az ilyenek divnak,
különösen erre valók; már csak azért is, mert az em-

ber nem kénytelen a napi evangéliumhoz tartani
magát. Azonban mégis azt hiszem, hogy jó lesz ily
hitszónoklati sorozatok tartásánál két dologra
ügyelni; — először arra, hogy az egyes előadások
ne legyenek igen n a g y időköz által elválasztva;
mert hasznos voltuk épen az összefüggésben, s kölcsönös, egymásra való vonatkozásban áll, mely a
felfogást megkönnyiti s azon általános áttekintést
közvetíti, melynek kedveért az ily cyclusokat rendezni szoktuk; — és másodszor arra, hogy e cyclusokat ne nyujtsuk túlságosan hosszakká, főleg akkor ne, midőn a vasárnapi főpredikácziókat vontuk be a körbe. E g y álló félévig, például, mindig
csak ily sorozatos hitszónoklatokat tartani, n a g y
hiba lenne; mert eltekintve attól, hogy a túlságos
hoszu sor utóvégre is csak untatólag hat, időközben mindig uj mozzanatok merülnek fel, melyeket
ennél fogva hoszabb időn át elhanyagolni nem lehet, mi szükségképen történnék, hahogy a sorozat
nagyon hoszu,
Plébánosom öreg korában igen sokat szenvedett mellgörcsökben, melyek őt annyira elerőtleniték, hogy mindannyiszor több napig képtelen volt
rendes functióit teljesíteni. Ha akadályoztatásáról,
kivált a vasárnapi hitszónoklat tartását illetőleg
jókor értesültem, akkor nem volt semmi b a j ; mert
kellőleg elkészülhettem, egyszer azonban történt,
hogy reggel, midőn a templomba mentem gyóntatni, a plébános nővére, ki háztartását gondozta, arról értesitett, hogy a plébános az éjjel ismét igen roszul volt, s nem fog felkelhetni, sem misézhetni, tehát sem nem predicálhatni. Ily esetekre
a kétszeres misézésre felhatalmazva lévén, a korai
s a főmise tartása mi nehézséget sem szült: de annál nehezebben esett szivemre a predikáczio, melyre
nem készültem, mert az napon a plébánoson leendett a sor, pro coronide pedig tudtam, hogy a reggeli mise előtt és után jó sok időt keilend a gyóntatószékben töltenem, ugy hogy épen csak a főmise
előtt találtam n é h á n y pillanatnyi időt, hogy u g y a
hogy egy pár szórványos gondolatot gyűjtsek, az az
után tartandó szónoklatra, alapos kidolgozásról szó
sem lehetett
Estéi'e a plébános kissé jobban érezve magát,
együtt vacsoráltunk, mely alkalommal főnököm
természetesen azt kérdezte tőlem, hogy h o g y mentek a dolgok; mert bizony ma nehéz napom volt.
„Hiszen jó lett volna minden", feleltem kissé csüggetek hangon, — „csak a predikáczióval akadtam
meg, s bizony azt kellett tennem, hogy valamelyik
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régebbit vettem elő, melyet taliter qualiter még tudtam, s
azt kissé átváltoztatva adtam elő"
„Ezt bizony igen
jól tette" — mondá főnököm, a maga helyén én is csak ugy
tettem volna"
Persze, hogy ebből most alkalmat vettünk
magunknak, azon kérdés felett értekezni : szabad-e s mikor»
mily körülmények közt régebben már egyszer .elmondott
bitszónoklatokat ismételni ?
Plébánosom igen helyesen akként vélekedett, bogy
ezt rendes körülmények közt nem igen szabad tenni, már
csak azért sem. mert nem iilik, s mert a papnak kötelessége
a hitszónoklatra, mint teendőinek kiváló részére, kiváló
gondot és szorgalmat is fordítani, s félő, nehogy ha ezen a
téren a gondatlanság- s kényelemhez szokik, ezt majd lassan-lassan más kötelmei teljesitéséro is át vigye. Mindazonáltal bizonyos, hogy, mint a mai eset is mutatta, felmerülhetnek oly körülmények, melyek közt az ember csakis igy
cselekedhetik, amint azt ma én tettem. IIa az ember ilyenkor, a körülmények kényszerhatása alatt, felebaráti szeretőiből s nehogy az isteni tisztelet rendjében valami zavar
támadjon kevésbbé elkészülten lép is fel, a jó Isten mindezt bizonyára tekintetbe veendi, s talán meg fogja engedni,
hogy az ilyen bitszónoklatnak néha nagyobb hatása legyen,
mint máskor talán egy igen nagy gonddal kidolgozott beszédnek. Továbbá ki nem zárható az az eset sem, hogy a
pap, midőn már évek hoszu során át működik valamely helyen, végre régebbi kézirataira is vissza térjen, hogy azokat
ismét felhasználja, midőn azon változhatlan hitigazságokról
beszélni akar, melyek ma ugyanazok, mik ezelőtt husz évvel voltak. Csakhogy megjegyzendő, hogy bizony nem illenék, ha emberünk eme régi predikácziókat ismét csak ugy
mondaná el, miként elsőben tette ; mert lehetetlen, hogy
ennyi esztendő alatt ugyanerről a dologról mi ujat sem tanult volna, ezt pedig bivei lelki javára hasznosítania, szigorú
kötelesség. Igy tehát, ha a régi beszédeket elő is vesszük, át
kell azokat dolgozni, átalakitani, kijavítani ; mint a derék
földművelő teszi, ki ugyanebből az egy darab földből a legkülönfélébb termékeket nyeri, gondos, okos, czélszerü müvelés által.
A hires Feneionról olvassuk, hogy fiatal korában ima
és elmélkedés által szokott szónoklataira készülni, pontosan
feljegyezvén minden gondolatot, mely ekként lelkében megfordult. Későbben már nem irt semmit, hanem az ima és az
elmélkedés elég volt a leggyönyörűbb beszéd létesitésére ;
végre pedig még az előkészületnek ezen neme is feleslegesnek bizonyult: hanem mielőtt a szószékre felment volna, néhány perczig szobájába zárkózott, imádkozott, és a predikáczió kész volt
Szabad-e ilyes valamit u t á n o z n i ? . . .
A felelet erre könnyű: Feneion ezt tehette, s a ki azt hiszi
magáról, hogy ő is egy Feneion, — az próbálja meg ; — különben pedig tanácslom mindenkinek, hogy beszédeit irja,
nem csak fiatal, hanem öreg korában is. Tudjuk, hogy nem
egy tanult és jámbor, hires hitszónok, mint például a jeles
Winkelhofer, predikáczióit mindvégig szóról szóra felirta,
mig nem a halál elszólitotta őket a szószékről s az iró-asztal
mellől egyszerre. Vannak aztán oly hires férfiak is, akik
„csak ugy szórják" a predikácziókat
Jeles lángeszek
lehetnek, különben bizony az ilyen „szórás"-ból csak az fog
keletkezni, hogy, mint már a szó is mondja : jó és rosz, hasz-

nos s haszontalan, pelyva és árpa rakásra keverve fog kikerülni, ami bizony nem az a jó, egészséges, szellemi eledel,
melylyel a jó pásztor nyáját tartani köteles.
Egy igen tudós bitszónok, ki beszédeit nagy gonddal s
fáradsággal kidolgozni szokta s mégis rendesen igen gyér
hallgatóságot talált a templomban, egy izben egész predikácziót mondott azokról, kik nem járnak templomba, s Isten
igéjét nem hallgatják ; szidta s korholta őket, s végro azon
fenyegetéssel fejezé be beszédét, hogy ha ily következetesek
lesznek a hanyagságban, akkor ő nem fog többé prédikálni.
Salesi sz. Ferencz, ki a szónoklaton jelen volt, ennek befejezése után, ki menve a templomból, igy szólt egyik kísérőjéhez: „Váljon voltaképen, ki ellen szónokolt ez a jó ember?
Hatalmasan összeszidott minket oly hiba miatt, melyet nem
követtünk el ; mert hát itt voltunk. Talán azt akarta, hogy
darabokra szakadva töltsük be valamennyi üres helyet a
templomban ? A távollevőket szidta, kik azért sem fognak
sűrűbben megjelenni. Ha ezekhez akarna szólni, akkor ki
kellene mennie az utczákra s térekre s az ott állókat sürgetni, jöjjenek az ő szónoklatát meghallgatni. Az ártatlanoknak lármázott, a bűnösök pedig mit sem tudnak róla".
Természetes, hogy a szent ezt nem oly általánosságban értette, mintha soha sem lenne szabad távollevőkről is szólni,
főleg, ha biztosan előrelátható, hogy tudomásukra fog jutni ;
mindazonáltal igaza volt abban, hogy a hitszónoklat mindig
olyan legyen, hogy a jelenlevőknek váljak lelki hasznukra, a
távolmaradozók iránt e helyen amúgy sincs kötelezettségünk. Azért lehet ugyan a templomlátogatásbani banyagságról is beszélni; de ugy, hogy a, jelenlevőket intsem, óvakodjanak e hibától, s nem ugy, hogy azokat szidjam, a kik
— nincsenek itt.
(Folyt, köv.)

A közalapítványi kir. tigyigazgató, mint a szent
korona egyik ügyészének
VÉLEMÉNYE,
mely a vallásalap jogi természete kérdésében, az országos
képviselőház ez érdemben kiküldött bizottságának f o l y ó
1875-ik évi april 20-ról és május 7-ről kelt felhívásai nyomán, tiszteletteljesen a következőkben terjesztetik elő :
A vallásalap rendeltetése : a katholikus és görög egyesült püspökségek, káptalanok, lelkészségek, papnöveldék,
templomok, egyházi épületek és paplakok felállítása, ugy
fentartása ; a kegyurakat nélkülöző népészek, valamint a
szűkebb anyagi helyzetben levő szerzetes rendek segélyezése ; a katholika vallás tanitásáróli gondoskodás ; a tanonczok ösztöndijazása ; a társországoknak a vallási téren felmerülő szükségleteikbőli kisegitése; az isteni tisztelet lehető
mindenholi felvirágoztatása ; szóval a katholika vallás ügyeinek minden iránybani előmozdítása.
A mi a vallásalap eredetét és történelmét illeti : Ezen
országos egyházi alap keletkezésére mindenekelőtt kiváló
okot szolgáltatott a mohácsi vésznap, valamint az annak
következtében az országban elterjedt török uralom és pusztítás ; nem különben az ágostai és helvét vallás fejlődése,
ugy terjedése ; ezen események folytán sok katholikus lelkészség részint elpusztult, részint jövedelem nélkül maradt>
mely nyomasztó bajok és érzékeny nélkülözések orvoslására, I-sö I'erdinánd magyar király, mint legfőbb kegyúr,
46*
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és az országgyűlés az 1548-ik évi 12-ik t.cz. nyomán együttesen akként intézkedtek, hogy a török járat folytán elpusztult káptalanok, kolostorok és zárdák javai oly tudós lelkészek kiképeztetésükre és alkalmaztatásukra fordíttattak
légyen, kik a katholika hitet hirdették, a népet ugyanazon
vallásban megtartották, az abból kitérteket pedig oda viszszavezették.
Továbbá a vallásalap jogi természetéről véleményező
országos albizottság 1872-iki april 5-ről kelt jelentéséhez
csatolt 1-sö számú okmány tanúsítása szerint, ugyanezen
alap fejlesztéséhez járult 11-ïk Ferdinánd császár és király,
akkor, midőn a Sopronban 1625-ik évi decz. 11-kén ünnepélyes alakban kiadott fejedelmi kegylevelében, királyi
tisztje teljhatalmánál, vagyis legfőbb kegyúri jogánál fogva,
az egyháznagyokat és főjavadalmasokat arra, hogy ingó
vagyonukról bizonyos korlátokon belől intézkedhessenek és
végrendeletet alkothassanak, oly módon hatalmazta fel, miszerint az illető javadalmas, a véghelyekre köteles hagyományozás fenttartásával, végrendeletileg vagyonának csak
feléről intézkedhessék ; ingó vagyonának másik fele pedig a
felállitandó magyarországi közönséges papnövelde építésére,
s ha az tökéletes jó karba helyezve leendett, a szűk anyagi
körülmények közt levő lelkészségek javítására és javadalmazására, esetleg a kispapok nevelésére szolgáljon.
A katholika vallás fentartására szánt vagyon azonban
még állandóbb és biztosabb alapot III-ik Ferdinánd császár
és király alatt nyert; ez időben ugyanis egyrészt az 1647-ik
évi 12-dik t. cz. nyomán országgyülésileg elhatároztatott,
hogy oly helyeken, hol a lelkészségek vagy a templomok
külön földbirtokkal látvák el, a katholikus népészek ily
jövedelemmel megelégedni kötelesek, s az ottani ágostai vallásuakat semmiféle adózásra nem szoríthatják; hogy oly
helyeken, hol lelkészségek nincsenek, mindkét felekezet tulajdon papjait lássa el ; hogy oly helyeken, hol az evangélikusok a katholikus lelkészeknek mivel sem adóztak, azok
előnyére bármely fizetéseket tenni ezután se kényszeríttessenek ; hogy oly helyeken, hol a lelkészségek épen nem javadalmazvák, hanem az Isten igéje hirdetői a köznép házankénti ellátásából tartattak fel, ott a katholikus és evangélikus lakosok által folyóvá tett fizetések a két felekezet papjai közt egyirányos részben osztassanak fel; és hogy a hivatal utáni köteles fizetéseket mindkét vallású lelkész a maga
felekezetétől huzza ; ugyanez időben másrészt az országban
kitört belmozgalmak lecsendesítése végett kellett, hogy a
koi'onás király beegyezett volt légyen abba, miként a nem
katholikus birtokosrend, különösen pedig a jobbágyok s a
nép a kath. népészeknek jövőre fizetni mitsem tartozzanak.
Nehogy tehát a katholikus lelkészek sok helyen folytonosan a társaik igénybe vett támogatására szoruljanak, és
ezáltal az egyházi rend szenvedjen, a népészek pedig a szükségeseket nélkülözve s önfentartásuktól megfosztva, biveiket
elhagyni, máshova költözni, és lelkészségeiket más vallásuaknak átengedni kénytelenittessenek, III-dik Ferdinánd
császár és király 1650-ik évi aug. 6-án kelt, s az országos
albizottságnak a vallásalap jogi természetéről szóló munkájához 2-dik szám alatt csatolt királyi kegyúri levelében az
egyházi rend iránti atyai indulatból, a katholika vallás
iránti buzgalomból, s az osztó igazság útmutatásából, mely

a lelkészektől elvett jövedelmeket megtéríttetni javalja, a
megkárosodott katholikus lelkészek segélyezése végett örökös alapitványt tett, és azt rendelte, hogy a magyar, jelesül
a pozsonyi kamra jövedelmeiből évenként mindenkor az
esztergomi érsek kezeihez 6000 forint fizettessék, ki ez összeget a maga és más püspökök egyházi megyéikben a károsult és szűkölködő népészek segélyezésére fordítani, s annak
hova lett beruházásáról a négy évenként összeülő tartományi zsinatot kielégitöleg értesíteni tartozzék.
Történt mégis idöjártával, hogy a szakadatlanul dult
kül- és belháboruk, ugy az ezek nyomán az országban felmerült kedvezőtlen pénzviszonyoknál fogva, a magyar kir.
udvari kincstár a III-dik Ferdinánd által a katholikus lelkészségek fenttartására kiirt évenkénti 6000 forintot folyóvá
tenni képes nem lévén, ebből oly mérvű hátrányok eredtek,
miként 1676-ik évben az egyházi rend s a királyi kincstár
e téren akként egyeztek ki, hogy a püspöki kar a hátrányokra vonatkozó igényeiről, oly feltétel alatt, miszerint
azok királyi legfőbb intézkedés folytán valamely kegyeletes
alapítványokba fektettessenek, lemondott ugyan; de kikötötte, hogy a III-ik Ferdinand-féle 6000 forint alapítvány
a katholikus népészek szükségleteire évenként négy részletben folyóvá tétessék, moly egyességet I-sö Lipót császár
és király ugyancsak 1676-ik évben helybenhagyván, egyidejűleg a III-ik Ferdinánd-féle 6000 forintos alapitványt
újból megerősítette.
Később II-dik Rákóczy Ferencz fejedelem hadviselése után, a III-ik Ferdinánd-féle alapítvány folyósítását a
magyar kir. udvari kamra ismét kérdésbe helyezte ugyan ;
de III-dik Károly király a többször jelzett 6000 forintot a
kitűzött czélokra mindaddig, mig az országban a vallásügyek más alakot nem öltenek, s kedvezőbb fordulatot nem
vesznek, 1715-bentovábbá is kiadatni rendelte; mivel azonban a 6000 forint folyóvá tételére vonatkozó nyugtákat a
kincstár a felvett egyes részletek szerint egyenesen az illető
lelkészek által kiállittatni követelte, a püspöki kar pedig
azt igényelte, hogy a 6000 forint évenkénti alapítványt,
általános elismerés mellett, az esztergomi érseki helynök vegye fel; ezek folytán 15 év tartama alatt 1716-tól 1731-ig
a kincstár által a szőnyegen levő alapítványból hátratartott részletek 42,678 forint 40 krajczárra növekedtek.
A dolgok ily állásában az általános udvari kamra előterjesztésére, mint azt az országos albizottságnak a vallásalap jogi természetéről szóló munkájához 8-ik szám alatt
csatolt királyi rendelet tanúsítja, 3-ik Károly király 1733-i
mart. 4-én egyrészt a 3-ik Ferdinánd alapította 6000 forintot a Pozsonyban felállított külön vallási pénztárba 1733-i
január 1-től évenként pontosan befizettetni rendelte ; másrészt elhatározta, hogy az ezen alapitvány időközben felszaporodott hátralékai pótlására, a már jelzett pénztárba, szintén a szűkölködő népészek javára, leszámítva előbb az egynémely szerzetesrendek illetőségeik fedezésére szolgáló öszszeget, a királyi kincstár jövedelmeiből évenként 4000 forint; valamint 1-ső Lipót császár és király ünnepélyes fogadalma nyomán, uj lelkészségek felállítására, a már hivatkozott kincsleti forrásokból, a vallási pénztárba ujabban 6000
forint szállíttassák be: ezak szerint a vallásalap 3-ik Károly
alatt 16000 forinttal gyarapodott.
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Ugyancsak 3-ik Károly király a vallásalapot 1733-i
mart. 7-én, a magyar király helytartótanácshoz intézett, s
az országos vallási albizottság által összeállitott okmánytár
9-ik száma alatt felmutatott udvari határozata nyomán azzal
öregbitette : miszerint a néhány évig üresedésbe hagyott sz.gothárdi és pécsváradi apátságok, valamint az általa szervezett szombathelyi püspökség minden,nemkülönben a n.-váradi
püspökség 17000 forintot meghaladó jövedelmeit a Pozsonyban felállított vallási pénztárba beszolgáltatni rendelte; az
alap kezelését pedig, ugy a jövedelmeknek az egyes egyházmegyék szükségleteik szerinti felosztását, az esztergomi érsek elnöklete alatt, egy kincsleti, és bizonyos számú helytartósági tanácsosokra bizta.
Mária-Terézia uralkodó királynő, trónelődeihez hasonlóan nem kevésbé növelte a vallásalapot, mennyiben a magyar királyi udvari kincstárhoz 1769-i sept. 2-án menesztett, s az országos vallásalapi albizottság jelentéséhez 81-ik
szám alatt csatolt rendelete folytán a katholikus lelkészek
pénztára javára akként intézkedett, hogy abba az érsekek,
püspökök, s a nagyobb egyházi javadalmosok jövedelmeik
évenkinti tiz százalékát oly módon fizessék, miként a tényleges birtokosok éltök fogytáig a fenálló gyakorlatot élvezzék, haláluk után pedig a javadalom törvényes megüresedősével, a kinevezendő uj egyháznagyra jelzett tiz százalék
azonnal kivetessék, és e teher befizetésének kötelessége a
javadalmi adománylevekbo is befoglaltassák : mindazonáltal
a káptalanok és a birtokos szerzetesrendek ezen fizetéstől oly
feltétel alatt, miként birtokaikon lelkészségeket és iskolákat
alapítsanak, mentek maradjanak.
Ugyanazon uralkodó királynő, mint az, az országos
vallásalapi albizottság jelentéséhez 10-dik, 11-dik és 55-dik
számok alatt csatolt okmányok összeegyeztetéséből kitetszik, a mult század közepén, a uagyterjedelmű egri püspökségből a kassai és szatmári püspökségeket hasitotta ki, a
nagyváradi püspökségből egy latin és egy görög katholikus
püspökséget alakitott, Munkácson pedig uj görög katholikus
püspökséget szervezett, és mind ezen, mind a váczi, győri
és veszprémi püspökségek jövedelmeiket akként szabályozta,
hogy az, a mi azokból a püspöki szék fenttartására megkívántatik, elkülönöztetvén, a maradvány részint ugyanazon,
részint más egyházmegyék szükségleteik kiegyenlítésére
fordittassék.
Továbbá a fent hivatkozott 10-dik és 11-dik számú
okiratokból kitűnik az is, hogy Mária Terézia uralkodó királynő az országban több püspökséget szabályozott, és hogy
ezen ténykedés, mennyiben a vallásalap növelésére határozott jövedelmeket biztosított, szinte a jelzett alap egyik létezési forrásául tekinthető ; azon szerint a fent idézett okiratokból kitűnik, hogy a nagyváradi latin szertartású püspök fölös jövedelmeiből a lelkészek pénztárába évenként
3100, az ottani görög katholikus püspök pedig 2500 forintot
befizetni, azon felül mindkét püspök egyenként a szegényebb
lelkészségek felsegélésére 8500 forinttal hozzájárulni köteleztetett. Valamint a fent már ismételve hivatkozott 10-dik
és 11-dik, ugy a 81-dik és 88-dik szám alatt létező okmányok összevetéséből kitűnik az is, hogy a nagyváradi püspökség a béli és vaskói uradalmaitól a vallásalapba bizonyos,
határozottan kijelelt egyházi czélokra 1781-dik febr. 16-tól

mindaddig 23000 váltó, vagyis 9200 pengő forint örök h a szonbért járultatott be, mig ezen terhet a jelzett alap irányában, a közelebbi évükben 184000 forintnyi úrbéri földtehermentesitési papirokkal, melyek a 9200 forint illeték ötszáztólias tőkéjének felelnek meg, nem törlesztette.
El kell azonban ismerni, hogy a vallásalapot leginkább
2-dik József esászár gyarapitotta ; ezen uralkodó ugyanis,
mint a vallásalapi országos bizottság által sorozott 12-dik,
14-dik, 15-dik, 17-dik, 19-dik, 22-dik, 23-dik és 53-dik
számú okmányok, ugy ezekkel összevetve a honi történelem
tanúsítják, 1782-i jan. 26-án, sept. 10-én s oct. 7-én, 1783nov. 25-én, ugy 1784 i aug. 17-én kibocsátott udvari rendeletei folytán, előbb a karthauzi, kamalduli, trinitariusi, jeromosi, tertiariusi, kamilláni és karmelitai férfi, valamint a
klarisszák, kapuczinák, augustinák és a ferenczes apáczák
női zárdáikat : nemkülömben az országban szétszórt remeteségeket; utóbb pedig az 1786-i febr. 7-én és nov. 28-án kelt
királyi leiratok nyomán a pálósok, benczések, premontreiek,
cisterek, dömések, paulánok, ágostaiak, ferencziek, kapuczinusok, szerviták és egyebek kolostoraikat, melyekben a
szerzetesrendek, a nélkül, hogy tanitottak, gyóntattak,
szónokoltak, betegeket ápoltak és haldoklókat elláttak volna,
egyedül csak ajtatos elmélkedéssel foglalkoztak, majd egészen, majd részben eltörölte, s ezek összes ingó, ugy ingatlan
vagyonát a vallásalapba bekebeleztette.
Ugyancsak József császár a fentjelzett 1782-i sépt.
10 -en kelt, s az országos vallási okmánytár 15-dik száma
alatt létező udvari rendelete nyomán, a vallásalap előnyére
a magyar kir. helytartótanács kebelében egyházi bizottságot állított fel, melynek folxdatává totte, hogy mindazt, mi a
római és görög katholikus egyházat, a közbékét, az egyházi
rendet, s a külön isteni szolgálatot illeti, gondozza, hogy az
egyház felett a külfegyelmet gyakorolja ; hogy a vallásalap
s a lelkészek pénztára jövodelmei szaporítása módjáról tanácskozzék; hogy a még rendezetlen püspökségek szabályozása, s esetleg ujak felállítása iránt a szükséges előterjesztéseket tegye meg; s a lelkészségeknek az egész országbaui
mikénti javadalmazásáról tervet készítsen; hogy a vallásalap és a lelkészek pénztárához tartozó javakat és ügyeket
ellássa ; az eltörölt szerzetes zárdák vagyonát rendezze, s
azt, a midőn a helytartótanácsnak a királyi kamrávali egyesítése befejezve lesz, kezelése alá vegye ; hogy minden egyházak, küldérségek, gyülekezetek, testvériségek, és más ily
ajtatos alapítványoknak a vallási pénztár öregbítésére fordítható javait irassa össze; ezekután a császár az egyházi
bizottság ügyrendjét határozza meg, s kimondja, hogy az a
helytartótanács közege, mely munkálatait legfelsőbb helyre
csakis a most nevezett kormányszék utján terjesztheti fel.
Szinte József császár a már hivatkozott 1782-i okt.
7-én kelt, s az országos vallási okmánytár 17-ik száma alatt
létező udvari rendelete nyomán kijelenti, hogy az összes egyházi birtok, annak eredetét, czélját, s az egyháznak az iránti
tüzetes elveit tekintve, nem egyéb, mint a hivek lelki üdvössége,
s a katholikus vallás előmozdítására szánt törzsvagyon, melynek az egyházi személyek és testületek csak annyiban haszonélvezői, amennyi abból állásukhoz illő elláttatásukra
szükséges, a fölös jövedelmeket pedig az egyház egyéb szükségleteire fordítani a fejedelem, mint az egyház legfőbb

• 3 6 6

kegyura és védnöke jogaihoz tartozik : József császár tehát
ez elvből indulva ki apostoli királyi teljhatalmánál fogva>
változhatlanul elhatározta, hogy Magyarországban s kapcsolt részeibon is az egyházi javak jövedelme, amennyire az
alapítvány czéljaira teendő költségekből, s a papság kellő
ellátásából még fölösleg maradna, egyedül a hivek lelki
üdvössége előmozdítására s a vallás gyarapítására fordittassék, anélkül azonban, hogy a magyar papság nemesi jogai,
mélyek azt birtokaikra nézve illetik, s melyekben azt a császár
szintúgy,mint a világi nemességet jentartani szándékozik,e miatt
bármely csorbulást is szenvednének ; a fölös jövedelmeknek az
egyház ezen legfőbb czéljairai átengedését pedig annál méltányosabbnak látja, minél kevésbé lehet kétségbevonni, hogy
a püspökök és egj éb javadalmasok felmaradt jövedelmeiket
az egyházi törvények értőimében az egyházra s a szegények
segélyezésére fordítani nemcsak hivatvák, hanem kötelesek
is. Hogy tehát a fölös jövedelemrész a mondott czélokra
annál bizonyosabban beruházható legyen, a császár az egyházi bizottmányt, illetőleg a helytartótanácsot utasította,
mikép az országban és a kapcsolt részekben az egyházi
személyek számát, ugy az összes papság ingó és ingatlan javait Írassa össze, s véleményt adjon, váljon az alapítványok
czéljaira, ugy a papság kellő ellátására mennyi szükséges ;
s ezeknél fogva a jövedelmek fölöslegéből a hivek lelki üdvének gyarapítására s más ily szent czélokra mily mennyiség fordítható ?
József császár alatt a vallásalap törzsvagyona még két
más kútfőből is növekedett, ki is 1783-i nov. 18-án kelt, s
az országos vallási okmánytár 21-dik szám alatt látható
udvari intézménye folytán, a megürült összes egyházi javadalmak utáni, különben a kir. ügyészet jogaihoz tartozó
minden jövedelmeit, különös királyi kegyelemtől indittatvai
a vallásalapnak, az ezen forrásból feltartandó ajtatos intézmények számára átengedi, és azok odai beszolgáltatását elrendeli.
Továbbá ugyancsak József császár 1784-i decz. 14-én,
1788-i márcz. 11-én és 1787-i decz. 4-én kelt, és az országos vallási [okmánytár 24-ik, 27-ik és 72-ik számai alatt
olvasható udvari intézményei folytán, a bosnyák papnövendékek kiképeztetésükre kiirt, úgynevezett biztossági alapot,
(commissariaticum), mely eredetileg a palestinai szent helyek fentartására volt rendelve, s mely a most jelzett korban 107,700 forintot tett, a fejedelem által pedig 10,901 frt.
31 krral neveltetett, a bécsi általános kincstár kezelése alól
kivette, s a magyar kir. helytartótanács alatt álló kamrai
főfizető hivatal gondozása alá oly utasítással bocsátotta,
hogy ez alap kamatai egy részéből a ferenezrend konstantinápolyi és szmyrnai küldérségei számára évenként bizonyos összeg fizettessék; egyébként ezen tétel jelenleg is a
vallásalap kiegészítő részét képezi.
(Folyt, köv.)

Néhány óra a G-rande-Chartreuse-ben.
(Folytatás.)

Csak most veszem észre, hogy elbeszélésem a chrouologicus sorrendtől eltávozott, térjünk vissza az előszobába.
Rövid várakozás után megnyílik az ajtó, s mi, kik Misiin
praelatus egy ajánló látogatókártyája által mint magyar zarándokok be levénk jelentve, meghatott lélekkel léptünk be.

Egy kis szobába léptünk, mely az előljáró dolgozó szobája
volt, s ott egy 66 éves ősz férfiút, ki meglepően hasonlít a
sz. atyához s egy másik pátert, az ő secretáriusát találtuk.
„Gelobt sei Jesus Christus !" e szavakat mondá a generalis,
ki igen keveset beszél németül, s gyermeki örömmel szoritott szivéhez. Midőn a nagyságos apát franczia nyelven előadta volna, hogy hová szándékozunk zarándokolni, s kérte
volna hogy engedné meg, hogy misézhessünk, ő örömmel
adta beleegyezését, s rövid társalgás után, midőn azon kegyet kikértük, hogy eltávozásunk előtt még egyszer legyen
szabad előtte megjelenni, távoztunk.
A szentmise elvégezte után egy karthausi páter üdvözölt, kit a generalis kalauzunkul rendelt. A karthausiak
ruhája fehér durva posztóból álló kámzsa, csuklyával, melyet, miután fejük le van borotválva, fejükre húznak, hogy
magukat a nap sugarai s a hideg ellen is megóvják. Már midőn a superiornál voltam, s láttam azon nem tettetett, hanem
szívélyes nyájasságot, melylyel bennünket fogadott, ítéletem
meg lőn ingatva, mert én azt gondoltam, hogy a karthausiak
mogorva s magába zárkozott, életunt emberek, de én még
mindig azt hittem, hogy talán a szerzet généralisa csak kivétel. Vezetőnk egy 56 éves férfiú volt, ki legnagyobb örömömre németül beszélt. Miután magát mint páter Jean Louis
bemutatta volna, tudtunkra adá, hogy ő van megbízva, hogy
vezetőnk legyen. Mivel sokat hallottam, hogy a karthausiak
között sokszor előkelő családból származók vannak, megvallom, hogy kiváncsiság szálott meg, megtudni e férfiú
származását s múltját, mert őszintén mondva, még mindig
azt hittem, hogy karthausi csak az lehet, ki a világban sokat szenvedett, s ki elvesztve a világban minden reményt,
ez örömtelen falak között keres menedéket, hogy meghiusult
reményeinek romjain búslakodjék.
Bármennyire vett légyen is rajtam erőt a kiváncsiság, mégis nem volt elég bátorságom, felszólítani őt múltja
•elbeszélésére ! Most egy vasrostéiyos kapu előtt jelentünk
meg, a vezető kinyitja s gondosan bezárja, s egy hoszu folyosón voltunk, hol több ajtó volt látható, mindegyik fölött
elmés felírással a sz. Írásból. Csak ugy per tangentem oda
fordulók vezetönkhez, s félve kérdem, h o g y igaz-e az, mit
hallottam s olvastam is, persze elhallgattam, hogy Eötvös
Karthausiájában, miszerint az egymással találkozó karthausiak igy köszöntik egymást : „Mementó móri", emlékezzél,
hogy meghalsz ? Mosolyogva feleli, hogy ez mese, h o g y nem
igaz. Most egy nagyobb ajtó előtt megáll, s azt mondja, hogy
azon teremnél vagyunk, hol minden 3-ik évben a capitulum
tartatik. ^prilban volt az utolsó capitulum, s vezetőnk azt
mondá, hogy eddig minden 3-ik, de az idei capitulum határozata folytán minden 2-ik évben tartatik' az meg.
A capitulum mindenek fölött áll, ez választja a szerzet elöljáróit. Kérdésemre, hogy váljon a generalis is mindig
uj választásnak van-e alávetve, mint a legtöbb szerzetben,
azt felelte: „Minden capitulum alkalmával a szerzet elöljárói lemondanak, de azok, kik megmaradni szándékoznak,
misericordiát kérnek, s ha nincs valami kifogás ellenük,
többnyire újra megerősíttetnek, s igy történt, hogy a mostani
generalis, ha nem csalódom, már 12 éve a szerzet főnöke. A
generalis semmi megkülönböztető jellel nem bir, valamint
általában mindenki a szerzetben egyforma ruhát visel. Mégis
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a generalis czime: „Reverendissimus Pater". A teremben a
generálisok arczképei chronologicus sorrendben vannak a
falakra festve. Beszéd közben szóba került a szerencsétlen
Hyacinth (Loyson) atya, s mi tudtára adtuk a páternek,
hogy Genfben is jártunk s meg akartuk nézni a cathedrálist, de kívánságunk nem teljesült, mert a templom zárva
van, isteni szolgálat nem tartatik benne, s hogy a kulcsok
az ókatholikusok kezeiben vannak. Megmondtuk, hogy a
száműzött Mermillod vicarius generálisával voltunk szerencsések beszélhetni, hogy Hyacinth ex-atyára kerülvén a szó,
kérdeztük, hogy van-e valami igaz abban, hogy ő vissza akar
térni. De fájdalom, az újságból vett hirek alaptalanok. Itt is
volt nálunk, feleli vezetőnk, anélkül, hogy tudtuk volna,
csak a véletlen által lett tudomásunk, h >gy itt vala. A t a vaszszal egy püspök volt itt látogatóban, kit a csekély távolságnyi erdei kápolnába vezettünk. A püspök megnézvén az
oltárt, egy visitkártyát talált, s e visitkártyára e szavak
voltak irva: „Ora pro me et Ecclesia", aláirva — Loyson!
Mennyire szenvedhetett ez eltévedett férfiú, mennyi lelki
furdalást érezhetett ő, ha meggondolta, hogy ő is azok sorába szegődött, kik Krisztus egyházának ellenségei ! Váljon
nejének, illetőleg ágyasának ölelései elnémithatják-e szorongatott szivében felszólaló lelkiismeretét? Nem! ezerszer,
nem ! Hogy váljon meg adja-e Isten neki a megtérés kegyelmét, az a jövő titka, mi nem tehetünk mást, mint Üdvözítőnk akaratja szerint imádkozni az eltévedettekért, hogy
ismét az igazság útjára visszatérve dicsérjék az atyát, ki
mennyekben van. Meghatva ez elbeszélés által elmerengtünk, mig kalauzunk szava : Menjünk a könyvtárba, — felzavart merengéseinkből.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest,
decz. 7. N é h á n y s z ó J ó k a i é s F a l k
u r a k h o z . A szabadelvű kor gyűlésén a napokban interpelláltatván a vallás- és közoktatásügyi minister ur ő excja
a vallási és tanulmányi alapok felől, azon választ adta az
interpellálónak, hogy az alapítványi ügyész ur ő méltósága
beadván véleményét az alapok természete felől, az szét fog
osztatni a t. házban, és akkor a képviselőházon lesz a sor, a
további lépéseket megtenni. Mint értesülünk, a minister ur
ő excjának ígérete már teljesíttetett is, honatyáink bírják, a
liberális támadás és guny által el nem tántoríthatott alapítványi jellemszilárd ügyész-, jog- és igazságon alapuló
véleményét, melyben nyiltan hangsúlyozva van a kettős
alapítvány kath. jellege.
Figyelemmel kisérve a nmélt. minister ur nyilatkozata
óta megjelent fusionált lapok liberális czikkeit, az alapok és
különösen az alapítványi ügyész ur véleménye felől, kettőt
kelle okvetlenül feljegyezni magunknak, az egyik az, hogy
lapjaink, t. i. a liberálisok oly mohó sietséggel közölnek
minden az alapokra vonatkozó tudósítást, hogy abból akaratlanul is kitűnik az óhajtás, az erőszakos nyomás a képviselőházra, hogy e kérdés minél elébb tárgyaltassék, mit
tanusit azon körülmény is, hogy mint jelentők, a véleményes jelentés már szét is osztatott : a másik pedig az, hogy
liberális lapjaink közt egyetlen egy sem találkozott, mely,
nem mondjuk, hogy igazságszoretettel, nem mondjuk, hogy
jogi szempontból kiindulva, de csak akár a legkisebb mél-

tánylással is szólalt volna fel a katholikusok mellett, elismerve, hogy a katholikusokat mégis csak nem lehet egy
szép reggelen megfosztani mindenüktől — nem, mondjuk,
még csak méltányos nézetet, véleményt sem olvastunk, h a nem mindannyi, majd élesen, majd durván és gúnyosan,
mint dölyfös liberális lapszerkesztőkhez illik, elvetette a
jog és igazságon alapuló alapítványi-ügyészi véleményt.
Azon lépés megtételére, melyről a minister ur ő excja
megemlékezett, mint látható a mondottakból az utat n a g y ban egyengetik liberális lapjaink, és a mennyiben a mi t.
házunknak önállósága mind a kormány, mind a sajtó irányában ismeretes, a pressio bizonyára nem tévesztendi el
hatását és atna ,lépés' megtétetik, illetőleg inditványoztatni
fog a vélemény tárgyalása, mit a ház szokott készségével a
legközelebbi időre ki fog tűzni, mi, hogy megtörténjék, a
kormány még, ha akarná, sem állhatna ellen, méltán félve,
hogy ez esetben az épen tárgyalásra kitűzött uj adónemek
megszavazása hajó — és igy rninisteri szék-törést okozhatna, mmek elhárítása fontosabb, már ott ahol, még az
egyházi vagyon létezésénél is, mely esetben odajutunk, hova
a t. liberális irócoilégák az ügyet juttatni óhajtották, t. i.
oly bírói szék elé, hol a bíró egy személyben vádló is, és az
ügy kimenetele kétséges nem lehet, mert a biró meggyőződése ogyenlő a vádlóéval, a vádlottnak bukni, ügyét veszteni kell.
Bocsánat! nagy factorokat, nagy tényezőket tévesztettünk szemünk elől. Nem az országgyűlés kath. papi t a g jait értjük, ezekről, amennyire emlékezünk, nem tudjuk>
hogy választóiknak ígéretet tettek volna a kath. vagyon
védelmére nézve, szavunkat azért jelenleg nein is hozzájuk
emeljük, hanem szólunk Jókai Mór és Falk Miksa urakhoz.
Visszaemlékezve ugyanis a választási időszakra, e két képviselő ur volt az, kik legpraegnansabb módon oda nyilatkoztak, hogy nincsen mit félniök a katholikusoknak a fusionált párttól, mert, ha valaki megtámadná is a kath. /ágyont,
ők lesznek azok, kik védelmezni fogják, mind azon szolgálatokért, melyeket a katholikusok a nemzetnek tettek, mind
pedig a támogatásért, melyet a pateus korszakában a protestánsoknak nyujtottuk. [1. I. félév. 50. s 51. sz.]
Mi a nyilvánosság olőtt adott szót, még inkább mint
azt, mely négy szem közt adatik, becsületszónak tartjuk,
melyet mindenki tartozik beváltani, ha ez ügy sem nem
erkölcstelen, sem nem jogtalan. Jókai és Falk urak a nyilvánosság előtt hangnyomattal adták becsületszavukat a
kath. vagyon védelmozéséra, jöjjön a támadás bárhonnan,
és ez ügy sem nem erkölcstelen, sem nem jogtalan. Adták
ígéretüket akkor, midőn, hogy ugy mondjuk, indokuk csak
a viszonszolgálatból vétetett, most pedig az alapítványi
ügyész ur véleményéből meggyőződhetnek, hogy a katholikusok a jog és igazság alapján állanak, és igy a képviselő
urak kétszeresen kötelezve vannak becsületszavuk beváltására azon esetben, ha a tanulmányi és vallási alap jogi természete az országházban szóba hozatik. Jelen sorainknak
nincsen is más czéljuk, minthogy a felmerült eset alkalmából a képviselő urakat felszólítsuk becsületszavuk beváltására; de hogy ehhez némi reményt táplálhassunk, ajánljuk
figyelmükbe mindenekelőtt és különösen Jókai urnák saját
lapját, mely nem látszik egy nézeten lenni Jókaival, a kép-
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viselővel, talán van a képviselőnek annyi befolyása az újság
szerkesztőre, hogy ez utóbbit jobb útra téritse és ez esetben,
hogy az újságszerkesztő figyelmeztesse a képviselőt, nehogy
a tárgyalás alkalmával beteg legyen, mint — Horn temetésén.
4-

IRODALOM.
= Megjelent és beküldetett : A Keresztény
vallás
isteni eredete
és szükséges
volta, korunk
tégelyeivel szemben.
A budapesti m. k. tudomány-egyetem
hittani kara által Horváth-féle jutalommal koszorúzott pályamű, irta dr. Bita Dezső pannonh. sz. b. 1*. áldozár s
egyetemi ny. r. tanár. Budapest, 1875, a ,Hunyadi M.' intézet nyomása : n. 8—r. V és 576 1. ára 2 ft.
Az igen nagy szorgalommal összeállított tárgymutatóból egyelőre a következőket emeljük ki:
Az egész munka két főrészre oszlik, melyeknek elseje
a kinyilatkoztatás elméletét, másika a keresztény-vallás isteniségének bebizonyítását tárgyalja. E keretben aztán a
további eszmemenet ez : I. Az Istenről [és : Isten léte ellen
irányzott tévelyek.] A vallás szükségességéről. A kinyilatkoztatás lehetőségéről. A kinyilatkoztatás szükségességéről.
Az isteni kinyilatkoztatás [bel- és kül-] ismérveiről, a csodákról és jövendölésekről.
II. A szentírás tekintélyéről, vagyis történelmi igazságáról. A pátriárkái őskinyilatkoztatásról. A mózesi törvényről. A ker. kinyilatkoztatásról. A ker. vallás bel- s
külismérveiről, a Krisztus Jézusban beteljesült jövendölésekről s az ö csodái- s saját jövendöléseiről, végre : a ker. vallás természetéről.
E vázolatos jelzésből is eléggé kitűnik, hogy az előttünk
fekvő munka, tárgyát tudományos alapossággal dolgozza fel.
Mit ajánlására egyelőre még mondhatnánk, abban áll, hogy
a hittani kar jutalmazó Ítélete is elég kezesség érte, eltekintve attól, hogy e mű tárgyának tanulmányozása szerzőjének életpályáját képezi.
Megjegyzendő, hogy a tetemes kiadásból még csak
harmincé példány áll rendelkezésre, minél fogva a szerzőhöz,
(Pest, kis salétromutcza 1019,vagy az egyetemre) czimezendő
megrendelések minél előbb teendők meg.
A Dr. Bohlnak „A vallás, politikai és jogi szempontból" czimü s általunk magyarított müvére a megrendelések
vagy előfizetések még mindig elfogadtatnak. — A 22—24
ivre terjedő s már sajtó alatt levő munka januárban fog meg-

jelenni. Előfizetési ára 1 frt 50 kr. — Az egri növ. papság
e. i. iskolája.

H i v a t a l o s .
Vallás- és közokt. magyar miniszterem előterjesztésére
a nagy-szombati társaskáptalannál Grón Lajos éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, Vajgeth Mihály őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, és Tölgyesy István idősb,
kanonoknak az őrkanonokságra való fokozatos előléptetéséi
helybenhagyván, az ezáltal megüresedett utolsó kanonokságot Köntös József detrekő-szent-péteri plébános s kerületi
alesperesnek adományozom.
Kelt Gödöllőn, 18Ï5. évi november hó 22-én.
FERENCZ JÓZSEF, s k.
Trefort

Ágoston,

s. k.

VEGYESEK.
— Valakinek, a ki a Nogáll-kátékról irt: Czikke meg
fog jelenni, csak sorját várja; ne féljen semmit, hogy ebbeli
halogatásunk „a káték elfogadtatását késlelteti" ; — váljon
el fognak-e ezen káték a katholikus iskolákban fogadtatni, vagy sem, az nem függ tőlünk ; de még az ig on t. tudós szerzőtől sem, valamint el nem fogadtatásuk nem függ a
munka „ellenségeitől;" hanem mind e felett itél s határoz a
nm. püspöki kar. Bátorkodom e tekintetben Martin Konrád
püspöknek „Die Arbeiten des vaticanischen Concils" czimü
munkát (Paderborn, Schöningh ; 1873) figyelmébe ajánlani,
mely e kérdést a 86, valamint az ehhez tartozó „Omnium,
Concilii Vaticani, quae ad doctrinam et disciplinam pertinent
Documentorum Collection czimü, ugyané szerzőtől ugyanott
megjelent munkát, mely azt a 129. lapon tárgyalja. Tüzetesben ezekről írni, nem tartjuk még szükségesnek, csak
annyit jegyzünk még meg, miszerint IX. Pius pápánk
1855-i nov. 5-én az osztrák-magyar püspöki karhoz intézett
apostoli leiratában ekként szól : „Omnem vero curam impendite, ut in primordiorum, seu elementariis scholis ii ad catechosim tradondam adhibeantur libri, quibus iuventus unam
eamdemque catholicae Ecclesiae addiscat doctrinam, atque
ut nulla unquam quoad libros ipsos fiat immutatio, nisi gravis adsit causa, et collatis semper inter Vos consiliis". (L.
,Stud. üb. d. oest. concordat' Bécs, Manz 1856, III. k. 243.1.)
Végre reméljük, hogy ezeknek tudomásul vétele után
nem fog többé „kinosan csudálkozni", hogy pro és contra is
adunk ki véleményeket lapunkban, csak azt kérve a mindkét táborbeli uraktól, hogy : pas trop de zèle, messieurs.'....

ELŐFIZETÉSI

FELHÍVÁS.

Szerkesztőségünk harmadik évének végén, talán elengedi nekünk t. olvasó közönségünk, hogy sürü Ígéretektől
csillogó előfizetési felhívással lépjünk eléje, minővel még akkor sem alkalmatlankodtunk, midőn először, mint ismeretlenek
vállalkoztunk e lap vezetésére. Mint akkor, ugy most is magának a lapnak múltjára hivatkozhatva, melynek egy csekély
része már a mienk is, teljes tisztelettel arra hivhatjuk fel olvasó közönségünket, hogy ezen irányt, e modort, melyen jövőre
sem szándékozunk változtatni, ha csak, a mennyire tehetségünkben áll, a jobbra nem, ezentúl is pártolni méltóztassék.
Legnagyobb küzdelmünk lapunk szűk tere ellen vagyon ; mert ha annak természete s iránya szerencsénkre fel
is ment attól, hogy hasábjait az ,opinionum commenta' naponkint váltakozó szeszélyeivel kénytelenittessünk betölteni,
mindamellett a felölelendő anyag épen napjainkban oly roppant terjedelmes, hogy a felosztás gyakran még magánál a
feldolgozásnál is nagyobb gondot és munkát igényel. Rendes időkben, midőn jobbadán a hittani értekezések járt ösvényein
lépdelhetnénk, könnyebb lenne a munka, mint most, midőn ezt szükség cselekedni, s amazt el nem hagyni.
Miképen sikerült eddig e feladatnak eleget tennünk, a felett az Ítéletet szerényen, de bizalomteljesen t. közönségünkre bizzuk, midőn egyúttal arra is K é r j ü k fel, hogy nagybecsű pártfogásával lapunkat jövőre is megtisztelni
méltóztassék.

Előfizetési

feltételek:

Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é.
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor
nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

M e g j e l e n i k e lap h e t e n kint kétszer :
szerdán és s z o m b a t o n .
Előfizetésidij :
félévre h e l y b e n s p o s t a kiildéssel 5 ft.
S z e r k e s z t ő i l a k á s . Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi r é s z é t i l l e t ő
m i n d e n k ü l d e m é n y e k intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.

Előfizethetni m i n d e n k i r
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, P e s t e n Kocsi S á n d o r n y o m d a i irod á j á b a n , o r s z á g ú t 39-dik
szám a l a t t , hova a n e t a láni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók inté- i
zendők.
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Lelkipásztorkodási tárgyalások.
(Folytatás.)

Plébánosom k ö n y v t á r á b a n többféle, igen jó predikáczio-gyüjtemény volt. Midőn egyszer egy ilyent
kikölcsönöztem tőle, mintegy önkénytelenül azon
kérdés feszegetésére s fejtegetésére éreztük indittatva m a g u n k a t : leket-e, szabad-e, v a g y t a l á n épen
kell-e az ilyen m u n k á k a t h a s z n á l n i ?
Principálisom, mint mindenben, u g y ebben is
az a r a n y középutat követte. Igen tanácsosnak
mondá e k ö n y v e k n e k használatát, csakhogy okkal,
móddal. Mert van igen sok, ilynemű, s pedig k i t ű n ő
m u n k a ; részben olyanok, melyek csak egyes gondolatokat, v a g y szónoklati vázlatokat, s mások,
melyek egészen kidolgozott hitszónoklatokat hoznak. Mindkettőt jó használni ; de u g y , h o g y az ember az ott talált gondolatokat s az ezeknek olvasása által benne t á m a d t eszméket, szóval az ekként
g y ű j t ö t t a n y a g o t önállólag s függetlenül dolgozza
fel, mi az egyedüli eszköz a predikácziónak az eredetiség s közvetlenség jellegét megszerezni. I l y eljárás mellett t a l á n egy kis h a n y a g s á g is volna
benne, h a az ember tervszerüleg s szántszándékosan soha sem használná az ilyen g y ű j t ő m u n k á k a t ; mert ez által igen sok, szép, s felette jól hasznosítható gondolattól fosztaná meg maga magát.
E z kivált a k k o r áll, midőn a lelkész már huzamosb a n működvén egy s u g y a n a z o n helyen, mintegy
köteles s kénytelen, h o g y üdvösséges változás kedveért, idegen forrásokból is kezdjen már g y ű j t e n i ;
mert non omnia possumus omnes, s v a n n a k termék e n y eszmék, melyek, valahol hallva v a g y olvasva,
egész hoszu lánczolatát keltik a jeles, hasznos, megindító gondolatoknak.
Későbben m a g a m is tapasztaltam, h o g y öreg
principálisomnak igaza volt. Megismerkedtem egy

collegával, ki egy kis falusi községben lelkészkedett, s minden szabad idejét dogmaticus s morális
m u n k á k t a n u l m á n y o z á s á r a f o r d i t á ; e mellett pedig
n y a k a s a n vonakodott, a fentjelzett m u n k á k bármelyikét valaha kezébe venni. Azt hitte, h o g y tudom á n y o s o l v a s m á n y a i elég a n y a g o t szolgáltatnak
neki, s ebben nem is tévedett; de amit meg sem
szolgáltathattak neki, az az alak volt ; sőt pace omnium dogmaticorum et m o r a l i s t a r u m sit dictum :
ebben még h á t r á l t a t ó l a g is h a t o t t a k rá. Tisztelet,
becsület a komoly, fárasztó t a n u l m á n y o k n a k ; de
azt még sem t a g a d j a senki, h o g y az ember, mint
mindenben, u g y a z o k b a n is igen k ö n n y e n egyoldalúvá válhatik. I g y j á r t az én b a r á t o m is. Hitszónoklatai, mint értekezések m e g á l l h a t t á k volna helyöket, hanem mint predikácziók azért veszték hat á s u k a t : mert n a g y o n modorosak voltak, a m e n n y i ben m i n d e g y i k b e n u g y a n a z o n felfogás s érvelési
mód uralkodott, mi a k ö n y v b e n helyén van, de a
szószéken hiba.
Természetes, h o g y ezzel nem azt mondom,
h o g y valaki a kész predikácziót, u g y amint a
k ö n y v b e n találja, betanulja és elmondja ; ez restségre v a g y szellemszegénységre, vagy mind a kettőre mutat. Az ilyen gépszerüleg betanult predikáczio, melyet, mert nem egyéniségünkből fejlődött
ki, soha kellőleg át nem érezhetünk ; épezért soha
sem is teend a n n y i hatást, mint egy más, talán
sokkal egyszerűbb hitszónoklat, mely az közvetlenség bensőségével előadva, a r a j t a elömlő természetesség által vonz. Azt hiszem, h o g y a kik ily
hitszónoklati g y ű j t ő m u n k á k a t k i a d n a k , sohasem
azon szándékkal teszik azt, h o g y p á l y a t á r s a i k kényelemszeretetét istápolják ; mert ha valahol, u g y
itt áll, miszerint spiritus est, qui vivificat, littera
autem occidit.
4 7
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Mint mindenütt, ugy a szószéken is történik lességét nem teljesitik, váljon ez feloldana minket a
nem ritkán az emberrel, hogy kellemetlen, csüg- mi kötelességünk alól ? — minő logica ez !
gesztő, nyomasztó gondolatok szállják meg keblét.
Aztán nem is igaz, vagy legalább igen ritka
Ilyen gondolat többi közt az, hogy az egész prédi- esetben igaz az, mi felett talán egyik másik tulfekálás u g y sem használ sokat, s hogy az általa el- ketén látó töprenkedik, mintha az isteni ige hirérhető eredmény semmi a r á n y b a n sincs a ráfordi- detése eredmény s haszon nélkül maradna. Lehet,
ditott munkával és fáradsággal. H o g y ily gondolat hogy a haszon néha kisebb, de azért máskor ismét
felette képes a papnak e téreni buzgóságára zsib- nagyobb lesz ; néha kevésbbé látszik meg, néha isbasztólag hatni, magától érthető ; megbénítja lelke- mét szembeötlőbb ; néha a predikáczio hajtotta szelsedését s azon helyes, életvidor önbizalmától fosztja lemi gyümölcsök olyanok lesznek, hogy senki sem
meg, mely a sikernek egyik főfeltétele; a miért is veszi észre ; néha csak későbben tűnnek elő, mig
felette szükséges, az efféle kételyekkel bátran szembe máskor hamarabb érnek ; általában pedig az Isten
szállani, mi legkönnyebben s legsikeresben az által igéje nem maradand, nem maradhat soha minden
történik, ha vizsgáljuk : alapos-e aggodalmunk, s haszon nélkül; mert az Isten igéje maga az igazmennyiben tekintetbe veendő az ? igaz-e, hogy apre- ság; s az igazságnak már csak hirdetése is nagy
dikácziónak g y a k r a n semmi haszna s i n c s ? . . . .
haszon a világra, az emberi nemre nézve ; — midőn
Mindenek előtt szükséges elvül kimondanunk a gonoszságot annak bélyegezzük, a jót pedig maazt, hogy a papnak, a hitszónoklatra nézve, nem az gasztaljuk s ajánljuk, — ez által mi hasznost sem
főkötelessége, kicsinykedve kiszámitani, hogy con- tennénk ? Midőn az Isten igéjét n y u j t j u k a világnak,
cret esetben, mennyit használ az ő predikácziója? Isten malasztját n y u j t j u k neki, s ez nem lenne nye— hanem azon lenni, hogy e téren is teljesítse kö- reség, előny, haszon a halandók számára?
telességét, mely abban áll, hogy Isten igéjét a lehető legnagyobb szorgalommal és buzgósággal hirdesse. Az ó és uj szövetségi szentírásban erre nézve
több figyelemre méltó, mert iránytadó nyilatkozattal találkozunk. I g y olvassuk Jezaiásnál — 58, 1 :
— : „Kiálts, meg ne szűnj, mint a harsona, emeld
fel szódat, és hirdesd népemnek az ő vétkeit, és J á kob házának az ő bűneit;" — Jeremiásnál, 1, 9;
„íme, én igéimet a te szádba adom; ime ma téged a
nemzetek fölé rendeltelek, és az országok fölé, hogy
gyomlálj és ronts, veszits és széthányj, épits és ültess" ; — Ezekielnél, 3, 18, : „Ha én mondom az istentelennek : Halállal halsz meg ! s te nem hirdeted
neki, és nem szólalsz, hogy istentelen útjáról eltérjen és éljen : az istentelen u g y a n az ő gonoszságában meghal, de az ő vérét a te kezedből fogom követelni ;" — végre, ki ne ismerné sz. Pálnak, Timotheushoz intézett eme szavait — II, 5, 2 ; — „hirdesd az igét, légy rajta alkalmasan és alkalmatlanul, ints, kérj, dorgálj teljes türelemmel és tudománynyal"
L á t n i ezen nyilatkozatokból, me ~
lyeknek számát még többel meg lehetne toldania
hogy az isteni ige hirdetése első sorban is szoros kötelessége minekünk, kik erre az Úrtól hivatást nyertünk, oly kötelesség, melyet, eltekintve mindentől
buzgón s lelkismeretesen,fáradhatlanul s csüggedés
nélkül teljesiteni kell ; amint viszont a hiveknek is
kötelessége, szavunkra hallgatni, s életmódjukat
azok szerint rendezni el ; — ha ők a magok köte-

Ezért legjobban teend a pap, ha ebben is az
U r példáját követi, qui solem suum oriri facit super bonos et malos, ki jóvoltát egyaránt érezteti a
jámborral és a bűnössel, még azzal is, kiről bizonyosan tudja, hogy azzal vagy nem, vagy épenséggel vissza fog élni. S különben : ne aggódjunk ok
nélkül ; — általában azt lehet mondani, hogy a keresztény hitszónoklatnak roppant haszna v a n ; mert
egyike a legerősebb g á t a k n a k a hitetlenség egyre
támadó ostromai ellen, a hitszónoklat is azon dolgok közé tartozik, mélyeknek becsét csak akkor
tudjuk kellőleg méltányolni, ha már nincsenek meg;
mennyi kárt nem okozott volna már az alvilág fejedelme e földön járó eszközei által, ha az egyház
szolgái importune, opportune beszélvén, ne mutatn á k meg folytonosan, hogy ébren vannak, s mindig készek, a konkoly szaporán hintett magvát
époly szorgalmasan ismét kiirtani ! Clama,ne cesses í
mert a váltig ismételt intés mégis csak kissé indit, s
legalább oly mélyen, oly erősen nem engedi meggyökerezni a bajt, mint ez különben történnék, ha
hallga tnánk ; és a váltig ismételgetett igazságokból
mégis csak oda tapad valami kis részecskéjük a szívhez, a lelkismerethez, s nem engedi, hogy az végkép elaludjék, midőn nincs senki, a ki bűnös álmait
zavarja ; — pedig mind ez, hol történhetnék, s miként, a predikáczio nélkül ? . . . . Az oltár vérnélküli
áldozatának bemutatása véghetetlen nagybecsű, s
mégis, ki merné állítani, hogy valaki jó, tökéletes
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keresztény legyen, a ki semmi egyebet sem tesz, mint, hogy
naponkint szent misére j á r ? S nem kell-e még azt is megmagyarázni a biveknek, mikép hallgassák a szentmisét, hogy
lelki hasznuk legyen belőle, s egyáltalában, mennyit nem
lehet, mennyit nem kell a szent miséről mondani ? . . .
Röviden : élő szóvali tanitás nélkül nem képzelhető
igazi keresztény bit s a szerinti élet; s pedig e tanitásnak
folytonosnak kell lenni; mert az ember gyarló, feledékeny,
rest, kit szünet nélkül ösztönözni kell; nehogy a szük s meredek útról, a szélesre s kényelmesre térjen. Ez a tanitás
pedig, hol történjék meg, hanem az egyházi szószékről? Az
iskolai tanitás nem lehet oly alapos, oly terjedelmes, hogy
az egész életre kihasson ; a mindennapi találkozások közben
nem nyilatkozhatunk azon hivatalos tekintélylyel, melylyel
birunk, midőn az egyház megbizásából az Isten igéjét hirdetjük. Szóval, a hitszónoklat felette szükséges és semmi által sem pótolható, s azért oly kötelessége a papnak, melyet
hiven teljesítenie kell, ha közvetlen hasznát nem mindig is
és mindjárt látja.
(Folyt, köv.)

A közalapítványi kir. tigyigazgató, mint a szent
korona egyik ügyészének
VÉLEMÉNYE,
mely a vallásalap jogi természete kérdésében, az országos
képviselőház ez érdemben kiküldött bizottságának folyó
1875-ik évi april 20-ról és május 7-ről kelt felhivásai nyomán, tiszteletteljesen a következőkben terjesztetik elő :
(Folyt.)

József császár és II-dik Lipót után Ferencs király lépvén a trónra, alatta a vallásulap nem kis mértékben apadt
meg ; ugyanis ezen uralkodó az 1792-i május 21-én kelt, s
az országos vallásalapi okmánytár 28-ik száma alá sorozott
leirata szövegében, a bécsi általános és a magyar kir. udvari kincslet egyöntetű előterjesztéseikre elrendelte, hogy
valamint a magán adományozástól függő egyházi javadalmak időközi jövedelmei, a törvényes állapot 1790-ik évbeni
visszaállításával, az előkori élvezőknek már visszaadattak;
ugy ő is azon jogokba, melyeket Magyarország minden királyai, az adományozástól függő ily javadalmak időközi jövedelmeire nézve, az alkotmány és a törvény értelmében,
emberemléket meghaladó korszak óta, az e részben szabadon és rögtön intézkedett József császáron kivül mindig
gyakoroltak, visszaállíttassák : s ennélfogva jövőre a királyi kinevezéstől függő egyházi javadalmak időközi jövedelmei a kir. kincstárba szolgáltassanak be ; egyébként a király fentartotta magának, mikép ezen jövedelmeket oly
czélokra fordíthassa melyeket az idők és körülményekhez
képest leginkább közhasznuaknak lenni tapasztaland.
Ugyancsak Ferencz király 1794-i január 30-án kelt,
s az országos vallásalapi okmánytár 29-ik és 75-ik számai
alatt létező udvari rendeletek nyomán, az egyházi bizottságot a kir. helytartótanács kebelében, az 1782-dik év előtt
fentállott modorban, előbbi tevékenységébe akként állította
vissza, hogy abban a primás elnököljön ; a tárgyakat pedig
a helytartótanácsnál alkalmazott két püspök, s a most jelzett kormányszék által legfelsőbb helyre felterjesztendő két
helytartótanácsos adják elő; és hogy ezen egyházi bizottság
az evangélikusok és a görög keletiek ügyeiket kivéve, ezen-

túl ne csak azon tárgyakat, melyek eddig az egyház beikormányzatára, alapítványaira és személyzetére nézve külön osztályok ügymenetét képezték, lássa el ; hanem a vallásalaphoz tartozó jószágok és tőkék gazdászati kezelését is
az előszabott ügyrend pontos megtartásával átvegye.
Ferencz király továbbá 1802-i márczius 12-én kelt, s
az országos vallásalapi okmánytár 30-dik száma alatt látható udvari rendelete folytán, a József császár által eltörölt
benczések, premontreiek és cisterek szerzetes rendeiket viszszaállitváu, előbb bírt kolostoraikat, ugy ingó és ingatlan
javaikat a vallásalap által oly feltétel alatt rendelte visszaadatni, miként azok saját jószágaikon az egyházi szolgálatot a vallásaiap terhe nélkül" lássák el, a számukra kijelelt
középtanodákban pedig a közoktatást teljesitsék : egyidejűleg azonban meghagyta a helytartótanácsnak, hogy a vallásalap cselekvő és szenvedő állapotát jövőre kebelbeli számvevősége által pontosan előterjesztesse, miként az abban az
említett szerzetesrendek javai visszaadása folytán támadt
hiány fedezéséről gondoskodhassék.
Ezen királyi udvari rendeletet nemsokára követte Ferencz királynak egy másik, 1803-i aug. 19-én kelt, s az országos vallásalapi okmánytár 31-dik és 76-dik számai alatt
olvasható királyi leirata, melyben a papnöveldék és az elaggott papok ellátása rendezésének czéljából megalapított
általános elveket a helytartótanácscsal közölvén, elhatározta,
hogy a papnöveldék és az elaggott papok házai, a mennyiben saját alapitványaik nem elégségesek, a püspökök és
káptalanok jövedelmeik feleslegéből, s az egyszerű javadalmak széküresedésének tartama alatti időközi illetményeikből láttassanak el ; s e végett az esztergomi érsek évi j á r a dékát 150,000, a többi érsekekét 60,000, egyegy püspökét
pedig 40,000 forintban alapitván meg, elrendelte, hogy az
érsekek és püspökök minden egyéb jövedelmeik a fentjelzett
czélokra a vallásalapba szolgáltassanak be; s egyidejűleg a
helytartótanácsot utasította, mikép a káptalanok e czélhozi
mikénti hozzájárulásuk módja és mérve iránt kimerítő előterjesztést tegyen.
Jelen királyi rendelet ellen, mint az országos vallásalapi okmánytár 32-dik száma alatt látható, a helytartótanács többsége felirt, fejtegetvén, hogy az érseki és püspöki
illeték szabályozása a törvények és az országgyűlési t á r gyalások nyomán, az egyház jogaira és kiváltságaira sérelmes, valamint előzményül szolgálhat arra, miként a főpapi
illetmény utóbb csupán kir. hatalommal annyira megszorittassék, hogy a leszállítás a katholikus vallásnak orvosolhatlan károkat okozand ; továbbá a főpapságot jövedelmeiben
korlátozó királyi rendelet ellen a felséghez az egyházi rend
is felirt, hangsúlyozva, hogy a főpapok s egyéb egyházi j a vadalmasok a honi törvények szerint, az ország nagyjaival
és nemeseivel egyenlő jogokkal birnak, minélfogva a főpapi
illeték az alkotmány sérelme s a püspökök meghallgatása
nélkül nem szabályozható : a nádor azonban és a magyar
királyi udvari korlátnokság e téreni véleményük nyilvánítását akkorra tartották fel, midőn a helytartótanács a lelkészek javadalmazásáról, s az ágybérjárulék eltörléséről
legfelsőbb helyre bekivánt jelentését felterjeszti ; különben
az udvari korlátnokság azon véleményben volt, hogy az
1803-i aug. 19-ki királyi rendeletnek a főpapi illetéket sza-
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bályozó részét közhirré tenni fölös, miután az a helytartótanácscsal csak kormányszéki tájékozás végett közöltetett.
Mindezek irányában Ferencz király kimondotta, hogy
a főpapi jövedelmek szabályozását a papnöveldék és a lelkészségek ellátása, s más hasonló czélok szükségessé tették;
s midőn ő ezt foganatosítja, a püspökök illendő javadalmazásából mit sem vesz el; hanem az őt megillető legfőbb királyi jogánál fogva csak a fölösleget rendeli az alapitók
szándéka szerint felhasználtatni ; továbbá királyi intézkedését a püspökök és a káptalanokkal miheztartás végett
azonnal közöltetni rendelvén, kilátásba helyezi, mikép határozatai a püspöki jövedelmek összesítését nem eredményezik, hanem mindaz, mit az egyik vagy másik püspök a vallásalapba befizet, saját egyházmegyéjére fordittatik.
Ugyanez érdemben az ország rendel 1826-dik évi april
17-én kelt, s az országos vallásalapi okmánytár 38-ik száma alatt látható feliratban ö felségét megkérték, hogy a püspökök, káptalanok és jószágokkal biró szerzetesrendek azon,
sem törvényben, sem gyakorlatban nem gyökerező terheltetését, minélfogva ők jövedelmeik után, és pedig a püspökök a várerőditési pénztár s a vallásalap részére 10 és 20,
valamint a káptalanok 5 és 10 százalékot fizetni köteleztetnek, szüntesse meg, s a kinevezési okmányokba az 1647-i
122-dik tör. cz. ellenére beigtatott szokatlan záradékokat
oldja fel ; egyidejűleg a karok és rendek kijelentették, miszerint tekintve, hogy az egyházi rend, javait minden adózástól menten nemesi joggal birja ; tekintve, hogy Albert
törvénykönyve 19-dik és I-ső Mátyás 3-ik törvénykönyve
24-dik czimeik az egyházi rendet minden illetéktelenül behozott megrovásoktól szabadnak nyilvánítják ; tekintve,
hogy ezen terheltetés az 1715-i 60-dik és 1791-i 23-dik törvényczikkben körülirt legfőbb kegyúri jogban sem gyökerezik ; tekintve, hogy az egyházi férfiaktól kierőszakolt ily
kötelezések, mint az 1741-i 8-ik alaptörvénybe ütközők, aikotmányszerüleg semmisek ; tekintve, hogy számos törvények utmutatása nyomán az egyháziak által viselendő törvényes terhekről határozat mindig az ország befolyásával
hozatott: ők törvényes szabadalmaik és alkotmányos jogaik
alapján, az egyházi rend törvényekkel ellenkező akár állandó, akár ideiglenes terheltetésébe, ha talán az elvállalná is,
be nem egyezhetnek.

tak, hogy ezen kiadások a szabályozott püspökségek által
fedezendők.
Továbbá a vallás- és közoktatási ministeri számvevőség előterjesztéséből, mint azt az országos vallásalapi okmánytár 72-ik számú melléklete tanúsítja, kitűnik, hogy az
érsekségek, püspökségek, ugy a királyi kinevezéstől függő
apátságok és prépostságok, sőt az ily javadalmakat birtokló
alapok is 1848-ig évenként a vallásalapba, a lelkészek pénztárába 121096 forint 53 krajczárt, a szabályozott püspökségek czimén pedig 219,670 forint 34 krajczárt váltóban befizetni köteleztettek; egyébként a vallásalap feladata a lelkészségek felállítása és segélyezése, a szabályozott püspökségek fölös jövedelmeik rendeltetése pedig a papnöveldék s
az agg papok házaik ellátása lévén, e két alap kitűzött
czéljához képest sok évig külön kezeltetett, s a különleges
kezelés csakis 1853-ban szűnt meg, midőn a bécsi vallás- és
közoktatási ministerium, mint azt az országos vallásalapi
okmánytár 44-dik száma tanúsítja, a két alapot egyesittetni,
s a szabályozott püspökségek fölös jövedelmeikre eső kiadásokat a vallásalapi költségvetés egyik rovatául előirányoztatni rendelte.
Ezek folytán kiemelendő még, hogy az országos vallásalapi okmánytár 52-dik számú melléklete szerint, a vallásos
çzélokra magánosok által tett alapítványok a következő sorozatban állíthatók össze :

Mária Terézia a budai szent István ünnepély tartására
7500 forintot, Janisch pedig a pesti központi papnöveldében
két fogarasi görög katholikus kispap ellátására 26,000 frt.
adományoztak. Továbbá a pesti dömések eltörlése utáu, az
egyházi alapra háromlott Kincze Mária-féle hagyatékból, a
pesti szegényintézet tökében 2000 forintig részesittetett. A
pozsonyi káptalannak a Ferdinánd-féle alapítványból misékre és iskolai ajándékokra bizonyos évi illetékek, valamint
ugyanannak a szegény gyermekek közt kiosztandó iskolai
könyvekre, a Póky-féle 2000 forint tőke utáni kamatok j á rultatnak ki. A pozsonyi középtanoda, bitszolgálatra készülő
két ifjú számára, a Gyulaffy Liszt-féle 2000 forint tőkéből a
kamatokat ; valamint a pozsonyi leányiskola tanitója tanári
működéseiért; a győri árvaintézet a növendékei által végzendő ajtatoskodásokért ; a munkácsi fegyintézeti v á r k á A fentemiitett királyi rendeletek folytán az érseksé- polna, a Becker Rozália, Pelenka Regina, Ebner Anna és
gek és püspökségek szabályozása megtörténvén, a helytar- Lautner Erzsébet-féle alapítványokból ; a nizsideri lelkész
tótanácsi és a kir. kamarai kiküldöttek, ugy az egyházi bi- és éneklész a Fischbach György-féle alapítványból; a lipótzottság vegyes ülésében 1806-i nov. 14-én, mint az országos városi népész a Grosbrintes Jeromos-féle 2000 frt. alapítvallási okmáuytár 33-ik száma alatt olvasható, 1804-i nov. ványból, hetenként három misére; a rónaszéki lelkész a
1-től 1806-i okt. 31-ig kiszámíttattak azon összegek, melye- község alapította 200 forintból elhunytakérti négy misére;
ket a közelebb rendezett, az idöszerint azonban üresedés- a merczidorfi népész az olvasóról nevezett testvériség 638
ben volt, s a kir. kincslet által kezelt esztergomi érsekség forint alapítványából évenként 64 misére; a velkápolai né75,000, a váczi püspökség 14,000, a veszprémi püspökség pész, mint iskolaigazgató, tanodai ajándékokra; a bazini
50,000, s a győri püspökség 14,000 váltó forintig fölös jöve- lelkész, az ottani szűz Mária szobránál litániát éneklő szedelmeik fejében a vallásalapba évenként beszállítani tartoz- gény tanulók javára, az e czélból tett 1000 forintos ; nem
tak ; ugyanazon ülésből felsőbb helyre kérdés intéztetett az különben az ottani küldérségi egyházakban kiosztandó apró
iránt is, váljon az újonnan építendő egyházak és paplakok ajándékokra a Palusnay-féle alapítványból ; a bazini és a
költségei a szabályozott püspökségek jószágaikon az illető pozsonyi kapuczinusok a Ferdinand-féle 16,000 forintos alaegyháznagyot vagy a vallásalapot illessék-e? mert a kincs- pítványból ; a nagyváx-adi kapuczinusok a latin szertartású
let küldöttei az ily terhet a vallásalapra kivánták hárítani; püspökség által a lelkészek felsegélésére évenként kijárulellenben az egyházbizottsági tagok azon véleményben vol- tatni szokott 8500 forint tőkéből alamizsna czimen, végre a
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pozsonyi ferenczesek a Török Terézia-féle alapítványból,
mindannyian bizonyos évi összegeket húznak.
Megjegyzendő még, hogy Ô Felsége Ferencz József a
jelenleg uralkodó király 1858-i febr. 3-án kelt udvari rendelete folytán a megürült egyházi javadalmak időközi jövedelmeit ismét a vallásalapba beszolgáltatni rendelte: megff

jegyzendő továbbá, hogy ugyancsak 0 Felsége Ferencz
József király 1857-i nov. 6-án kelt, s az országos vallásalapi
okmánytár 43-ik száma alatt látható udvari rendelete nyomán, a magyar, horvát és sziavon érsekek és püspökök által
a papnöveldék segélyezésére úrbéri földtehormentesitési kötvényekben felajánlott három millió forint tőke alapítását, s
annak a vallásalapbai befizetését elfogadta; egyszersmind a
jelen tőkealapitásrai tekintettel megengedte, hogy az egyházi rend azon köteleztetése, minélfogva az a várerőditésekre, a szabályozott püspökségek jövedelmeiből meghatározott czélokra, és a vallásalapba a lelkészek javára bizonyos összegeket fizetett, 1848-i május 1-től végkép megszüntessék ; anélkül azonban, mikép az által a vallásalap és
a püspökök jogaik és kötelmeik, mennyiben azok a fentálló
törvényeken és a római szentszékkel 1854-ben kötött egyezményen alapulnak, változást szenvedjenek ; valamint meghagyta, hogy az 1848-i május l-jét megelőző hátralékok,
habár név szerinti értékű földtehermentesitési kötvényekben is, azonnal törlesztessenek.
Az érsekek és püspökök most jelzett alapítványukhoz
0 Felsége helybehagyása hozzájárulván, az a bécsi vallásés közoktatási ministerium közbejöttével, a káptalanok s a
királyi kinevezéstől függő apátok és prépostok hason nyilatkozataik által kiegészíttetett, sőt azt a római szentszékkeli
egyezmény nyomán a pápa is megerősítette ; igy tehát az
alapítvány tényleg foganatosíttatott; s miután a bécsi vallás- és közoktatási ministerium az illető egyháznagyok kérelmére, azon egyes összegeket, melyek a három millió forint alapítványból minden egyes főpapra esendők voltak,
kiszámította, ezen tételek az 1857-i nov. 6-tól járó öt szásztólias kamatokkal együtt az illető egyházi javadalmasok részére járó földtehermentesitési kötvényekből levonattak, s
hason jellegű papirokban a vallásalapba szolgáltattak be.
A vallásalap történelmi vázlatának jelen kivonatbani
előadása után helyén lesz ugyanezen alapi vagyon állagáról szólani :
A vallásalap törzsvagyonát ez idő szerint a következő
tételek képezik :
Azon 16000 forintnyi járulék, mely abba III-ik F e r dinánd és III-ik Károly királyok rendeleteik folytán a királyi kincstárból évenként a lelkészek pénztárába fizettetett, mennyiben abból időnként bizonyos részletek netalán
megtakarittattak.
A magán alapítványok :
Az úgynevezett bizottsági vagyis a palestinai maradványalap :
Azon szerzetes rendek összes ingó vagyonának tőkésitett értéke, melyeket József császár eltörölt, s Ferencz király vissza nem állitott.
Azon ingatlan javak, melyek az eltörölt, de vissza nem
állitott szerzetesrendek után, közvetlenül, vagy a királyi

kincstárral intézett jószágcsere folytán a vallásalap tulajdonába átmentek.
Az ezen ingatlan javak után az úrbériségekért kiutalványozott földtehermentesitési kötvények.
Az ugyanezen ingatlan javakra vonatkozó szőlőváltsági papirok.
A három millió forintnyi alapítvány, melyet a j a v a dalmazott egyházi rend 1857-dik évben a papnöveldék segélyezésére tett.
Valamint a megürült egyházi javadalmaknak a vallásalapba beszolgáltatott időközi jövedelmeik.
A vallásalap tiszta cselekvő vagyonállapota, az 1868-i
zárszámodások szerint, készpénzben és kötvényekben
15,097,685 forint lô 1 /^ krajczárt, az ingatlanok értékében
pedig 9,093,007 forintot egészit ki.
Az országos vallásalapi okmánytár 53-dik számú kimutatása nyomán a most jelzett 15,097,685 forint 16 l / a
krajczár ingó vagyonban, a horvátországi vallágalap jutalékul, 139,308 forint 91 krajczárral, a bizottsági alap 116204
forint 69 krajczárral, a katonai határőrvidéki vallásalap
56,018 forint 95 krajczárral, s a fiumei vallásalap 68,835
forint 10 krajczárral bentfoglaltatnak.
A vallásalap ingatlan vagyonát pedig a kővetkező jószágtestek képezik :
A pest-czeglédi főtiszti kerületben : Esztergom megyében
a klarissza apáczák eltörlése után, Csolnok, Kirva, Leányvár és Mogyorós ; a pálosok után Pilis-Maróth és Pilis-Szt.Lélek; Hont megyében a pálosok után Mária-Nostra ; Pest
megyében a klarisszák után Czegléd, Czegléd-Berczel és T a k sony ; a pálósok után Pilis-Szent-Kereszt, Pilis-Szent-László
és Bottyán ; Heves megyében a pálosok után Kenderes és Veresmarth, a főherczeg József nádorrali birtokcsere folytán
pedig Ecseg ; Szabolcs megyében ugyancsak a főherczeg n á dorrali jószágcsere nyomán Püspök-Ladány, és az átszármazási forrásra nézve jelezhetlen Kemecse ; Bihar megyében
a mikénti átszármazásra nézve szinte nem jelezhető Vadászi
puszta, valamint Báes megyében az osztrák nemzeti banktól
vett Tinójárás : összesen 20 terület.
A nyitra-sélyei főtiszti kerületben : Bars megyében, a
pálosok eltörlése után Csata, Garajn-Mikola, Pila, Velkapola, Bellegh, Gyékényes, Mária-Család, Nagy-Lóth, Somogyfa ; Nyitra megyében a pálosok után Kolos, Hradistye,
Jeskófalu, Gétfalu, Kolon, Podluzsány, és Szent-János-Elefánt; a kalmalduli szerzet után pedig Zobor; valamint Pozsony város határszélén a klarissza apáczák után két ház :
összesen 18 terület.
A kassa-mislyei főtiszti kerületben : Borsod megyében a
pálosok után Sajólád, Hejőkeresztur, Rákos, Csaba, SajóPéter, Simárd és Szent-Péter ; Zemplén megyében a pálosok
után Bazs, Köröm ; Ung megyében a pálosok után Mocsár
Szabolcs megyében ugyanazok után Benke; valamint Sáros
wegyébsn a bírói végrehajtás utján átbirtokolt Szentes, Dubrova és Tizsite: összesen 14 terület.
A pécs-pécsváradi főtiszti kerületbe i : Fehér megyében a
Jézus társaság eltörlése folytán Báránd ; Baranya megyében
a klarissza apáczák után Besencze, Hidvég, Poprád, Sámód
és Vaiszló ; a Jézus társasági szerzet után Jenő, Mágócs,
Nagy-Hajmás; Tolna megyében a Jézus társaság után Harcz
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Somogy wie^é&ewaszent-jakabi apátságról átszármazott Lakócsa, Potony, Szent-Borbás, Tóth-Ujfalu, Szent-Jakab; valamint a szentbenedeki prépostságról átszármazott Pacza,
Patti, Szent-Benedek és Újfalu : összesen 19 terület.
A veszprém-somlyó-vásárhelyi főtiszti kerületben-. Sopron megyében a pálosok után Bán falu ; Veszprém megyében a
pálosok után Csajágh, Porva, Agyaglik, Egeralja, Kis-Jenö,
Lehérd, Pápa, Tüskevár, Tliima, Újfalu és Vásony-SzentMihály ; a klarissza apáczák után Csősz, Dobrony, FelsőIszkáz. Kis Szöllős, Lovas és Somlyó-Vásárhely; Győr megyében a pálosok után Pátka ; Zala megyében a pálosok után
Fiatalos, Nyavalád, Ohidernye, Bakónak, Barátsziget, Fényesháza, Gelse-Sziget, Kehida, Németfalu, Rokolány, Szenpéter-ur, Balaton-Kis-Szőllős, Dobos ; valamint Vas megyében
a pálos szerzet után Karakó : összesen 32 terület.
A temesvár-esákovai főtiszti kerületien : Temes megyében, a királyi kincstártól a felső magyarországi eladományozott alapítványi javakért cserében kapott Nagy-Kövéres,
Dragsina, Törökszákos, Szirbova, Hittyiás, Rakovicza, Dragojeszt, Fikatár, Oliaba-Forgács, Kepet, Bakovár, Buziás,
Szilas, Vukovár, Niczkyfalva és Dubosz ; továbbá a kincstártól 1807-dik évben más vallásalapi jószágokért cserében
kapott Csákóvá, Petromán, Obád, Zsebely, Liebling, Cserna,
Román-Sztamora, Ikloda és Újlak ; Krassó megyében a magyar királyi kincstártól a felső magyarországi eladományozott alapítványi javakért cserében kapott Izgár, Vermes,
Jerszegh és Zsidovin; nemkülönben Arad megyében a gróf
Hadik Gusztávtól 1868-dik évben készpénzen megszerzett
Szemlak; Temesvdrott pedig házbirtok: összesen 31 terület.
E szerint tehát a vallásalapi ingatlan vagyon 134 jószágterületen csoportosul.
Mily tételekből és mily korszakokban alakult légyen
a 15,000,000 forintnyi ingó alap, továbbá mily nagy az ingatlan vagyon térmértéke, s mily művelési ágak egészítik
ki azt? mindezek kifejtése a feltett kérdés megoldásával
szoros összefüggésben nincs, s ezen véleményadás feladatát
túlszárnyalná.
(Folyt, köv.)

Néhány óra a Grande-Chartreuse-ben.
(Folytatás.)

A karthausiaknak valamikor hires könyvtáraik s becses kézirataik voltak, de a mult századi forradalom itt is
pusztított. Jelenleg 20,000 kötetnyi könyvtáruk van, az
óriási könyvállványok a karthausi páterek készítménye,
mert a cellájába, vagy inkább a házikójába bezárt karthausinak szabad házi munkával foglalkozni. Grande-Chartreuseből a páterek 1793 ban űzettek el, s a páterek mind a hegyeken át megmenekültek. A nép nagyon szereti őket,
mert igen sok jót tesznek s segédkezet nyújtott nekik a menekülésre. Kérdésemre, hogy hová lett az előbbi szép könyvtár? azt válaszolá, hogy legnagyobbrészt Grenoble városa
birtokában van. A zárda ki lőn a forradalom alatt rabolva s
elrombolva; de 1818-ban ismét visszatértek a szerzetesek s
hangyaszorgalommal távoliták el a pusztítás nyomait. Kérésünkre, váljon szabad volna-e egy karthausi páter lakását
megnézni, készségesen elvezetett egy ajtóhoz. Az ajtótól
jobbra egy kis faajtóval elzárt nyílás van, a melyen át a
karthausi naponkénti élelmét kapja, mely kenyérből, leves-

ből, vajból, tojásból, gyümölcsből s borból áll ; a karthausiak hust soha nem esznek, még a legnagyobb betegségben
sem. Vasár- s ünnepnap közösen étkeznek, de silentiumban.
Egy nap van, midőn sétájuk van, hol meg van engedve egymás között a beszéd. Hogy mennyire ragaszkodnak a régi
rendeletekhez, erről egy különös, mai napig is fenmaradt szokás tanúskodik. Régi időben évenkint minden karthausinak
3—4-szer vágtak eret egy évben, s akkor nagyobb vendégség
adatott. Az érvágás megszűnt, de a vendégség az emiitett
számban fenmaradt még. A karthausi ugy 11 óra felé kapja
ebédjét, mely a fentemiitett étkekből áll, a vesperas után
kenyeret kapnak. Szeptember 14-től egész húsvétig naponta
csak egyszer esznek. Este 7 órakor lefeküsznek, 12 órakor
éjjel a templomba mennek. Fél 12 órakor éjjel a haranggal
jel adatik a felkelésre, s a matutinum elvégzése után ismét
lefeküsznek 5-ig, azután elmennek a conventualis misére,
elvégzik a hórákat. Kérdésemre, váljon nem esik-e nehezükre az ilyen életmód? mosolyogva feleié, hogy nem. Kedves atyus, folytatám, fordulnak-e elő a szerzetben apostasiak ?
Soha, volt a laconikus felelet. Ha valaki a solemnis professiót letette, többé ki nem lép. A próbaév eltelte után igaz,
hogy kilépnek némelyek, legtöbbnyire a külföldiek, a francziák, bármily könnyelműek legyenek is, mind meg szoktak maradni. Vezetőnk, ugy látszott, mintha megeléglette
volna számtalan kérdésimet, zörgetni kezdé a karthausi pater ajtaján, kinek celláját látogatandók voltunk. Valami 30
pater van, elkülönített házacskában. Kinyílván az ajtó egy
körülbelül 30 éves páter viruló, intelligens arczával talál •
köztünk, ki, midőn vezetőnk előadta volna kérésünket, készségesen vezetett egyszerű, de elég tágas hajlékába. Dolgozó
szobáján kivül van hálószobája egyszerű bútorzattal, egy
előszobaféle s egy kis virágoskert, mely a világtól elzárt
karthausi egyedüli szórakozását képezi. Istenem, gondolám
magamban, mily kevéssel elégedhetik meg egy ember, váljon ez elzárt ember, kire a fény- s bőségben uszó világfi
szánakozva tekint, nem boldogabb-e, mint számtalan a világ által irigyelt hatalmas ? Rövid, de szivélyes, nyájas társalgás után egymást kölcsönös imába ajálva, megelégedetten távoztunk, s vezetőnk bucsut vett tőlünk ! Kérésünkre,
hogy legyen kísérőnk a zárdán kivül is, azt a feleletet adta,
hogy erre a generális engedélye szükséges. Ha engedélyt
kap, szívesen fog szolgálatunkra állani ! Nem is kételkedve, hogy a tulkegyes generalis megadja az engedélyt, kalauzunk megérkezésére várakoztunk. S csakugyan kezében
nagy bottal, mely a hegyes vidék megmászására elkerülhetlenül szükséges, felfegyverkezve megjelent, s miután mi ily
botot kaptunk, megindultunk, hogy jobban megismerjük
a zárdát.
(Vége köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, decz. 11. A p u r i t á n é r z é k. A debreczeni
,Evangeliomi Prot. Lap' ugyan még ma is adós a felelettel
azon kérdésünkre, mennyiben j á r el Debreczen városa egyenjogulag a katholikusok iránt a protestánsok mellett, amenynyiben még mai napig sem adott felvilágosítást arról, hogy
hány hold földet kaptak ajándékban a katholikusok a nemes várostól, a protestánsoknak adott kétezer hold mellett ;
holott, ha állitásunk téves volna, amint nem az, ugy a kö-
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zelség mellett, erről könnyen tudumást szerezhetett volna az
,E. P. L.' t. szerkesztője és állításunkat könnyen megczáfolhatta volna, sőt avval sem védelmezheti magát a t. szerkesztőség, mintha a ,Religio'-1 figyelmére nem méltatná,
mert ennek ellenkezőjéről lapja eléggé tanúskodik, miből
azon következtetést vonjuk le, hogy bizony-bizony nincsen
argumentum, mivel állításunkat megczáfolni lehetne és az a
bizonyos egyenjogúság nem áll oly jó lábon Debroczen városában, mint azt az ,E. P. L: a világgal elhitetni szeretné,
mondjuk — ez adósság daczára sem mulaszthatjuk el, hogy
nevezett collégánkkal ne foglalkozzunk, hiszen valamint bennünket érdekelt megtanulni nevezett lapból, hogy minő az a
.puritán érzék', ugy meg vagyunk győződve, hogy az szives olvasóink tudvágya előtt sem lehet közönyös.
Legyünk mindenekelőtt historiographusok. Azon ismeretes tanegységnél (?) fogva, mely Luther és Kálvin követői közt létezik, a két felekezet irodalmi termékei, tudósításai egy papírra nyomtatva szoktak napvilágot látni, és mint
a gyakorlat bebizonyította, testvéri békességben megférnek
egymás mellett Igy történt tehát, hogy az ,E. P. L.' 46-ik
számának hasábjain is megjelent egy templomszentelésről
szóló tudósítás, mely az ágostai hitvallásuak szertartása
szerint vitetett végbe. A buzgó tudósító, mint nem .puritán',
hanem ágostai érzékű, tudósításában, hogy, hogy nem, nem
puritán, hanem ágostai hitvallású kifejezésekkel élt, minők :
„ornátusban kikocsizván a papság a külvárosba, itt az iskolában felöltözködött az albákba" és ismét „a ft. superintendens ur
a lelkészekkel az oltárba lépvén", majd ismét
„Frecska Lajos, limbachi lelkész gyóntatott és ünnepié az
oltáriszentséget". Az ,E. P. L: t. szerkesztője, ámbár „ev.
testvéreinek meggyőződését teljes tiszteletben tartja" még
sem állhatta meg, hogy a többek közt a kővetkező megjegyzést is ne tegye a fentebbi tudósításhoz: „adtuk, úgymond,
kihagyás nélkül, de nekünk .puritán érzékiteknek' nagyon
pápistás színezetű kitételek az ilyfélék : ornatus, oltárbi lépés, oltáriszentség !" E megjegyzés már most ismét az evangélikus tudósító előtt tünt fel nagyon .puritán érzékünek', de
a .pápistaság' gyanúja elől is menekedni akarván, az , E
P. L.' 48-ik számában bizonyitja, hogy a használt kifejezések nem pápisták, hanem részben ünnepélyesek, részben
tisztán lutheránusok, az ő oltári szentségüknek pedig a pápisták transsubstantiatiójával semmi közük. „Használjuk
ugyan néha az ,Urasztala' szót, dé nem igen örömest, s épen
nem botránkozunk meg benne, mint uraságod az ,oltáriszentségben'. Megvallom, hogy mig a modernek részéről, a rágalmat, gyanúsítást, gúnyt, szidalmat s a testiesség egyéb
fegyvereit nyugalommal, s könyörgéssel a sértők megtéréseért fogadom, a ,pápistás' szó az ,E. P. Z.'-ban fájt". A
szerkesztő ujabb megjegyzése a sz. békét bizonyára helyreállítja, és igy a testvériesség ismét diadalünnepet ül, ha nem
is az oltárnál, de legalább a lap hasábjain.
A béke ellen nincsen kifogásunk, de van kifogásunk a
vaskalapos .puritán érzék' ellen, mert az gyűlöletet lehel
embertársai iránt, mit tilt a keresztény szeretet. Vagy talán
másvalami az, mi a ,puritán érzék' jellemvonását képezi?
talán szeretet nyilatkozik a debreczeni lap szerkesztőjének
jegyzetében a katholikusok iránt? Nem ; ö gyűlöli még az
elnevezéseket is, melyeket a katholikusok vallásos tényke-

déseikben használnak, és, hogy ezt még jobban feltüntesse, a
helyett, hogy bennünket, mint az nyilvános laphoz illenék,
általában elfogadott nevünkön nevezne, vissza száll a P r o t e s tantismus ős idejébe, midőn a gyűlölet irántunk virágzó
korszakában volt, és e gyűlölet által szült néven pápistáknak nevez, felhiván mintegy másokat is, hogy közreműködjenek, nehogy a gúnyt és rágalmat egyaránt önmagában
foglaló nevezetek, a ,puritán érzékű' reformátusoknál kihaljanak. Ugyan, mit mondana az ,E. P. L.' szerkesztője, ha
mi viszonzásul, a küzdelem hevében használt szavak szótárába nyúlnánk és azokat használnék ellenük ? Vagy ha
már annyira gyűlöletes mindaz, ami a katholikusoknál van,
hogy nem csak a lényeg, hanem a kifejezés is sérti a .puritán érzéket', miért nem készítenek a puritán érzéküek maguk részére egy egész külön szótárt, melyben egyetlenegy
elnevezés sem foglaltatnék olyan, melyet a katholikusok is
használnak? miért nem küszöbölik ki e szavakat: keresztség, confirmatio, Úrvacsora, theologia, pap-, templomszentelés stb., melyekkel a katholikusok mind élnek ?
Több szeretetet urak, több szeretetet, ez illik a keresztény emberhez, még ha protestáns, még ha puritán érzékű
is ; több szeretetet tanúsítsanak a katholikusok iránt, kivált
ott Debreczenben, hol azt mondhatnók, hogy a protestánsok
a katholikusoknak felebaráti szeretetét túlságos módon is
élvezik, miről épen Balogh Ferencz ur mint tanár tehet tanúságot, ha — akar. Ne viszonozzák hálátlansággal a katholikusok jótéteményeit, ne dobáljanak bennünket kővel,
ezért, mert kenyeret kapnak. Ezt jogunk van elvárni és felteszszük a szerkesztő úrról, hogy felekezeti viszályt, egyenetlenséget jövőre, hasonló megjegyzéseivel nem fog szitani.
Svajcz
O k a t b . k á t é s a t . Mily facilis descensus,
Averni, mutatja Watterich, baseli ókath. plébánosnak, ugyanannak esete, ki, mint a ,Rel.' is a maga idején emiitette,
Susczynski, mogilnói plébánost a pozeni megyében, midőn
az nem régen ókatholikussá lett valamely kisasszonynyal
,összeeskedte'. — Körülbelül két éve lehet, hogy több német,
kath. lap egy dr. Watterich által aláirt nyilt levelet hozott,
melyben ez sürgetve kéri az illető lapoknak szerkesztőit:
hazudtolják meg azt a hírt, mintha ő ókatholikussá lett
volna; esze ágában sincs, ő a római katholikus egyháznak
papja, s az is marad, mindörökké
Ma ugyanezen ur tollából egy nkatli. káté fekszik előttüuk, melyben legújabb hitvallomását teszi. E szerint a papi
házasság természetesen nem csak megengedett, hanem az
egyedül ,szentirásszerü' állapot; — hogy ezért pedig a bonniak s főleg azoknak ,püspöke' Reikens, fel ne mondhassa
nekik a barátságot, vagy ha „a gyengébbek miatt" mégÍ3
csak felmondaná, hogy az az uj svajczi ókath. .egyháznak'
ne árthasson, felfedezte dr. Watterich, hogy az ordinatio
oly szentség, melyet minden közönséges pap is kiszolgáltathat, melyre tehát püspök nem kell. A szeplőtelen fogantatás szerinte: „gyalázatos tévelv" sat. sat. ugy, hogy hát
ez az ember, legalább ez ordinatióróli nézetével szerencsésen
már az ókatholicismuson is tul volna — ő, ki rövid két év
előtt égre mennyre fogadta, hogy római katholikus akar maradni, mind halálig.
Reinkens .püspök' urnák egyáltalán kevés öröme van
svajczi híveiben, s ebbeli fájdalmait Bismarcknak hivatalos
lapja, a ,Nordd. A. Ztg.' eléggé gonoszlelküen meg fokozza
az által, hogy Watterich könyvét nagyszerűen kidicséri, s a
benne felállított ,szellemdus' tanokat mint az ókatholicismus ideálját magasztalja. Ugy látszik, ez a mód is megtette
már szolgálatát.
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Hogy azonban svajczi ókatholikusainkra visszatérjünk,
többé el nem tagadható tény, bogy köztük a legnagyobbszerü confusio és veszekedés uralkodik. Loyson magánegyházat alapitott magának, saját fiát pedig római katholikusnak neveli, Herzog Oltenben svajczi püsjpök akarna lenni,
azért Reinkens pártjához szit s Watterich ellen nyilatkozott
is, amiért őt egy harmadik, megszökött franczia pap, St.-Ange
Lièvre, ki nem régen prot. pap által eskettette magát, egyszerűen ,szamár'-nak declarálta, s igy cum gratia in infinitum. Ez az az .egyház', melyre a svajczi páholy százezreket
fordit, melyet mint a korszellemnek egyedül megfelelőt magasztal, s mely miatt a haza legjobb polgárait vérig zaklatja.

IRODALOM.
— Előfizetési felhívás a „Katholikus Hetilap" 1876. évi
folyamára. Midőn a „Katholikus Hetilap" 1876. évi folyamára előfizetést nyitunk, bizalommal fordulunk eddigi tisztelt előfizetőinkhez s kérjük, hogy megrendeléseiket ideje
korán megújítani, s amennyire tőlök függ, lapunknak uj előfizetőket is szerezni méltóztatnának.
Szerkesztésünk két évi tartama alatt a tisztelt közönségnek alkalma volt megismerkedni törekvéseinkkel, s ha
abban, mit eddig nyujtottunk, elégséges biztosítékot lát arra,
hogy bizalmával továbbra is megtiszteljen, ugy mi részünkről viszont nem Ígérhetünk egyebet, mint, hogy jövőre is
teljes erőnkből igyekezni fogunk a „Katholikus Hetilapa-ot
* élénk és változatos tartalom, jeles szépirodalmi dolgozatok
és közérdekű olvasmányok közlése által ezen pártfogásra
méltóvá tenni.
A katholikus sajtó jogosultságát senki sem tagadja,
szükségét a mai korban, midőn minden irányzat a katholikus vallás, sőt maga a keresztény jelleg megsemmisítésére
tör, csak az nem ismerheti el, ki a keresztény társadalmat
fenyegető veszélyt belátni csak azért nem tudja, mert saját
háza még nem borult lángba feje felett.
Hazánk katholikus sajtója szintén hivatva van harczolni s bátor kitartással küzdeni ezen irányzat ellen, de
küzdelme csak ugy lehet sikeres, ha kellő támogatásban részesül. A tisztelt közönségen van a sor tömeges pártfogás
által e harczot megkönnyíteni, mert minél elterjedtebb valamely közlöny, annál nagyobb nyomatékkal bir annak minden egyes nyilatkozata, annál nagyobb annak tekintélye.
Bizalommal fordulunk tehát a tisztelt közönséghez s
ajánljuk lapunkat becses pártfogásába.
A lap előfizetési ára: Egész évre 4 frt ; félévre 2 f r t ;
negyed évre 1 frt. Az előfizetési pénzek a Szent-István-Társulat igazgatóságához küldendők (Budapest IV. kerület, Lövészutcza 11. sz.) Az előfizetési pénzek beküldésére legalkalmasabbak a póstai utalványok. Gyűjtőknek 8 előfizető
után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. — A pontos és
fenakadás nélküli szétküldés érdekében méltóztassanak az
előfizetéseket lehetőleg e hó végéig beküldeni. Budapest
1875. deczember 8. Ágoston Antal, felelős szerkesztő.
Midőn ezen előfizetési felhivást collegialis szívességgel
közöljük, csak kötelességet teljesítünk, ha a ,Kath. Hetilap'-ot mindazoknak meleg pártfogásába ajánljuk, kik a
müveit modorú, correct szellemű, belletristicus irodalomnak
barátai, mely téren a fenttisztelt lap helyét becsülettel s
általánosan elismert jó eredménynyel betölti.
T. szerkesztőtársunk joggal hivatkozhatik múltjára, s
bizton reméljük, hogy az olvasó közönség iránti, okadatolt ;
mert megérdemlett bizalma ezúttal is teljesen igazolandja
magát.
Megjelent és beküldetett hozzánk :
Materialis-

mus, rationalismus
és a kereszténység.
A m. kir.
egyetem hittudományi kara által jutalmazott pályamű, irta
dr. Karsch Lóllion, a nagyváradi püspöki lyceumban a szentirástan ny. r. tanára. N.-Várad 1875., nagy 8., XVI és 362
1. ára 2 ft.j
Mig e gyönyörű kiállitásu munkát behatóbban ismertethetnök, egyelőre is tárgymutatóját igtatjuk ide, mely huszonegy fejezetre osztva, a következőket sorolja elő : Van isten. Kicsoda Isten ? Ki az ember ? A rendeltetés kérdése. A
vallás. Imádság és áldozat. Egyház, szertartások, papság. A
vallás szükséges. Rationalismus. A kinyilatkoztatás lehetséges. A kinyilatkoztatás szükséges. Indifferentismus és tekintély. Az igaz kinyilatkoztatást biztosan és könnyen fel lehet
ismerni, és má.s, hamis kinyilatkoztatástól megkülönböztetni.
A szentirás. Árny és valóság, jóslat és teljesedés. Krisztus
szavaiban és müveiben. Keresztelő János és az apostolok.
Sz. Pál apostol. Krisztus a történelemben. Krisztus az öntudatban. A jövő Krisztusé.
Megrendelések szerzőhez intézendők.

VEGYESEK.
— A fehérvári püspök ő mlgának consecratiójára vonatkozólag írják nekünk Esztergomból, f. hó 9-én : A tegnapi consecratio fényesen végbement. A conconsecrátorok
voltak : Grasselli Antal, a minoriták rendjéből colossi érsek
i. p. i. pápai delegatus Konstantinápolyban s az ottani 1. sz.
pátriárkának helynöke — az újonnan felszentelt püspök urnák a frintaneumból, jó barátja és Császka György, szepesi
püspök ur ő mltga. 0 Emja egy igen szép sz. beszédet mondott a functio után, a bold, szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról, melynek záradékában felhívta a hallgatókat az uj
püspökérti imára a b. Szűzhez.
A templomi szertartást követte nagyszerű díszebéd,
melyen ö Emja fenséges latin felköszöntést mondott a pápa ő
Szentségére elsorolván mind azon kegyelmeket s adományokat, melyekben Istentől eddig részesült s kívánván, miszerint azokban továbbra is megtartani kegyeskednék. Ezután
(j Felségére s az ujon felszentelt püspökre mondott toasztot,
kivált az utóbbi igen megható volt, amennyiben emlité,
hogy ma azon városnak szentelt püspököt, amely szülőföldje, azon templomnak adott főpásztort, a melyben maga
megkereszteltetett, bérmáltatott és a melynek kanonokja
volt, és pedig oly főpásztort, kit gyermekkorától ismer, s
kinek atyja házibarátja volt. Püspök ur ő mltga ezen kegyelmes szavakat elérzékenyülve köszöné meg, s azután a
két conconsecratorra emelt poharat.
Felelt neki az érsek ékes classicus latin nyelven, kiemelvén, miszerint: amicitia aut pares invenit aut pares
facit. A lelki rokonság tette őket barátokká s idézett elé
köztük sz. versengést, aemulati charismata meliora, s az isteni
szeretet, mely őket összefüzé, s mely az égben, mint az
Atyának a Fiúhoz való szeretete személyesítve él és uralkodik, nem nyugodott, mig a mai napon kegyelmeinek bőségével elárasztván az uj püspököt ismét egyenlőkké nem tevé
őket. Azután élteté még a magyar hazát. A főkáptalan nevében Forgách gróf nagyprépost ur köszönté fel, példány képül Ó Emját tűzvén ki magas erényei- és tudományával.
A fehérvári megye Prifach secretarius és Prikosovits
bogdányi plébános ur által volt képviselve. A secretarius az
alpapság nevében köszönté fel a püspököt. A káptalan a
megakadályozott közlekedés miatt nem volt képviselve. Érsek ur Dulánszky püspök úrral legott ebéd után eltávoztak.
Császka püspök ur még néhány napig itt szándékozik időzni,
kíséretében van ft. Fejér Gyula, zombori prépost-plébános
ur, ki szintén a püspökszentelésen jelen volt.

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői
lakás,Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
HARMINC ZNEGYEDIK

Pesten, deczember 15.

48.

Előfizethetni minden kir
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.
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Lelkipásztorkodási tárgyalások. — A közalapítványi kir. ügyigazgató, mint a szent korona egyik ügyészének véleménye sat. — Egyházi tudósítások: Pest. Jegyzetek a közoktatásügyi költségvetés tárgyalásához. — Vegyesek.

Lelkipásztorkodási tárgyalások.
(Folytatás.)

Gondosan ápolt, uri kertekben hosszú sorát
találjuk a legszebb s legritkább virágoknak, melyek n a g y költségekkel tenyésztetnek s gondoztatnak, n é h á n y lépésnyire pedig, a kert falán tul, észrevétlenül virit a kis mezei virág, s v a n n a k , s pedig szakértők, kik azt mondják, h o g y ez utóbbi
igazi szépség, gyengédség s részletei finomsága tekintetében előbbre teendő a m a n n a k , mely messze
földről hozatva, b á m u l a t r a r a g a d h a t j a a szemlélőt
szinei csilláma, alakzatainak különös volta által ; de
a szivhez nem szól; mert a hideg büszkeség eszméjét kelti benne, mi visszataszító ; mig ama másik,
szerénysége á l t a l a szívnek gyengédebb h ú r j a i t rezgésbe hozza.
Omnis similitudo claudicat, — ezt jól tudom, s
mégis azt m o n d o m : bizonyos tekintetben áll ez a
különféle hitszónoklatokról is Mondom: „bizonyos
tekintetben" — mert a m ú g y általában igen nehéz
kijelölni, miben áll voltaképen a hitszónoklatnak
tökélye.
Nem f ü g g az azon külső apparatustól, melylyel elmondatik, nem is mindig az egyes eszmék meglepő és fényes voltától ; á m b á r lehetnek körülmények,
melyek közt e tényezők h a t h a t n a k , tehát szükségesek is lehetnek; általánosságban pedig mégis
azt merem állitani, h o g y a méltóságteljes egyszerűség az,
mi a hitszónoklat maradandó h a t á s á n a k legnag y o b b biztositéka. C s a k h o g y ismét az egyszerűséget nem szabad a h a n y a g kidolgozásból származó
alaktalansággal, v a g y épen a tapintatlan durvasággal felcserélni. Oly hitszónok, a ki igy tesz, megfeledkezik azon hely méltóságáról, melyen áll s azon
ház, az Isten h á z á n a k szentségéről, melyben szóno-

kol, j o b b a n tenné, ha hallgatna ; mert nem csak saj á t statusának tekintélyét ássa alá, hanem visszaél
kötelességeinek egyik legszentebbikével is, visszaél
az Isten igéjével, mely közé illetlen, v a g y legalább
is oda nem való dolgokat keverni merészel. Az egyszerűség csak a keresettségnek távollétét jelenti, nem
pedig a pongyolaságot, a n n á l kevésbé pedig a keresettségnek ama másik végletét, mélyet a keresett,
készakarva fitogtatott h a n y a g s á g n a k nevezhetnénk,
mely által bizonyos „ n a g y szellemek" a szószéken
való otthonosságukat a k a r j á k hallgatóikkal éreztetni, de g y a k r a n csak nevetségessé teszik magukat,
a hiveket pedig b o t r á n y k o z t a t j á k . T e h á t csak tapintat, U r a i m ! — a hol az nincs, ott hiába alkot u n k szabályokat.
Ezen nyegleséggel igen rokon az egyházi szószéken való humorizálás, tréfálódzás. V a n n a k emberek, kiket a természet oly szerencsés humorral,
természetes, élénk, s emellett ártatlan, élczelő tehetséggel megáldott, hogy egész t á r s a s á g o k a t kedélyes
mozgásba hozni s abban megtartani képesek. A ki
ezen kellemes a d o m á n y t testvéri körben a többiek
tisztességes felvidítására használja, jól teszi ; sőt
azt is megengedem, hogy egy jó ötlet néha a pastoralis m a g á n életben is hasznosnak bizonyulhat b e ;
csak ebben is szabályt ne csináljon az ember abból,
aminek örökké kivételes eszköznek kell maradnia.
De ha a pap ebbeli tehetségét néha az egyházi szószéken is érvényesiteni a k a r n á , a k k o r kétszeresen
vigyázzon, s ha g y a k r a n tenné, a k k o r n y i l t a n k á r hoztatnám. Helyesen mondja Sailer ; „Die E i n w i r k u n g des Predigers auf die E i n b i l d u n g s k r a f t der Zuhörer darf niemals Tändelei, Kurzweil und Schauspielerposse verden" ; s öreg plébánosom hozzá
tevé: „Sok papot ismertem életemben, kik e tekintetben rendesen rémitően elszámították magokat.
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Volt egy, tanulótársaim közt, ki a közéletben meglehetős humoristicus érrel birt. E n n e k egyszerre
eszébe jutott, hogy ő a szószéken a német Abraham a Sancta Clará-t fogja utánozni, minek vége
az lőn, hogy beszédei roppant modorosak lettek, mi
a közönséges embereket hidegen hagyta, a müveiteket pedig visszataszította. Egyáltalában sohasem
jó, természetét a szószéken eltagadni akarni, de még
roszabb, sőt egyenesen káros, saját természetével
ellenkező alakban mutatni magát ott. Barátom is
ezt tevé. Mig a saját, természetes modorában beszélt, olyan volt, mint a kis Dávid, ki megszokott,
bár egyszerű fegyvereit oly ügyesen tudta használni, hogy azokkal a n a g y Góliáthot legyőzte;
de amint a n n a k fegyvereit s pánczélját magára
vette, egy becsületes lépést sem tudott tenni ; —
barátom is, egy becsületes predikácziót sem tudott
létre hozni, mignem az Áb r a h á m a Sancta Claraféle rögeszmét ismét elhagyta". — Néhanéha sikerül
egyegy jól alkalmazott élczczel a hallgatóságot
mintegy felvillanyozni ; de jaj, ha az élez csütörtököt mond, akkor r o p p a n t k á r t tesz, mert a közönség csak az egész eljárásnak illetlen voltát érzi, mi
a szónoknak tekintélyét g y a k r a n visszahozhatlanul elrontja s igy magára az ügyre is felette káros
kihatással van.

Ha az emberek, kimenve a templomból, biinbánólag
mellöket verik, s azt mondják : ,Megtérek !'
De
nem, ha csak igy szólnak : ,Be jól beszélt ! s mily
szép dolgokat mondott' ; — mert szép dolgokat ékesen elő adni, annyit is tehet, mint emberi tudományt,
és üggyességet fitogtatni. De ha a bűnösök megtérnek és ott h a g y j á k a gonoszság ösvényét, akkor ez
annak jele, hogy ezen szónok által Isten szólt, hogy
az ő tudománya és ügyessége az igazi, a valódi. A
hitszónoklatnak egyedül illő gyümölcse az, hogy a
bünt elűzze, s a jót állandósítsa. Azért küldi Isten
a hitszónokokat, mint Jézus küldé apostolait, hogy
gyümölcsöt teremjenek, és gyümölcsük megmaradjon".

U g y a n é szentnek egy másik, idevonatkozó
nyilatkozata pedig igy szól: „Ha lejön a szószékről, akkor ne teljék kedve abban, hogy a sokaság
ama bizonyos hiábavaló magasztalásaira
figyeljen:
,Mily szépen beszélt !' mily gyönyörű nyelv ! mily
Mindez csak
tudományosan ! mily csinos alak ! !
üres szószaporítás, mely csak oly emberektől származhatik, kik különben képtelenek, érett, okos Ítéletet hozni. De ha ön azt látja, hogy, midőn leszáll,
többen, mint az evangeliumi százados mellöket verik, s azt m o n d j á k : , Valóban, ez az ember nem magamagát hirdeti, hanem Jézust, a felfeszitettet; ez
„Egyetlenegy embert ismertem", mondá öreg arra tanit bennünket, hogy megbánjuk bűneinket, s
uram, „ki humoristicus modorát eredménynyel ér- nem az ő vétke, ha rosz utainkról le nem térünk.
vényesité a szószéken. Az emberek szivesen hall- Bizony, ha e predikácziót nem forditjuk lelki haszgatták, s predikácziói mindig n a g y lelki hasznot n u n k r a , akkor Ítéletnapján súlyos vádpontot képeVagy igy szólnak: ,Oh mily
okoztak. De ennek különös nyitja volt. 0 ugyanis zend ellenünk'
sohasem iparkodott élczelni, hanem becsületes ko- szükséges a bűnbánat, ha örökké boldogulni akamolysággal megcsinálta, betanulta s mondta el r u n k ; mily szép az erény, mily kellemes a keresztpredikáczióját ; hanem az eredetiség és a humor nek súlya ; ellenben mily utálatos a bün ! — inkább
a n y n y i r a belenőttek eszmemenetébe, hogy előadásán meghalni, mint még egyszer vétkezni'; — vagy
akaratlanul is nyilvánultak ; — amint költők van- ha — s ez a legjobb : tetteik által mutatják, hogy
nak, Isten kegyelméből, született, igazi költők, a beszéd hatott rájok, akkor aztán Ítéletet mondolyan volt ő is, humor és eredetiség dolgában". Ilyen hatunk a szónoknak ügyességéről, de ezt se tegyük
ember aztán tarthat ily predikácziókat, más ember az ő, hanem Istennek nagyobb dicsőségére, ki szelazonban, aki kénytelen az élezet csak ugy mester- lemével megáldá őt, s általa szólt hozzánk"
ségesen betanulni, az hagyjon békét neki ; jól ritEddig a predikáczióról. Ha tárgyalásaimat a
kán, de annál g y a k r a b b a n roszul sülhet el.
jövő évben folytatom, majd más pastoralis t á r g y a t
„Tehát utóvégre, miből Ítéljük meg, váljon jó veszek fel ; addig Isten velünk s boldog újévet !
volt-e valamely predikáczio, vagy sem"? — kérdém
A közalapítványi királyi ügyigazgatónak
ilyen és ehhez hasonló eszmecsere után egy izben
VÉLEMÉNYE,
principálisomtól, — ő pedig felkelt, s a könyvállványról egy könyvet vett elő, salesi sz. Ferencz
életrajzát, melyből a következő két helyet olvasá
fel nekem : „Akarja-e tudni miből itélem meg, váljon jó s hasznos volt-e valamely predikáczio ?

a vallásalap jogi természete kérdésében stb.
Az előzetes fentebbi rövid előterjesztésben lehetőleg
fel lettek sorolva mindazon okmányok, melyek az előirt
kérdés felderítésére és megalapítására szolgálnak ; most tehát a közalapítványi királyi ügyigazgató, mint egyik koro-
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naügyész, a tisztelt országos albizottság f. é. april 29-i határozott utasítása és május 7-i jegyzőkönyvi felhívása folytán, a vallásalap jogi természote iránti véleményét a következőkben fejti ki :
A szőnyegen levő tárgy lényegét az képezi : váljon a
vallásalap egyház felekezeti vagy államvagyon-e ; s váljon
a vallásalap jövedelme csak egyedül katholikus, vagy akár
más felekezeti, akár államczélokra is forditható-e !
Hogy ezen kérdés kellően megbírálható legyen, a közalapítványi kir. ügyigazgató a vallásalapi ingó és ingatlan
vagyont három csoportozatra osztja fel :
Az első csoportozatba sorolja azon ingó és ingatlan
tulajdont, melyeket a korona az eltörölt, de vissza nem állított szerzetesrendektől elvett, s akár közvetlenül, akár csere
közvetítésével a vallásalapnak adományozott; továbbá a
jelzett ingatlan javak után államilag kiutalványozott úrbéri földtehermentesitési és szőlödézsmaváltsági kötvényeket; a javadalmazott egyházi rend által 1857-ben a papnöveldék segélyezésére tett három millió forintnyi alapítványt
és a megürült egyházi javadalmakból a vallásalapba beszolgáltatni szokott jövedelmeket.
A második csoportba sorolja azon járulékokat, melyek
3-dik Ferdinánd és 3-dik Károly királyok rendeleteik folytán, a kir. kincstárból évenként a lelkészek pénztárába befolytak ; és az úgynevezett bizottsági, vagyis palestinai maradványalapot.
A harmadik csoportozatba pedig sorolja a kegyeletes
magán alapítványokat.
Elemezzük tehát az első tételt, vagyis azon kérdést :
váljon a korona által a szerzetesrendektől elvett, s a vallásalapnak adományozott ingó és ingatlan javak, ugy azok
földtehermentesitési és szőlőváltsági töketartozmányaik ; továbbá a papnöveldék segélyezésére tett három millió forint
alapítvány, s a megürült egyházi javadalmakból befolyó
időközi jövedelmek a katholikus vallásalap, vagy az állam
tulajdona-e ; és váljon a most jelzett vagyonból kifolyó jövedelmek egyedül csak katholikus egyházi vagy vegyes állami
czélokra is fordithatók-e ?
A vallásalap jogi természete megbirálására kiküldött
igen tisztelt országos albizottság 1872-ik évi april 5-én kelt,
és nyomtatásban is megjelent munkálatában azon nézetben
van : miszerint tekintve, hogy a József császár által a szerzetes rendektől elvett, s a vallásalap törzsvagyonává avatott összes ingóságok és ingatlan birtokok, mielőtt a most
jelzett alapba beolvasztattak légyen, egyházi javak voltak;
tekintve, hogy az egyházi rend által a papnöveldék segélyezésére tett három millió forint alapítvány oly földtehermentesitési kötvényekből állíttatott össze, melyek az alapitó
egyháznagyok és javadalmasok ingatlan jószágaik eredeti
állagához tartoznak ; valamint tekintve, hogy a megürült
egyházi ingatlan javadalmak időközi jövedelmei jogilag a
királyi kincstárt illetik; mindezeknél fogva a vallásalap
ezen törzsvagyona főágainak jogi természetéről csak ugy
lehet alapos véleményt mondani, ha előbb a katholikus egyházi javak jogi természete általában vizsgálat alá vétetik ;
miután pedig az igen tisztelt albizottság 1872-i april 5-i
munkálatában, mielőtt a vallásalap vagyona azon részének,
mely az egyházi tulajdonból származott reá át, bírálatába

bocsátkoznék, tényleg csakugyan az egyházi javak jogi természetét vette ítészét és tárgyalás alá; jelen körülmény a
közalapítványi királyi ügyigazgatót is arra határozta, hogy
ezen kérdés megfejtésénél a tisztelt albizottsággal lépést
tartva, a papi javak jellegének érdemébe mélyebben behasson.
Az országos albizottság, midőn az egyházi javadalmak
természetét fejtegeti, külömbséget tesz azon birtokok között,
melyeket a királyok az állami javakból adományoztak, s
melyeket magánosok alapítottak.
Az állami javakból tett egyházi alapítványokra nézve
a tisztelt országos albizottság akként vélekedik, miként a z e
tekintet alá eső egyházi javak haszonélvezői ugyan az alapítás czéljai teljesítésére kötelezett püspökök és egyháznagyok ; de ezen birtokok tulajdona s az azok feletti rendelkezési jog az államot illeti.
Az albizottság e téreni l-ső indoka az, miszerint valamely vallás államivá tétele, s annak mint ilyennek állami
javakkali ellátása törvényhozási tény ; mert ilyesmi csak
a törvényhozás akaratából történhetik meg; s miután minden állami intézmény czélja és jogosultsága egyedül az
állam fentartásában és jóléte előmozdításában áll ; ezen igények pedig az idők körülményei szerint változók ; ezen
állami intézmény, illetőleg törvényhozási tény is, mint bármely más, az állam érdekei és szükségletei átalakulásával
módosítható, sőt meg is szüntethető.
Miután pedig az országos albizottság nézete szerint az
időben, mikor a keresztény vallás a nemzet által elfogadtatott, és államivá emeltetett, sem az államnak tett szolgálatok készpénzzel nem dijaztattak, sem a királyi udvartartás
szükségletei fedezése, sem az országos véderő előállítása,
sem az állam érdekében megkívántatott intézmények szervezése, sem a bevett keresztény vallás terjesztése az azon
korban felette sztik mennyiségben létezett pénzalapra fektethetők nem voltak, nem csak a korona, és az állam tág
földbirtokokkal láttattak el; hanem, tekintve, mikép a keresztény isteni tisztelet meghonosítására, a közoktatás behozatala és fentartására, ugy a művelődési intézetek létesítésére azon idők viszonyai közt egyedül csak a világi és
szerzetes papság vétethetett igénybe, a felállított püspökségek, káptalanok és szerzetesrendek, hogy hivatásuknak
megfelelhettek légyen, szinte nagyterjedelmü állambirtokokkal s kitűnő kiváltságokkal adományoztattak meg.
Miután továbbá az albizottság nézete szerint az országos viszonyok változtával jelenleg a fejedelmi udvartartási
szükségletek fedezésére alapul nem a koronái javak, hanem
a nemzet készpénzbeli ajánlatai szolgálnak; miután időjártával a megyei várbirtoklati rendszer, később a nemesség
személyes felkelése, és a főurak zászlóaljak szerinti védkötelezettsége, valamint a nemesség 1741-i 8-ik törvényczikkben gyökerezett előjogai, szabadalmai és kiváltságai a láthatárról egymásután letűntek, s helyüket az összes polgárság jogegyenlősége, ugy az általános katonai kötelezettség
foglalta el; miután századok lefolyása alatt a keresztény
vallás több ágra szakadt, sőt a római katholika hit államvallás lenni megszűnt, s egyházi rendje, kiváltságait nagyrészt tényleg elvesztette; miután a vallás ügye az államétól
elkülönözendő, uralkodó vallás felállítása pedig nem helye-
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selhetö; söt ellenkezőleg a vallásosság és közerkölcsiség leiben első, igazi, természetes és örökös nemeseknek nevezi.
megszilárdítására az általános vallásszabadság létesítése (Knauz Nándor : Magyar Sión és okmánytár.)
A honfoglaláskor kiosztott szállásjavakkal egyenlő
legczélszerübb ; miután a közoktatás megalapítására és a
tudományos intézetek fejlesztésére az egyházi rend eszközül jogértéküek voltak a királyoktól szállásképen adományozott
használása már most nemcsak nem szükséges, söt sok tekin- birtokok. Az árpádházi királyok ilyeket gyakran adomátetben káros ; miután az ingatlan jószágok értéke és jöve- nyoztak ; Igy már Géza vezér és szent István király Deodat
delme századok folytán a hajdanihoz képest kiszámithatla- grófnak Magyarország nagy részét, kiválólag pedig Tatát
nul öregbedett, s az egyháznagyok mostani javadalmazása a örökjoggal adták át (Fejér Cod. Dipl. IV. III. 104. lap ;)
kitűzött s alapul vett czélok teljesítésére szükséges mérvet igy tanúsítja Kézai, hogy midőn Wolfer, Hedrik fivérével
aránytalanul meghaladja ; miután az isteni tisztelet fentar- az országba bejött, örök szállásul Kiscen hegyet kapták ;
tása, a hitoktatás megszilárdítása, s a tudományosság fej- Szent István példáját több királyok is követték ; igy Fejér
lesztése az egyházi rend nagyterjedelmü javaiban többé közokmánytára III-dik kötete 394-dik lapján olvasható, mitámpontot nem talál, sőt épen azon czélok elérésének, me- ként 2-dik Endre 1223-ban Aragonai Simonnak, véreinek
lyek létesitése végett adományoztatott, akadályul szolgál ; és azok örököseinek szállásképen örök birtokul egy földtemiután a törvényhozás az egyházi javakat, ha azok többé rületet adott; 4-dik Béla 1256-ban Jordán szepesi grófnak
rendeltetésüknek meg nem felelnek, állami czélokra épen egy királyi erdőt örökösen és visszavonhatlanul oly joggal
ugy bevonhatja, mint a nemesi kiváltságos intézményt idő- és szabadalommal, mint a hogy jószágaikat az ország egyéb
jártával megszüntette, és a királyi udvartartás költségei fe- nemesei birják, adományoz (Wagner Anacleta Scepus. I.
136. lap, és Fejér Cod. Dipl. IV. I I . 381. lap;) igy Fejér
dezésére a régiektől eltérő uj forrásokat nyitott —
közokmánytára negyedik kötetében több okirat található,
Mindezeknél fogva a tisztelt országos albizottság azt
melyeknél fogva 4-dik Béla örökös birtokul s megtámadhatvéli, hogy jogi tekintetben nincs alapos indok, mely az állalan tulajdonul egyeseket nemesi javakkal lát el ; nemkülönmot gátolná, hogy az egyházi czélokra alapított javakról, a
ben Bartal György közjogi történelmi magyarázatának 1-ső
körülmények változtával, az állam érdeke szerint máskép
kötete 117-dik lapján megjegyzi, hogy V-dik István több
ne rendelkezhessék; s hogy az állam e téreni, ily mérvbeni
adománylevelében a birtoklási záradék ugy szól : miszerint
jogosultsága, kétségtelen bizonyítéka annak, mikép az egya király adományosoknak átadatott jószágokba oly erős joházi javak tulajdona az államot illeti.
got önt be, mintha azok Szent István, és az utána követkeA közalapítványi királyi ügyigazgató, mint a szent zett királyok által örök szállásképen adományoztattak volna.
korona egyik ügyésze, ezek irányában, azon kérdés megAz ily jellegű birtokok a szállásjavakhoz annyiban is
fejthetésére nézve, váljon a királyok által az érsekségeknek,
hasonlitottak, miként birtokosaik egyúttal az ősi nemesek
püspökségeknek, apátságoknak, prépostságoknak, káptalaközé soroztattak; igy Róbert Károly 1327-ben Palásthy
noknak és a szerzetesrendeknek adományozott ingatlan jaGyörgyöt és testvéreit a honti várjobbágyság alól olykép
vak egyházi örökbirtokul avagy pedig államtulajdonul tementi fel, hogy a nyert, ugy a nyerendő földeket nemesi
kintendök-e ? ugy vélekedik, miként az e téreni kellő tájé—
örökjoggal birják. Szinte Nagy Lajos király 1354-ben
kozhatás végett, mindenekelőtt az országban fentállott régi
György kemleki várjobbágyot és fiait a Slavóniában létebirtokviszonyok fejtendök ki :
zett bedeniczai királyi föld adományzása mellett, oly záraA közjogi, történelmi és okmánytári kútfők nyomán dékkal nemesitette meg, hogy a nyert jószágot mindenkori
Magyarországon a honfoglalástól 2-dik Endréig, söt sok te- örökségül teljes nemesi joggal élvezzék. Kovachich Márton
kintetben 1-ső Lajos királyig, az állam ingatlan javakbani Supnlementum ad vestigia Comitiorum czimü munkája 1-ső
tulajdonát egyedül az ország véghelyei vagyis határai, a kötete 284-dik lapján ugyancsak Nagy Lajos 1357-i jan.
nagyerdők és lápok, a birodalom kebelében létezett erőssé- 28-án kelt egyik közokmányáról tesz emlitést, melyben a
gek, s a hozzájuk tartozott várföldek képezték; minden király a szállásképen adományozott előjogokra vonatkozóegyéb fekvő birtok tulajdoni joggal előbb a vezérek alatt lag bizonyos adományosokat illetőleg akként nyilatkozik,
az egyes törzsököket, később pedig a királyok alatt az egy- hogy azokat az ország fő és előkelő nemeseihez képest minházat és az egyes nemesi családokat illette.
denkorra kiható örökséggel oly módon ruházza és diszesiti
A honfoglaláskor osztályrészül jutott birtok szállás- fel, mikép az adományozott előjogok alapján hason örökös
nak (descensus, terra descensualis) neveztetett. A névtelen szabadalmakkal bírjanak, mint a milyeket az ország egyéb
jegyző szerint a szállásokat Árpád osztotta ki ; Kézai szerint kiváló főurai a szent és kegyeletes előkori magyar királyok
ellenben a tőrzsfőnökök azokat szabadon választották : ez idejében s azóta élveztek.
utóbbi állitás, az alapszerződés 2-dik pontját tekintve, miA királyok alatt szállásképen nyert jószágok tehát,
nélfogva a közös szerzeményben mindeuki részesítendő volt, örökségnek neveztettek; mint azt az 1299-dik évi rákosi
valószínűbb ; azonban, bármint folyt légyen is e fejlődés, országgyűlés is ezen szavakkal „possesiones ab antiquo
annyi bizonyos, hogy a szállásjavak a későbbeni adományok- collatae pro haereditatibus habeantur" elismeri.
nál értékesebbek voltak, s azoktól szakadatlanul megkülönVégre a 3-dik osztályba az1 egyszerű adományos j a böztettek ; ezen, a szó szoros értelmében vett ősi nemesi j a - vak soroztattak ; ezek és az örökjavak közt az a különbség,
vak birtokosait pedig, mint Bartal György a magyar állam miszerint a szállománykép adott birtok nemcsak az adomáés közjog történelmi magyarázata 3-dik könyve 19-dik és nyosra, hanem utódaira és hagyományosaira is kiterjeszte20-dik §§-aiban tanúsítja, Nagy Lajos király adományleve- tett ; ellenben az egyszerű adomány vagy csak a férfi ágon,
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vagy bizonyos megszorításokkal volt élvezhető ; sőt nem
ritkán merültek fel esetek, miként az ily adomány a korona
által vissza is vétetett ; az örök javak és az egyszerű adomány közti különbséget világosan kitünteti 4-dik Béla, midőn Detrik Mohol fiának örökséget adván, igy nyilatkozik :
„quaedam loca venationis nostrae non ut donationes a regia
benignitate concessas ; sed ut descensum haereditarium contulimus jure haereditario et irrevocabiliter possidenda". (Fejér codipl. IV. II. 11, 12-dik lap, s Bartal Commentar. juris
publ. regni Hung. 1-ső kötet 117. lap.)
E sorok valódi értelme ez : a birtokot nem adjuk királyi adománykép, mely vissza is vebető, banem szállásörökségül, mely vissza nem vonható ; hogy pedig az örökbe
nyert adomány visszavehető nem volt, világosan bizonyitja
a már idézett 1299-i rákosi országgyűlés, midőn feljegyzi i
hogy bár IH-dik Endre király Simon és Mihály grófoktól
bizonyos földterületet el akart venni, mivel mégis az országgyűlés közbejárása által figyelmeztetve lett arra, miként azt
az adományosoknak még nagyatyja 2-dik Endre ajándékozta, és hogy a régidőkben nyert birtokok örökségül tekintendők, a hivatkozott javakat továbbá is örök tulajdonul a
nevezett grófoknál hagyta,
Most tehát azon tüzetes kérdés merül fel, hogy az egyházi javak a jelzett osztályok melyikéhez tartoznak?
A magyar történelmi és közjogi irók nagyjai, nevezetesen: Katona, Pray, Fessier, Horváth Mihály, Bartal, Knauz
Nándor s többen tanusitják, miszerint a magyar egyház alapitója Szent István király, valamint egyáltalában bárkinek
tett adományait, ugy az egyháznak adott javakat is szállásörökjoggal, elévülhetlenül engedte át ; igy a veszprémi egyház előnyére 1009-dik évben kiállított levelében ugyanazt
felhatalmazza, hogy a nékie adományozott javakat örökösen
birbassa; továbbá a veszprémi görög apáczáknak, az 1025dik évben kelt levele tartalmához képest, nemcsak bizonyos
helyiségeket és az azokhoz tartozó kilenczedet örökjoggal
adományozta; hanem a felett minden főurat, sőt királyi utódait is eltiltotta, nehogy az oda ajándékozott javakat megtámadják, kevesbítsék, vagy elvegyék; mi több, a nemességszállás és örökjogát oly feltétel alatt engedményezte, miként
a kiváltságos rend az egyházi javakhoz és a várföldekhez
ne nyúljon, midőn 2-dik törvénykönyve 35-dik czikke nyomán ilykép rendelkezik: „Consensimus igitur petitioni totius
senatus, ut unusquisque dominetur propriorum, similiter et
donorum regis, dum vivit, excepto quod ad episcopatum pertinet et Comitatum". Bartal György jeles jogtudós is a már
többször idézett állami és közjogi történelmi munkája 3-dik
kötete 24-dik §-ában határozottan kimondja: „Bona per divum Stephanum collata ecclesiis neque solo tantum nomine,
sed etiam bonitate juris primorum verorum et naturalium
nobilium terris aequabantur descensualibus ; haec itaque illis
perpetua esse voluit. "
Szent István király szállásjoggal felruházott ily adományait utódai is oly tiszteletben tartották, hogy midőn
Kálmán, II-dik István és IV-dik
Béla királyok több, az
egyháznak időjártával részint fölösen, x-észint a várjavakból tett adományokat visszavonták, egyenesen kijelentették,
miként szent István álapitványait jogérvényeseknek ismerik
el, s azt tényekkel is bebizonyítják ; igy Kálmán király l-ö

törvénykönyve 1-ső czikke világosan mondja : Piacúit regi,
communi concilio, ut dotes cujuslibet possessionis Monastex-iis
seu ecclesiis a beato Stephano rege dispositae inconvulsae
x-emaneant.
Azonfelül kix-ályaink Szent István alapitványait nem
csak tiszteletben tartottak, hanem példáját követve, ők is az
egyház előnyéi-e tett adományaikat szállásörökjoggal látták
el; igy I-SÖ Géza király 1075-ik évben a Garam melletti sz.
benedeki apátságot ezen jogi záx-adékkal „ad praedictum
Sancti Benedicti Monasterium haereditates in bonis subsequentibus contuli atque dedi " állította fel : Szent László király 1091-i decz. 20-kán szent István alapitványát, melyet
1019-ben a szalaváx-i apátság javáx-a tett, századokra kihatólag (in saecula) megex-ősitette : II-dik Géza 1157-dik évi
márcz. hóban az esztex-gomváxü szent Adalbert egyházat a
nánai és cocoti (Pái-kány) sójövedékekkel örök időkre javadalmazta : Imre király 1198-ik évben szent István és szent
László példáit követve, királyi jövedelmeiből, valamint a
szepesi és pozsonyi adókból az esztex-gomi érsekséget örök
jogú tizeddel látta el ; a mellett az esztex-gomi érsekségnek,
ugyancsak az esztergomi váx-ban épülő félben létezett k i r á lyi palotáját szinte örökösen oly feltétel alatt ajándékozta,
hogy az éi-3ek a királyokat ott mindenkor elfogadni tartozzék. Ugyancsak Imre kix-ály ismét 1198-ban a leégett esztergomi érseki egyháznak, az 'ottani vámot, melynek háromnegyedrészét már édes atyja III-dik Béla adományozta
egészen, perpetua stabilitate záradékkal átadja. Ismét Imre
király 1201-ik évben az egyháznagyok és a főux-ak tanácsa
folytán, az esztex-gomi egyházx-a, illetőleg az esztex-gomi főkáptalanra az esztergomi terület azon részét, mely a kis
duna, a keleti áx-ok, ugy a héviz által körvonaloztatott, minden telkekkel és házakkal oly jogi záradék mellett ruházta
át, miként azt az adományozott örökösen és visszavonhatlanul bírhassa: II-dik Endre 1215-ben azon királyi adót, melyet nékie Kakat helység (Páx-kány) szolgáltatott, az esztex-gomi káptalan előnyéx-e öx-ök javadalomként jelelte ki. Szinte
II-dik Endre 1217-ben a keresztes lovagoknak Csurgót ily
záradékkal : „ad omne ius, et px-opi-ietatem, et ad omnem
iurisdictionem, et honorem, et possessionem perpetuam" adományozta. (Knauz Nándor: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, 25, 30, 80, 139, 140, 150 és 208-dik fejezet.)
Továbbá II-dik Endre 1218-ban Tardos helységet,
melyet János esztergomi érsektől, mivel az őt a váx-földek
eladományozásától visszatartani igyekezett, neheztelés folytán elvett, az esztergomi egyháznak visszaadja, s ez intézkedését örök időkx-e megerősíti. Ugyanaz a fent hivatkozott
1218-dik évben a már emiitett János érseknek Nyitx-a megyében a pogrányi szőlőket öx-ökösen oda ajándékozta : IV-ili
Béla 1239-i máx-cz. 6-kán az esztergomi egyházat Ság éa
Ebed földek öx-ök birtokában oly módon erősiti meg, miként
azok elidegenithetők ne legyenek. Szinte IV-ik Béla 1239-ik
évi szept. 29-én az esztergomi éx-sekségnek engedélyt ád,
hogy a vár és az éx-3eki palota alatt, a hévviztől a kis danáig és az érseki toronyig magának várost épithessen, és
hogy azt több, ez alkalommal nékie adományozott Nyitx-a,
Komáx-om és Bars megyei tex-ületekkel öx-ök jogon birhassa ;
ismét IV-dik Béla 1262-i okt. 28-án kelt kegylevelében az
esztergomi érseki egyház minden kiváltságait felsox-olja, és
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azokat örök időkre érve'nyesiti. Ugyancsak IV-dik Béla
1264-i okt. 14-én, az általa Csúth szigeten alapitott szentleustachi zárdára, a kunoktól iszonyú kicsapongásaik miatt
elvett Nyitra megyei Nyárhid, Surány, Gyrok, Tormásköz
és több helységeket, ugy földeket minden hasznaikkal, tartozmányaikkal és hidvámokkal örök kegyadományul átszármaztatja: V-ik István 1270-i julius 30-án az esztergomi
fökáptalannak, koronázási emlékül Esztergom megyében
Epei helységet örök birhatási joggal adományozza. (Knauz
Nándor: Monumenta Ecclesiae Strig, 223, 224,410,412,
618, 670 és 746-dik fejezetek.) Nemkülönben IV-ik vagyis
Kun Lái-zló 1284-dik évben, a szolgagyőri várhoz tartozó
Grormoth földterületet; III-ik Endre 1291-dik évben koronáztatási emlékeül Némethy helységet ; ugyanaz 1297-ben
némely főurak által okozott károk megtéritéseül a Hont
megyében fekvő páldi és gyarmathi határokat; ugy szinte
Nagy Lajos király 1343-dik évben a Tolna megyei Isép és
Drásy helységekért, melyek még Róbert Károly által világi
főurakra ruháztattak át, kiegyenlitésül Nánát, és pedig
mindezen birtokokat örökösen és visszavonhatlanul, nem
tartva meg azokban sem maguk, sem utódaik számára semmiféle jogot is, az esztergomi fökáptalannak ajándékozták oda.
(Folyt, köv.)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

.

Pest, decz. 9. J e g y z e t e k a k ö z o k t a t á s ü g y i
k ö l t s é g v e t é s t á r g y a l á s á h o z . Hogy az országos
költségvetés tárgyalása minél hamarébb (?) véget érjen és
az ország pénze ne pazaroltassék (?), szokás minálunk a
költségvetés tárgyalása alkalmával legnagyobbrészt minden
másról beszélni, csak arról nem, a miről épen beszélni kell.
A közoktatásügyi tárcza költségének tárgyalása sem kerülte el e szerencsét, vagy hogy jobban mondjuk, épen és
főleg e tárcza költségvetésének tárgyalását szokták felhasználni arra, hogy ott de omnibus et aliis quibusdam rebus beszéljenek, ami azután érdekes nyilatkozatokra nyújt alkalmat innen is, onnan is.
Midőn mi a nyilatkozatokról tudomást veszünk, evvel
távolról sem akarjuk elismerni, hogy a közoktatásügyi tárcza költségvetésének tárgyalása magasztos momentumokban gazdag lett volna, vagy hogy csak, akár egy mellékesen
tett megjegyzést leszámitva, némi vigasztalót is nyújtott
volna ránk katholikusokra. Az egész tárgyalás száraz, lapos
és unalmas volt, mi a mellett, hogy azt tanusitja, hogy képviselőink nem ismerik e tárcza elvi fontosságát, mélyre kiható horderejét, másrészt arról tanúskodik, hogy a liberalismus eszme szegénységéhez fogható nincsen, mert a szellem élénkségét, hogy azt mondjuk alkotó erejét elöli megsemmisíti.
De térjünk át tulajdonképeni tárgyunkra, a tárgyalás
menetére. Irányi Dániel képviselő ur volt, ki az előadó után
a vitát megkezdte és elmondhatjuk, hogy az egész tárcza
költségvetése tárgyalásának központját nagyrészt az ö nyilatkozatai képezték, és ekkor sem a ,közoktatásügyi', hanem
inkább az .egyházpolitikai' nyilatkozatai. Mi is ezekre reflektálunk. Irányi ur rendesen egy és ugyanazon eszme körben mozog, valahányszor a közoktatásügyi tárcza költségvetése tárgyaltatik. Most már legalább is tizedszer, hogy

többet ne mondjunk, emiiti fel, hogy a katholikusoknak
régi sérelme, hogy nincsen autonómiájuk, hogy a vallás szabadság iránti törvényes intézkedés még most sincsen létesitve, holott ennek ellensége nem a magyarnemzet, hanem a
Syllabus hivei, és csudálkozik a felett, hogy a minister ezek
nyomában halad.
Ugy tűnhetnék fel, hogy mi hálátlanok vagyunk I. D.
ur iránt, ha megköszönve érdeklődését irántunk, oppositiójához ez esetben nem csatlakozunk, oppositiójához mondjuk,
mert előttünk ugy tűnik fel, hogy nem ami jólétünk iránti
vonzalom, mint inkább a politikai álláspont, melyet I. D. ur
a minister úrral szemben elfoglal, sugallta I. D. urnák,
hogy autonomiai sérelmünk megszüntetése mellett felszólaljon. Ha valaki ugy bizonyára mi óhajtjuk azt legjobban,
bárcsak megszűnnék a közöny hiveinknél, kivált az úgynevezett műveltebb osztálynál egyházunk iránt ; de, és ez nem
most először kifejezett meggyőződésünk, mi ugy tartjuk,
hogy önmagában véve az autonomia nem fogja-e közönyt
megszüntetni, és épen ezért, I. D. nézpontjával ellentétben
azon meggyőződésben vagyunk, hogy elébb e közönynek
kell megszűnnie, és azután lehet majd autonómiáról beszélni
— autonómiáról, mely midőn függetlenné, szabaddá tenné az
egyházat az állam mindennemű jogtalan befolyásától, ugyanakkor nem tenné szolgájává a tanitó egyházat, a tanuló egyháznak, és hogy ezt is kimondjuk, mely ugyanezen alkalomból megváltoztatná még a többség munkálatát is, a püspöki kar mintegy fensőbb forumot képezvén, talán némely
világi hívőkkel, kik végérvényesen döntenének, a mintegy
alsóház határozatai felett, mert hiába ez mindig állani fog,
hogy : Spiritus S. posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei.
Ami Irányi ur vallásszabadsági követelését illeti, erre
részben megfelelt a ministerelnök, midőn azt mondta, hogy
„olyan törvényre, hogy minden ember szabadon vallhasson
vallást Magyarországon, szükség nincsen", áll ez mind azon
szempontból, hogy jelenleg senki sincsen akadályozva, a
katholikusokat kivéve, lásd infallibilitas pontificis, hogy vallását szabadon gyakorolhassa, mind pedig abból, hogy felesleges lenne uj sectáknak engedélyezése által, még nagyobb
zavart okozni. De hajh a Syllabus követői! és itt hamut
hintünk fejünkre, bevalljuk bűneinket, hogy mi egy Istent
egy kinyilatkoztatást tarthatván a józan ész szerint igaznak, ennek következtében elvi szempontból csak egyetlenegy vallást tartunk jogosultnak, mert mi ugy tartjuk, hogy
létjoggal csakis az igazság, nem pedig a tévely birhat. Minden engedély, mely a vallás terén szabad gyakorlatot enged
a tévelynek egyaránt mint az igazságnak, nem más, mint
az igaz vallás integritása ellen intézett merény, épen ugy,
mint az ország integritása ellen intézett merény lenne más
sarkalatos törvények hirdetésére engedélyt adni, mint melyek az alkotmányban le vaunak téve. Erről mi le nem
mondhatunk, ha csak józan eszünkről nem akarunk lemondani, nem hirdetgetjük, hogy két, egymással homlokegyenest ellenkező vallásnak egyaránt igaza van, — az igazság
egy és osztatlan. Hogy ez a gyakorlatban nincsen igy, azt
fájlaljuk, hogy szeretnénk, ha a gyakorlat az elvnek megfelelne, az magától érthető, hogy azonban nyársra még sem
huzzuk azokat, kik velünk egyet nem vallanak, azt Irányi
ur a tapasztalatból tudhatja. Az igazság tehát az, hogy a
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syllabus hívei józan eszükről nem mondanak le, mert nem
tudják belátni, hogy lehet az fehér is a mi fekete, azok
felett azonban szánakoznak, kik erre a képtelenségre is képesek; valószinüleg e szempontból, mivel t. i. mindezeket nem
látszik tudni Irányi képviselő ur, mondta Poór ur is, „hogy
a katholicismusnak nincsen nagyobb ellensége, mint épen a
tudatlanság, mint épen a bornirtság".
Az egyház politikai discussiónak nem épen érdektelen
részét képezhette volna ama pont sem, melyet Hegedűs
László ur felemiitett, ki a cultus és közoktatásügy elválasztásának eszméjét penditette meg; de nem akadt, aki epontra
reflectált volna. Szóljunk hozzá mi néhány szót. Ama modern törekvésnek mi ugyan egyáltalában nem vagyunk barát jai, mely az államot az egyháztól elakarja szakitani,
mert ebben csak az emberiség egy ujabb csapását szemléljük, meg levén bensöleg győződve, hogy csak is az állam és
egyház együttes, közös működése képes az emberiség jólétét
előmozdítani ; mig ellenkezőleg, mint azt a tapasztalat bizonyítja, az elválasztás az emberiség jólétének hátrányára
szolgál ; ennélfogva mi ez elválasztást soha nom sürgetjük,
hanem ha az állam mégis végrehajtja türjük, azt követelvén
egyedül, hogy nekünk teljes szabadságot engedjen ügyeinkben ; mert ez valóban nagy anomalia, hogy valamely állam
felekezetnélküliségét kimondja és mégis, mint nálunk, az
egyházra túlnyomó befolyást gyakorol, csak nekünk adjanak szabadságot, adják kezünkbe mindazt, mit ma vallástekintetében a felekezetnélküli állam usurpál, mi majd meg
leszünk igy is, de az állam? igen az állam végre is reánk
fog szorulni ismét, — ismét keresni fogja ama szövetséget,
melytől ma minden áron szabadulni akar.
Plachy Bertalan ur nagy elismeréssel szól a közoktatásügyi minister működéséről, csak azt szeretné, ha a közoktatásügyi nemzetiebbé tétetnék, miért is szükségesnek
vélné a felekezeti tankönyvek előleges, állami átnézését.
Nem tudjuk, váljon Plachy ur itt a tót Maticat, vagy valamely oláh irodalmi vállalatot, vagy kath. könyvetért-e?
mert hogy ez előbbiekre szükséges az állami előleges censura, azt az események eléggé bizonyítják; de a Sz.-IstvánTársulat kath. könyveinek hazafiúi szelleme ellen eddig
sem volt, ezután sem lesz kifogás, mert a katholikusok nem
fogják engedni soha, hogy az ország, melyet saját vérükön
szereztek és tartottak fenn, az iskoláikból kikerült hazafiatlan szellem által megrontassék ; kár volt tehát Plachy
urnák nem határozottabban szólani, mely felekezet könyvei
igényelnek előleges állami censurât? mert ebben a katholikus gyűlölő világban, könnyen a katholikusokra fogják más
bűneit is.
Apróbb pontokat mellőzve két, emelkedettebb beszédre
kell még figyelmünket kiterjeszteni az egyik Zichy Nándor
grófé, a másik Kajuch Józsefé. Az utóbbi képviselő urnák
tagadhatatlanul meg van az az érdeme, hogy kiméletlenül
lerántotta a leplet a közös iskolás gazdálkodásról, feltüntette, mily hasztalanul pazaroltatik az ország pénze, iskolák
építtetvén ott hol azokra semmi szükség nincsen, még pedig
oly pazarul, hogy egy iskola árából kettőt, hármat lehetne
építeni. Azonban, hogy e beszéd tökéletes legyen, egy hiányzott belőle, hogy t. i. K. J. ur elfelejtette az elvi különbséget fejtegetni a felekezeti és állami iskola közt és rámutatni

azon vészteljes következményekre, melyeket a közös iskola
már eddig szült, pedig ezt szüntelenül hangoztatni a nemzet iránti kötelesség. Zichy Nándor grófnak, ez egyetlennek
elismerésünket fejezzük ki azon kevésért is a mit mondott, mert általa jelezte azon sokat, amit mondani kész, ha
majd az idő elérkezik. A gróf ur az autonómiáról és a többi
felhozott egyházi ügyekről csak azért nem szólt most, mert
ez nincsen napirenden, de tiltakozott az ellen mintha hallgatása „a kath. érdek, az oktatás, az egyházi ügyek iránti rokonszenv hiánya lenne". Egy bátor férfiút tehát már ismerünk, ki sorompóba fog az alsó házban az egyház érdeke
mellett lépni es igy tudhatjuk, hogy legalább dicstelenül nem
fogunk elveszni a fusionált liberalismus nyomása alatt. íme,
ez az egész vigasz (?) a tárgyalásból, vagyunk egyen, azután következik egy nagy semmi
^

IRODALOM.
— Előfizetési
felhívás
a „ M a g y a r Á l l a m — Idők T a n ú j a "
tizenhetedik
évfolyamára.
Hosszú s viszontagságteljes tizenhat év után
edzett s nem lankadó munkaerővel megyünk katholikus napilapunk tizenhetedik évfolyama elé.
Leborulva adván hálát a Mindenhatónak, nem e-ak a lelki Örömekért, melyekkel az ő és a haza ügyének htt szolgálata közben bátorított és vigasztalt ; hanem a szenvedésekért is, melyeket az ő nevének di
csőségeért, az ő malasztjával elviselni engedett : hálaérzelemmel vagyunk
eltelve egyszersmind azon közönség iránt, mely megbecsülhe len rokonszenve, állandó pártolása s buzdító közreműködésével támogatott minket
jó és balszerencse napjaiban egyaránt.
Ha visszatekintünk tizenhatévi küzdelmeinkre, minden keserűségen felülemelkedünk, és igen vigasztaló ránk nézve egyrészről azon tény,
hogy a correct kath. napilapok minden országban s minden nyelven hasonló sors-ál küzdenek ; másrészről az, hogy osztanunk illik küzdő anya*
szentegyházunk azon sorsát, melyet egyik legdicsőbb tanítója igy fejezett
ki : Inter vicissitudines
peregrinatur
Ecclesia.
Ily megnyugvással vezetjük be harczedzett és kipróbált lapunkat
a tizenhetedik
évfolyamba. Az „egyidőre" majdnem teljes uralomra vergődött líberalismmsal szemben, ha még nehezebb napok várnának ránk :
abban nem lehetne semmi uj, semmi meglepő, semmi visszariasztó.
A mi tisztánlátó, elvhü mélyen tisztelt közönségünk i^en méltányosan képes megítélni azt, mily magatartást kell követniők a correct,
keresztény és hazafentartó lapoknak a modern áramlattal szemben. E
magatartás minden országban ugyanaz : távol a forradalmi és felforgató
elvektől, távol a keresztény felfogású tekintély és honpolgári hűség csorbításától, férfias erély- és kitartással, minden törvényes eszközt arra
használni fel, hogy a destructiv irány helyett, a keresztény
állam, a
renddel párosult
szabadság
és a conservativ
alkotmányosság
jussanak érvényre.
Ily vezérelv fog minket kalauzolni, ezután is az igazság és a haza
jólléteért vállalt régi küzdelmünkben, melyet, midőn Istenbe vetett bizalommal folytatni indulunk, tiszteletteljesen kérjük olvasó közönségünket, hogy a jól ismert zászló alatt törekvéseinket tovább is támogatni
méltóztassék.
Multunk felment mindennemű phrasis hangoztatástól, akár hazafiúi, akár bármely más tekintetben. Úgyis közeleg azon idő, mely kideríti,
hogy hazafiúi tekiutetben is azon irányzat volt a valóban üdvös, melynek
lapunk, keletkezte óta, állandó tolmácsa s hirdetője vala.
Előfizetési feltételeink : Egész évre 20 frt. Félévre 10 frt. Évnegyedre 5 frt,. Gyűjtőinknek minden 10 példány után egy tiszteletpéldányt
biztosítunk.
L o n k a y Antal,
felelős szerkesztő és laptulajdonos.

VEGYESEK.
4 - 0 Emja, az ország bíbor nolc-herczegprimása legújabban a közös hadseregbeli katonatisztek leányai számára
Hernalsban fenálló nevelő-intézetnek alapítványához 5000
frtot, a szelőczei iskola javára 50 frtot, a pesti terézvárosi
szürke nénéknél létező szegény- és árvagyermokeknek k a rácsonajándékul 100 frtot és a buda krisztinavárosi szürke
nénéknek hasonló czélokra 50 ft. adományozni kegyeskedett.
= Az esztergomi kisdedóvoda egyleti választmánya
köszönetet mond ftdő Szabó József félsz, püspök ő mlgának,
ki az intézetet 30 frttal segélyezni, ngos Blümelhuber Ferencz kanonok urnák, ki az intézet alapitó tagjai közé lépni
méltóztatott
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A Az újonnan felszentelt székesfehérvári püspök urnák, ftdő dr. Dulánszky Nándor ö mlgának tegnap f. hó
14-kén végbe ment ünnepélyes beigtatására vonatkozólag
részletes tudósitás fekszik előttünk, melyet azonban, fájdalom, térszüke miatt csak a jövő számban hozhatunk.
= Decretum S. Cougr. Rituum, vi cuius declaratur, in
Nativitate D. N. I. C. etiam duas tar.tum Missas ab eodem
Sacerdote celebrari posse.
Decretum sic sonat : Lucerina.
Rssimus D. Joseph Ma Cotellessa Episcopus Lucerinus
a Sacra Rituum Congregatione declarare petiit: — Utrum
eacerdos possit duas tantum missas celebrare in die Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi: — siquidem cum privilegio ter celebrandi eadem die repraesentet Mysterium generationis aeternae, temporalis et per gratiam in anima iusti, id
non videtur significai'i, si in praedicta festivitate duae tantum celebrentur missae.
Sacra vero Congregatio, audita relatione ab infrascri
pto secretario facta, re mature accurateque perpensa, rescribere rata est: — Affirmative, seu sacerdotem posse pro suo
arbitrio in die Nativitatis Domini duas tantum missas celebrare; — atque ita declaravit die 19 Junii 1875. C. Eppus
Ostien. et Velit. Card. Patrizi, S R. C. Praefectus. Plac.
Ralli, S. R. C. Secretarius. [Az eszterg. egyhm. körlevélből.]
= Köszönettel vettük az erdélyi püspök ő excjának
legújabb, gyönyörű pásztorlevelét : „De Sacramento Ordinis",
mihez egy époly eszmedus hasontartalmu magyar intelem
csatlakozik, a hivekhez.
Ugyancsak ő Excjának legújabb kegyes adakozásait
a következőkben állítjuk össze: Etéden diszes templomot
és papi lakházat épittetett, 6000 forint költséggel. Néptanítók részére a nyári szünidő alatt Csik-Somlyón póttanfolyamot tartatott, mely 820 frtba került. Szegény néptanítók
segélyezésére adott 466 ft. A szebeni Orsolya-apáczák leányiskolájának átalakítására 600 frt. Két katecheta fizetésére
500 frt. Egyetemeken tanuló papnövendékek szükségeire
600 frt. A jobbágytelki iskola felépítésére segélyül 100 frt.
Az ehedi iskola kijavíttatására 25 frt. Szász-Zsomborra egy
u j harangot öntetett 168 frton. A rettegi templomra újból
adott 630 frt. A kááli lelkész számára lótartási alap gyanánt 200 frt. A turi róm. kath. iskola részére tűzifára 20 ft.
A szamos-ujvári zárdának négy szegény gyermek tartásáért az iskolai év első felére 100 frt. Egyházi irodalmi czélokra 60 frt. A szebeni Orsolya-apáczák intézetének tűzi-

fára 120 frt. A szebeni legény-egyletnek 100 frt. Köszvényes-remetei tüzkárosultaknak 50 frt. A sárdi (Marosszékben) kápolna részére egy harmonium. Szegény lelkészeknek
kézi segedelemképen 100 frt. A buda-pesti kisdedóvó egyesületnek 20 frt. Pesti állatkertre 10 frt. Ezenfelül több szegény templomoknak miseruhákat, kelyheket, ciboriumokat,
pacificalékat, thuribulumokat, stb., több szegény iskolának
tan- és segédkönyveket, fali táblákat, földabroszokat, stb.
kegyeskedett adományozni.
— Az olasz katholikusoknak programmja, melyet lapunk 45. száma közölt, nagy izgatottságot keltett a liberális
táborban. „Mi még mindig csak össze vissza okoskodunk,
mit jelentsen voltaképen ez a szó : ,Szabad egyház a szabad
államban', — mondja a porosz ,Reptilienfond'-ból élődő ,Diritto' — mig a katholikus párt épen ez által nyújtott szabadságát arra használja fel, hogy erős phalanxxá alakuljon, s
állapotainkat törvényes eszközökkel forgassa fel. Mig a,mérsékeltek azon törik fejőket, miként lehetne a pénzügyi deficitet megszüntetni, (s arra nem találnak jobb eszközt, mint
hogy folytonosan lopnak), addig az ultramontánok más deficitet készitenek nekünk : a tudatlanság és babona deficitjét !"
E zsidó szólamok tisztességes nyelvre leforditva, mégis csak
annyit jelentenek, hogy az olasz liberalismus fél a keletkezendő katholikus mozgalomtól, s igy csak azt kívánhatjuk,
hogy igaza legyen.
— A protestáns zsinat megnyitása alkalmával, Vilmos
porosz király annyiban figyelemre méltó beszédet tartott, mert
ő felsége abban ismét kereszténynek vallotta magat, mit hasonló szakkal már több izben tett, s mire^ugy látszik nagy
hajlama van. Igy mondá a többi közt: „Én azon hit alapján
állok, melyre kereszteltettem és confirmáltattam, ettől semmi
feltétel alatt sem térek e l . . . " De ha ugyanő felsége valamivel alább a protestáns ,Unio', hivének vallván magát, hozzá
teszi, hogy ezért senkit sem fog üldözni, aki annak nem
akarja magát alávetni — „mert" — ipsissima verba: „nem
jó, valamit tenni, ami a meggyőződéssel ellenkezik, legkevésbbé pedig keresztényvallási dolgokban" — akkor ugy
látszik, mintha ő felsége ebbeli helyes meggyőződését mindannyiszor felfüggesztené, valahányszor katholikus alattvalóinak üldözését elrendelő egyegy törvényt aláir.
— A spanyol kormány jelentést tett a római szentszékhez, miszerint hajlandó, uj concordatum megkötése iránt
alkudozásokra lépni. A szentszék viszont csak a réginek időszerű revisiójára akar rá állani.

ELŐFIZETÉSI

FELHÍVÁS.

Szerkesztőségünk harmadik évének végén, talán elengedi nekünk t. olvasó közönségünk, hogy sürü Ígéretektől
csillogó előfizetési felhivással lépjünk eléje, minővel még akkor sem alkalmatlankodtunk, midőn először, mint ismeretlenek
vállalkoztunk e lap vezetésére. Mint akkor, ugy most is magának a lapnak múltjára hivatkozhatva, melynek egy csekély
része már a mienk is, teljes tisztelettel arra hívhatjuk fel olvasó közönségünket, hogy ezen irányt, e modort, melyen jövőre
sem szándékozunk változtatni, ha csak, a mennyire tehetségünkben áll, a jobbra nem, ezentúl is pártolni méltóztassék.
Legnagyobb küzdelmünk lapunk szűk tere ellen vagyon ; mert ha annak természete s iránya szerencsénkre fel
is ment attól, hogy hasábjait az .opinionum commenta' naponkint váltakozó szeszélyeivel kénytelenittessünk betölteni,
mindamellett a felölelendő anyag épen napjainkban oly roppant terjedelmes, hogy a felosztás gyakran még magánál a
feldolgozásnál is nagyobb gondot és munkát igényel. Rendes időkben, midőn jobbadán a hittani értekezések járt ösvényein
lépdelhetnénk, könnyebb lenne a munka, mint most, midőn ezt szükség cselekedni, s amazt el nem hagyni.
Miképen sikerült eddig e feladatnak eleget tennünk, a felett az Ítéletet szerényen, de bizalomteljesen t. közönségünkre bizzuk, midőn egyúttal arra is kérjük fel, hogy nagybecsű pártfogásával lapunkat jövőre is megtisztelni
méltóztassék.

Előfizetési

feltételek:

Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é.
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor
nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap netenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részétillető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
HARMINC ZNEGYED1K

Pesten, deczember 18.

49.

Előfizethetni minden kir
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni, n y i t o t t levélben bérmentes reclamatiók intézendők.

ÉVFOLYAM.

II. Félév, 1875.

Tartalom.
Az utrechti jansenista érsek, Heykamp János megválasztatására vonatkozó apostoli irat. — A közalapítványi kir. ügyigazgató, mint a szent korona egyik ügyészének véleménye sat. — Egyházi tudósítások: Pest. Szász Domokos
ur terve. Nagyvárad. Egy kanonoknak végrendelete. Székesfehérvár. Püspökünk ő mlgának székfoglalása. — Vegyesek.

Az ntrecMi jansenista érsek,
Heykamp
János
megválasztatására vonatkozó apostoli irat.
Venerabilibus f r a t r i b u s Andreáé Ignatio archiepiscopo Ultraiectensi eiusque suffraganeis et dilectis filiis catholicis universis in Hollandia conimorantibus. Pius PP. IX.
Venerabiles fratres et dilecti filii, salutem et
apostolicam benedictionem. I n universa Dei Ecclesia custodes ac vindices catholicae fidei et unitatis
pro supremo Nostro Apostolico ministerio constituti,
omnem sollicitudinem adhibere debemus, ut hoc mun u s sancte et fideliter tueamur. H a c Nos sollicitudine impellente praesentes has litteras ad Vos, VV.
F F . et DD. F F . , mittendas putavimus. Cognovimus
enim ex epistola ad Nos data superiori mense exeunte,
cui subscriptum erat nomen Cornelii J o a n n i s Mulder, qui decanum se appellat pseudo-Capituli U l t r a iectensis, Henricum Loos, qui a b Ultraiectensibus
schismaticis temere, inaniter, irrito Archiepiscopus
f u e r a t electus, et illicite, illegitime ac sacrilege consecratus, atque ideo cum electoribus et consecratoribus suis ab hac Sancta Sede maiori excommunicationé confixus, interdicto etiam ipsi omni, cum
ordinis t u m iurisdictionis exercitio, ex hac vita
migrasse, ac in eius locum pseudo-Canonicos U l t r a iectenses alium quendam nomine J o a n n e m H e y k a m p subrogasse, eumque in Ultraiectensem Archiepiscopum die 15. Decembris anno proxime elapso
elegisse. Nec porro erubuerunt praedicti Ianseniani
schismatis et errorum asseclae summa dissimulatione, t a m q u a m ipsi essent in Catholicae Matris
Ecclesiae sinu, quem dilacerare pergunt, suis litteris, quibus Nos de hac electione docuerunt, eiusdem
eiecti confirmationem a Nobis efflagitare. Nos qui-

dem, VV. F F . et DD. F F . , magno commiserationis
sensu n u n c i u m accepimus de illius pseudo-Archiepiscopi Ultraiectensis vitae exitu, dolentes, q u o d
non ante a pertinacia sua quam a vita decesserit, ac
deploravimus vehementer infelices eos eiusdem schismatis et errorum socios in sua contumacia, nihil divinis iudiciis deterritos permanere.
Iamvero h a n c luctuosam animi obstinationem
in iis perspicientes, qua inconsutilem Christi vestem
scindere p e r g u n t et toties irrogatas sui similibus
poenas aspernantur, Apostolico munere sacrisque
Canonum legibus adducti, ut, qui ad sanitatem redire nolunt, saltern ab aliis repellantur, Praedecessorum vestigiis inhaerentes, qui paria omnesiudicia
in huiusmodi electiones aliosque contumaces ausus
exercuerunt, electionem Ioannis H e y k a m p inpseudoArchiepiscopum Ultraiectensem a pseudo-Canonicis
Ultraiectensibus factam, nullam, inanem, illegitimam ac sacrilegam Apostolica auctoritate declaramus, eamque rescindimus, delemus, abrogamus.
Deinde sub poena excommunicationis ipso facto,
et sine alia declaratione incurrendae districte indicimus praedicto H e y k a m p , sibi ab iis omnibus plane
esse abstinendum, quae Episcopalis sunt propria
iurisdictionis. Quamobrem n u n q u a m ipsi fas erit,
quemquam ad a n i m a r u m curam et sacramentorum
administrationem, quovis etiam necessitatis praetextu, constituere et deputare, ac alia quaecumque
agere, quae ad Episcopalem iurisdictionem p e r t i nent, qua omnino caret.
Praeterea sub eadem poena excommunicationis
ipso facto et sine alia declaratione incurrendae mandamus tam eidem I o a n n i H e y k a m p , ne se cuiquam
Archiepiscopo aut Episcopo consecrandum praebeat,
q u a m pseudo-Episcopis e suorum coetu aliisque
Archiepiscopis aut Episcopis, ne eumdem inaniter
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et execrabiliter electum A r c h i e p i s c o p u m c o n s e c r a r e
a u d e a n t . H a s a u t e m p o e n a s d e c e r n i m u s sine p r a e i u dicio i l l a r u m , q u a s t a m electus p s e u d o A r c h i e p i s c o pus, q u a m electores p s e u d o - C a n o n i c i U l t r a i e c t e n s e s
n o v e r i n t se incurrisse.
D u m a u t e m h a e c a d vos scribimus, V V . F F .
D D . F F . , u t Apostolicae N o s t r a e sollicitudinis p a r tes i m p l e a m u s , vos p a r i t e r h o r t a m u r , u t f e r v i d a s preces v e s t r a s N o s t r i s adiiciatis, D e u m obsecrantes,
u t h o s infeliciter e r r a n t e s a d C h r i s t i ovile et ad salutis p o r t u m d i g n e t u r adducere, N o b i s c u m a b E i u s
d e m e n t i a enixe exposcite, u t ipsi v e r a m pacem et
c o n s o l a t i o n e m t a n d e m e x q u i r a n t , q u a e in solo Deo
et E c c l e s i a eius reperiri potest, ac pietate permoti
e r g a se ipsos, si vocem D o m i n i a u d i u n t , sua corda
n o l i n t o b d u r a r e . Vobis vero, VV. F F . et. D D . F F . ,
p r a e c i p u a m ac s i n c e r a m b e n e v o l e n t i a m N o s t r a m
c o n f i r m a n t e s et u b e r r i m a d i v i n a r u m g r a t i a r u m m u n e r a a D o m i n o p o s t u l a n t e s Apostolicam Benediction e m t o t o cordis affectu singulis u n i v e r s i s p e r a m a n ter impertimus.
D a t u m R o m a e a p u d S. P e t r u m 31. M á r t i i an.
1875. P o n t i f i c a t u s N o s t r i A n n o Vigesimonono.
Pius P.P.

IX.

A közalapítványi királyi ügy igazgatónak
VÉLEMÉNYE,
a vallásalap jogi természete kérdésében stb.
(Folytatás.)

A fentebbi adatokból tehát kitűnik, hogy királyaink
Szent Istvántól Nagy Lajosig az egyházak irányában tett
adományaikat mindannyian kivételes záradékok mellett
szállásörökjoggal állították ki.
Azonban időjártával 2-ik Endre határtalan adományzási szenvedélye folytán a várföldek a főurak és a nemesség közt szétmállottak ; az azokra fektetett honvédelem
meglazult; a király zsoldos seregek támogatására szorult; s
egy századot felülmúló korszak kivántatott arra, mig a letűnt védrendszer helyett, Nagy Lajos király a nemességre
nézve a személyes felkelést, az egyháznagyok és a főurakra
nézve pedig a banderialis vagyis a zászlóalji szervezetet
megalapította. Ugyanakkor, hogy ugy a nemességet, mint
az egyházi és világi nagyokat a honvédelemre nézve anyagilag is képesekké tegye, az 1351-i 6-ik törvcz. nyomán behozta az uri kilenczedet, s annak minden földek és szőlőktöli szedhetési jogát nemcsak a királyi udvarra, a királynőre, a főurakra és a nemességre kötelezőleg terjesztette ki j
hanem az egyháznagyokat és a papi javadalmasokat még
arra is felhatalmazta, miként uradalmaikban a papi tízed
mellett, az uri kilenczedet is élvezhessék, mint a törvény
szavai mondják : „ut honor noster regius augeatur, et ipsi
regnicolae nostri nobis fidelius possint famulari" ; azaz, hogy
a király a honvédelemben erős legyen, alattvalói pedig e
téren őt kellően támogathassák. Ugyanezen 1351-iki or-

szággyűlésen a 11-dik törvcz. szerkezete nyomán, egyidejűleg elhatároztatott az is, miként az összes nemesség, az ország és a kapcsolt részek határai közt egyöntetű szabadalmakkal élhessen ; ezen intézmény természetes következése
az lett, hogy az örök megszállás és az egyszerű adományozás, e kétnemű jószágosztási rendszer, melyek Szent István
után az Árpádházi királyok korában keletkeztek, Nagy Lajos uralkodása alatt egybeolvadtak, s az időtől ugy az egyházi, mint a világi rendeknek egyforma záradéku adománylevelek, örök birtoklási joggal szolgáltattak ki.
Igy Zsigmond király 1388 dik évi decz. 8-án koronázási emlékül, az Esztergom megyei nyerges-ujfalusi, bajóti,
maróthi és süttői, valamint a Komárom megyei mocsi községeket Kanizsay János érsek s általa az esztergomi érsekség tulajdonába; továbbá ugyanő 1395-dik évben, magszakadás utján a koronára háromlott hontmegyei tótmiklóstelki birtokot; Albert király 1439-dik évben, a szent korona
iránt tanusitott bokros érdemek folytán, Kesztölcz, Nyír,
Dorogh, Epöl, Nána, Nyék, Gyarmat, valamint még számos
községeket és pusztákat; II-dik Lajos király 1523-dik évi
szept. l-jén, tekintve, hogy ő a Bakács Tamás bibornokprimás által, az esztergomvári boldogságos szűz kápolnájára hagyott 41,000 arany forintot és egyéb nagy értékű
ékszereket a török elleni hadviselésre forditotta, ezek pótlásául Dam ásd várát, ugy Szob, Letkés, Helemba és Tölgyes
helységeket, nemkülönben több pusztákat; Miksa király
1565-iki január 21-én a szent benedeki apátságot; Mária•
Terézia királynő pedig 1779-iki julius 16-án az 1776-iki
esztergomi egyházmegye eldarabolása alkalmával a főesperesi javadalmakban okozott rövidségekért, a dömösi prépostságot, az esztergomi főkáptalan birtokába részint törzs, részint uj adománykép a következő egyöntetű záradékkal
bocsátották: „praenominata bona simul cum omni iure nostro regio, si quod in iisdem qualitercunque haberemus, et
nostram ex quibuscunque causis, modis, et rationibus concernèrent Majestatem ; nec non cum cunctis eorundem utilitatibus et pertinentiis, quibuslibet terris scilicet arabilibus
ultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, vineis, foenetis, sylvis, rubetis, virgultis, nemoribus, aquis, iluviis, piscinis, piscaturis, molis, molendinis, aquaruraque decursibus,
et generaliter quarumlibet utilitatum et pertinentiarum
eorundem integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis,
sub suis veris metis, et antiquis limitibus, praemissis sicut
praefertur stantibus, dedimus, donavimus, et contulimus ;
imo damus, donamus et conferimus, jure perpetuo, et irrevocabiliter tenenda, possidenda, pariter et babenda; salvo jure
alieno". (Esztergomi főkáptalani okmánytár 38. 41., 47.,
54. és 56-ik fejezet.)
Ez tehát azon jogi záradék, mely Nagy Lajos óta
1848-ig vagyis V-dik Ferdinándig, s ekként 500 éven át
ugy az egyházi, mint a világi jószág-adományozások körül
egyiránt és szakadatlanul divott; hogy pedig a magyar alkotmány ótalma, ugy a vegyes és az osztrák fejedelmi házak uralkodása alatt, az egyházak, a főurak és a nemesek, 3
királyok által nékiek adományozott javaknak mindenkor
egyforma jogú, valódi és kétségtelen tulajdonosai voltak
légyen, arról Verbőczy István hármas törvénykönyvének
I-ső rész 2-dik czim 2-dik §-a is a következő szerkezettel
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tanúskodik : „Ámbár az egyháziak a világiaknál magasabb
állásuaknak tekintetnek; mindazáltal az ország főpapjai,
egyháznagyjai, zászlósai, főurai, nemesei és főrendéi, nemességük ugy jószágaikra nézve ugyanazon szabadságokat,
kiváltságokat, mentességeket és előjogokat élvezik ; sem
egyik főúr több, sem bármely nemes kevesebb szabadsággal nem bir".
Mindezen felhozott történelmi adatok, honi intézmények, törvények és adománylevelek kétségtelen bizonylatot
tesznek arról, miként Magyarországban az egyházi javak
soha államtulajdon nem voltak ; hanem hogy azokat mint
törzsvagyont nagy részben Szent István király a kereszténység behozatalakor, megkoronáztatása után alapitotta, s
a várföldektől, melyek a valódi állambirtokot képezték, elkülönözte, sőt azoktól önállóan szervezte ; más részben pedig a későbbi királyok majd a koronára magszakadás vagy
hűtlenségi okfőből átszármazott világi birtokokból, majd
ismét az elpusztult egyházi és kolostori maradványterületekböl állították össze; valamint a fentjelzett adatok bizonylatot tesznek arról is, hogy Magyarhonban a papi javak
800 éven át szakadatlanul az egyház örökjogu, kétségtelen
és elidegenithetlen tulajdonai voltak légyen.
De hogy az egyházi javak államvagyon nem voltak,
az kitűnik még onnan is, miként a papi törzsjavakat mint
államtulajdont tömegesen, és általában sem a korona, sem
az ország, sem a törvényhozás az egyháztól soha vissza
nem követelték, sem azt, miként azok az ország tulajdonai
volnának, soha sehol ki nem jelentették ; hogy a papi birtok
nem államvagyon, az kitűnik továbbá onnan, miként Verbőczy hármas törvénykönyve I-ső rész 78-ik czim 2-dik §-a
az eladott, elfoglalt vagy bármi módon elidegenített javak
visszaszerzése érdemében az elévülési időt az államra 100
az egyházra 40 és a nemesekre 32 esztendőben alapitja
meg; már, ha akár a korona, akár az ország a papi javakat az államvagyonnal valaha ugyanazonositotta, és az egyházi javadalmakat a kincsleti birtok kiegészitő részeként
tekintette volna ; bizonyosan az elbirtoklás terén, az állami
javakat az egyházi ingatlantól meg nem különbözteti ; hanem mind a kettőt 100 évi lejárási korszakkal egy szabály
alá helyezi ; hogy a papi birtok nem államvagyon, kitűnik
onnaft is, hogy a midőn a koronához tartozó javakat az
1514-dik évi 3-dik tvez. tüzetesen elszámolja; hogy a midőn a kincstári javakat az 1478-iki 1-ső, az 1599-iki 6-dik,
az 1600-iki 3-dik, az 1603-ik 3-dik, az 1604-iki 3-dik és a
koronázás előtti 1608-iki 14-dik törvczikkek önkéntes hadi
adóval; az 1618-iki 50-dik s az 1622-iki 37-dik törvényczikkek pedig a várak körül teljesitendő ingyen munkával
róvják meg, a koronái és a kincsleti jellegű birtokok közé
az egyházi javadalmakat nem sorolják.
Hogy a papi birtok nem államvagyon, kitűnik még
onnan is, miként, a midőn Verbőczy hármas törvénykönyve
1-ső rész 10-dik czim 3-dik §-a kimondja, miszerint a király
az egyháznagyok és egyéb egyházi javadalmasok jogszerű
és törvényes örököse ; egyidejűleg kijelenti azt is, hogy ezen
örökösödés nem abban áll, mikép a király a megürült vagy
elpusztult egyházi javakat lefoglalja vagy elidegenitse, hanem, hogy ő azokat újból az egyháznak adományozza ; hogy
a papi birtok nem államvagyon, kitűnik onnan is, miként

minden magyar király megkoronáztatásakor a többi közt
arra is megesküszik, hogy az egyházakat és az egybáznagyokat minden szabadságaikban, jogaikban, mentelmeikben, kiváltságaikban és ősi javadalmaikban megőrzi és fentartja ; már pedig, ha a papi javak az egyház tulajdonai
nem volnának, ily záradék a koronázási ünnepélyes eskü
élén helyet nem foglalhatna ; hogy a papi bix-tok nem államvagyon, kitűnik onnan is, miként 1856-dik s a következő
években, midőn az országba a telekkönyvi rendszer behozatott, a papi javak az illető érsekségek, püspökségek, káptalanok, apátságok, prépostságok és szerzetesrendek nevére
tulajdoni joggal bekebeleztettek, anélkül, hogy ezen eljárásnak az állam ellenmondott, vagy arra csak észrevételt
tett is volna.
Ugy szinte honi intézményeink, törvényeink, adományleveleink és történelmi emlékeink kétségtelen bizonylatot tesznek arról is, hogy Magyarhonban az egyházi j a vak alapítása és adományozása nem a törvényhozás köréhez,
hanem a megkoronázott apostoli király, mint az országban
a katholikus egyházi javak feletti legmagasabb kegyúr jogaihoz tartozik; mennyiben II-dik Szylvester pápa, midőn
1000-dik évi márczius 25-én Szent Istvánnak a koronát s a
királyi jelvényeket megküldötte, tekintve, miként a magyar
vezér a keresztény hit terjesztésében nagy buzgalmat fejtett
ki és apostoli tisztet teljesített, őt és általa törvényesen választott királyi utódait felhatalmazta, miként a római szentszék nevében egyszer mindenkorra, az ország körében létező
már megalapított, vagy azután alapítandó egyházakat és
püspökségeket rendezhesse, gondozhassa és kormányozhassa,
az egybáznagyokat pedig kinevezhesse; a római szentszék
jelen intézkedését a nemzet is elismerte, midőn Verbőczy
hármas törvénykönyve 1-ső rész, 11-dik czim, 1-ső, 2-ik és
3-dik §§-aiban nyíltan kijelenti, miszerint tekintve, hogy
Szent István király és utódai a római szentszék beegyezésével, a püspökségeket, apátságokat, prépostságokat és minden egyházi javadalmakat önmaguk körvonalozták és osztották be, tekintve, hogy ezen alapitás folytán, a királyok
az egyház körében minden kinevezési, pártfogási, választási és birtok-ajándékozási tényt, ugy hatalmat szakadatlanul maguk gyakoroltak ; a legfőbb véduri jog és annak nyomán az egyházi javak adományzása mindenkor a magyar
királyokat illette; ezen országos rendelkezést az 1848-diki
3-ik tvcz. 7-ik és 9-ik §§-ai is megerősiték, mennyiben ezek
az egyháznagyok kinevezését, és az ezzel összekötött jogokat továbbá is a király számára tartják fel, és e téren egyedül csak az illető felelős minister kezdeményezését és befő lyását irják elő.
De hogy az egyházi javak alapítása és adományzása
nem a törvényhozás, hanem mindenkor a király joga volt,
az kitűnik onnan is, miként Verbőczy hármas törvénykönyve
1-ső rész 13-dik czime szerint jószágokat és javadalmakat
csakis a király adományozhat ; nincs is rá példa az országban, hogy az adományzást a törvényhozás a legrövidebb idő
tartama alatt is gyakorolta volna ; továbbá, hogy az adományzás királyi jog, kitűnik onnan is, miként az országgyűlés törvényhozó, nem pedig végrehajtó hatalom levén,
jószágokat sem egyházi testületeknek, sem világi uraknak
a magyar közjog szerint nem adományozhatott, de gyakor-
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latilag soha sem is adományozott ; voltak ugyan egyes esetek, midőn a királyoknál az országgyűlés egyik-másik egyháznagy avagy főúr birtoklati viszonyai érdemében közbej á r t ; de ez mindig kérvényi uton és nem intézkedésileg történt ; igy fentebb már említtetett, bogy III-ik Endre király
1299-dik évben Simon és Mihály grófoktól bizonyos földterületeket elveendő volt ; azonban az országgyűlés előterjesztésére, miként a jelzett javak az illetőknek Il-ik Endre
által örökbirtokul adattak át, nevezett grófokat javadalmaikban továbbá is meghagyta; igy az 182 5 / 7 -dik évi országgyűlés, mint a vallásalapi okmánytár 38-ik száma alatt
látható, 1826-iki april 17-iki üléséből I-ső Ferencz k i r á l y hoz felirt, s a magyar egyháznagyok azon terheltetését, minélfogva ők jövedelmeikből évenkint a várerőditésekre és a
vallásalapba bizonyos mennyiséget fizetni köteleztettek, törvénybe ütközőnek és alkotmányellenesnek jelentvén ki,
kérte a királyt, miként a főpapságot ezen megrovás alól
mentse fel.

alapíttattak és tartattak fel, hanem inkább, hogy létrejövetelük, fejlődésük és felvirágozásuk általában ingatlan javak
adományozása nyomán eszközöltetett; továbbá kifejti, hogy
a várföldek birtoklati rendszerével összekötött őskori katonáskodást, ugy az ennek nyomába lépett nemesség személyes felkelését, valamint az ezzel egykorban alakult banderialis intézményt időjártával az általános védkötelezettség
váltotta fel, és mindezekből azon következtetést vonja le,
hogy miután az ország az udvartartás és a honvédelem k i adásait az Arpádházi őskor rendszerétől eltérve, a vegyes és
az osztrák királyok alatt többé nem az ingatlan vagyon jövedelmeire, hanem előbb készpénz, utóbb pedig rendes adóalapra fektette, és ekként e téren az adományozott birtokokat államvagyonná alakította á t ; a jelenkorban már a papi
j a v a k a t is, mint melyek a vallási szükségletek ellátása tekintetében a kor színvonalán többé nem állanak, az állam
tulajdonául nyilváníthatja, és a katholikus vallás kiadásait
közforrásokból készpénzzel fedezheti.

Valamint, hogy a püspökségeknek, káptalanoknak s
Hogy az udvartartás Magyarhonban nem pusztán inegyéb papi testületeknek az egyházi alapítványokat és j a - gatlan birtok jövedelmeiből került ki, az már az Árpádházi
vakat a király, mint a katholikus javadalmak feletti legfőbb királyok emlékirataiból kitűnik; igy Horváth Mihály törtévédur adományozta, az kitűnik még Szent István 2-dik tör- nelmének 1-ső kötete 297-dik lapján feljegyezve találjuk,
vénykönyve 1-ső czikkéből, hol kimondatik, miként a király hogy a midőn III-dik Béla Margittal, Henrik ifjabb angol
egyházi adományai sérthetlenségét alattvalói által bántatla- király özvegyével, s Fülöp franczia király nővérével másonul megtartatni, azokat mególtalmazni, sőt azok felett, mint- dik házasságra lépett, udvartartási forrásait a franczia államha tulajdonai volnának, őrködni jogositva és hivatva van ; ki- fővel követség által közölte : mely előterjesztésben az udvari
tűnik továbbá l-ő Mátyás király 1471-iki 18-ik törvényczik- jövedelmek akként soroltattak el, mikép a király évenként a
kéből, hol ő az egyházak és monostorok feletti véduraságot pénzügyből 60,000, a sóból 16,000, az utakból, vámokból, vámagának tartja fel ; kitűnik az 1567-iki 24-dik t. cz. 10-dik sáradókból 30000, az erd. szászok adójából 15000, a 72 vár§-ából, melyben a király felkéretik, hogy a megürült egy- megye évi jövedékei egy harmadából 25000, Slavonia évi adóházi javadalmakat, mint legfőbb kegyúr minél előbb töltse jából 10000, s a főispánok köteles ajándokaikból 10000, e
be; kitűnik az 1715-iki 60-dik t. cz. szövegéből, hol a k i - szerint tehát összesen 166000 g i r á t h u z : továbbá megjegyezrály, mint Summus ecclesiarum in regno patrónus az elha- tetett, hogy a királynő, s a király fiai szinte évenként ezüstgyott és megroncsolt egyházak megújítását magára v á l - ben, posztóban, selyemben, lovakban nagy ajándékokat nyerlalja, s a mellett a birtokaikban megrövidített egyházi és nek ; ezek felett a határszéli harminczad is az udvar t u l a j zárdai testületeknek igazságot szolgáltatni igér.
dona ; a földnépe pedig a királyt élelemmel teljesen ellátja.
Mindezen adatok kellően tanúsítják, hogy Magyarhon- Nemkülönben az 1222-ik évi aranypecsétes levél 29-ik czikke
ban a királyok által a püspökségeknek és egyéb egyházi tanúsítja, hogy II-dik Endre király évi jövedelme a csebtestületeknek adományozott birtokok, sem államterületek- rekből, vagyis a bortermésből, a vámokból, ökrökből s a
ből nem szakittattak ki, sem államvagyon nem voltak ; ha- várföldek utáni két részből állott. Ugy szinte Róbert Károly
nem azok jogilag mindenkor az egyház elidegenithetlen tu- 1342-i február 2-án Visegrádon kelt határozata, valamint
lajdonát képezték; valamint a felhozott adatok tanúsítják Nagy Lajos, 1351-i 4-dik es 13-dik törvényczikkei folytán,
azt is, hogy a papi javakat az egyház számára sem az ál- az országban a bányaművelést karolták fel, pénzverdéket
lam, sem a törvényhozás, hanem szakadatlanul a király, állítottak, ezek fenttartására kapuk szerinti adót irtak ki, s
mint az országban a katholikus egyház feletti legfőbb védur igy ez ujabbi forrás által a kir. udvar jövedelmeit ingó v a adományozta.
gyonnal gyarapították: söt a koronái javakat is az 1514-i
A tisztelt országos bizottság vezérelvül kitűzte ama té- 3-dik törvény cz. szerint Munkácson és Diósgyőrön kivül
tel tehát, hogy a királyok által az egyháznak adományo- leginkább királyi városok, bányák és vámok egészítik ki,
zott papi birtok államvagyon, s hogy az egyház tulajdona melyek az udvarnak nem annyira tulajdonul szolgáló földfeletti rendelkezés mindenkor az országgyűlést illette és illeti, területeket, mint inkább kincsleti jellegű birtokok utáni
a jogtörténelmi téren fentartható nem levén, a közalapítvá- kész jövedelmeket biztosítottak. Az udvartartás tehát az
nyi királyi ügyigazgató átmegy azon inkább politikai, mint Árpád-házi korszaktól a jelenig kiválólag soha ingatlanokra
jogi indokok elemezésére, melyeket az országos albizottság alapítva nem volt, hanem a költségek fedezése, a szükségletekhez képest korszakonként részben az országos ingó jövea fentebbi tétel támogatására felhozott.
A tisztelt albizottság ugyanis azon nézetben van, hogy delmekből, részben pedig a közadóból eszközöltetett.
Szent István király idejében s utána több század tartama
A mi a katonáskodást illeti, igaz, hogy e kötelesség az
alatt az udvartartás, a honvédelem és az egyházi javak Árpád-királyok alatt legnagyobb mérvben a várföldeken
mindannyian nem készpénzzel, illetőleg ingó jövedelmekkel feküdt; de azért az egyház s a vitézi rend a honvédelemtől
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nem vonták el magukat, söt az országot e téren szolgálni
becsületességüknek tartották; később, midőn a várföldek
utáni katonáskodás! rendszert Nagy Lajos és a többi vegyesházi királyok alatt a nemesi felkelés, és az egyházi,
ugy a világi urak zászlóalji, vagyis banderialis szervezete
váltották fel, a honvédelem többé nem az állami ingatlan
birtokhoz, hanem az egyházi és világi magán javakhoz lett
kötve ; söt ugyanezen korszakban I-sö Mátyás király a felkelési és a banderialis rendszerrel párhuzamosan a fekete
sereg, vagyis az állandó katonaság felállítását is kezdeményezte ; majd az osztrák ház a rendes csapatokat mindinkább előtérbe léptette; a 18-dik század elején pedig sorkatonaság a honvédelmi térről nemcsak a bandériumokat, hanem
a nemesi felkelést is végkép leszorította ; mely időtől az állambiztonság költségei határozottan a közadóból fedeztettek.
Az országban tehát a katonaság szervezésére és mozgósítására 500 esztendőn át, vagyis ;Nagy Lajostól a jelenig
a királyok által államjavak nem adományoztattak, s igy a
honvédelemnek alapul nem is szolgálhattak ; de mindezekkel
lépést tartva, a történelemből kitűnik az is, hogy bár a 18-dik
század elején a főurak a banderialis, valamint a nemesség a
felkelési kötelezettség alól felmentettek, s igy az ok, amiért
tulajdonkép ingatlan javakkal láttattak el, megszűnt, azért,
hogy a főurak és a nemesség többé nem katonáskodtak,
adományos javaikat sem a király, sem az ország el nem
szedték, hanem őket azok békés birtokában továbbá is meghagyták; söt tőlük hadi adó alapjául előbb az urbériséget
fogadták el, később pedig 1848 után az általános adókötelezettséget hozták be.
Ezekből kitűnik, hogy az egyházi javakat sem jellegükre, sem rendeltetésükre nézve, akár az udvartartási, akár
a honvédelmi alappal ugyanazonositani nem lehet : mert e
két intézmény, a mint valamely állam fejlődik, s műveltsége
magasabb fokra hág, tágabb terjeszkedési alapot keres, igy
tehát önfenttartási szükségleteik nőnek, ugy az azok kivételére megkivántató, és kevésbé korlátozható eszközök is
soksorozandók, ezek pedig nem ingatlanokban, melyek kezelési ellátása sokba kerül, hanem a közadóban lelik megoldási kulcsukat: ellenben a papi javak a keresztény katholikus isteni tisztelet fejlesztésére, terjesztésére és gyakorlatára, valamint a kivek lelki üdve előmozdítására, a királyok
és egyesek által tett alapitványok ; ezek bizonyos határokon
tul nem terjeszthetők, ingatlan javakban is körvonalozhatók, jellegüknél fogva más czélokra nem fordíthatók, sőt az
1791-iki 23-dik törvénycz. szerint, a király mint legfőbb
védur felügyelete é3 óltalma alatt érinthetlenek ; mivel pedig ez idő szerint Magyarországban a katholikus hit nem
tünt le, sőt azt az ujabb statistikai adatok szerint jelenleg is
hét millió ötszázezer ember, s igy az ország felerésze állhatatosan vallja, ezektől sem az egyházuknak, főpapjaiknak,
káptalanaiknak és monostoraiknak adományozott tulajdont,
sem a lelki vigasztalásukra, erkölcsi művelődésükre és vallási szilárdításukra szolgáló eszközöket elvenni nem lehet.
Igaz ugyan, hogy a törvényhozás, vagyis a király é3
az ország együttesen, ha nem is jogilag, de politikailag sok
törvénybe gyökerezett jogokat módosíthatnak, megváltoztathatnak, sőt meg is másithatnak ; de az e téreni eljárás
kell, miként bölcs, ildomos, kiszámított, minden erőltetéstől

ment, s a magán tulajdonra ki nem ható legyen; azt pedig,
hogy az állam sarkkövein nyugvó intézményeket érintse,
kerülnie kell ; mert az ily ténykedés által nemcsak a tulajdonjog szentsége alapjában sértetik és rendittetik meg, hanem az állam is ritkán jön azon helyzetbe, hogy az egyháznak a tőle elvett javak jövedelmeiért megfelelő készpénzbeli
kárpótlást és járadékot biztosíthasson. Erre példát szolgáltatnak azon országok, hol a papi javak államosittattak,
mennyiben ott az országos költségvetés e téreni tételei sokkal magasabbra emelkedtek, mint a hogy az ingatlan javak
az egyházi szükségleteket fedezni képesek voltak ; különben
is ily nagyterjedelmü uradalmak egyszerre eladásra ki nem
tehetők anélkül, hogy áraik a földérték legalsóbb fokára ne
csökkenjenek; évtizedekig kell tehát várni, mig az elárusitás középszerüleg is sikerül. A gazdag Francziaországban
az 1789-ben bevont egyházi javakat csak I-ső Napoleon,
dicsősége fénykorában volt képes pénzügy ministerei S Z Í V Ó S
működésük folytán apróbb részletekben eladni ; de sőt az
ily egyházi javak bevonása a beruházási tőkéket nélkülöző
Magyarhonban még a nemzetiség tekintetében is nagy szerencsétlenség volna ; mert a viszonyok hatalma folytán tehetségeiben megingott magyar középosztály ily nagy területeket még feldarabolva is megvenni képes nem lévén, azok
tulajdonul, az ország megmérhetlen kárára, idegenekre, külföldiekre, s nem magyar ajkú polgárokra szállanának át.
Az igen tisztelt országos albizottság azon általa felállított tételre nézve, miszerint a birtokok, melyeket a királyok az egyháznak adományoztak, államtulajdon, 2-od indokul azt hozza fel : hogy a papi javadalmak a magán tulajdon jellegével nem birnak ; hogy a nemesi és az egyházi
javak közt lényeges a különbség; hogy az országban nincs
eset, miként a magyar katholikus egyetemes egyháznak
valamely birtokok valaha adományoztattak volt légyen ;
hogy a katholikus egyház nem is oly testület, mely a honi
törvények szerint jószágbirhatási képességgel felruházva
volna; hogy a székesegyház, melyhez a javadalom csatolva
van, és a védszent, kinek a székesegyház pártfogása alatt
áll, nem oly alanyok, melyek tulajdoni jogot gyakorolhatnának, és hogy a magasabb fokú papi javadalmaknak szorosan vett egyházi javak tulajdonul hazánkban soha nem
adományoztattak.
Ezen indokait pedig az országos albizottság azzal t á mogatja :
Hogy az illető egyháznagy a javadalomhoz tartozó
jószágok lényegéről nem rendelkezhet, hanem azoknak csak
jövedelmeit élvezheti :
Hogy a magán tulajdon kútforrása a királyi adomány
volt, s annak alapján az adományos birtokának mind lényegéről, mind járulékairól szabadon rendelkezett; holott ellenben az egyháznagyok, s a jószágokkal ellátott szerzetesrendek, javadalmaikat nem királyi adománylevelek, hanem alapítványi okmányok mellett bírják, ezek pedig a főpapságnak sem a javak tulajdonára, sem azok jövedelmeire nézve
szabad intézkedési jogot nem adnak, sőt az egyháznagyokat
ezen birtokok jövedelmeinek a kitűzött czélokrai fordítására
kötelezik :
Hogy a magán nemesi birtokok és az egyházi javak
közt a régi törvények szerint általában az a különbség, mely
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a tulajdon és alapítvány közt létezik ; mái- pedig az alapít- lembe vétetik, hogy Sz. István, s utána minden Árpád-kiráványi birtokok egy részt eszköz, mely a javadalmasnak ja- lyok, sőt a vegyesházi uralkodók is egész Nagy Lajosig az
vadalmai czéljai teljesítésére adatott ; másrészt azon munka egyháznak az uradalmakat és földterületeket mindannyian
dijazása, melyet a javadalmas, eljárása folytán kiérdemel ; szállásörökjoggal, elévülhetlenül adományozták ; ha figyes ennélfogva a javadalom a javadalmasnak épen ugy, mint lembe vététik, hogy III-dik Endre és Nagy Lajos királyok
valamely államhivatalnak az azzal járó fizetés nem tulajdona : az esztergomi érsekség birtokjogait és kiváltságait oly záraHogy Szent István 2-dik törv.-könyve 35-dik czikke, dékkal erősítették meg, mikép az javadalmait és uradalmait
midőn minden nemest ugy sajátja, mint a király ajándokai örök tulajdonul továbbra is akként birja, mint a hogy őt
feletti szabad rendelkezési joggal ruház fel, ezen általános azokkal az ős királyok egykor megadományozták ; ha figyeszabály alól a megyei várjavakat és a püspökségekhez tar- lembe vétetik, hogy Verbőczy hármas törvénykönyve 1-ső
tozó birtokokat kiveszi; némkülönben Kálmán király 1-ső rész 2-dik czime szerint, az országban az egyháziak é3 a vitörv.-könyve 16-dik czikke nyomán az egyházaktól és a lágiakjószágaikat mindenha egyforma tulajdoni joggal élvezkolostoroktól a feles javakat visszavevén, csak a szükségese- ték ; ha figyelembe vétetik, hogy Nagy Lajos királytól 5-ik
Ferdinándig a papi javak minden érsekségnek és püspökket hagyta meg :
Hogy Zsigmond király 6-dik törvénykönyve 21-dik, ségnek örök birhatási záradékkal adattak ; ha figyelembe
I-sö Mátyás király 6-dik törvénykönyve 37-dik, ugy az vétetik, hogy a főpapság a török járat folytán elfoglalt ado1548-dik évi 8-dik és 12-dik s az 1550-i 17-dik törvény czik- mányos és egyéb jellegű javait, melyeket a királyok fegykek szerint az eltörölt szerzetesrendek jószágaik magáno- verrel szereztek vissza, a béke beálltával 1-ső Lipót alatt a
soknak is adományoztattak ; később a nagy egyházmegyék- kincslettől készpénzzel váltotta meg : kétségtelen, hogy az
ből ujabb püspökségek alakíttattak, s azokhoz a törzsjava- egyházi javak magán tulajdon jellegével birnak; valamint
dalmak egy része is beosztatott; az egyháznagyok udvar- kétségtelen, hogy a katholikus egyház oly testület, mely a
tartási szükségleteik meghatároztattak, s az azokat felül- honi törvények és intézmények szerint jószágbirhatási kémúló jövedelmek más egyházi czélokra fordíttattak ; a püs- pességgel is kiválóan dicsekszik.
pökök a várerőditésekre megrovattak; a megürült egyházi
Továbbá, ha figyelembe vétetik, hogy hazánkban a
nagy javadalmak időközi jövedelmeit kevés kivétellel min- káptalanok, szerzetesrendek, királyi városok, koronái kerüdig a királyi kincslet szedte ; valamint az egyházi javadal- letek, színházak, muzeumok, s más hason társas egyletek,
masok jószágaiknak annyira nem tulajdonosaik, miként az akár az 1848 előtti korszakra visszatekintve, a régiebb honi
javak élvezetéből szerzett ingó vagyonukról is csak királyi intézmények nyomán, akár a jelen korral haladva, a telekengedély mellett rendelkezhetnek.
könyvezés jogczimén, ingatlan jószág birhatási tehetséggel
Ezek folytán az országos albizottság záradékul még felruházvák ; ha figyelembe vétetik, hogy az ily erkölcsi
azon tételt állítja, fel, hogy az egyházi javak tulajdona fe- testületek alakitása, létezése és működése bizonyos eszmélett a bíróságok határozni nem illetékesek, mennyiben ők hez és határozott czélhoz kötvék, melyeknél fogva a tevécsak a fentálló törvények nyomán hivatvák ítélni ; már pe- kenység terén nem önmaguk szerepelnek, hanem nevükben
dig ezek szerint sem az egyháztól, sem javadalmasaitól akár a jogokat azok gyakorolják, kik vezetésükre, kormányzáa birtokot, akár annak élvezetét el nem vonhatják; hanem sukra és gondozásukra hivatvák, kijelelvék, vagy választhogy a szőnyegen levő kérdés az : váljon a törvények, me- vák ; akkor a székesegyházak is, melyekhez a magasabb
lyeken azon állami intézmény nyugszik, miként az egykori fokú papi javadalmak csatolvák, bizonynyal oly alanyok,
egyházi javadalmak czéljaik teljesithetése végett, az állam- kik ha maguk tulajdoni jogot nem gyakorolhatnak is, de
tulajdonból ingatlan jószágokkal láttattak el, a viszonyok képviseletükre érsekeik, püspökeik, ugy egyéb főnökeik
átalakultával megváltoztatandók-e? ezen politikai jellegű törvény és alkotmány szerint felhatalmazvák.
kérdés felett pedig egyedül csak a törvényhozás dönthet.
Valamint, ha figyelembe vétetik, hogy az Árpád és a
Mindezekre a közalapítványi királyi ügyigazgató a vegyesházi királyok azon földterületeket, melyekkel az érkövetkező véleményt terjeszti elő .
sekségeket, püspökségeket, apátságokat, káptalanokat és
Verbőczy István hármas törvénykönyvének az ado- monostorokat alapitották, ezeknek nem közvetlen, hanem az
mányzási kérdést illetőleg két megczáfolhatlan tana van : illető főegyházak előrebocsátott megnevezésével, illetőleg
az első az, hogy a tulajdoni jog alapja és érvénye mindig a közvetítésével adományozták, azt állítani, miként az érsekszerzési mód eredetére és gyökerére vezetendő vissza ; a má- ségeknek, püspökségeknek s a magasabb fokú papi javadalsodik pedig az, hogy a birtok természete és jellege az adomá- maknak, a királyok által tulajdonul, egyházi jellegű javak
nyos levelek záradékaiból határozandó éa ítélendő meg. Ha soha nem ajándékoztattak, nem lehet.
(Folyt, köy.)
már most e két jogi elv a papi javadalmakra alkalmaztatik,
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
és ha figyelembe vetetik, hogy Magyarországon az egyházi javak birtoklási gyökere a királyok, ugy a magán egyének által
Pest, decz. 17. S z á s z D o m o k o s u r t e r v e . Vített alapítványok és adományok ; ha figyelembe vétetik, hogy gabb napja a protestantismusnak alig volt hazánkban, mint
az alapítók adományaikat örökösen bizonyos czélokhoz, tár. mióta alkotmányos életünkkel a felekezetnélküli állam korgyakhoz és helyekhez,különösen pedig a keresztény vallás ter- szaka beütött, érzik ezt az atyafiak, jól tudva, hogy a felekejesztéséhez,az isteni tisztelet felvirágoztatásához, az erkölcsös zetnélküli állam a tapasztalat szerint nálunk nem másnak
élet megszilárdításához, valamint bizonyos egyházmegyék, kedvez, mint főleg a protestantismusnak, fel is használnak
káptalanok és zárdák körvonalozásához kötötték ; ha figye- minden alkalmat, hogy terjeszkedhessenek, hogy berendez-
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zék magukat, történjék az azután jogosan, vagy sem, ahhoz
senkinek — gondolják, semmi köze nincsen.
Majd itt, majd ott nagyon sajátságos találékonysággal,
furcsa tervekkel lepik meg a világot, ami arról tanúskodik,
hogy nagyon felismerik a helyzetet, melyben valamit, és pedig
igen kényelmesen létesíthetnek saját javukra. Szász Domokos ur most egyszerre azon tervvel lép a világ elé, hogy
protestáns theologiai facultás szerveztessék a kolozsvári
egyetemnél, a ,Hon'-ban ugyanis a kővetkezőket olvassuk :
„állítson fel az erdélyi református egyházkerület Kolozsvárt
a kolozsvári magyar kir. tudomány-egyetemnél és az amellett fenálló tanárképezdével kapcsolatban egy protestáns
theol. facultást
a mely facultás ev. református szempontból kiegészítvén az egyetem és tanárképezdéje által
nyújtott képzést, az ev. ref. egyházkerületnek lelkészeket
és tanárokat neveljen, mind a lelkészek, mind a tanárok képesítettségét egy külön egyházkerületi s állandólag a főtiszt,
püspök ur elnöklete alatt működő egyházkerületi bizottság
Ítélvén meg, illetőleg mondván ki. Alapittassék e facultás a
korlátozott tanítási és tanulási szabadság elvére, oly értelemben, hogy a facultás rendes tanárait az egyházkerületi
tanárválasztási törvényei értelmében szabadon választja, a
magánjelentkezők képesítettségét előrebocsátott írásbeli és
szóbeli vizsgálatok alapján a facultás ítéli meg, az egyházkerületi állandó vizsgálóbizottság pedig megerősiti" stb. és
e tervre a ,HOÍI' azt jegyzi mog, hogy .életrevaló'.
Igaza van, a terv életrevaló, csak az a baja, hogy talán túlságosan is életre való. Mi ugyanis ez ideig ugy tudtuk, hogy a kolozsvári egyetem állami, és igy felekezetnélküli egyetem, melyet az állam az adózó nép pénzéből tart
fenn, kik közt tudvalevőleg még most katholikusok is vannak. Ha pedig a fentebb közlött terv szerint a protestáns
facultás, ámbár protestáns pénzen, a kolozsvári egyetemen
létre jönne, mi következnék abból? az, hogy a kolozsvári,
eddig tisztán állami egyetem, megszűnnék állami lenni és
közössé változnék, még pedig csak azért, mert ott tetszik a
protestánsoknak az állam által emelt három facultás mellé,
még egyet emelni ; következik pedig ez abból, mert a tanárok megerősítése fenntartatnék a felekezetnek, és igy a felekezet egyenjoguvá tétetnék az állammal. Ez talán csak
még sem járja, talán mégis csak sokkal több, mintsem bár
ez idöszerint a kormány által teljesíttethetnék? mi legalább
ugy találjuk, hogy e tervezet nagy igazságtalanság lenne,
ha a kormány által engedélyeztetnék.
Nagyon féire is értene azonban bennünket, aki azt
olvasná ki sorainkból, hogy mi ellenségei vagyunk, akár
annak, hogy egyetemeken hittani kar is létezzék, akár,
mintha mi egyáltalában elleneznök, hogy a protestánsok is
bírjanak egyetemi hittani facultással ; nem ; mi csak azt
akarjuk, hogy az igazságtalanság kerültessék el, hogy az
állam ne kedvezzen akkor a protestánsoknak, mikor másrészt a katholikusokat elnyomja. Mi távolról sem akadályozzuk, hogy a protestánsok facultással bírjanak az egyetemen, de azt akarjuk, hogy ezt az egyetemet is, és nem
csak magát a facultást ők maguk emeljék, legyen ez azután
Debreczenben, Sáros-Patakon, vagy Erdélyben, ez nekünk
mintegy. Ellenünk mitsem lehet felhozni az okon, bogy a
budapesti egyetemnél kath. hittani kar létezik, melyre az

egyház fentartja befolyását. A budapesti tudomány-egyetem,
bármit mondjanak is a katholicismus ellenei, liberális újságírók és országgyűlési képviselők, még ma is katholikus, és
mint ilyennél az egyházi befolyás nagyonis jogosult ; de
mind e mellett is a hittani kar tagjait nem valami egyházkerületi bizottság, hanem 0 Felsége nevezi ki, ami nagy
ellentétben áll Szász Domokos ur tervezetével.
Nem tudjuk, mennyire van megérlelve a fentemiitett
terv protestáns körökben, nem tudjuk különösen : van-e már
e terv közölve a kormánynyal, vagy sem, és ha igen, menynyire haladt már az alkudozás a protestáns facultás létesithetésére nézve; de annyit előlegesen mondhatunk, hogy ha
e terv esetleg létesíttetnék, hogy azt tiltakozás nélkül hagynunk nem szabad, mert ez eset mintegy praescribálna a
protestánsok érdekében, hogy mindenütt, hol netalán állami
egyetem alapíttatnék, ők protestáns hittani kart alapítsanak, ami napjainkban annyit jelent, hogy mindazon egyetemek protestáns egyetemekké válnának, és, ami igen fontos
körülmény : történnék ez akkor, midőn a budapesti egyetem
katholikus jellege, és az ott létező hittani kar folytonos megtámadásnak van kitéve, holott annak alapításához a kath.
egyházon kivül senki egy fillérrel sem járult. Mi részünkről
már ez alkalommal tiltakozunk Sz. D. ur terve ellen és elvárjuk, hogy belátva az igazságtalanságot, mely tervében
rejlik, egy más tervezettel fog fellépni, melynek életrevalóságát' a protestáns áldozatkészségre olyformán fogja alapítani, hogy a protestánsok önerejükből egy protestáns egyetemet alapítsanak.
-fNagyvárad,
decz. 10. E g y k a n o n o k v é g r e n d e l e t e . November hó 14-én egy helybeli 1. sz. kath. papot
kisért ki a közrészvét a nyugalom helyére, — Csornák Emanuel apát-kanonokot. Született 1796-ban Szamosujvárott ;
pappá szenteltetett 1817-ben. Hat évi segédlelkészkedés után
plébános lőn először Békésben, aztán (1830-ban) Sz.-Andráson. Itt töltött 22 évi példás buzgalmu működése jutalmául
kanonokká neveztetett ki 1852-ben s azóta elhunytáig a
helybeli 1. sz. káptalan egyik legkedveltebb tagja volt.
Tisztelték és szerették öt mindnyájan helyben és vidéken, kik ismerék; főleg azok, kik asztaláról a testi, s nemes
erényei tárházából a lelki alamizsna gazdag morzsalékait
szedegették. Ajtaja és erszénye mindig tárva-nyitva valának a szegények előtt. Segély nélkül tudtommal senki sem
távozott házából. Nemesen érző sziv, adakozó lélek,
jámbor,
rt
keresztény, példás pap és buzgó kanonok volt. 0 benne tehát az egyházmegye és város sokat, sok szegény pedig mindennapi kenyerét, mindenét veszité.
Szerény visszavonultságában takarékosan élt, hogy
halála után azon vagyonból, melynek — mint magát a végrendeletben kifejezi — csak haszonélvezője volt, másoknak
is juttasson. Qualis vita, mors est ita. Ki hogy él, ugy hal
meg. Szelid, jámbor, példás volt élete ; ugyanolyan volt h a lála is. Kimúlása könnyű volt és tiszta, mint az égbe röppenő sugáré.
Qualis vita, mors est ita. Ki hogyan gondolkozott,
érzett és cselekedett életében : ugy érez és tesz utolsó a k a rata kijelentésekor is. Végrendelete példás jellemének két
fővonását tükrözteti vissza : keresztény jámborságát és
jótékonyságát.
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Lelkét Istennek ajánlja. „Mindenekelőtt — úgymond
— halhatatlan bűnös lelkemet ajánlom a mindenható Istennek, megtörődött szivvel kérvén őt, hogy nem az én érdemetlenségem, hanem véghetlen irgalmassága szerint Ítéljen
felettem". Megtakarított vagyonát részben szegény sorsú rokonai közt, részben (nagyobb részben) pedig helyi és vidéki jótékony czélokra kéri kiosztatni. Utóbbiakra összesen
20,000 forintot hagyományozott. Nevezetesen :
a) két árva fiu nevelésére a helybeli, sz. Józsefről nevezett intézetnek 5000 frt.
b) két szegény leány nevelésére az újvárosi irgalmas
nénék intézetének 5000 frt.
e) a helybeli gyermekkórházra 500 frt.
d) különböző jótékony czélokra helyben 4000 frt.
e) szegény templomok kijavítására a halála ntán befolyó kanonoki jövedelmeket (4—500 frt.)
f) vidéki jótékony czélokra összesen 4000 frt.
Ez Csornák végrendeletének tartalma. Qualis vita,
mors est ita. A szentség és jótékonyság istene adjon azért
neki boldog feltámadást !
X X.
Székesfehérvár,
decz. 14-kén. P ü s p ö k ü n k ő
m l g á n a k s z é k f o g l a l á s a a mai napot kegyeletes szép
ünnepélylyé tette. Az egyházi ténykedésnek kezdete reggeli
9 órára lévén kitűzve, az ünnepies szint öltött városnak
nagyja apraja már jóval előbb töltébe székesegyházunk belsejét, mig a künnszorultak a templom előtti tért, s az utat,
melyen az uj főpásztor érkezendő volt,sürü tömegben ellepték.
Gyönyörű téli nap kedvezett az ünnepnek künn, mig
bent, a templomban, a teljes számban megjelent katonai,
vármegyei s városi hatóságok, valamint a városi közönségnek disze s virága megjelenésök által ékesen szóló bizonyítékot tevének arról, hogy ő mlgának legott első megjelenésekor főbb s alsóbb rangú hiveinek osztatlan tiszteletét s rokonszenvét a maga számára meghódítania sikerült. A templom
főkapuja alatt a ftdő káptalan s nagyszámú papság várta,
püspök-nagyprépost ő mlgának vezetése alatt a főpásztort,
ki pontban 9 órakor érkezvién, egyházi, szokás szerint fogadtatott, mig az énekkar az ,Ecce Sacerdos Magnus' gyönyörű
dallamával kisérte a trónusa felé lépdelőt.
A székfoglalás egyházilag megszabott szép s megható
rendjében történt meg. Ha a mlgos nagyprépost urnák fogadó beszéde, (melyet talán egész terjedelmében adhatni fogunk,) hiven tolmácsolá a régen elárvult megyének örömét,
hogy végre oly főpásztorral áldatott meg, kinek jelleme és
tudománya iránt a hivek, pásztoraikkal együtt, méltán a
legnagyobb, legőszintébb bizalommal viseltetnek, s kiről
meg vannak győződve,hogy főpásztori működése köztök csak
jóságos, üdvösséges s áldásthozó lesz, —- ha, mondom, a fogadó
beszéd már ezen eszméket kelté a hallgatók keblében, még
inkább fokozá azokat a püspök urnák ezután következő
gyönyörű, latin beszéde a papsághoz, mely után mindnyájan egy szivvel, egy lélekkel, teljes odaadással, s őszinte
keblünk mélyéből tevők a szokásos, homagialis kézcsókot.
Nagymise közben ő méltósága felmenvén, teljes püspöki díszben a szószékre, onnan kis félóráig tartó, szivre
ható magyar beszédet intézett a hi vekhez, mely mély tudományát nem kevésbbé, mint rendületlen hithűségét s szónoki tehetségét feltünteté. Ajtatosan s feszült figyelemmel
hallgattuk végig, mélyen bevésve szivünkbe mindazt, mit ez
ünnepélyes pillanatban uj főpásztorunk kegyes ajkairól hallani szerencsések voltunk. A fényes beszéd hatását nem kis
mérvben fokozá a püspök ur külső megjelenésének kellemes
s megnyerő volta, mely a méltóságteljes öntudatosságot igen
szerencsésen össze tudja kötni a nyájas leereszkedéssel, a
fesztelenséget azzal, mi a komoly férfit, az állásának diszes
jellegét lelkismeretesen szem előtt tartó s őrző nagyurat jellemzi ; s midőn ő mlga a nagymise végén az apostoli áldást
adta ránk, azon erős meggyőződésben hajtók le fejünket,

hogy sz. Istvánnak ősvárosa, Székesfehérvár, Nándor püspökünk pásztorbotja árnyékában szép vallási jövőnek nézhet bizvást eléje — ad multos annos !
(Folyt, köv.)

VEGYESEK.
— Midőn a bécsi káplánok, illetőleg hitelemzők ezelőtt
néhány évvel azon okadatolással folyamodtak a városi képviselőséghez, hogy, miután az iskolák többé nem felekezeti
intézetek, hanem városiak, tessék nekik, kik azokban csak
ugy tanítanak, mint a többi városi tanitó, megfelelő honoráriumot folyóvá tenni, akkor a nemes tanács, hitfelekezetnélküli öntudatában röviden ekként felelt : „Nem lehet", s a
világi tanítóknak egyúttal keményen megtiltotta : ne merjenek a vallástan előadásában a katechetáknak bármiként is
segítségökre lenni.
Ezek után azt hinné az ember, hogy a nemes tanács
,hitfelekezetnélküli', pedig dehogy ! — hanem mily irányba
hajlik szive vonzalma, mutatja azon legujabbi rendelete,
hogy az zsidó gyermekek, az iskolai helyiségekben, különösen
ad hoc kijelelendő órákban nyerjenek saját fajukbeli tanítóktól ,hit'-oktatást, és — hogy a tanitók kötelesek, ama zsidó
tanitók előadásain jelen lenni... ! Ez utóbbi ellen a tanitók
természetesen remonstráltak ; de ez még csak semmi, hanem
most a zsidó ,hit'-oktatók honoráriumért is folyamodnak, és
a nemes tanács nem tudja, mit csináljon ; — szeretné megadni, de nem meri ; mert hát akkor a .feketék' is megint folyamodni fognak, — valóban kellemetlen helyzet egy liberális tanácsra nézve . . .
Egyébiránt tegyen ugy, mint Falk minister, ki a katholikus apáczákat üldözi s száműzi, de a protestáns diaconissákra nézve legújabban hivatalosan kijelentette, hogy
azok nem esnek a zárdatörvény alá; — jelentse ki ő is : „A
kik közülünk nem zsidók, azok legalább a zsidóknak legalázatosb szolgái, következőleg" . . . .
— Nagy férfiak az interlakeni vendéglősek, kik legújabban, zsebök érdekei által sugallmazott, erélyes feliépé—
sök által nagy rést ütöttek a berni .culturkampf' ba, s kieszközölték, hogy a bemi területen legalább egy hely legyen,
melyen nyilvános, katholikus isteni tisztelet fog tartathatni.
Történt ugyanis, hogy a berni kormány, mint mindenütt egész területén, ugy Interlakenban is, az ottani katholikus kápolnát bezárni készült, és az inventariumot már is
elvitetni kezdte. Akkor az interlakeni vendéglősök, különösen a tKursaal" részvényesei szólaltak fel, kiket az isteni
tisztelet megszüntetése vendégeik legnagyobb részétől fosztotta volna meg, s kieszközölték, hogy az egész kápolna,
mindenestől nekik adassék át, ők pedig viszont az interlakeni katholikus hitközségnek adták, öt évre, s azon különösen kikötött feltétel alatt bérbe, hogy abban mindig csak római-katholikus papok végezzék az isteni tisztéletet... A berni
kormány pedig nem szólhat ellene, de nem is szólana ; mert
e részvényesek másrészt .testvérek' is.
— Több Genf-kantonbeli kath. pap az ottani kormány
,ruha-törvénye' ellen a szövetségi legfőbb törvényszékhez
folyamodott. Ez ellen a kormány illetékességi kifogást tett;
de a tvszék illetékesnek mondta magát, s a genfi kormányt
felszólította: okadatolja ebbeli eljárást, mitől aztán a törvénynek fentartása vagy elvetése függni fog.
— Időközben a .culturkampf' egyre szebb gyümölcsöket terem — a protestantismus kebelében. Landsbergben
nem régen a polgári casinóban egészen komolyan afelett
folytak tárgyalások, váljon a vallás, mint ilyen, nem káros-e
egyáltalában, s nem lenn-e időszerű oda hatni, hogy a biblia,
„ezen véres könyv", egészen küszöböltessék ki az iskolákb ó l ? . . . Egy idevonatkozó határozati javaslat, mint ,korai'
elvettetett ; de miután az eszme egyszer megpendítve van,
lesznek, kik arról gondoskodnak, hogy az többé el ne aludjék.
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A közalapítványi k i r á l y i ü g y i g a z g a t ó n a k
VÉLEMÉNYE,
a vallásalap jogi természete kérdésében stb.
(Folytatás.)

A tisztelt országos albizottság a nemesi és az
egybázi javak közt lényeges különbséget talál, s
azt a b b a n leli fel, h o g y a világi u r a k javaikat tulajdonul és szabad rendelkezési joggal, az egyház
pedig uradalmait csak addig, mig az állam j ó n a k
látja, ideiglenesen és haszonélvezetül b i r j á k .
A közalapítványi k i r á l y i ü g y i g a z g a t ó az egyházi és a nemesi j a v a k közt szinte különbséget lát,
csakhogy azt a tisztelt országos albizottságtól eltérőleg a következőkben leli fel :
A nemesi j a v a k , Verbőczy István h á r m a s törv é n y k ö n y v e 1-ső rész 13-dik czim 4-dik és 5-dik
§§-ai n y o m á n , magszakadás esetében ,vagy hűtlenség felmerültével, részint örökségül, részint felségi
jognál fogva a szent k o r o n á r a szállottak ; ellenben
Verbőczy h á r m a s t ö r v é n y k ö n y v e 2-dik rész 51-dik
czime, az 1507-i 8-dik, s az 1492 i 43-dik törvényczikk szerint, ha valamely érsek, püspök, v a g y más
e g y h á z n a g y a k á r meghalt, a k á r a korona i r á n y á ban hűtlenséget követett el, első esetben a k i r á l y
helyette mást nevezett, második esetben pedig j a v a dalmát vesztette el, s a fenálló törvények értelmében megbüntettetett ; azonban az általuk bírt egyházi j a v a k továbbá is az illető érsekség, püspökség
v a g y monostor tulajdona maradtak, s azokat a fejedelem sem nem örökölte, sem le nem foglalhatta.
T o v á b b á azon nemesi j a v a k b a n , melyek a kor o n á r a magszakadás v a g y hűtlenség f o l y t á n háromoltak, a már idézett t ö r v é n y e k értelmében a kir á l y nemcsak örökösödött, hanem azokat tetszése
szerint megtarthatta, v a g y u j a b b a n egyéb hívei-

nek a d o m á n y o z h a t t a ; ellenben az érsekségeket,
püspökségeket és egyéb főpapi javadalmakat, a k á r
azok bel- és k ü l h á b o r u k , v a g y más állami viszon y o k által pusztultak el, a k á r halálozás v a g y hűtlenség felmerültével ürültek meg, a k i r á l y nem
örökölte, sem véglegesen meg nem t a r t h a t t a ; hanem
Verbőczy h á r m a s t ö r v é n y k ö n y v e l - ő rész 10-dik
czim 4-dik §-a, és az 1548-i 12-dik törvényczikk
szerint, a bármely czimen megürült egyházi javadalmakra alkalmas kiképzett honfiakat kinevezni,
az elpusztult püspökségeket, k á p t a l a n o k a t és monostorokat pedig ismét az e g y h á z n a k a d o m á n y o z n i ,
azokból u j püspökségeket alakitani, v a g y értéküket és jövedelmeiket egyéb kegyeletes czélokra fordítani tartozott.
Azonban ezeken felül még m a g u k b a n az egyházi j a v a k b a n is, a püspökségek s egyéb papi javadalmak alapítására, valamint azok alkalmas egyénekkeli betöltésére nézve lényeges különbség rejlik.
Minden érsekség, püspökség, apátság, káptalan, monostor és zárda M a g y a r o r s z á g b a n előbb
megalapittatott, s azután v a g y egyideiileg egyházi
főnökökkel láttatott el ; e szerint más fejedelmi
ténykedés az egyházi javadalom körvonalozása és
megadományozása, és ismét más fejedelmi t é n y k e dés az érsekek, püspökök, s egyéb főpapok kinevezése, valamint azok egyházmegyéikbei és papi javadalmaikbai behelyezése : a püspökségek felállítása tehát örök alapítvány ; a főpapi méltóságok
betöltése pedig a kiváló egyházi férfiakra ruházott,
életfogytáig tartó, személyes a d o m á n y ; de mindkét ellátás tulajdoni jogot foglal m a g á b a n ; csakh o g y a püspökség s egyéb egyházi javadalom megalapitása örökös és visszavonhatlan ; a püspöki s
egyéb e g y h á z n a g y i méltóság és jövedelmek élvezete
pedig az illető főpapok éltük f o g y t á i g tart.
50
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Elemezzük tehát előbb az egyházi j a v a d a l m a k
alapítását.
Szent I s t v á n k i r á l y országlása kezdetén a keresztény hit behozatalakor az esztergomi érsekségen kivül, P r a y , K a t o n a és Bartal szerint, a kalocsai, veszprémi, bácsi, győri, pécsi, váczi, egri, Csanádi, n a g y v á r a d i és a gyulafehérvári tiz püspökséget, valamint 1001-ben a pannonhalmi, 1015-ben
a pécsváradi, 1019-ben a szalavári és 1037-ben a
bakonybéli a p á t s á g o k a t állitotta fel ; n e m k ü l ö n b e n
a z o k n a k számos falukat, pusztákat, földterületeket,
szőlőket, tizedeket, halászatokat, lakosokat a földhöz kötött szolgákat örök joggal adományozott ;
egyideüleg a kibocsátott oklevelek szövegében az
egy h á z n a g y o k a t , főurakat, n a g y és kis birtokosokat, az egyházbóli kiközösités terhe alatt szigorúan
eltiltotta, nehogy a körvonalozott püspökségeket
és a p á t s á g o k a t alapitványi tulajdonuk élvezetében
b á n t s á k , bolygassák, háborítsák, rövidítsék és károsítsák. (Bartal: Állam és közjogi m a g y a r á z a t a i
l - ő kötet 67 dik §. T ö r ö k J á n o s : Magyarország
prímása, közjogi s történeti vázlat 2-dik rész 4, 5 s
6 dik lap.)

tüek, mikép püspökeik azokat akként, mint a régi
egyházi fegyelem k i v á n j a , k o r m á n y o z n i többé n e m
képesek; ennélfogva, h o g y az illető e g y h á z n a g y o k
az igaz hitet és a hivek üdvét i n k á b b gondozhassák, n a g y e m l é k ű elődeink példájára, m i n t az országbani legfőbb k e g y ú r , a győri, veszprémi és
zágrábi püspökségeket megosztani, s azokból a
szombathelyi mellett még a székesfehérvári püspökséget is kihasitani és megalapítani h a t á r o z t u k ; minélfogva ezen újból szervezett püspökségnek, mint
földesuraságnak, a székesfehérvári prépostság összes
birtokait, továbbá a veszprémi püspökségtől elesett
budai és pilisi kerületi tizedet, u g y az ezekhez t a r tozó kastélyokat, helységeket, pusztákat, valamint
ezek minden néven nevezett t a r t o z m á n y a i t és jövedelmeit, kegyeletes alapítványként, visszavonhatlan birtokul, teljes uri és örökös k i r á l y i joggal adjuk,
a j á n d é k o z z u k és adományozzuk ; miről is kiadtuk
ezen k i r á l y i alapító levelünket".

Az Árpád és a vegyesházi k i r á l y o k alatt, az
érsekségeknek, püspökségeknek s egyéb papi javad a l m a k n a k az uradalmak, földterületek és ingatlanok l - ő Endrétől N a g y Lajosig szállásörökségkép,
N a g y Lajostól pedig az u j a b b időkig örök b i r h a tási joggal, szinte a l a p í t v á n y k é n t a d o m á n y o z t a t t a k ; a mint már ez fentebb azon tételnél, váljon az
e g y h á z birtokában levő javak mily jellegűek, számos o k m á n y o k r a i hivatkozással kifejtetett.
De az osztrákházi uralkodók alatti m a g y a r
püspökségek felállitása még i n k á b b tisztázza azon
tételt, h o g y a főpapi javadalmak az országban a
k i r á l y o k által, mint kegyeletes alapítványok létesíttettek és szerveztettek ; igy a 18-dik században s
19-dik elején az egri püspökségből a szathmári és
kassai, a veszprémi, győri és zágrábi püspökségekből a szombathelyi és a székesfehérvári, valamint
az esztergomi érsekségből a szepesi, a rozsnyói és
a beszterczebányai püspökségek a l a k í t t a t t a k és has i t t a t t a k k i ; a közalapítványi k i r á l y i ügyigazgató
e téren két rendű püspökség- alapitási o k m á n y t
m u t a t fel, az egyiket Mária Terézia királynőtől, a
másikat Ferencz királytól :

Nemkülönben Ferencz király az egri püspökségből a kassai püspökséget hasítván ki, midőn az
1804-dik évi mart. 2 3 - á n kelt k i r á l y i alapitó levelében az okokat, melyeket őt erre a k a t h o l i k a hit
fenttartása és a hivek lelki üdve előmozditása tekintetéből inditották, elsorolja, fejedelmi adomán y á t a következő latin záradékkal létesiti : „ H i n c
pro summo illo iure patronatus, quod qua apostolicus
rex H u n g á r i á é in ordinandis dioecesibus optimo
iure habere et exercere dignoscimur, p r a e a t t a c t u m
episcopatum Agriensem dividendum, et e limitibus
ejusdem praeter episcopatum Szathmariensem, Cassoviensem quoque benigne erigendum esse duximus. P r o condecenti demum episcopi subsistentia
neoerecto huic episcopatui Cassoviensi possessiones
subséquentes, cum cunctis appertinentiis qua domino terrestri, donationis, ac piae fundationis titulo,pleno iure dominii regio et perennali benigne conferenda esse duximus, imo conferimus, donamus,
et f u n d a m u s perpetuo et irrevocabiliter tenenda,
possidenda, pariter et habenda. I n quorum maius
robur perpetuamque firmitatem hasce secreto maiori
sigillo nostro, quo ut rex H u n g á r i á é apostolicus
utimur, in pendenti communitas, extradandas esse
duximus, et concedendas literas fundationales". (Codicillus Dipl. Georgii Fejér 410, 411, 484, és 485dik lap.)

Mária Terézia a székesfehérvári püspökség szervezéséről 1777-dik évi febr. 17-én kiadott királyi
nagypecsétes levelében i g y szól: „Miután a győri,
veszprémi és zágrábi püspökségek oly t á g terüle-

Ez volt Magyarországon a püspökségek és az
egyházi j a v a d a l m a k alapításának ügyrendje.
Menjünk át már most azon módszerre, melylyel
a megalapitott érseki és püspöki székekre az apos-
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toli királyok, mint legfőbb kegyurak egyes kitűnő egyházi
férfiakat meghívnak, emelnek és kineveznek.
Ezen eljárás szinte mindenha ünnepélyesen kiállított
királyi oklevelek alapján történik, melyeknél fogva a kiválasztott egyházi férfiú nemcsak püspökké neveztetik, hanem
az alapítványként szervezett és körvonalozott egyházi j a vadalom is minden tartozmányaival és jövedelmeivel együtt
nékie élvezetül, a szokott feltételek mellett adományoztatik
és átadatik.
Igy Várday Pál egri püspököt Zápolya János 1526ban, I-ő Ferdinand pedig 1527-ben, Pázmány Péter turóczi
prépostot II-dik Mátyás 1616-i sept. 28-án, gróf Barkóczy
Ferencz egri püspököt, Mária Terézia 1761-i máj. 13-án,
Batthyányi József kalocsai érseket szinte Mária Terézia
1776-i jan. 15-én ; Kopácsy József veszprémi püspököt 5-dik
Ferdinand 1838-i decz. 20-án, mindannyit esztergomi érsekké nevezvén, őket az ország ezen első főpapi javadalmára
és méltóságára a következő jogi záradékkal emelték : „a
jelzett s kitűnően érdemesült egyházi férfiút előbbi püspöki
javadalmából a megürült esztergomi érseki székreiátteszszük,
kinevezzük és bemutatjuk, sőt királyi kegyúri jogainknál
fogva, melyeket nagyemlékű elődeink után örököltünk, s mi
is korlátlanul gyakorlunk, nékie az esztergomi érsekséget,
az ahhoz tartozó méltóságokat, javadalmakat, tizedeket, a
pénzverdei nemes fémhulladékot (pisetum), várakat, kastélyokat, városokat, falukat pusztákat és egyéb birtokokat,
minden jogokkal, szabadalmakkal, előnyökkel és jövedelmekkel átadjuk". (Esztergomi érseki levéltár, függő pecsétes eredeti okmányok.)
Továbbá Mária Terézia 1777-i febr. 17-én Nagy lg nácz veszprémi kanonokot székesfehérvári püspökké, valamint lerencz király 1804-i jun. 2-án, Szabó Endre esztergomi kanonokot kassai püspökké a következő jogi záradék
mellett nevezték ki : „eundem tamquam personam idoneam,
ac de ecclesia Dei benemeritam ad neoerectum episcopatum
authoritate iuris patronatus nostri regii, quod generaliter in
conferendis omnibus regni nostri Hungáriáé ecclesiis, earumque beneficiis instar divorum quondam Hungáriáé regum
praedecessorum nostrorum optimo iure habere, et exercere
dignoscimur, eligendum et nominandum, ipsumque ad praefatum episcopatum promoventes, eidem uni versa bona dehinc
pro dicto episcopatu in qualitate dotis designata et deservitura simul cum cunctis castris, castellis, oppidis, villis, possessionibus, praediis, fructibus, reditibus, obventionibus, et
emolumentis danda duximus et conferenda ; prouti praesentium per vigorem eundem nominamus, eligimus, et promovemus, eique damus et conferimus". (Codicillus Dipl. Georgii
Fejér 407 és 486-dik lap.)
Ez volt az eljárás, minélfogva a királyok a megürült
vagy újból alapított püspöki székeket betöltötték ; s e kinevezési módszer dívik jelenleg is.
Mindezen adatok tehát kétségtelenné teszik, hogy különbség van az egyházi javadalom alapítása és az egyháznagy kinevezése közt, mennyiben az alapítás bizonyos erkölcsi testület, vagyis az egyház előnyére örökösen és viszszavonhatlanul intéztetik, a kinevezés pedig egyes főpapi
személyiségre, ki a javadalmat élte fogytáig élvezi, vonatkozik : de ugyanezen felhozott adatok kétségtelenné teszik

azt is, hogy ugy a püspökségek alapítása, mint az egyháznagyok kinevezése egyiránt a királyi adományban gyökeredznek ; hogy a püspökségeknek az alapitványi összes ingó
és ingatlan vagyon örökös, az egyháznagyoknak pedig a
főpapi javadalmak jövedelmei, mig élnek, korlátlan és elvitázhatlan tálajdonuk ; hogy ugy az alapítási, mint a kinevezési tény szoros együttes összefüggésbon meglazithatlan
kapcsolatban vannak, s egymástól a katholikus egyházi
szervezet megbontása nélkül, rövid uton el nem választhatók : valamint, hogy még a magyar alkotmány áll, és az
ország fele részénél több a katholikus hitet vallja, ezen ős
intézmények egyszerű határozattal meg nem szüntethetők,
s erős jogalapu jövedelmeik elvont államczélokra nem fordíthatók.
Továbbá a tisztelt országos albizottság azon nézetben
van, miként a főpapi javadalmak azért is állami jellegűek,
mivel Kálmán király az egyházaktól és kolostoroktól sok
javakat elszedett ; Zsigmond, I-ő Mátyás és I-ő Ferdinand
pedig több eltörölt szerzetesrendek és zárdák birtokait magán egyéneknek adományozták.
Ez érdemben a közalapítványi királyi ügyigazgató a
történelemre és a fenmaradt régi törvényekre hivatkozik,
melyekből kitűnik, miszerint az Árpád és a vegyesházi királyok alatt a főpapoktól és a kolostoroktól több jószágok
visszavétettek ugyan ; de ezek nem az egyházi törzsbirtokok, hanem mind oly területek voltak, melyek vagy a
várföldekből s egyéb államtulajdonból a püspökségeknek és
a zárdáknak minden alapos jogczim nélkül fölösen adományoztattak ; vagy egynémely egyháznagyok által, különbféle okoknál fogva, rövid uton elfoglaltattak.
Igy Kálmán király, mint 1-ső törv.-könyvének 16-dik
czikke tanúsítja, az egyházaktól és a zárdáktól több oly
halastavakat, melyek fölösek voltak, s a napi szükség körén
kivül estek, vett el, de ezen intézkedést is nem önmaga, hanem, mint 1-ső törv.-könyve 15-dik czikke értelmezéséből
kiderül, az egyháznagyok és főurak, igy tehát az érdekeltek beegyezésével és hozzájárulásával országgyülésileg tette ;
hogy azonban Kálmán király ezen eljárásával sem az egyház törzsvagyonát, sem a főpapság jogos szerzeményét érinteni távolról sem szándékozott, az kitűnik a már idézett 1-ső
törvénykönyve 1-ső, 17,18 és 19-dik czikkeiből, melyekben
határozottan kimondatik, hogy a Szent István király által a
zárdáknak és egyházaknak adott törzsjavak megtámadhat lanok ; hogy a szőlők, tanyák és a földek azok birtokában,
kiknek a királyok adták, továbbra is megmaradjanak; hogy
az egyházaknak adományozott erdők tőlük el ne vétessenek; és hogy a régi jobbágyoktól elszedett földek, mennyiben azok az egyházak vagy kolostorok birtokában volnának, csak az esetre adassanak vissza, ha az érintett osztály
más állományokkal ellátva nem volna.
Egyébként, midőn II-dik Endre király némely főrendüek tanácsára, a mint önmaga az 1218-dik évben kibocsátott okmányában, melyben János esztergomi érseknek a tőle
jogtalanul elvett Tardos helységet visszaadja, elismeri, az
állam ősidőktől fenállott intézményeit megváltoztatva, a
várakat, megyéket, várföldeket és az ország egyéb dus jövedelmeit örök adománykép a főurak és a katonák közt
szétosztotta, ezen ténykedése nyomán nemcsak a honvédé-
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lem rendjét, hanem a kincsleti jövedelmek mérlegét is anynyira megzavarta, miként János esztergomi érsek erélyes
fellépése, és III-dikHonór pápa ildomos intései folytán előbb
ö maga, később pedig fia, IV-dik Béla, az országos pénzügy
és véderő helyreállítása tekintetéből, az elajándékozott államjavaknak a főurak és a nemességtöli visszavételét megkezdették ; és ekkor történt, hogy a Szent János, Szent Lázár
és több lovagrendektől, a cziszterektől s más kolostoroktól,
ugy egyházaktól is oly javak, melyeket a vár- és egyéb
államföldekből nékiek ugyancsak II-dik Endre adományozott, részint a királyok, részint az e czélra felállított törvényszékek által, miután előbb III-dik Honór pápa a fejedelmet a helytelen adományokhoz kötött esküjétől felmentette, visszaszedettek ; de sem II-dik Endre, sem IV-ik Béla
az érsekségek, püspökségek, káptalanok és monostorok törzsbirtokához soha nem nyúltak.
Nagy Lajos korából a történelem 1343-ról szinte feljegyezte, hogy az erdélyi püspök és a nemesség közt egyenetlenségek ütvén ki, az egyháznagy több udvartelket elfoglalt ; minélfogva a király az ügy megvizsgálását és elintézését az erdélyi vajdára bizta és kimondotta: „ne a modo in
dicta terra Transsilvanica dominus episcopus aliquo colore
possessiones nobilium occupare possit". (Histor. Crit. Steph.
Katona IX. 342. lap.)
Különben mindezen adatok csak azt tanusitják, hogy
a király és az ország az egyházi javak után, akár adomány,
akár pedig hagyomány czimén kerültek légyen azok a főpapi javadalmasok és kolostorok tulajdonába, kezüket semmiféle körülmények közt ki nem terjesztették ; s a visszafoglalások mindenha csakis a szorosan vett államjavakra,
vagy az idegen birtokokra vonatkoztak, mely körülmény
ismét kétségen felül emeli azon tant, hogy az egyházi javadalmak és az állam ingatlan földterületei egy természetűek
soha sem voltak.
Egyébként azon tétel sem tartható fel, mintha Zsigmond, 1-ső Mátyás és l-ső Ferdinánd némely eltörölt szerzetesrendek javait egyes nem« családoknak ajándékozták
volna ; mennyiben az országos albizottság idézte Zsigmond
király 6-dik törvénykönyve 21-dik, l-ső Mátyás 6-dik törvénykönyve 37-dik, ugy l-ső Ferdinánd 1548-iki 8-dik s
1550-iki 17-dik tör vény czikkei épen ellenkezőleg a világi
főurakat és a nemeseket eltiltják, nehogy az egyházi j a v a kat elfoglalják; ha pedig már azokat elfoglalták, őket azok
visszaadására kötelezik. Igaz ugyan, hogy az 1548-iki 8-ik
és az 1550-iki 17-dik törvényczikkek végszakaikban világiakra átirt egynémely papi birtokokról is tesznek említést,
melyeket a török uralom alatt az egyházi férfiak részint
önfentartásuk, részint a honvédelem tekintetéből egyes családoknak bizonyos pénzösszegekért ideiglenesen engedtek
á t ; de a melyekre nézve a most hivatkozott két törvényczikkben maguk az ország rendei kérik a felséget, hogy a
kérdéses javaknak az egyház kezérei visszabocsátása érdekében az illetőknél közbejárjon és intézkedjék; az 1548-iki
12-dik törvényczikk pedig a felállitott tétel bizonyitásáx-a
annál kevésbé alkalmazható, mivel az épen az elhagyott
papi birtokokat ismét egyházi és katholikus iskolai czélokra
fordittatni rendeli.
A tisztelt országos albizottság az egyházi birtok állami

jellegét még abból is következteti, hogy az érsekek, püspökök és a többi főpapok a kincstárba várerőditési s egyéb
czimeken évenként bizonyos mennyiséget fizetni, az udvartartásukat meghaladó jövedelmeiket pedig más egyházi czélokra forditani tartoznak.
Ezekre nézve a közalapítványi királyi ügyigazgató
megjegyzi, hogy az országban a honfoglalástól a legújabb
időkig nem léteztek körülmények, melyek közt valamely
osztály, bármily magasan állott légyen is az, a közterhektől egészen ment lett volna; igy a honvédelem, a 18-dik
század elejéig nagyrészben ugy a egyházi, mint a világi főurak kötelessége volt, nem is emlitve, hogy az Árpádházi uralkodók alatt a nemesi rendre az által, hogy a királyok az
országban évenként tett körutaik alkalmával, nagy kíséreteikkel, minden kárpótlás nélkül udvartelkeiken szállottak
meg, oly nyomasztó és elviselhetlen teher háromlott, miként
II-dik Endre 1222-dik évi aranypecsétes levele 3-ik és 15-ik
czikkeiben határozottan kimondatott, hogy a nemesek házaikba és helységeikbe a király, ha csak meg nem hivatik :
lovászai, peczérei és solymárai pedig semmi szin alatt magukat be ne szállásolják ; sőt ugyanazon aranypecsétes levél
22-dik czikke még az iránt is tiltakozik, nehogy a király
sertései a nemesek erdei ken és rétjeiken akaratuk ellen
legeltethessenek.
Továbbá az áldornagyok, a főpapok, a zászlósok és a
nemesek, a vegyes és az osztrákházi uralkodók alatt, l-ső
Mátyás 1478-iki l-ső, Il-ik Lajos 1525-iki 38-ik, l-ső F e r dinánd 1528-iki 7-dik, 1536-iki 20-ik és 29-ik, az 1543-iki
9-ik és 10-ik, az 1545-iki 40-ik, ugy az 1550-iki 20-ik törvényczikkeik szerint, országgvülésileg intézett önkénytes
ajánlatok czimo alatt, a török háborúk költségei fedezésére
nevezetes mennyiségű fizetésekkel rovattak meg ; hogy pedig az ily kivetések a kiváltságos osztályra érzékenyen hatottak, arról tanúskodik a már fentidézett l - s ő Mátyás király 1478-dik évi l-ső törvényczikke, melyben az ország a
fejedelem irányában ekként nyilatkozik: „Ámbár nagyidő
óta eléggé terhelve vagyunk, mindazáltal tekintve a felmerült szükségletet és a Felséged megbízottjai által előnkbe
adott kérelmet; valamint bízva irántunki fejedelmi kegyelmében és jóakaratában, melyeknél fogva reményijük, hogy
jövőre bennünket összes régi jogainkban és szokásainkban
fentart, ez évben Felségednek minden jobbágyi kapuink
után, beszámítva a bányajáradékot is, egy frttal adózunk".
Hogy azonban, a midőn az egyházi és a világi főurak
katonáskodni, s igy az országot védeni megszűntek, az áldornagyok és a főpapok a többi kiváltságos osztály megkimélésével, a várerőditési adózással rovattak meg, annak két
sarkalatos oka volt: egyik, a mint már fentebb jeleztetett,
az, hogy a király Verbőczy István hármas törvénykönyve
l-ső rész 13-ik czim 4-dik §-a szerint a világi főurak és a
nemesek magszakadása esetében utánuk örökösödött, s a
koronára h nromlott javakat vagy megtarthatta, vagy újból
eladományi.zhatta, mely utóbbi ténykedés folytán, tekintve,
mikép az osztrákház alatt az adományos javakért, az adományozottaknak legtöbb esetben nevezetes pénzösszegeket
kellett fizetniök (donatio mixta), a kincstárba nagy menynyiségü pénzérték folyt be; ellenben a fejedelem Verbőczy
hármas törvénykönyve l-ső rész 10-ik czim 3-dik §-a nyo-
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mán, a megürült egyházi javadalmakat, melyek különben
is a koronára végleg át nem szállottak, s a kincslet gondozása alatt csak ideiglenesen léteztek, alkalmas férfiakkal
betölteni, vagy amennyiben egyes főpapi javak elpusztultak,
azokat ismét az egyháznak adományozni tartozott : az e
téreui másik megrovatási sarkalatos ok pedig az volt, mikép
az áldornagyoknak és főpapoknak sem családjaik, sem leszármazottaik nem lévén, a világi kiváltságos osztálynál
kedvezőbb anyagi körülményekben lenni, s igy az állam
irányábani terheket könnyebben viselni vélelmeztettek ; sőt
ezen, a mult korból átvett nézetek jelenleg is irányadók,
mennyiben a püspökök és a főpapok egyházi ingatlan birtokaik után, a rendes adón felül, a kincstárba évtizedenként
még bizonyos mennyiségű egyenértéket is fizetnek.
De valamint azért, hogy a nemesi osztály minden fentállott szabadalmai mellett, az országban gyakran súlyos
állami terheket viselni kénytelenittetett, azt állitani, hogy a
birtokában létező javak a korona tulajdona volnának, nem
lehet; ugy abból, miként az érsekek, püspökök és egyéb
avadalmasok az egyházi főtulajdon után a kincstárba várerőditési czimen évenként bizonyos összegeket fizettek, az^
hogy a papi javak felett az állam korlátlanul rendelkezhet,
legkevésbé sem következtethető.
Egyébként, hogy a főpapság az érsekségekből és püspökségekből a katholikus népészek üénztárába, vagyis a
vallásalapba, a lelkészek feutartására bizonyos illetékeket
fizetett, azt a papi javak természete hozza magával, menynyiben a püspökök egyházmegyéik szegényebb sorsú lelkészeik felsegélésére és gondozására állásuknál fogva hivatvák. A mi pedig azon tételt illeti, mintha a főpapok az udvartartásukra megkívántató ellátáson kivül többi jövedelmeiket szakadatlanul egyházi czélokra fordítani tartoztak
volna, ez oly terv volt, mely, a midőn a főpap a püspöki
széken ült, soha teljesedésbe nem vétetett, sőt, mikor a püspöki szék megürült, azt önmegröviditésére teljes szigorral a
kincslet sem foganatosította.
(Folyt, k.)

Néhány óra a Grande-Chartreuse-ben.
(Vége.)

Kiérvén a kapun megállapodtam, hogy megnézzem a
bejárást, mely számunkra előtte való este megnyílt. A kapu
fölött a bold. Szűz szobra áll, alatta jobbról sz. Hugó, balról sz. Bruno szobra egy kis fülkében. Megkérém az apát
urat, lenne szives vezetőnket arra bírni, hogy életéből valamit közöljön. Óvatosan s mintegy észrevétlenül szóba jött,
hogy a szerzetesek között néha magas rangú egyének is vannak, s hogy a többi között egy orosz tábornok is itt volna.
Én vagyok az, feleli nyugodtan vezetőnk. Bámulásunk tetőpontra hágott, s mi megkértük, hogy mondaná el, hogy mi
vezeti őt e rideg falak közé. Mi magyarok vagyunk, mondtuk, s szeretnők tudni, hogy váljon mit éreznek az oroszoka
magyarok iránt. „Uraim, mondá a szerény szerzetes, én mint
a Magyarországban a szerencsétlen forradalom alatt parancsnokoló Paskievich adjutánsa, annyit mondhatok, hogy
az oroszok legnagyobb része sympathizált a magyarokkal, de
az orosz az engedelmességhez szoktatva, harczolt czárja parancsára a magyarok ellen. En jelen voltam a világosi fegyverletételnél, s mondhatom, hogy a capituláló magyar t á -

bornokok az orosz törzstisztek s tábornokok részéről annyi
tiszteletben részesültek, mintha nem ők volnának a legyőzöttek, hanem a győzök, ügye, fordult felénk, midőn szótalanul hallgattuk, ez szomorú visszaemlékezés rátok nézve, de az
Isten megeléglette a magyar nemzet szenvedéseit, s ti szabad
nemzet vagytok, kibékülve fejedelmetekkel ! En visszatértem hazámba s tábort vezettem Kaukazusban, az orosz czárnak kedvencze, adjutánsa lettem". Szeme, melyet többnyire
lesütve tartott ez elbeszélés alatt, tüzesen fénylett, mintha a
mult idők vitéz tábornoka lenne, s nem az egyszerű szerzetes ! S mióta van ön a zárdában? kérdezők őt. En protestáns
ember voltam s 1858-ban tértem vissza a kath. egyházba,
most 7 évig vagyok a szerzetben s l 1 / 3 év óta pap. Öreg
koromban tanultam meg a theologiát s nem is vagyok v a lami nagy theologus ! Hogy a szerzetbe léphessek, a czár
engedélyére volt szükségem, s a czár, bár sokszor igen nagy
nehézségek gördittetnek mások útjába, engem kegyesen elbocsátott, s most itt vagyok, itt fogok meghalni.
Mily erősen működbetett az Isten kegyelme ez ember
szivében, hogy ő elhagyhatott rangot, állást, hirt, dicsőséget, gazdagságot s kényelmet, s a vadon hegyek között épült
zárda cellájában megnyugvást s boldogságot talált. Mert
boldog volt ő, hisz ő maga mondotta, s ki merné szavait kétségbevonni ?
Meghatva ez elbeszélés által folytattuk tovább utunkat, kérve öt, lenne szives minket cellájába vezetni. A Grande-Chartreuse zárdája igen gazdag, mert ők készitik a világhírű Grande-Chartreusi-i liqueurt, mely az egész világon
szétküldetik. Több mint 500,000 frank évi tiszta jövedelmük
van. A gyár, hol ezt készitik, mintegy 3 / 4 órányira van a
zárdától, s két szerzetes fráter, kik a készítés módja titkával meg vannak bizva, felügyelete alatt áll. De kell is, hogy
nagy jövedelmük legyen, mert az odajövő papok két napig
egészen ingyen kapnak mindent, a világiak pedig oly kevés
összegért, hogy többnyire még egyszer annyit szoktak
fizetni, mint a mennyit kérnek. Fordul is hozzájuk boldog,
boldogtalan, ujabban is 100,000 frankot adtak egy építendő
templomra. Útközben megszólalt a déli harangszó, az Angelus ideje volt, s a jámbor szerzetes példáját követve, letérdelénk az útra, hogy üdvözöljük, drága hazánktól távol,
Magyarország védasszonyát.
Visszatérve a zárdába, bucsulátogatást tettünk a generálisnál. Midőn már elmenendők voltunk, az apát ur a generálishoz fordulva igy szól: „Reverendissime Pater, mielőtt
eltávoznánk, egy nagy kérésünk volna !" Láttuk, hogy a főnök arczán egy elvonuló felhő támad, mert szentül hitte,
hogy mi, kik már eddig is oly hoszu utat tettünk s még
nagyobbat voltunk teendők, talán egy kis útiköltséget fogunk
kérni. De a szegény generális aggodalma alaptalan volt !
Igen, útravalót kértünk, de nem pénzt, hanem ami ránk
nézve a pénznél becsesebb volt, áldását! Mi térdre borultunk
a szent férfiú előtt, s ő megáldott, mi megcsókoltuk kezeit s
ő szívéhez szorított! Felejthotlen lesz előttünk a búcsúzás
megható jelenete. „Vigyétek el szivemet magatokkal s ajáljatok engem s a szerzetet a lourdesi sz. Szűznek, ezt zokogta
s könyek csillogtak szemeiben". „Adjon emléket Rssime Pater", mondók, s az ősz férfiú sz. Brúnó képét nyujtá mindkettőnknek, felírván nevünket, mi ugyan sehogy se sikerült és
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néhány búcsúszót aláírásával. Tulboldogan távozánk s az
előszobában ismét szíves vezetőnkhöz csatlakoztunk, ki elvezete a szerzetesek temetőjébe. Védszárnyaink alatt néhány világi ur is csatlakozott hozzánk, s mi a temetőbe értünk, mely a zárdában van. A temető nem nagy s virágot
hiába keres ott az ember, egyetlenegy fa az, melyre a belépő akarva, nem akarva tekinteni kénytelen, e fa a temető
közepén áll, e fa az, mely ágait az egész világra terjeszti ki,
e fa az, mely egykor sirhantunkon is diszleni fog, s e fa a
Kálvárián volt s az egész világra lőn átplántálva, az Udvözitő sz. keresztje az. Magas kőkereszt az, mely az idők
viharaival küzdve itt-ott szenvedett az időjárás által, de
mely keresztfa épen régisége által oly mély benyomást tesz
az érző szivre ! Hányan térdeltek e kereszt előtt, kik most e
csekély temetőben nyugszanak, hányan azok közül, kik e
kereszt árnyában pihennek, hallhaták szivükben a felfeszitett eme szavait : „ Jugum meum suave est, et onus meum leve,
az én igám édes s terhem könnyű !"
• E kereszt által a temető két részre van osztva, a baloldalon a generálisok sirjai vannak, s annak vegén a kápolna, hol naponta a szerzet elhunyt tagjaiért gyászmise tartatik. A bejárástól jobbra a szerzetesek sirjai vannak, egyszerű sirok, melyek a generálisok sírjaitól azáltal különböznek, hogy a generálisok sirján egyszerű kőkereszt áll. Az
elhunytak papi ruháikban tétetnek a nyugalom helyére. Egy
egyszerű deszkára tétetik a halott, a melyre néhány szeg
által ruhái megerősíttetnek, s ugy bocsáttatnak a sirba. Mi
letérdelénk a kereszt előtt s az elhunytak lelkéért rövid
imát rebegtünk. Vezetőnk egy kiváncsi embernek, ki azt
kérdé, váljon ebben a habitusban fogják-e őt eltemetni,
elmésen igy válaszolt : „Ha az Isten éltet hoszabb ideig, remélem, hogy másban !"
Egész 3 óráig délután maradtunk a kedves zárdában,
s akkor végbucsut véve kedves kalauzunktól távoztunk,
hogy elmenjünk egy, a negyvenes években támadt hires
búcsújáró helyre, La Salette-be, melyet talán a könyvek
után sokan ismernek, de melyen, azt hiszem, magyar zarándok igen kevés volt. Becses engedelméből e helyet is le fogom irni. Addig Isten velünk !

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, decz. 21. A v á l l a l k o z ó s z e l l e m e k . Nem
üres phrasis az, mikor kath. irók azt mondják, kikhez ittott feledékenységből liberális irók is csatlakoznak, hogy
társadalmunk alá van aknázva, a tények ezen állitásnak
nagyon is megfelelnek, mert azon morális elvekben való hit,
melyeken egyedül képes a társadalom szilárdan megállani,
melyeken állva egyedül képes bárhonnan jövő és bármily
nagy viharokkal szerencsésen megküzdeni, az emberekben
nagyon meg van ingatva, a természetfeletti létrend tagadása
ma már mindennapi és ki még ebben hisz, a ki elég bátor ezt
még társaságban védeni, az már nem is czáfolattal, hanem
csak egyszerű szánakozó mosolylyal találkozik, mely azt
akarja jelenteni : szegény ember, mit keressz te a felvilágosodott 19-ik században ? A szabadkőművesség szellemének
sikerült t. i. a társadalom minden rétegébe behatni, a legfelsőbbekbe ugy, mint a legalsóbbakba. Fejedelmek, államférfiak, felsőbb rangú katonakörök, tudósok, művészek, hi-

vatalnokok, kereskedők, iparosok, munkások, szóval a társadalom minden osztálya szolgáltat, és pedig nem kis contingest azon szellem fentartására, terjesztésére és erősítésére, mely hivatva van félretolni az útból azon elveket, melyeknek létezése az általános conflagratiót mind ez ideig
megakadályozta.
Mondják, hogy e földalatti munkában részt vesznek
papok is és pedig kath. papok. Lehetséges, hiszen a 12 apostol közt is találkozott egy Júdás; de hogy ily papok száma
nagyon is csekély lehet, hogy épen a papok azok, kik a társadalmat fentartó elvekhez mindez ideig rendületlenül ragaszkodtak, hogy csak ők azok, legnagyobb részt, kiknek a
szabadkőművességhez hozzászegődése kívántatnék, hogy
összes társadalmi rendünk halomra dőljön, az a szabadkőművesség vállalkozó szellemének, legújabb és hazánkban is
jelentkező működéséből fényesen kitűnik.
A laicus elemnek, mint már fentebb emiitők, minden
rétege megvan nyerve a pokoli tervnek, most a papokon van
a sor, a könnyebb mű, a laicusok megrontása már legnagyobb részt be van fejezve, most következik a mü nehezebb,
mondjuk ki : lehetetlen része. De hát, mit mindent nem kisért meg a pokol, hogy czélját elérje, circuit quaerens quem
devoret. Igenis, mint értésünkre esett, a szabadkőművesek
hazánkban a papságot veszik körül, hogy szellemünket, az
egyház elveihez való ragaszkodásunkat megrontsák, megingassák. Nem szóval, nem társalgás által akarják e czélt
elérni, talán félnek, hogy könnyebben napfényre jővén, kik
légyenek ők, minők terveik, könnyen el is utasíttathatnak.
A gonoszság, más, kényelmesebb utat talált fel, Külföldről
behozott röpiratokat nyomtat, azokat ingyen küldi el a
papságnak, a szenteskedés álczáját ölti ördögi arczára, tiszteletet tanusit a sz. írás iránt, hogy igy a gonosz szellemet
annál jobban elfödje, illetőleg, hogy igy a gyanút elhárítsa
magáról, mintha a röpiratban elszórt elvek azon földalatti
műhelyből kerültek volna ki, mely általában a szabadkőművesség nevezete alatt ismeretes.
Megvalljuk, hogy a pokol terveinek valósitására nem
roszul kigondolt módozat, nem azért, mintha mi sikert Ígérnénk a tervnek, papjaink annyiszor bebizonyított hithűsége
mellett ; hanem mivel a kath. papság megnyerése által a
szabadkőművesség czéljai biztosítva lennének. Ha a kath.
papság megrontatnék ; ha szivéből és eszéből sikerülne azon
örök elveket száműzni, melyeknek képviselője : ezáltal épen
ezen végkorlát lenne lerontva, mely ellen a szabadkőművesség léte első perczétől kezdve küzd, mely akadályozta, hogy
czélját mindez ideig nem volt képes elérni. Mig a kath. papság egyházának elvei melleit küzd ; pedig, hogy ne küzdene !
addig a laicus elemnek elpártolása, okozhat ugyan zavarokat, itt-ott felmerülő részleges felforgatásokat ; de az erkölcsi
alap mindig fog birni fenntartóval, hirdetővel, mely ellen a
szabadkőművesség vad kitörései és dühöngései hasztalanok
maradnak; felforgatni ez alap mellett a társadalmat egészen,
képtelen leend a páholy, és mivel ezt érzi, azért fordul hálójával most a papság felé, hogy ezt is épen ugy megnyerje
tervének, mint megnyerte a laicus elemet.
Nagy merészség, hogy azt mondjuk nagy szemtelenség is kellett hozzá, hogy a szabadkőművesség ily vállalatba
bocsátkozzék. Mit tételez fel e lépés a papságnál mást, mint
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hogy nem meggyőződés, hanem érdek tartja őt kapcsolatban
az egyházzal, mely érdek ellenében, ha más érdek és pedig
hatalmasabb Állíttatik fel, hogy akkor kész lesz a papság
egyházát épen ugy elárulni, mint szabadkőműves államférfiak, hadvezérek elárulják saját fejedelmüket és az államot, melynek szolgálatában állanak ; nem tételez fel mást,
minthogy a kath. papságot épen oly piszkos önérdek, a napról napra változó vélemények vezérlik tetteiben, mint vezérlik a szabadkömüveséget, szóval a szabadkőművesség ez
ujabb kísérlete a papság megnyerhetése érdekében, a papságot épen oly jellemtelennek, az emberiség erkölcsi jólétével
szemben oly könnyelműnek, oly gonosz akaratúnak tételezi
fel, mint minő önmaga és ami a szemtelenségnek tetőpontját képezi : teszi ezt a szabadkőművesség azon meggyalázó feltevésből kiindulva, hogy sötét terveit a papság nem
fogja belátni.
Nem is kell mondanunk, hogy a szabadkőművesség
tapasztalni fogja, miszerint az ő jellemtelensége mellett, van
még jellem és pedig a kath. 'papságban, hogy a gyalázat,
melylyel megbélyegezni akarja a kath. papságot hazánkban
is, csak az ő homlokára fog süttetni ; mert hazánk papsága
sokkal sobban iskolázva az egyház és elveinek szeretetében,
hogy sem egy is beakadna azon hálóba, mely legújabban
kivetetett. Mindamellett — és erre figyelmeztetjük kedves
paptársainkat, nem lesz felesleges, ha testvéreink, mind
olyan mozzanatról, mely akár az általunk nevezett módon,
akár másféleképen intéztetik a papság hithüségének megingatására, ha mondjuk, e mozzanatokról akár egyszerű levélben, akár tudósítás alakjában a kath. lapok szerkesztőségeit figyelmeztetni fogják, kik lelkismeretes kötelességüknek tartandják, hogy az álczát lerántsák a vállalkozó
szellemek arczárói és igy megóvják a papságot előlegesen is
a veszélytől. A titokban működő szabadkőművesség czéljainak megsemmisítésére, mi sem veszélyesebb, mint ha tervei
a nyilvánosság előtt lelepleztetnek, tegyük közösen és akkor
remélhetjük, hogy legalább ily szemtelen vállalkozástól el
megy a kedve.
S
Székesfehérvár.
Püspöki
székfoglalás(Folyt.) Mielőtt kegyeletes ünnepélyünknek leírását folytatnám, legyen szabad azon remek latin beszédet közölnöm,
melylyel ftdő káptalanunknak püspök-nagyprépostja, Pauer
János ö mlga uj főpásztorunkat üdvözlé, mely beszéd következőleg hangzik:
Illustrissime ac Reverendissime Domine Episcope ! Domine Praesul ac Pater Gratiosissime ! Solemni hac Illustritatis Vestrae installations die, qua eadem Cathedralem suam
primo ingreditur Ecclesiam, primo conscendit piae memoriae praedecessorum suorum Cathedram, mihi, Praeposito, ac
hucdum Vicario capitulari obtigit honor et gratia, Illustritatem Vestram nomine Venerabilis Capituli, ac universi
cleri almae Dioecesis Illustritatis Vestrae salutandi, filialis
amoris, in fidei unitate adhaesionis, ac homagii sensa declarandi, interpretanda
In loco hoc sancto, ubi immaculatum quotidie Deo offertur sacrificium; ad pedes altaris Altissimi, ubi omni die
confessio fit ad salutem, eo devotius sensa nostra depromimus votaque praestamus, quo sublimiori in Ecclesia loco
stamus.

Cum psalte igitur regio dicimus : „Laetati sumus in
his, quae dicta sunt nobis". Dum enim regiae et apostolicae
Maiestatis venerandum diploma; Sanctissimi item Patris,
Summi Pontificis litarae apostolicae, in persona Illustritatis
Vestrae, Cathedralis huius Ecclesiae Antistitem, ac almae
Dioecesis Alba-Regalensis Praesulem nominant, monstrant,
ac venerandum proponunt, una nobis gaudium annunciant.
Per piae enim memoriae Vincentii quondam Episcopi
mortem consternati, ac Praesule orbati, nunc in Illustritate
Vestra erigimur, vivificamur ac laetificamur.
Sicut enim universus clerus, omnisque coetus populi
fidelis iusto moerore afficitur, dum Praesule orbatur : ita vicissim sensu gaudii extollitur, dum novo Praesule ornatur.
Merito igitur laetati sumus in his, quae dicta sunt nobis.
Jam enim in ingressu ad sacram hanc aedem, dum adhuc stantes erant pedes nostri in atriis domus Domini, intonuit auribus nostris exultantis Ecclesiae hymnus ille, my—
stico sensu plenus : „Ecce Sacerdos magnus" ; annuncians
adventum et ingressum Praesulis, uncti Domini, Apostoli,
Sponsi ac Angeli Ecclesiae, cuius pedes speciosi ad evangelizandum pacem, ad evangelizandum bona.
Gaude igitur et laetare ; exue vestimenta viduitatis, et
induere vestimentis laetitiae tuae, tu filia Sion, alma Ecclesia Alba-Regalensis !
Jam s o l e m n i t a s haec, q u a Illustritas Vestra r e g i m e n
Dioecesis, a d i v i n a P r o v i d e n t i a sibi c o n c r e d i t a e , h o d i e a d i t ,
est o m n i u m nostrum.

Tua, Illustrissime Praesul ! quia Dioecesim regendam
suscipis, cuius clerus non tantum sentit suam sublimem vocationem ; sed eandem cum auxilio divinae gratiae etiam
exequatur. Tua Illme Dne ! quia in Dioecesi aoquisivisti fideles, qui non tantum avorum suorum bonum haereditarunt
nomen, sed et religionem, et cum religione pietatem. — Sed
solemnitas haec nostrum quoque omnium est, quia honor
Patris redundat in filios.
Dum igitur Te Patrem veneramur salutantes, una Tibi
et nobis gratulamur. Tibi, quia hodie conscendis Cathedram,
Praedecessorum apostolica virtute ac meritis ornatam, decoratam ; Tibi, quia lumen tuum ad altaris summitatem est collocatum, ut luceat omnibus, qui in domo sunt. Nobis autem
gratulamur eo: quia in lumine tuo ambulabimus, sub umbra
alarum tuarum recondemur.
Quia vero, dicente sancto Gregorio magno (Horn. 26.
super. Evang.) „Locum Episcopi tenere grandis est honor;
sed grave est pondus istius honoris ;" iam in limine regiminis, — ac viae tuae, confugimus ad Eum, qui facit aspera in
viam planam ; ardua et onerosa ad portandum pro nomine
Eius, amoena, levia. Confugimus ad suffragia Sanctorum, et
ad summum ovium suarum Pastorem, iteratis his Ecclesiae
precibus : Deus omnium fidelium Pastor et Rector, Famulum
tuum Ferdinandum Episcopum, quem Ecclesiae tuae AlbaRegalensi praeesse voluisti, propitius respice; da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest proficere, ut ad vitam,
una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
(Vége köv.)

IRODALOM.
Nyilatkozat.
Minthogy „ A keresztény vallás isteni
eredete és szükséges volta korunk tévelyeivél szemben" czimü
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pályanyertes müvem első kiadásából megjelenése után minden példány teljesen elfogyott, s igy a dij beküldése mellett
nyilvánulandó igényeknek meg nem felelhetek jelenleg : azon
alázatos kérelemmel fordulok a t. cz. közönséghez, hogy a
kik szerény müvemet birni kívánják, méltóztassanak csupán megrendelési szándékukat velőm kegyesen tudatni addig
is, mig a második kiadást elrendelni szerencsém leend.
Budapesten, decz. 20-án 1875.
Bita Dezső,
egyetemi tanár.

VECYESEK.
+ Térhiány miatt kénytolenittettünk a közalapítványi kir. ügyigazgatónak nagyérdekü , Véleményét' a kath.
vallásalap jogi természetének kérdésében első helyen adni.
Teszszük pedig ezt t. előfizetőinkre való tekintetből, nehogy
e nagy fontosságú okmányt megszakítani s egyik részét a
jövő évbe átvinni kelljen.
— Mélt. és ft. Császka György szepesi püspök ur, mint a
,M. A.' hallja, 1876-ban egyházmegyei százados jubileumot
óhajt rendezni és ünnepelni. A szepesi püspökséget ugyanis
a dicsőemlékü Mária Terézia 1776-ban alapította, első püspökül Salbeck Károly, felszentelt püspököt és váczi nagyprépostot nevezvén ki. Császka Gy. ő mlga egyházmegyéje
ezen százados jubilaeumát valószínűleg a Szepességen oly
kellemes augusztus hónapban fogja ünnepelni és ünnnepeltetni. Ó szentségétől ez alkalomra nyolcznapi teljes bucsu
engedélyezését fogja kérni ő mlga, maga részéről pedig megírja s kiadja a szepesi egyházmegye történetét, alapittatásától
napjainkig. A tudós püspök ur latinul irja meg e müvet,
mely ekkép a külföld által is olvasható leend. Az ékes latinságu s díszesen kiállítandó munka sokáig fogja hirdetni a
szepesi egyházmegye első századát, mely alatt kilencz püspököt látott Szepes a főpásztori széken.
— A rottenburgi püspök, dr. Hefele, főpásztori körlevelet bocsátott híveihez, melyben, tekintettel arra, hogy a
birodalmi közös törvénynél fogva 1876-i január 1-étöl kezdve
a polgári házasság Würtemberg királyságában is hatályba
lép, híveit arra inti, hogy a törvényrendelte formalitásokat
pontosan teljesítsék; másrészt pedig azt is tanácsolja nekik,
hogy, mielőtt a polgári hivatalnoknál jelentenék magokat,
szándékukról lelkészöket értesítsék avégből, hogy az egyházilag szükséges előzetes intézkedések megtörténhessenek.

Végre pedig azt hagyja meg hiveinek, hogy az egyházi esketésre, a mennyire csak lehetséges, mindig még ugyanazon
a napon jelentkezzenek, melyen a polgári törvény rendeletének, az illető hivatalnok előtt eleget tpttek.
— A párisi katholikus egyetemnek jogi karában már
is több mint száz hallgató van. A bölcsészeti kár január havában nyittatik meg, a természettudományi a jövő iskolai
év folytában. Hasonlók a körülmények a többi katholikus
egyetemnél is.
— A ,jezsuita-morál' liberális kedvelőinek nagy örömére jelenthetjük, hogy Düsseldorfban szélesmérvü bünfenyitö per van indulóban, rendszeres s sok éven át űzött gyermekülés miatt. Eddig összesen vagy 50 személy van befogva s még többeknek befogatása biztos kilátásba helyezve. Az eset olyan, hogy az esküdtszék zárt ajtók mellett fogja tárgyalni, és — itt figyelmet kérünk : a befogottak közt csakis a városnak legelőkelőbb protestáns családjai
vannak képviselve . . . .
— Patruban József Ferenez ur a bécsi sz. Szeverinegyletnek elnöke (Istvántér 2. sz. III. em.) a következő sorok felvételére kér fel bennünket :
A keresztény építészettel karöltve járó szobrászat arra
van hivatva, hogy a legmagasabb eszmék fenségét és elragadó szépségét szemlélhetővé tegye. E hivatást azonban csak
oly férfiak müvei töltik be, kik áthatva az érzékfölöttiek
igazságától, megvetik az anyagnak pusztán alaki idomitását, s feltétlenül hódolnak az örökkévaló szellemének, melynek képviselője s megdicsöitője a művészet.
Megfontolva a valódi művészet hivatását, s rendkívüli
hatását a hivők vallásos érzületére, a sz. Szeverín-egyletben
kath. festők és szobrászok oly köre szövetkezett, mely minden méltányos követelésnek tekintetbevételével, ker. remekmüvek előállítását tűzte ki czélul.
Alulirt elnök bátorkodik tehát mindazokat, kiknek e
tekintetben óhajuk volna — különösen az egyház főtisztelendő elöljáróit, s azokat, kiknek a házi istenitisztelet t á r gyait illetőleg van kívánságuk — felhivni, hogy képek,
szobrok s más diszitmények megrendelésével hozzáfordulni
méltóztassanak, ki mindenkor a legnagyobb készséggel fog
a tett megrendelésekben eljárni.

ELŐFIZETÉSI

Kegyeletes adakozások.
Deákiból a Sz.-László-Társulatnak
. . . .
Ugyanonnan a svajczi üldözött papok számára .

5 ft.
5 ft.

FELHÍVÁS.

Szerkesztőségünk harmadik évének végén, talán elengedi nekünk t. olvasó közönségünk, hogy sűrű Ígéretektől
csillogó előfizetési felhívással lépjünk eléje, minővel még akkor sem alkalmatlankodtunk, midőn először, mint ismeretlenek
vállalkoztunk e lap vezetésére. Mint akkor, ugy most is magának a lapnak múltjára hivatkozhatva, melynek egy csekély
része már a mienk is, teljes tisztelettel arra hívhatjuk fel olvasó közönségünket, hogy ezen irányt, e modort, melyen jövőre
sem szándékozunk változtatni, ha csak, a mennyire tehetségünkben áll, a jobbra nem, ezentúl is pártolni méltóztassék.
Legnagyobb küzdelmünk lapunk szük tere ellen vagyon ; mert ha annak természete s iránya szerencsénkre fel
is ment attól, hogy hasábjait az .opinionum commenta' naponkint váltakozó szeszélyeivel kénytelenittessünk betölteni,
mindamellett a felölelendő anyag épen napjainkban oly roppant terjedelmes, hogy a felosztás gyakran még magánál a
feldolgozásnál is nagyobb gondot és munkát igényel. Rendes időkben, midőn jobbadán a hittani értekezések járt ösvényein
lépdelhetnénk, könnyebb lenne a munka, mint most, midőn ezt szükség cselekedni, s amazt el nem hagyni.
Miképen sikerült eddig e feladatnak eleget tennünk, a felett az Ítéletet szerényen, de bizalomteljesen t. közönségünkre bízzuk, midőn egyúttal arra is kérjük fel, hogy nagybecsű pártfogásával lapunkat jövőre is megtisztelni
méltóztassék.

Előfizetési

feltételek:

Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é.
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor
nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

Megjelenik e lap hetenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői
lakás,Budán
viziváros,főutcza221,hova
a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

RELIGIO.
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
HARMINC ZNEGYKDIK

Pesten, deczember 25.

51.

Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni,nyitott levélben bérmenies reclamatiók intézendők.
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A közalapítványi k i r á l y i ü g y i g a z g a t ó n a k
VELEMÉNYE,
a vallásalap jogi természete kérdésében stb.
(Folytatás.)

Nemkülönben a tisztelt országos albizottság
onnan, b o g y a megürült papi birtokok jövedelmei
bizonyos k o r s z a k o k b a n nem a vallásalap pénztárába, hanem a kincsletbe f o l y t a k be, szinte azon
következtetést vonja le, miszerint az egyházi javadalmak az állam tulaj'dona.
E r r e a közalapítványi királyi ügyigazgató
megjegyzi, h o g y m i u t á n Verbőczy I s t v á n t a n a
szerint az a d o m á n y o s birtok természete mindig a
szerzési mód eredetére és gyökerére vezetendő viszsza ; ennélfogva a megürült papi j a v a d a l m a k jövedelmei is a következetesség elvénél, s a szoros jog
szabályainál fogva szakadatlanul az illető egyházmegye szükségleteire, v a g y az azzal párhuzamot
tartó vallási czélokra f o r d í t a n d ó k ; mert a papi jav a k a t u g y a királyok, ajándékozási záradékaik
n y o m á n , valamint a m a g á n egyének, végrendeleteik kitételei szerint, az Isten dicsőségére, a vallás
terjesztésére a hit megszilárdítására, a jó erkölcsök
ápolására, ugy tulajdon lelkük üdvére a d o m á n y o z t á k és h a g y o m á n y o z t á k ; egyébként a józan itészet
is azt hozza magával, h o g y a mint a koronái és
kincsleti javak államczélokra, a t a n u l m á n y i s egyetemi j a v a k a közművelődésre, a muzeumi jövedelmek a műkincsek s a régészet ápolására, a színházi
jövedelmek pedig a polgárok nyilvános mulatság á r a szolgálnak ; u g y a megürült főpapi j a v a k jövedelmeivel csakis az egyház szükségletei fedeztessenek.
K ü l ö n b e n t ö r v é n y h o z á s u n k és honi intézmén y e i n k az e g y h á z n a k e téren is mindenha igazsá-

got szolgáltattak; m e n n y i b e n u g y az Árpád-, mint
a vegyesházi k i r á l y o k alatt nemcsak a megürült
püspöki j a v a d a l m a k u t á n i jövedelmek, hanem a
végrendelet nélkül elhalt főpapok h a g y a t é k a i is, a
főpásztorukat vesztett egyházmegyék p é n z t á r a i k b a
f o l y t a k b e ; ezt tanusitja III-dik Endre király 1298dik évi 2G-dik törvényczikke, mely igy szól: „ Ordinamus, imo ab antiquo ordinata declaramus, ut
tempore vacationis bona et possessiones ecclesiar u m non per dominum regem, vei ab eo missum,
nec per eos, qui se n o m i n a n t parochianos, occupentur, spolientur, et laedantur in parte vei in toto ; a
valamint tanusitja u g y a n a z o n 12J8-Í országgyűlés
27-dik törvényczikke, midőn ekként i n t é z k e d i k :
„Bona etiam decedentis episcopi dominus rex, vei
quaelibet alia persona occupare vei rapere non possit, sed utilitati ecclesiae, cuius idem praelatus fuisse
dignoscitur, sí intestatus decedit, applicentur". (Martinus Greorgius Kovachich Suppl. ad vestigia comitior. I. J 22. és 123-dik lap.)
T o v á b b á a vegyesházi k i r á l y i k o r s z a k b a n
Albert 1439 i 19-dik és l ő M á t y á s k i r á l y 1471-i
24-dik törvényczikkeik a k k é n t intézkednek, h o g y
az e g y h á z a k s azok áldornagyaik, a honvédelmi
köteleztetésen kivül, semmiféle adóval ne terheltessenek ; nemkülönben, a mint már fentebb jeleztetett, midőn II-dik L a j o s k i r á l y az elhalt Bakács
T a m á s bibornok p r i m á s által az esztergomvárbeli
boldogságos szűz k á p o l n á j á r a alapítványul h a g y o t t
41000 a r a n y forintot a török h á b o r ú költségei fedezésére forditotta, nem késett azt 1523-i sept. 1-én
a H o n t megyei damásdi, szobi, letkési, helembai és
tölgyesi b i r t o k o k k a l kárpótolni. A megürült püspökségek jövedelmeik hova forditása i r á n t u g y a n ezen szabály divott az osztrák ház első uralkodói
alatt is; de a h a z á n k b a n i török járat, u g y az idő52
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ként felmerült polgárháborúk, és azok súlyos következményeik a későbbi királyokat a kincslet szorult viszonyai nyomán arra kényszeritették, hogy
a megürült egyházi javadalmak jövedelmeit is, a
püspökségek betöltéséig, az ozmán hatalomnak az
ország határai közüli kiszorítására használják fel;
azonban a kincstár ezen forrásrai igényeit a török
háborúk befejezte után is folyvást érvényesiteni
igyekezett ; mignem előbb Il-dik József császár, utóbb
pedig Ö Felsége, a jelenleg uralkodó király a megürült
főpapi javak jövedelmeit jogszerű tulajdonosának,
az egyháznak vissza nem adták, és azokat a vallásalap pénztárába beszállitani nem rendelték.
Ezekből tehát világos, hogy azon körülmény,
mikép a megürült egyházi javak jövedelmei bizonyos korszak alatt a királyi kincstárba folytak be,
még a papi javaknak államjelleget nem kölcaönöz.
Az igen tisztelt országos albizottság azon általa felállított tételre nézve, miszerint a birtokok,
melyeket a királyok az egyháznak az államjavakból adományoztak, államtulajdon, 3-dik indokul azt
hozza fel, hogy a h á r m a s törvénykönyv 1-ső rész
2 dik czime azon szerkezetéből, mikép az egyházi
főjavadalmasok az ország főrendjeivel és nemeseivel ugy a kiváltságos jogokra, mint világi javaikra
nézve ugyanazon szabadalommal bírnak, nem következik az, miszerint az egyháznagyok javadalmaikat hason tulajdoni joggal birják, mint a főrendű s a nemesi osztály; továbbá indokul felhozza,
hogy az alapítványok, ha az állam érdeke u g y kívánja, nemcsak megváltozhatók, de sőt meg is szüntethetők, s igy azokat minden időkre sértetlenül
fentartani nem lehet.
Ezen előzményekből a tisztelt országos albizottság azon következményt vonja le, hogy ha elismertetik az, mikép az egyház az alapítványi javakat
hason joggal bírja, mint a nemesség magán tulajdonát, akkor ugyanazon törvényczikk alapján el
kell ismerni azt is, hogy a király, u g y magvaszakadt
világi főrendeknek és nemeseknek, valamint minden egyháznagyoknak is törvényes örökösük ; és
hogy az egyházi javak megüresedésük alkalmával
épen u g y szállanak a királyi ügyészre, mint a nemesi birtoklat magszakadás esetén.
Továbbá az országos albizottság azon véleményben van,hogy ha törvény által eltöröltethetett a
korona azon köteleztetése, mikép a magszakadás utj á n ráháromlott nemesi javakat másoknak adományozza ; sőt a korona felhatalmaztathatott arra, miszerint az ily javakat más állami czélokra fordít-

hassa; akkor jogosan eltöröltethetik a korona azon
kötelezettsége is, hogy az egyháznagyok magszakadtával rá háromlott javadalmakat más egyháznagyoknak adományozza ; mi több : a korona törvény által felhatalmaztathatik arra is, hogy az egyházi javakat más állami czélokra használja fel.
A hármas törvénykönyv 1-ső rész 10-dik czimének ezen magyarázata n y o m á n az országos albizottság indokoltnak hiszi azon százados g y a k o r latot is, mely szerint a megürült egyházi javadalmak időközi jövedelmei azok betöltéséig, állami
szükségletek fedezésére épen ugy, mint a magvaszakadt nemesek jószágaiknak jövedelmei is, ujabb
adományoztatásukig, a királyi kincstárba szállítt a t t a k ; sőt ezen tények ellenében nem véli feltarthatónak a Kollonics-féle egyezmény 6-dik pontja
azon kitételét sem, minélfogva a megürült egyházi
javadalmak időközi jövedelmei a királyi ügyész és
az egyház közt megosztandók, mennyiben a jelzett
Kollonics-féle egyezmény az 1715-iki 16-dik t. cz.
által csak az egyháznagyok végrendelkezési tehetségére nézve törvényesittetett, egyéb tartalma pedig foganatba nem ment,s igy jogérvénynyel nem bír.
Mindezekre nézve a közalapitványi királyi
ügyigazgató véleményét fentebb az országos albizottságnak a papi javak államosithatására vonatkozó 2-dik indokolási csoportozatánál már tüzetesen és bőven kifejtvén, itt csak a következő megjegyzésekre szorítkozik :
Hogy a tényleges törvények önkényes magyarázatot nem szenvednek, hanem betűszerinti tartalmukhoz képest értelmezendők: miután tehát Verbőczy István hármas törvénykönyvének 1-ső része
2-dik czime 1-ső§-ahatározottan igy szól: „Omnes
domini praelati et ecclesiarum rectores ac barones
et caeteri magnates atque nobiles et proceres regni
huius Hungáriáé, et ratione nobilitatis et bonorum
temporalium, una eademque libertatis, exemptionis
et immunitatis praerogativa gaudent" ; ezen szerkezetet máskép elemezni, mint hogy az egyházak s
általuk a főpapok, a főurak és a nemesek a birtokukban levő jószágoknak kétségtelen tulajdonosai,
nem lehet; különben azon halmozott kitételeknek, hogy a jelzett osztályok ingatlanaikat egyenlő
szabadsággal, mentelemmel, előjoggal és kivételes
állással birják, semmi értelmük sem volna; egyébként ha megengedjük azt. hogy Verbőczy fent idézett tana szerint, a világi nemesi rend javainak kétségtelen tulajdonosa, akkor ugyanazon elv szerint
meg kell engedni azt is, miként az érsekségek, pils-
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pökségek és ezek közvetítésével a főpapok a kezükön levő
javadalmakat szinte megdönthetlen tulajdoni joggal birják.
Továbbá megjegyzi a közalapítványi királyi ügyigazgató, hogy az egyházi javadalmi alapítványok, akár a királyok, akár magán egyének hozták azokat létre, jogilag
sem meg nem változtathatók, sem meg nem szüntethetők ;
mert az 1791-dik évi 23-dik t. ez. e téren következőleg rendelkezik : „Maiestas sacratissima ut supremus ecclesiarum
patrónus, ecclesias Dei in suis iuribus conservabit, et fundationes cuiuscumque nominis, ad mentem fundatorum administrari faciet". Ha pedig a papi jószágok mint alapítványok jövedelmeinek hovai és mily ezélokrai fordítása politikai szempontból vétetik itészet alá, és a tisztelt albizottság
szerint feitételeztetik, miként azok az ország biztonsága rovására kezeltetnek, jövedelmeik pedig a fentálló törvények
és honi intézmények megdöntésére használtatnak fel, ily
körülmények felmerültével ugyan megkívántatnék, hogy a
kormány a fenyegető baj megelőzésére alkalmas eszközökhöz nyúljon ; azonban még ez esetben is a tulajdon az egyháztól el nem vehető; hanem csak a kormányzat és kezelés
lennének megváltoztatandók, esetleg az ország felügyelete
alá helyezendők : valamint intézkedés volna teendő, mikép
az alapitványok kitűzött czéljaikra fordíttassanak, s azoknak megfelelően használtassanak fel : bár Magyarországban
a főpapok és az egyházi rend ellen senki sem emelt eddig
oly panaszt, mely a jövedelmeikkeli e téreni visszaélést
igazolta volna; sőt ellenkezőleg századok hirdetik az országban azon bőkezűséget és polgári erényt, melylvel az ér8ekeg, püspökök, egyháznagyok és káptalanok a birtokukban
létezett javadalmakból, Szent Istvántól a jelenig, bazilikákat, templomokat, paplakokat, fő- és középtanodákat, ugy
egyéb művelődési és emberbaráti intézeteket alapítottak.
Nemkülönben a közalapítványi királyi ügyigazgató
Verbőczy István hármas törvénykönyve 1-sö rósz 10-dik
czim 3-dik §-ára hivatkozva, megjegyzi, hogy a papi javakban magszakadás soha sem állott be, mivel az egyházi javak,
mint már fentebb kifejtetett, nem az érsekek és püspökök
alapítványi örök tulajdonaik voltak ; innen van az, hogy
a királyok a megürült főpapi javadalmakat csak betöltésükig gondozták ; de azokat szorosan véve, tényleg sem nem
örökölték, sem alapitványi jellegüknél fogva más állami
czélokra nem fordíthatták ; hanem a főpásztori székekre alkalmas egyéneket nevezni, vagy ha papi javak pusztultak
el, olyakat ismét az egyháznak adományozni köteleztettek ;
különben is a törvényhozó testület Szent Istvántól 1848-ig
a főpapok javadalamaik bevonását nemcsak soha nem követelte, sőt ellenkezőleg az 1741-iki 15-dik t. cz. nyomán azok
betöltését, valamint az 1569-iki 37-dik, az 1599-iki 31-dik,
az 1608-iki koronázás előtti 15-dik, az 1630-iki 31-dik, s
az 1659-iki 75-dik törvényczikkek tanúsága szerint, még
a magszakadás és a hütlenségi jogczimen a koronára háromlott világi javaknak újbóli eladományzását is, s az által a
polgári érdemek jutalmazását a királyoknál korszakonkint
több izben sürgette.
Ugy szinte megjegyzi a közalapítványi királyi ügyigazgató, miként azon körülményből, hogy a katholikus főpapok a felség engedélye nélkül végrendeletet nem tehetnek,
s hogy végintézkedés hiányábani elhalásuk esetére rokon-

ságaik a hagyatékokból csak bizonyos részt kapnak, még
nem következik az, mikép a papi javak nem az egyház tulajdona; mert fent már bőven kifejtetett, miszerint a főpapi
birtokoknak kettős jellegük van, egyrészt az örökös tulajdon, mennyiben a püspökségek alapitása, másrészt az
életfogytáig tartó élvezet, mennyiben az egyházi javadalmak betöltése képezi a kérdés sarkkövét; de másként is
már a papi javak természete és rendeltetése hozza magával,
mikép a püspökök elhunytával hagyatékaikból az egyházak
is részesüljenek; a Kollonics-féle egyezmény életbeléptetése
tehát annak idején az azt megelőzött kor háborús viszonyai,
ugy az ezekből eredett összeférhetlenségek folytán, a korona
és az egyházi rend közt a főpapok végrendelkezési tehetőségük megalapitása s hagyatékaik mikénti felosztása tekintetéből szükségeltetett ; sőt miután az csakis az ingóságok érdekében intézkedik, létrehozható is volt, a nélkül,
miként a papi javak tulajdoni jellege e miatt kétessé tétetett volna; egyébként a Kollonics-féle egyezmény az 1715dik évi 16-dik törvényczikkböl is elég életerőt merit; ha
azonban mind e mellett még bármely támogatást igényelne,
azt az apostoli király mint legfőbb kegyúr, és a felelős kormány intézkedéseikben mulhatlanul felleli.
Az igen tisztelt országos albizottság azon általa felállított tételre nézve, miszerint a birtokok, melyeket a királyok az egyháznak az államjavakból adományoztak, államtulajdon, 4-dik indokul azt hozza fel, hogy akkor, midőn a
királyok által az államjavakból a legtöbb egyházi alapitványok létesíttettek, az ország minden lakosai ugyanazon egy
vallást követték, s igy a jelzett alapitványok a régi időkben
az ország összes lakosai javára tétettek ; később ezen viszony
megváltozott, jelenleg az ország lakosai nagyrésze nem tartozik azon hitfelekezethez, mely különféle történeti tényezők összeműködése folytán az említett alapitványok birtokában maradt, s igy ez alapitványok most már kizárólag
csak az ország lakosai egy részének előnyére szolgálnak.
Ezen előzményekből az országos albizottság azon következményt vonja le, hogy az igazság és a méltányosság
azt igényli, miként a nemzet közös tulajdonából az ország
közjavára tett alapitványok jótéteményeiben az összes nemzet részesüljön; továbbá, hogy a kárt és hátrányt, melyet
az ország lakosai egy része ily kép szenved, megszüntetni és
a pusztán csak a katholikus egyház által használt javakról,
az összes nemzet közös előnyére rendelkezni, az államnak
nemcsak joga, hanem kötelessége is.
Mindezekre nézve a közalapítványi királyi ügyigazgató véleményét a következőkben fejti ki :
Hogy az érsekségek, püspökségek, kolostorok és káptalanok, e szerint tehát a legtöbb egyházi alapitványok a
királyok által államjavakból kerekíttettek ki, ezen tétel
ellenkezője fent már bőven kimutattatott ; hogy pedig az ős
időkben az ország minden lakosai egy vallásúak lettek
volna, ezen állítást czáfolják a történelem azon adatai, miszerint Szent István és az Arpádházi királyok alatt, midőn
az egyházi javadalmak legnagyobb része körvonaloztatott, a
magyar földet nem csupán keresztény katholikusok, hanem
keleti görögök, örmények, zsidók, izmaeliták, vagyis mohamedvallásu bolgárok, patarénok, besenyők és más egyéb felekezetek is lakták ; sőt Szent Istvántól Kálmán királyig a
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rendeltetésük mellett továbbá is meghagyassanak, és jótéteményeikben csakis azok, kiknek adományozvák, részesüljenek ; különben az állam oly küldetést, hogy valamely hitfelekezet ingatlan javait, melyek a vallás gyakorlására és
fenttartására szolgálnak, akár állami czélokra, akár más
felekezetek előnyére lefoglalja, nem vállalhat el a nélkül,
miként a tulajdon szentségén mély sebet ne ejtsen, és ez
esetben a kath. felekezet szellemi jólétét tönkre ne tegye.
Egyébként, hogy a törvényhozás a főpapi javakat,
melyek az egyház birtokába adományzás utján kerültek,
mindenha feutartani kivánta, arról tanúskodik az 1557-dik
évi 10-ik törvényczikk 1-ső §-a, mely igy szól: „Sicut privilégia et libertates omnium regnicolarum observari, et inviolata esse debent ; ita etiam libertates, et immunitates, privilegiaque ecclesiastica ab omnibus inviolabiliter observentur".
Átmegy ezek után a közalapítványi királyi ügyigazgató a magán egyének által alapított egyházi javadalmak
jogi természetének kifejtésére.
Szent István, mint már fent emiitök, minden adományait örök joggal ruházván fel, következetes maradt, midőn
az azok feletti teljes rendelkezési jogot is birtokosaikra ruházta; e tárgy körüli 2-ik törvénykönyve 5-dik czikke igy
szól : „unusquisque habeat facultatem sua dividendi, tribuendi uxori, filiis filiabusque, atque parentibus, sive eccleDe a hitfelekezeti viszonyok az országban később a siae, nec post eius obitum quis hoc destruere audeat;" e vivegyes és az osztrákházi királyok alatt sem enyésztek el, lágos szavak szerint tehát minden nemes szabadon hagyosőt a 16-dik és 17-dik században élesebben léptek előtérbe, mányozhatta javait az egyháznak, a nélkül, hogy királyi
mint bármikor; azonban a hivatkozott korszakokban is, beegyezésre szüksége lett volna.
E szabad rendelkezési jog Szent István után is még
midőn a katholikusok mellett az országot a husziták, az
ágostai és helvét vallásúak, a zsidók, és ekként szinte több századokig érvényben volt ; erről bizonyságot tesz Imre kifelekezetek lakták, a királyok a katholikus egyházaknak rály 1202-dik évi oklevele, melyben Korláthkői Benedek
adományozott javakat és azok jövedelmeit egyidejűleg soha által nejének engedett birtokadományt oly záradékkal erőmás felekezetekre nem ruházták; ellenkezőleg adomány le- síti meg, hogy a jelzett hölgy a hivatkozott területeket akárr
veleik záradékaiban az adományok czélja meghatározásá- az egyháznak, akár rokonainak, sőt idegeneknek is öröknál a súlypontot mindig a katholikus hit gyarapítására fek- joggal oda ajándékozhatja vagy eladhatja. (Fejér: Cod.
tették. Igy Mária Terézia 1777-ben a székesfehérvári és dipl. III. I. 318. lap.) Továbbá bizonyságot tesz a magyar
Ferencz király 1804-ben a kassai püspökséget, mint az or- alkotmány alaptörvénye, az aranypecséteslevél 4-ik czikke,
szágbani legfőbb kegyurak megalapítván, egyszersmind ki- mely akként intézkedik, hogyha a nemesek fi-sarjadék néljelentették, miként ezen intézkedést azért tartották szüksé- kül halnak el, birtokuk negyedrészét leányaik örököljék, a
gesnek, mert azon régiebb püspökségek, melyekből az ujab- fenmaradt többi javakról pedig saját maguk minden megbak kihasittattak, oly tág területüek voltak, hogy az illető szorítás nélkül szabadon rendelkezhessenek; ezen törvényt
főpásztorok a katholikus hivek lelki üdvét eléggé nem gon- Nagy Lajos, midőn az 1222-dik évi aranypecsétes szabaddozhatták, s papjaik távolbani működését nem ellenőrizhet- ságlevelet megerősítette, akként magyarázta, hogy II-dik
ték ; valamint azon reményüket fejezték ki, hogy ez ujabbi Endre alatt az örökösöket nélkülöző nemesek birtokaikat
intézményeik folytán a katholikus hit az uj egyházmegyék- akár éltükben, akár haláluk esetére az egyháznak, vagy
ben erősödik és öregbedik ; hogy a hivek tanitás, példa és bárkinek oda adhatták és hagyományozhatták. (Knauz
utbaigazitás által szivben és lélekben emelkednek; hogy a Nándor : Magyar Sión.)
nép erkölcsösebb és simulékonyabb lesz, az isteni és világi
Igy IV-dik Béla, ki már minden módon iparkodott az
törvényeket pedig köteles tiszteletben tartja.
országban a szabad rendelkezési jogot megszorítani, mégis
Mindezen előzményekből tehát az következik, hogy a Deodat gróf szent Istvántól nyert azon kiváltságát, hogy az
főpapi javak, melyek minden időben csak és egyedül katho- általa szállásörökségkép birt Tata helységet bárkinek, sőt
likus érdekben alapíttattak, s minden felekezetre kiter- az isteni tisztelet öregbítésére az egyháznak is oda ajándéjesztve az ország fentállásának semmiféle korszakában sem kozhassa vagy hagyományozhassa, elismeri. (Fejér: Cod.
voltak, jogosan az államban létező összes vallások szükség- dipl. IV. III. 104. lap.) Hasonlókép intézkedik III-ik Endre
letei fedezésére jelenleg sem fordíthatók; sőt az igazság és a 1291-ik évi 32-ik törvényczikkében, midőn ekként nyilatméltányosság azt hozzák magukkal, miként azon alapok, kozik: „Megengedtük, hogy ha valaki a nemesek közül mamelyeknek az egyház s általa az áldornagyok, ugy a katho- gon szakad, örökölt, vett és szerzett javai ne a kincsletre
likus felekezet 800 év óta háboritlan birtokában vannak, szálljanak, hanem azokat ő maga rokonainak, nejének, vagy

pogány vallás nyomaira is találunk, mennyiben I-sö Endre
királyi rendelvényéből kitűnik, bogy ő az ország belviszonyai alatt lábra kapott ősi vallást újra elfojtotta ; mennyiben továbbá Szent László 1-ső törvénykönyve 22-ik czikke
azokra, kik kutaknál, fáknál, forrásoknál vagy köveknél,
scytbák módjára, Hadúrnak áldoztak, büntetést szab ; valamint azon tételt, bogy az alapítványok az ország összes lakosai számára tétettek, ismét czáfolják a régi törvények és
az Árpád-királyok által kiadott adománylevelek. Ugyanis
Szent István 1-ső törvénykönyve 1-sö és 2-dik czikkeiben
fiát, Imré királyi herczeget és koronaörököst arra inti, bogy
a keresztény vallást, mint az üdv és a művelődés kútfejét,
az országban egyedül terjeszsze és ápolja; hogy oly tanácsosokat, kik nem keresztények, udvarában ne alkalmazzon, különben a katholikus hit a hazában kellő gyökereket
nem ver; s hogy a vallás után mindenek felett a katholikus
egyházat pártolja és gondozza, miként az napról napra gyarapodjék: a királyok pedig adományleveleik záradékai nyomán az érsekségeket, püspökségeket és a káptalanokat, az
Isten dicsőségére, ugy a katholikus vallás terjesztésére és
erősbitésére, valamint a kolostorokat és a zárdákat részint
az üdvösség elnyerhetése, részint atyáik lelki nyugalma végett, nem tehát közönyös világ polgári nézetből alapitották
és állították fel.
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lelke üdvéért az egyháznak akár éltében szabadon oda adhassa, akár halála esetére hagyományozhassa". (Kovachich :
Sylloge decretor. I. 23-dik lap.)
Ezen törvények országgyiilésileg vissza nem vonatván, jogilag Nagy Lajos királyig érvényben voltak, miről
Verbőczy István hármas törvénykönyve l-ső rész 64-dik
czim 2-dik §-a ekként tanúskodik : „Ante Ludovici magni
tempóra, quilibet baro, magnas, nobilisque et possessionatus
homo, super iuribus suis possessionariis, si etiam haeredibus
defecisset, prout voluit, sine omni consensu regio, liberam
disponendi habuit facultatem ;" és e szerint szent István királytól Nagy Lajosig az országban az egyházaknak ingatlan javakat bármely főúr vagy nemes akár éltében, akár halála esetére, királyi jóváhagyás kikérése nélkül is szabadon
ajándékozhatott vagy végrendeletileg hagyományozhatott.
Később Nagy Lajos 1351-dik évben, midőn II-dik
Endre aranypecsétes szabadságlevelét megerősité, az e felett kiadott okmánya 11-dik §-ában a szabad rendelkezést
általánosan eltörölte, kijelentvén, hogy II-dik Endre azon
engedményét, miszerint a magon szakadt nemesek birtokaikat éltükben vagy halálok esetére az egyháznak vagy b á r kinek szabadon elajándékozhassák, hagyományozhassák,
eladhassák, vagy elidegenithessék, oda változtatja, miként
a nemesi osztály jövőre ily ténykedésre jogositva ne legyen,
hanem ingatlan javai egyszerűen minden ellenmondás nélkül
legközelebbi fivéreire s azok származékaira háromoljanak.
Ezen korszakon tul tehát az egyház magán egyénektől csak királyi beegyezés és megerősítés mellett nyerhetett
jogosan birtokot, mit Nagy Lajos király 1351-dik évi 20-ik
törvényczikkében e szavakkal világosan is megmond: „Episcopi quoque, capitula, abbates, conventus, praepositi, et caeterae possessionatae personae ecclesiasticae, possessiones nec
requirere, nec retinere possint, nisi cum Uteris privilegialibus regiis, vei reginalibus, aut iudicum vicém gerentium regiae maiestatis".
Gróf Cziráky Antal és Hegedűs Lajos magyar közjogi iróink Nagy Lajosnak az egyház irányábani ezen intézkedésére vonatkozólag azon véleményben vannak, miszerint őseink tartani látszottak attól, nehogy, ha az első királyok alatt létrejött, és II-dik Endre által is megerősített szabad rendelkezési jog továbbá is fent áll, és ekként a nemesi
birtok nagyrésze az egyházi föjavadalmakra száll, melyek
azt többé sem el nem adhatják, sem el nem idegenithetik, a
korona oly viszás helyezetbe jöhet vala, miként az ország
irányában érdemesült férfiakat ingatlan javakkal meg nem
jutalmazhatja, meg nem adományozhatja.
Azon jog tehát, hogy az érsekségek, püspökségek s
egyéb egyházi javadalmak királyi jóváhagyás mellett magán egyénektől ingatlan javakat ajándokul vagy hagyományul elfogadhattak, Nagy Lajostól Il-ik Ulászlóig 1351-tól
1498-dik évig tartott.
Az egyház irányában II-dik Ulászló 1498-ik évi 55-ik
és 65-ik törvényczikkei a hirtokszerezhetés terén még szigoruabban lépnek fel, midőn kijelentik, hogy a püspökök és
a főpapok világi jellegű jószágokat ugy maguk személyére,
mint egyháziak előnyére, akár a királyi felségtől adományi
czimen, akár egyesektől adásvevés utján, sem örökjogon,
sem zálogul nem szerezhetnek, nem vehetnek és nem bir-

hatnak ; sőt, ha a püspökök a világiakkal bármely javak,
különösen pedig olyak felett, melyek a koronára háromolnak, szerződést kötnek, az ily okmányok feloldandók, a letett
összegek pedig visszaadandók ; mely szabályt az 1647-dik
évi 17-dik törvényczikk is megerősít.
Ezen intézkedéssel az országban az egyházak, s általuk a főpapok további birtokszerezhetési tehetsége megszűnt; bár az 1715-dik évi 16-dik törv.-cz. 5-dik §-a megengedte, hogy különös esetekben a felség e szigorú rendelet
alól is kivételt tehetett légyen.
Mindezekből kitűnik, hogy az érsekségek, püspökségek s egyéb egyházi testületek világi ingatlan javakat nemcsak a koronától, hanem magán egyénektől is, és pedig szent
Istvántól Nagy Lajosig minden megszorítás nélkül, Nagy
Lajostól pedig II-dik Ulászlóig királyi jóváhagyás mellett,
akár ajándokul, akár hagyományul örök birhatási joggal
elfogadhattak, sőt ilyeket készpénzért is vehettek.
Az egyház tulajdonát tehát jogilag e téren sem lehet
megingatni ; sőt tekintve, hogy 1498-tól, mióta az érsekségek, püspökségek és kolostorok jószágaikat minden ujabb
növekvés nélkül, de mégis háboritlanul bírják, a jelenig 377
év telt el, világos, miként az egyházat megillető 40 esztendei elévülési korszakot véve zsinórmértékül és kulcsul, a
püspökségek, szerzetesrendek és egyéb papi javadalmak,
akár a koronától és magán egyénektől kapott, akár pedig
készpénzen vett összes ingatlan javaikat, mint kétségtelen
tulajdonukat, már 9-szer birtokolták el.
Nem lehet azonban e téren hallgatással mellőzni azt
sem, hogy az egyházi javadalmakat az érsekek és püspökök
főpapi jövedelmeikből szinte kiválóan gyarapitották ; nevezetesen kisebb püspökségeket alapítottak, káptalanaikat,
főtemplomaikat s az egyházmegyéikben létezett szerzetesrendeket nagymérvű tizedekkel látták el ; sőt kolostorokat
építettek és javadalmaztak ; de miután mindazon nagyszerű
áldozatokat, melyeket a katholikus főpapok a vallás előmozdítása és a közművelődés felvirágozása tekintetéből, sz.
Istvántól a legújabb időkig tettek, ezen vélemény szük keretébe befoglalni nem lehet, a sok közül legyen elég visszaemlékezni arra, hogy a midőn I-ső Lipót 1689-dik évi decz.
3-án Szécsényi György érseket, s általa a kalocsai, egri,
zágrábi és a többi érdekelt főpapokat felhívta, hogy ha a
török uralom alatt létezett egyházi javadalmaik birtokába
jutni kivánnak, tekintve, mikép a háborúra fordított nagy
költségek kincstárát egészen kiüritették, a váltságul kitűzött'pénzösszegeket fizessék le, s a fegyverrel visszafoglalt
birtokokat vegyék át. a felszólított érsekek és püspökök az
egyházi javadalmaik kiegészítéséhez tartozott várakat, f a lukat, határokat és földterületeket nem ugyan a gondozásuk
alatti egyházak ingatlan törzsvagyonából, hanem a saját
személyeikre eső jövedelmeikből, melyek kétségtelen magán
tulajdonukat képezték, egész készséggel és teljes önfeláldozással, nem csekély pénzértékért visszaszerezték, s királyi
jóváhagyás mellett a főpapi uradalmakba bekebelezték.
Ezek szerint a közalapítványi királyi ügy igazgató a
történelem, a honi intézmények, a fentálló törvények és az
adományzási záradékok alapján kifejtette, hogy a papi j a vak nem államterületekből hasitattak ki, hogy az érsekségek, püspökségek és a szerzetesrendek tényleges birtokaik
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a törvényhozás intézkedése alatt jogilag nem állottak, és
hogy az egyházi javadalmak akár a korona által adományoztattak, akár magán egyének hagyatékai vagy a főpapok szerzeményei voltak, akár pedig készpénzen vétettek,
általában a katholikus egyház, illetőleg felekezet kétségtelen tulajdonát képezik.
(Vége köv.)

könyv, 1485 darab szentkép, készpénzben bejött : 6814
forint 13 kr.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Lipovniczky Vilmos semmitőszéki alelnök és Rostaházy Kálmán krisztinavárosi plébános kéretett fel.

A Szent-István-Társulat

Pest, decz. 24. A s z o m s z é d o k h a r a g j a . Azon
fényes győzelem, melyet a katholicismus a franczia parlamentben kivívott, midőn a szabad egyetemek felállithatásával részére is biztosítva lön keresztény szellemű egyetemek
alapithatása, még ma sem hagyja nyugodni elleneit. Amint a
győzelmes szavazat kihirdetésekor hozzá folyamodtak amaz
ismeretes czifra szótárhoz, melyet mindannyiszor elővesznek, valahányszor a katholicismusnak sikerül hoszas küzdelmek után valamely eredményt kivivni, ugy most, hogy
a kath. egyetemek nem maradnak papíron bizonyos pártnak
fájdalmára, hanem teljesülésbe mennek az emberiség üdvére,
boszankodásuknak nem tudnak eléggé kifejezést adni.

f. hó 16-kán, gr. Cziráky János kir. főtárnokmester ö excja
elnöklete alatt, tartott választmányi ülés igen népes volt s
különösen a világi elem erősen volt képviselve.
A jegyzőkönyv hitelesítéséről történt jelentés után olvastatott a bibornok hg. primás válaszlevele a közgyűlésből a hozzá intézett hódolati feliratra. O eminentiája a nagygyűlésről szóló jelentésből nagy örömmel győződött meg arról, „hogy mig a társulat irodalmi tekintetben közmegelégedésre teljesiti feladatát, másrészt kitűzött czélja szerint,
mint a közművelődés és erkölcsi emelkedés tényezője biztos
léptekkel halad pályáján." A. nagygyűlésnek személye iránt
kifejezett érzelmeit s jó kivánatit köszönettel fogadja s a
közgyűlés tiszteletreméltó óhajának, az anyaszentegyház
látható feje iránt kegyeletes fiúi hódolatát tolmácsolni, mielőbb eleget teend. A választmányi gyűlés tiszteletteljesen
tudomásul vette ő eminentiájának válaszlevelét.
A következő uj tagok jelentettek b e : Florek Károly
jogász Budapesten, Jánoshidai kath. Casino, Mindszenti
Péter tarnóczai tanitó, Molnár Gyula, Juhász Károly, Pethő
Dániel, Vlasák György egri növendékpapok, Richter József
vadász, Pirnocsák István trsztenai plehános, Szijártó János
kéthelyi káplán, Kvassay Károly nagyölvedi, Zsigmond
Imre kéméndi káplánok, Jancsó Gyula esztergomi növ. pap,
Pfeiffer Antal k. r. tanár, a budapesti k. r. főgymnasiumi
gyakorlóiskola könyvtára, Pamula Mihály pazmaneumi növ.
pap, Czél István Tisz-Eszláron, Gereczo János deési kere-kesmester, Léner testvérek, kereskedők Deesen,számra 19-en.
A választmányi gyűlés főtárgyát Róder Alajos kanonok s központi papnöveldei igazgató urnák a közgyűlésen
tett azon indítványa képezte, hogy a társulat állítson fel
kölcsönkönyvtárt, melybe csak azon könyvek és olvasmányok vétessenek fel, melyek vallás-erkölcsi tekintetben s
különösen katholikus szempontból kifogás alá nem esnek. A
közgyűlés ezen indítványt érdemleges tárgyalás végett a
választmányhoz tette át, mely mai ülésében kimondta, hogy
az eszmét elvileg helyesli s egy bizottságot küldött ki azon
utasitással, hogy a tárgyat behatóan tanulmányozván s megvitatván a hiviteli módozatokról mielőbb jelentést tegyen a
választmánynak. E bizottság elnökletével Tarkányi Béla
társ. alelnök bizatott meg, tagjaivá pedig a következők neveztettek k i : Róder Alajos kanonok, Bója Gergely kir. tanfelügyelő, Lonkay Antal szerkesztő, b. Jósika Kálmán s a
társ. tisztviselői.
A jász-alsó-sz.-győri kath. kaszinó, a püspök-ladányi
s a bogácsi kath. népkönyvtárak részére ajándékkönyvek
szavaztattak meg.
A felolvasott pénztári kimutatás szeriut a bevétel f.
évi január 1-től bezárólag decz. 16-ig tesz 67,463 frt. 20 krt,
a kiadás 66,700 forintot, a pénztári maradvány 763 frt. 29 kr.
Az ügynökségben nov. hóban eladatott 57,241 példány

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

„Egy millió! alig néhány hét alatt csak egy kerületből ! miért e nagy áldozatkészség ? honnan e nagy lelkesültség?" igy kiált fel boszuságában a liberális ,Prot. E.sl. L.'
„eddigelé, úgymond, legalább nem tapasztaltuk (?), hogy a
kath. papság a tudományos műveltség érdekében ily áldozatokra szokott volna buzdulni", és nem veszi észre ugyanakkor, hogy haragjában önmagának ellentmond, mind az által, hogy e lelkesültséget nem lehet megfejteni csak azon
körülményből, hogy a katholicismus a tudomány iránt minden időben lelkesült, minek fényes tanúsága, hogy már L u ther is kath. tudomány-egyetemen nyerte kiképeztetését ; —
mind az által, hogy a protestantismusnál e lelkesültséget csinálni kell, minthogy Farkas József ur a katholikusok lelkesültségével szemben ugyancsak jelen czikkében a protestantismus terjedésére mutat, a katholikusok példájával a k a r ván ezt felvillanyozni.
De hát mire való is az a h a r a g ? bizony, bizony mondom F . J . urnák, hogy azért azon a millió frankon nem fog
a katholicismus a protestantismussal osztokozni. Jobb lesz
azt egészen kedélyesen venni, mert legalább elhiszi a világ,
hogy a protestantismus a .testvéri szeretetet' nemcsak nyelvén hordja, hanem tettleg is gyakorolja. Különben pedig, ha
bántja F. J. urat, hogy a franczia katholikusok egészen rövid idő alatt egy millió frankot ajánlottak fel a kath. egyetem alapittatására, főzze le őket, gyűjtsön ő kétmilliót protestáns egyetemre, talán majd kedélyesebb lesz akkor.
Annyival felfoghatatlanabb pedig t. collégánk indignatiója,
minthogy a Liliében felállítandó kath. egyetemről az épen
általa is idézett „Semaine religieuse" azt irja, hogy „ez intézet a világosság óriási csarnoka leend", talán csak nem mondott le a ,P. E. S I. L.' a protestantismus amaz állítólagos
missiójáról, hogy a világosság terjesztője legyen e földön ;
ezen nyilatkozat inkább arra indíthatná a ,P. E. s I. L.'-ot,
hogy két kézzel tapsoljon az uj kath. egyetem alapittatásának, hiszen nem más feladata lesz annak sem, mint állitólag a protestantismusnak.
Mire való tehát ez a harag ? kérdjük ismét. Jó, hogy
ezt még egyszer kérdeztük, időközben megtaláltuk ennek is
az okát. Az a világosság t. i. nem olyan természetű lesz,
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mely a ,P.E.sI.L.'
által óhajtott világosság elterjedését
előmozdítaná. Ezekből az iskolákból fognak azok kikerülni,
kik a ,P. E. s I. L.' szerint elkeseredett harczot fognak vívni
a liberalismus és korunk összes — no, no — vívmányai
ellen. Aki pedig e felett kételkedik, úgymond a ,P. E. s 1. L
az olvassa el az idézett franczia lapot és benne megtalálja a
jezsuita càrtnak a jövőre vonatkozó terveit. Itt tessék lélekzetet venni ama pokoli terv elolvashatására, mit a gonosz
jezsuiták a liberális protestantismus boszantására kifundáltak, ki gondolta volna? pedig ugy van, nyomtatva lehot
olvasni e gonosz tervet: „Erancziaorszagot — úgymond
a franczia lap — ki kell békíteni Istennel — bocsánatot
kérünk, hogy e nevet a ,P. E. s I. L.' ellenére nagy betűvel írjuk — az Istent vissza kell helyezni jogaiba. Francziaországot pedig az ő iránta való kötelesség teljesítésére
kell szorítani. Hogy mindez bekövetkezhessék, a forradalom
müvei — melyeket a franczia lap 13 pontban sorol fel —
az egész vonalon lerombolandók".
Hát kérjük szépen, nem borzasztó egy dolog ez ! máimiért is zavarják azok az ultramontán francziák a dolgok
békés menetét? nem helyesebb dolog-e, ha az állam az
Istentől eltávozik, ha a kath. egyházat elnyomja, ha a materialismus terjedését pártolja, ha a forradalom elvei szabadon hirdettetnek, az állam összes intézményeiben megtestesittetnek, mint a béke, melyet az ultramontán párt tűzött
zászlójára ? Hisz' ez rettenetes állapot, és épen most, épen a
19-ik században, melyik felvilágosodott (?) ember nem boszankodnék méltán ily törekvésen, midőn másrészt meg
épen a .felvilágosodás' és .haladás' barátai mit sem tesznek
a forradalom müveinek folytatására, amint Farkas József
ur panaszkodik.
Szegény ,Prot. E. s I. Lap' mily részvéttel viseltetünk iránta, hogy a „tisztelendő fekete testvérek francziaországi működése" annyi aggodalmat okoz neki ! mi lesz már
a világból, ha a katholikusoknak is, és nemcsak a protestánsoknak engedtetik meg, hogy szabadon alapíthassanak
iskolákat ? hát nem felfordult világ ez, és épen a 19-ik században ? és még hozzá ez a malitia, hogy azok a jezsuita
raffinirtsággal kibélelt ultramontánok a ,szabadság' nevét
épen ugy használják, mint a protestánsok, holott tudvalevőleg, ez országgyülésileg van beczikkelyezve, hogy erre privilégiummal csak a protestánsok birnak. .Actiót' ennek az
átkozott fajnak, hiszen kérem, ha az állam koldusokként
útnak bocsátja őket is, minket is, az az átkozott faj még
akkor is megél, mi pedig elveszünk, hát még, ha szabadon
ereszti millióival?.... Vigasztalódjék t. colléga, ne vegye
ennyire szivére a franczia katholikusok eme csekély szabadságát, mert sajnálatunkra ez nagyon meg találna ártani, azután meg ne fejezze ki ennyire nyiltan sem érzelmeit, sem haragját azon állapot felett, melyet a katholicismus iránt érez, mert könnyen megtörténhetik, hogy ezt némelyek majd arra magyarázzák, hogy annak a liberális
protestantismusnak ügye nagyon roszul áll, ellenben kezd
pirkadni az ultramontanismus ügye, amit mi tudvalevőleg
igen sajuálnánk (?)
A
Székesfehérvár.
Püspöki
székfoglalás.
(Vége.) Nagyon vétenék tudósitói tisztem ellen, ha egy tényt
hallgatnék el, melylyel uj főpásztorunk 0 mlga, mint Fejér-

vár ős városának polgára beköszöntött, értem azon ötszáz forintnyi adományt az itteni árvaházra, melyet ő mlga installatiója reggelén, meleg hangon fogalmazott átirat kíséretében városunk polgármesteréhez áttett, s mely által ideérkezésének legott első pillanatában a város közönségének őszinte
háláját vívta ki magának, amint az a beigtatási nagymise
utáni sűrű tisztelkedésekben is nyilvánult.
Ezeknek sorát az itt fekvő négy ezrednok főtisztjei
nyitották meg, Riesz tábornok ur vezetése alatt, utánuk
következett a város, végre a vármegye, nem is említve az
egyes, kiválóbb egyéniségeket, kik e napon idesiettek, hogy
az uj főpásztor előtt tiszteletök adóját lerójják. A mindenünnen összesereglett papságra ő mlgának megnyerő modora
nem kevésbbé kedves benyomást tön, mint a világiakra, és
az érdi kerület érdemes paptársai, kik „Jojada" czimü üdvözlő költeménynyel járultak a főpásztor elé, mely a következő felajánlást viselé homlokán:
„ILLUSTR1 ALBAE NEOPRAESULl
FERD1NANDO PASTORES ÉRDENSES
LAETA AUGURIA CANTANT"
ebben csak a szószólói tisztet teljesiték mindnyájunk helyett
és nevében. (Mellesleg mondva, legyen szabad kissé a discretio
ellen vétenem, ha e csinos költemény szerzőjéül, amennyiben értesülésem hiteles, t. cz. Zimándi Ignácz, törökbálinti
plébános urat árulom el.) O mlga a neki átnyújtott díszpéldányt látható örömmel vette.
A meglehetősen hosszura nyúlt tisztelkedések után két
óra felé következett a diszebéd, 75 személy számára a püspöki palotában, mig egyidőben 40 személy számára a helyi
papneveldében teritve volt. A vendégek névsora ritka tapintattal volt össze állítva, ugy hogy a püspök jobbján és balján ülő es. k. tábornok s megyei alispántól kezdve a külvárosi tisztes földművelőig egy társadalmi osztály sem hanyagoltatott el.
Az asztalhoz ülö vendégeket kedves meglepetés várta.
Minden tányér mellett ugyanis egy csinos kis, nyomdászatilagisigeu szépen kiállított kártya feküdt, ezen kettős chronosticonnal :
1.

FERDINANDVS DVLÁNSZKI EPISCOPVS ALBAREGALENS1S INSTALL AT VR.
2.

INDVE VEST IM ENTA LAETITIAE TVAE ALBA, TV
SPONSA ECCLESIA.
s mivel már benne vagyok az áruló szerepében, megbocsátja
ö mlga, káptalanunk nagytudományu püspök-nagyprépostja,
ftdő Pauer János püspök ur, ha nevétke helyt megemlítem, kinek remek könnyüdedségealatin nyelv kezelésében amugyis
országszerte ismeretes. Igen sikerült alkalmi versezettel a
ftdő zircz-ciszterczi rendnek helybeli társháza is kedveskedett ő mltóságának, mely gyönyörűen kiállított, nagyivrétü füzet alakjában osztatott ki a vendégek közt s szintén
közfigyelmet keltett.
A felköszöntések hoszu sorát ki bírná ily alkalommal
pontosan követni és feljegyezni ? Néhányat mégis említek.
Első, ki poharát ő felségére, pápa ő szentségére, a magas kormányra, végre pedig a megyére s annak főispánjára emelte,
természetesen a méltóságos háziúr volt. Következett Pauer
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nagyprépost ő mltga, ki az újonnan beigtatott főpásztorra,
Jurassék Ferencz, városi főjegyző s báró Misbe megyei alispán, kik ugyanarra ittak, amaz különösen felemiitvén és
megköszönvén ő mlgának feutjelzett 500 ftnyi kegyes, az
árváknak nyújtott adományát is. Ezután ismét ő mltósága
a hadseregre emelte poharát, melynek nem egy kitűnő, magasrangu képviselőjét asztalánál látta, mely felköszöntést
Riesz tábornok legott viszonozván, a kegyes háziurra köszöntött. Időközben a papneveldében összegyűlt vendégek
kebeléből ftdő Zimándi Ignácz, törökbálinti és Szeidel József pátkai plébános urakból álló küldöttség érkezett, hogy
az ottani vendégkoszorunak üdvkivánatait fejezzék ki,
mit a szónoki tisztet teljesítő törökbálinti plébános csinos
latin beszédben teljesitett. Ezek után ismét a püspök őmlgát
köszöntötték fel : Rozgonyi, árvaszéki elnök és Fekete J á nos tisz. főjegyző s levéltárnok, mig Venosz apátkanonok
urnák ismét a hadserégre mondott toastját Riesz tábornok
viszonzá, mindketten a józan szabadság és rend, s igy a
haza üdvének legerősebb támaszait éltetve.... Végre pedig
még emlitem ő mlga, a háziúr felköszöntését összes kedves
vendégeire, s ezzel a toasztok sorát bevégezettnak tokintem.
De hadd végezzem be már egész tudositásomat is, még
csak azt emlitve, hogy este a polgárság zenekara is tisztelkedett a püspök urnái, több sikerült darabnak előadásával
lepvén meg őt. Kik e napot Fejérvártt átélni szerencsések
voltunk, azon meggyőződést vittük el magunkkal haza, hogy
a miért reggel az Ur házában imádkoztunk s a mi későbben
valamenyi szerencsekivánatnak veres fonalát képezte, —
hogy amaz óhaj és remény bizton teljesedésbe menend, s
Dulánszky Nándor Székesfajérvár püspökei közt fényes helyet biztositand magának.
=

hogy a correct kath. napilapok minden országban s minden nyelven hasonló sorsnál küzdenek ; másrészről az, hogy osztanunk illik küzdő anyás
szentegyházunk azon sorsát, mely< t egyik legdicsőbb tanítója igy fejezett
ki : Inter vicissitudines
peregrinatur
Eeclesia.
Ily megnyugvással vezetjük be harczedzett és kipróbált lapunkat
a tizenhetedik
évfolyamba.
Az „egyidőre" majdnem teljes uralomra vergődött liberalismmsal szemben, ha még nehezebb napok várnának ránk :
abban nem lehetne semmi uj, semmi meglepő, semmi visszariasztó.
A mi tisztánlátó, elvhű mélyen' tisztelt közönségünk i»en méltányosan képes megítélni azt, mily magatartást kell követníők a correct,
keresztény és hazafentartó lapoknak a modern áramlattal szemben. E
magatartás minden országban ugyanaz : távol a forradalmi és felforgató
elvektől, távol a keresztény felfogású tekintély és honpolgári hűség csorbításától, férfias erély- és kitartással, minden törvényes eszközt arra
használni fel, hogy a destiuctiv irány helyett, a keresztény
állam, a
renddel párosult
szabadság
és a corneroativ
alkotmányosság
jussanak érvényre.
Ily vezérelv fog minket kalauzolni, ezután is az igazság és a haza
jólléteért vállalt régi küzdelmünkben, melyet, midőn Istenbe vetett bizalommal folytatni indulunk, tiszteletteljesen kérjük olvasó közönségünket, hogy a jól ismert zászló alatt törekvéseinket tovább is támogatni
méltóztassék.
Multunk felment mindennemű phrasis hangoztatástól, akár hazafiúi, akár bármely más tekintetben. Úgyis közeleg azon idő, mely kideríti,
hogy hazafiúi tekintetben is azon irányzat volt a valóban üdvös, melynek
lapnnk, keletkezte óla, állandó tolmácsa 8 hirdetője vala.
Előfizetési feltételeink : Egész évre 20 frt. Félévre 10 frt. Évnegyedre 5 frt. Gyűjtőinknek minden 10 példány után egy tiszteletpéldányt
biztosítunk.
Lonkay Antal,
felelős szerkesztő és laptulajdonos.

IRODALOM.
— Előfizetési
felliivás a „ M a g y a r Á l l a m —Idők T a n ú j a "
tizenhetedik
évfolyamára.
Hosszú s viszontagságteljes tizenhat év után
edzett s nem lankadó munkaerővel megyünk katholikus napilapunk tizenhetedik évfolyama elé.
Leborulva adván hálát a Mindenhatónak, nem csak a lelki örömekért, melyekkel az ő és a haza ügyének hü szolgálata közben bátorított és vigasztalt ; hanem a szenvedésekért is, melyeket az ő nevének dicsőségéért az ö malasztjával elviselni engedett : hálaérzelemmel vagyunk
eltelve egyszersmind azon közönség iránt, mely megbecsülhetlen rokonszenve, állandó pártolása s buzditó közreműködésével támogatott minket
jó és balszerencse napjaiban egyaránt.
H a visszatekintünk tizenhatévi küzdelmeinkre, minden keserűségen felülemelkedünk, és igen vigasztaló ránk nézve egyrészről azon tény,

VEGYESEK.
= Fmgu Simor János bibornok-herczegprimás öEmja
ujabban az esztergomi szegényeknek 300, az esztergomi kísdedovodának 300, a székesfehérvári nöegyletnek 200, a pozsonyi jótékony nőegyletnek 100, a pesti oltáregyletnek 200,
a pozsonyi temetkezési-egyletnek 50 forintot adományozni
kegyeskedett.
— A poroszhoni gymnasiumok igazgatói rendeletet vettek a kormánytól, mely által a szentatyáérti ima eltiltatik. A
kormány bizton hiszi, hogy Róma most már megadandja magát. Ezen bölcsen kiszámított csapásnak daczára azonban a
berlini Centrumpárt ultramontánjai mégis eléggé könnyelműek voltak, hogy a ,Germania' szerkesztőjének, Májunkénak egy évi fogságból való kiszabadulását nágy társas ebéddel ünnepeljék, mely alkalommal a javithatlan gonosztevő
kijelentette, hogy most már a lap melletti jezsuita' tevékenységét ismét felvenni, s igazi .syllabusi' szellemben folytatni fogja. Rettentő dolgok !

ELŐFIZETÉSI

FELHÍVÁS.

Szerkesztőségünk harmadik évének végén, talán elengedi nekünk t. olvasó közönségünk, hogy sűrű Ígéretektől
csillogó előfizetési felhívással lépjünk eléje, minővel még akkor sem alkalmatlankodtunk, midőn először, mint ismeretlenek
vállalkoztunk e lap vezetésére. Mint akkor, ugy most is magának a lapnak múltjára hivatkozhatva, melynek egy csekély
része már a mienk is, teljes tisztelettel arra hívhatjuk fel olvasó közönségünket, hogy ezen irányt, e modort, melyen jövőre
sem szándékozunk változtatni, ha csak, a mennyire tehetségünkben áll, a jobbra nem, ezentúl is pártolni méltóztassék.
Legnagyobb küzdelmünk lapunk szűk tere ellen vagyon ; mert ha annak természete s iránya szerencsénkre fel
is ment attól, hogy hasábjait az .opinionum commenta' naponkint váltakozó szeszélyeivel kénytelenittessünk betölteni,
mindamellett a felölelendő anyag épen napjainkban oly roppant terjedelmes, hogy a felosztás gyakran még magánál a
feldolgozásnál is nagyobb gondot és munkát igényel. Rendes időkben, midőn jobbadán a hittani értekezések járt ösvényein
lépdelhetnénk, könnyebb lenne a munka, mint most, midőn ezt szükség cselekedni, s amazt el nem hagyni.
Miképen sikerült eddig e feladatnak eleget tennünk, a felett az Ítéletet szerényen, de bizalomteljesen t. közönségünkre bizzuk, midőn egyúttal arra is kérjük fel, hogy nagybecsű pártfogásával lapunkat jövőre is megtisztelni
méltóztassék.

Előfizetési

feltételek:

Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é.
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor
nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

RELIGIO.

Megjelenik e lap h9tenkint kétszer :
szerdán és szombaton.
Előfizetési dij :
félévre helyben s postaküldéssel 5 ft.
Szerkesztői lakás, Budán
viziváros,főutcza221,hova

a lap szellemi részét illető
minden küldemények intézendők.

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT.
II ABM INCZN EGYEDIK

Pesten, deczember 29.
Tartalom.

52.

Előfizethetni minden kir.
postahivatalnál: Budán a
szerkesztőnél, Pesten Kocsi Sándor nyomdai irodájában, országút 39-dik
szám alatt, hova a netaláni,nyitott levélben bérmentes reclamatiók intézendők.

ÉVFOLYAM.

II. Félév, 1875.

A közalapítványi kir. ügyigazgató, mint a szent k o r o n a egyik ügyészének véleménye sat. — E g y h á z i tudósítások : Pebt Az utolsó ,pesti levél' 1875-ben. Belgium. A polgári h á z a s s á g n a k kérdése. — V e g y e s e k .

A közalapítványi k i r á l y i ü g y i g a z g a t ó n a k
VELEMÉNYE,
a vallásalap jogi természete kérdésében stb.
(Vége.)

tehát következetesen cselekedett, s a fentálló t ö r v é n y e k értelmében j á r t el, midőn a pálosoktól, k l a risszáktól és egyéb szerzetesrendektől lefoglalt s
bevont ingó, u g y ingatlan j a v a k a t , melyeket az isteni tisztelet emelésére, a k a t h o l i k u s hit g y a r a p í t á sára, a mxívelődés terjesztésére, és a jó erkölcsök
megszilárdítására a k i r á l y o k adományoztak, a mag á n egyének h a g y o m á n y o z t a k , és a főpapok a j á n dékoztak, tekintve, h o g y a vagyon, s z á r m a z á s á r a
és természetére nézve egyházi jellegű ; tekintve,
h o g y a k o r o n á r a szállott papi birtokok megtarthatlan egyházi h i t b i z o m á n y k é n t szerepeltek ; tekintve, h o g y az eltörölt zárdák javadalmai katholikus lelkészetek szervezésére fordítandók voltak,
fejedelmi h a t a l m á n á l és legfőbb k e g y ú r i hivatásánál fogva, a vallásalapba, mely a katholikus egyház korszakonként felmerülő rövidségei pótlására,
papnöveldék épitésére és berendezésére, k a t h o likus lelkészetek körvonalozására, u g y a szűkölködő népészek felsegélésére alakult, beolvasztatni
rendelte.

A főpapi j a v a k minőségének tüzetes kifejtése
után, a közalapítványi k i r á l y i ügyigazgató azon
fonalat, mely a vallásalap jogi természete kimutat á s á r a vezet, s melyet az egyházi j a v a d a l m a k tulajdonsága meghatározásáig egyelőre pihentetnie kellett, ismét felveszi, valamint azon, már fent jelzett
első kérdést elemezi: váljon a korona által a szerzetesrendektől elvett, s a vallásalapnak adományozott ingó és ingatlan j a v a k , u g y azok földtehermentesitési és szőlőváltsági tőketartozmányaik, továbbá
a papnöveldék segélyezésére tett h á r o m millió forint alapítvány, s a megürült egyházi javadalmakból befolyó időközi jövedelmek a katholikus vallásalap v a g y az állam tulajdona-e? és váljon a
most jelzett vagyonból kifolyó jövedelmek egyedül
csak katholikus egyházi, v a g y vegyes állami czélokra is fordíthatók e ?
T o v á b b á József császár 1792-ki oct. 7-én kiA Verbőczy I s t v á n h á r m a s t ö r v é n y k ö n y v é b e n bocsátott királyi intézvényéből, mely az országos
megirt egyházi és nemesi birtoklásra vonatkozó el- vallási o k m á n y t á r 17-dik száma alatt olvasható,
vek szerint, a tulajdon j o g ereje és érvénye a szer- kitűnik, h o g y ő az összes egyházi birtokot, e k k é n t
zemény forrása és g y ö k e r e u t á n Ítélendő m e g ; to- tehát a vallásalapot is, u g y eredetét, mint czélját
v á b b á u g y a n c s a k Verbőczy I s t v á n h á r m a s törvény- illetőleg a hivek lelki üdvösségére, s a k a t h o l i k u s
k ö n y v e 1-ső rész 10-ik czim 3-ik §-a kötelezi a ki- hit előmozdítására szánt törzsvagyonul tekintette ;
r á l y t , h o g y a k o r o n á r a háromlott birtokokat le ne kitűnik, h o g y ő a m a g y a r főpapságot kiváltságos
foglalja, és világi czélokra ne forditsa, hanem ismét birtokjogaiban ép u g y mint a világi f ő u r a k a t , és a
az e g y h á z n a k a d o m á n y o z z a ; nemkülönben az 1548- nemesi osztályt feltartani k í v á n t a : kitűnik, h o g y
dik évi 12-dik tör.-cz. azt rendeli, miszerint az el- ő a főpapok fölös jövedelmeit a szegényebb sorsú
pusztult és eltörölt monostorok, u g y zárdák birto- katholikus lelkészetek bővebb javadalmazására, és
kai és jövedelmei katholikus lelkészetek és iskolák oly kegyeletes intézetek felállitására, melyekben a
felállitására, valamint katholikus népészek és tani- kivek lelki vigasztalást nyernek, s a vallás felvirátók kiképzésére szolgáljanak alapul : József császár goztatása eszközöltetik, forditani h a t á r o z t a ; vala52
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mint kitűnik, hogy ő a vallásalap megbővitése és
tágabb alaprai helyezésénél leginkább a katholika
hit öregbítését és emelését, a növendékpapoknak a
lelkiekbeni kiképeztetését, a népnek a kelló'en javadalmazott falusi lelkészek által a szelid ismeretekben és a jó erkölcsökbelli oktatását tűzte ki feladatul és tartotta szem előtt ; ezek szerint tehát a
kiadott fejedelmi rendelet szövegében elég tüzetesen, világosan és határozottan ki van jelentve a
kegyeletes czél, melyhez a vallásalap köttetett; valamint kétségtelen az is, hogy József császár a pálosoktól, klarisszáktól és egyéb szerzetesrendektől
bevont ingó és ingatlan vagyonnal a vallásalapot
csakis a katholika hit érdekében bővitette és gyarapította.
Igaz ugyan, hogy József császár nem volt koronázott magyar király, és hogy a vallásalap számára a tényleg átadott terjedelmes nagy birtokokról ünnepélyes adománylevelet sem szolgáltatott ki ;
holott a Verbőczy István hármas törvénykönyvében létező elvek, u g y az 1791-dik évi 3-ik és 32-ik
törvényczikkek nyomán kiváltságos jellegű jószágokat csakis a megkoronázott király adományozhatott ; valamint ugyancsak Verbőczy hármas törvénykönyve 1-ső része 32-ik czime szerint kellett,
h o g y az adományozott javak, az erről szóló ünnepélyes okmány kibocsátásától egy év alatt, az előszabott birtokbai igtatással megerősíttettek volt légyen : azonban a vallásalap előnyére nem lehet
szem elől téveszteni, miként József császár halála
után maga a törvényhozó testület gondoskodott
azon módokról, melyek folytán az elhunyt fejedelem által a vallás terén tett nevezetes alapítv á n y o k az érvényükre szükséges támpontot né
nélkülözzék, midőn az 1791 -i 23-dik tör.-czikk szövegében ugy 2-dik Lipót, mint már megkoronázott
m a g y a r király, nemkülönben a főrendek és az alsó
tábla együttesen kijelentették, hogy 0 Felsége,
mint az országbani legfőbb kegyúr, a katholikus
egyházat jogaiban fenttartandja, és mindennemű
alapítványokat az alapitók intézkedése szerint kezeltetend : mely a kegyeletes alapítványokra, és igy
a vallásalapra is vonatkozó különös törvény, azon
általános, és szinte az 1791-diki országgyűlésen
hozott 32-dik törv.-czikk élét, miszerint József
császár kegylevelei érvényeseknek csak az esetre
ismertetnek, ha azok az őt követő megkoronázott
királyok által jóváhagyatnak, egészen elveszi.
Továbbá nem lehet szem elől téveszteni, hogy
2-dik Lipót, Ferencz és a többi mindannyian meg-

koronázott utódok József császárnak a vallásalapra
vonatkozó adományait és intézkedéseit nemcsak
szakadatlanul tiszteletben tartották, hanem az elődük e téren felállított elveit, u g y rendelkezéseit is
magukévá tették, sőt bővítették ; valamint nem lehet szem elől téveszteni, hogy József császár 1790dik évi febr. 20-án bekövetkezett halálától, a mióta
a vallásalap a pálosok, klarisszák éz több szerzetesrendek eltörlése után bevont ingatlan javadalmakat
békességesen, minden ellenmondás nélkül bírja, a
jelenig 85 év telt el, és ekként a kivatkozott alap
azokat Verbőczy István hármas törv.-könyve 1-ső
rész 78 dik czim 2-dik §-a szerint az egyházi birtok elévülésére kitűzött 40 éves kulcs nyomán, mint
kétségtelen tulajdonát már hatványozva, kétszeresen
elbirtokolta; de nem lehet szem elől téveszteni azt sem,
hogy Ferencz király 1793-dik évi aug. 13-án 19632 dik szám alatt kelt királyi leiratában, az 1791-i
21-dik tör.-cz. által körvonalozott közalapot a vallásalaptól határozottan megkülönböztette, és az elsőt az állam, az utóbbit pedig a katholikus felekezet tulajdonakint jelezte ; sőt kormányszékeit
attól, hogy a vallásalapot közvagyonnak nevezzék,
kereken eltiltotta.
A mi a tisztelt országos albizottság azon tételét illeti, hogy a vallásalap törzsvagyona, s az annak jövedelmei hova fordítása feletti rendelkezés,
tekintve, miként a József császár által eltörölt
szerzetesrendek uradalmaik részint magon szakadt nemesek, részint elhagyott kolostorok birtokaiból alakultak, mindenkor az államot, esetleg a
törvényhozást illeti ; a közalapitványi ügyigazgató
az ez érdemben fent már bőven kifejtett nézetei
kapcsában ismételve megjegyzi, miszerint a törvényhozás nem végrehajtó hatalom, s igy az b á r mely, az országban létező vallásfelekezet magán
vagyona kezelését és gondozását, a tulajdonjog
megsértése nélkül nem ellenőrizheti ; sőt még akkor
is, ha a felekezet az alapítvány kitűzött czéljától
eltérne, az ez érdembeni avatkozás és rendelkezés,
valamint az ügymenetnek az illető mederbei visszavezetése az apostoli király és az érdekelt felelős minister hatáskörébe tartoznék : továbbá a közalapitványi királyi ügyigazgató újra és ismételve megjegyzi, hogy álljon a vallásalap akár magon szakadt nemesek, akár pedig elhagyott kolostorok javaikból, az állam arra tulajdoni jogot bármelyik
körülmény felmerültével sem alakithat ; nem az első
esetben, mert a király az 1498-Í55, és 65-dik törv.czikkek létrehozataláig Verbőczy István hármas
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törv.-könyve l-ő rész 13-dik czim 4-dik §-a szerint a mag- évi illetéket a kincstárból, a vallásalap előnyére, majd egészszakadás utján ráháromlott javakat szabadon megtarthatta ben, majd részletekben folyóvá tették.
vagy bárkinek oda ajándékozhatta; nem a második esetben,
Igy III-dik Ferdinand, mint az országos vallási okmert ugyancsak Verbőczy István'hármas törv.-könyve 1-ső mánytár 45-dik lapján olvasható, midőn 1650-i aug. 6-án a
rész 10-dik czim 3-dik §-a nyomán, a fejedelem a koronára kincsletböl a katholikus lelkészek pénztára alakítására
szállott papi javakat ismét és azonnal egyházi czélokra ado- 6000 forintot utalványoz, kijelenti, hogy ezen intézkedést
mányozni köteleztetett : de különben is, midőn József császár az egyház iránti atyai indulatból, a katholika vallás iránti
a szerzetesrendektől elvett ingatlanokat a vallásalapba be- buzgalomból, és az osztó igazság útmutatásából, különösen
olvasztotta, ez utóbbi tanhoz alkalmazta magát, s habár nem pedig ezért teszi, miként a vallási uj tanok által híveiket,
volt is ez idő szerint megkoronázott király, ezen hézagot és igy jövedelmeiket is vesztett katholikus népészek sorsán
utódai jóváhagyásai és elismerései pótolták, a kétszeres el- könnyítsen, és állásukat biztosítsa, nehogy a szükségeseket
birtoklás pedig, ugy a legujabbkori telekkönyvi bekebelezés nélkülözve elszéledjenek, és ez által a katholikus egyház
egészen kiegyenlítették, s az elvitázhatlan tulajdoni jogot a szenvedjen.
vallásalapnak megadták.
Nem különben III-dik Károly, mint az országos valAz ingatlan javak után járó földtehermentesitési é 8 lási okmánytár 9-ik száma alatt látható, midőn 1733-i márszőlőváltsági tőketartozmányok ; továbbá a papnöveldék se- czius 7-ken a 3-dik Ferdinand alapította, de időjártával a
gélyezésére tett három millió forint alapitvány ; s a meg- kincsiet által visszatartott 6000 forintot, továbbá a visszaürült egyházi javadalmakból befolyó időközi jövedelmek a tartás következtében felszaporodott hátrányok törlesztésére
közalapítványi királyi ügyigazgató véleménye nyomán 4000 forintot, nemkülönben az édes atyja, 1-ső Lipót részészinte a vallásalap elidegenithetlen tulajdonai : ugyanis mind- ről a törököknek az országbóli kiszorítása folytán tett fogaezen tételek oly forrásokból származnak, melyeknek egy- dalma beváltásául 6000 forintot, és igy évenként a kincstárházi jellegű eredete és gyökere könnyen felismerhető, és ból a katholikus népészek Pozsonyban szervezett pénztákétségbevonhatlan ; továbbá a tartozmányokról Verbőczy rába, részint papnöveldék berendezésére, részint katholikus
István hármas törvénykönyve l - ő rész 24-dik czim 8-dik lelkészetek felállítására összesen 16,000 forintot utalványo§-a, és a 3-dik rész 16-dik czime azt tartják, hogy azok a zott ; továbbá a nevezett alapot a megürült szentgotthárdi és
kiváltságos jószágok kiegészitő részét teszik, és hogy elég pécsváradi apátságok időközi jövedelmeivel, ugy egyéb, a
az ingatlan javakat megszerezni és birtokba venni ; mert ál- magyar püspökségek javadalmaikból megtakarított összetaluk a tulajdonjog a tartozmányokra is kiterjed: ugy szinte gekkel adományozta meg, ezen nemes cselekedetét az Isten
az érsekek és püspökök által a papnöveldék segélyezésére iránti kegyelettel, az ország és a katholika vallás iránti
összetett 3 millió forint alapitvány nemcsak forrásaira, ha- köteles gondoskodással, ugy legfőbb véduri hivatásával
nem czéljaira nézve is egyházi természetű lévén, tekintve, indokolja.
hogy ezen tőke a növendékpapok kiművelésére szolgál, s
Mindezekből tehát kitetszik, hogy, midőn III-dik Ferigy a vallás fentartása és áüolása egyik sarkkövét képezi;
dinand és III-dik Károly a katholikus lelkészek pénztárát
tekintve, hogy ezen töke az érsekségek és püspökségek törzslétrehozták, csakis a katholikus vallás érdekében működtek,
vagyonából választatott el, és hogy az az egyházmegyék
a katholikus hit fentartását, ápolását és gondozását tartották
belszervezésére elkerülhetlenül szükséges; tekintve, hogy
szem előtt, valamint oly szükségletet fedeztek, melyet a kor
ezen tőkét király ő felsége, mint legfőbb kegyúr elfogadta,
viszonyai elengedhetlenül igényeltek ; ha tehát a fent kös ekként felekezeti vagyonná avatta, kétségtelen, miként az
rülirt alapítványokból évenként bármely fölösleg megtakaa vallásalap tulajdona^ azon szerint a megürült egyházi j a ríttatott, és a törzstőkéhez csatoltathatott, az ily vagyon tuvadalmakból befolyó időközi jövedelmek az érseki és püslajdona, ugy jellegénél, mint rendeltetésénél fogva, kétségtepöki uradalmakból származván, keletkezésükhöz, forrásuklenül a vallásalapot illeti.
hoz és természetükhöz hiven, sehova czélszerűbben, ildomoA mi pedig az úgynevezett bizottsági, vagyis palestisabban, méltányosabban és igazságosabban be nem olvaszthatók, mint azon alapba, mely épen az érseki és püspöki egy- nai maradványalapot illeti, habár annak eredete régiségénél
házmegyéket sok oldalú szükségleteikben támogatni hivatva s adatok hiányánál fogva tisztán ki nem deríthető is: anyvan ; hogy pedig ezen jövedelmek tulajdona nem az államot, nyit azonban a történelemből tudunk, hogy szent István és
hanem a katholikus felekezetet illeti, az már fent a papi ja- az Árpád-házi királyok közül többen az akkor divott kevak természete megalapitásánál tüzetesen és körülményesen resztes háborúk, s az egyes honfiaknak Jeruzsálembei zarándokolásuk folytán, a szentföldön több megszállókat, kórkifejtetett.
Ezek után következik a második csoportozat, vagyis házakat és egyéb menhelyeket építettek, javadalmaztak és
azon járulékok, melyek III-dik Ferdinand és III-dik Károly rendeztek be, melyek időjártával a keresztes háborúk és a
királyok rendeleteik folytán a királyi kincstárból évenként zarándokolások megszűntével szükségtelenekké váltak, s
a katholikus lelkészek pénztárába befolytak ; és az úgyne- igy az e czélokra gyüjött pénzösszegek és felszaporodott tővezett bizottsági, illetőleg palestinai maradványalap: az első kék, mennyiben külföldön szét nem mállottak, az apostoli
sorban felkozott járulékok természete a közalapítványi ki- királyok rendelkezése alá estek ; már pedig az ilynemű alarályi ügyigazgató véleménye szerint, azon oklevelek zára- pitványok szinte tagadhatatlanul katholikus jellegűek, s
dékaik nyomán Ítélendő meg, melyeknél fogva III-dik Fer- mint ilyek katholikus felekezeti czéloknál egyébre nem is
dinand és III-dik Károly királyok a 16000 forint kisegitő fordíthatók; ekként tehát a bizottsági, vagyis a palestina
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maradványtöke a vallásalapba szinte kellően és ildomosán
olvasztatott be.
Következik a harmadik csoportozat, hova a kegyeletes magán alapítványok soroltatnak; ezen tételek többnyire
kisebbmérvü szerény tőkék által képviselvék, söt fentebb
már a történelmi rovatban jelezvék is ; ezen vagyon tulajdonát a vallásalap előnyére, az 1791-i 26-dik törvényczikk
12-dik §-a kétségtelenül biztosítja, midőn azt rendeli, hogy
a katholikus alapítványok a katholikusok, az evangelikus
alapítványok pedig az evangélikusok érdekében használtassanak fel.
Miután tehát az eltörölt szerzetesrendek ingó és ingatlan vagyonát a király meg nem tarthatta, sem világi czélokra nem fordíthatta ; hanem a fenállott törvények értelmében elhelyezni köteleztetett ; miután József császár ezen
eljárását nemcsak az 1791-i 23-dik törvényczikk szentesitette, hanem utódai is tényleg megerősítették; miután a tartozmányok a kiváltságos jellegű ingatlan javak kiegészitő
részét képezik, és azoktól el nem választhatók; miután a
József császártól nyert ingatlan javakat a vallásalap 85 év
alatt már kétszeresen elbirtokolta; azonfelül pedig a tulajdoni jogot rá nézve a telekkönyvi bekebelezés még kétségtelenebbé emelte ; miután a III-dik Ferdinand és a III-dik
Károly által a papnöveldék és a lelkészetek felsegélésére
tett 16,000 forintnyi ideiglenes pénzbeli, valamint a bizottsági, vagyis palestinai alapítványok közvetlen a katholikus
egyház érdekében hozattak létre ; miután a kisebbmérvü
pénzbeli magán alapítványok az 1791-i 26-ik törvényczikk
12-dik §-a ótalma alatt állanak ; kétségtelen, hogy a vallásalap nem oly vagyon, mely az állam, illetőleg a törvényhozás rendelkezése alá tartozik ; hanem oly vagyon, melylyel
mint tulajdonával a vallásalap, katholikus felekezeti czélokra, minden megszorítás nélkül szabadon intézkedik.
A közalapítványi királyi ügyigazgató, miután a katholikus egyházi javak és a vallásalap jogi természete feletti véleményét kifejtette, még záradékul a tisztelt országos
albizottság jelen ügybeni azon politikai vezéreszméjére tekint vissza, miszerint az egyházi javak és a vallásalap törvényhozásilag azért vonandók be és helyezendők államrendelkezés alá, hogy azok ne csak a katholikus isteni tisztelet
ellátására szolgáljanak, hanem az országban létező összes
vallásfelekezetek szükségleteik fedezésére is kiterjesztessenek ; mert az országos albizottság nézete szerint a közoktatás fejlesztésére az egyházi rend eszközüli felhasználása
többé nemcsak nem szükséges, sőt sok helyen káros ; mert
az egyháznagyok mostani javadalmazása a kitűzött és alapul vett czélok teljesítésére megkívánt mérvet aránytalanul
meghaladja ; és mert az isteni tisztelet fentartása az egyházi rend nagyterjedelmü ingatlan javaiban többé támpontot nem talál ; söt épen azon jószágok a jelzett czélok elérésének, melyek létesítése végett adományoztattak, akadályul
szolgálnak.
Ezen kifejtett politikai nézetek irányában a közalapítványi királyi ügyigazgató tisztelettel megjegyzi, hogy az
állam, esetleg a törvényhozás a fentálló honi intézmények
értelmében, az egyházi alapítványokat le nem foglalhatják ;
hanem, ha azok államellenes tüntetésekbe bocsátkoznak,
vagy működéseiket az ország épsége, jóléte és biztonsága

ellen irányozzák, a felség és az illető felelős minister köréhez tartozik, miként az egyházi alapítványok kezelőit és
ideiglenes élvezőit azon útra vezessék vissza, melyek a gondozásaikra bizott kegyeletes intézmények czéljaik valósítására kitüzvék ; jóllehet az egyházi rend és a vallásalap ellen
e téren sem a kormánynak, sem a törvényhozásnak panasza
uem lehet, mennyiben ezek a kormány politikai intézkedéseiben rendesen nemcsak megnyugosznak, söt azokat, ha a
vallás hitágazatait és törzselveit nem érintik, ugy a közéletben, mint a nyilvános téren készségesen támogatják ;
továbbá megjegyzi, hogy az országosan bevett vallásfelekezetek az általuk birt javak tulajdonára nézve önálló jogi
testületek, melyeket rendes körülmények és kormányzati
rendszer mellett a vallásaik gyakorlatára szolgáló eszközöktől megfosztani czélszerütlen ; mert vallás és nevelés nélkül a nagy tömeg az államra bizonyos veszélyt hoz; az
ország pedig a bevont javadalmakat a szövevényes kezelés
miatt oly jövedelmezővé tenni nagyban, mint egyes felekezetek kicsinyben, nem képes ; az ily eljárások hiányokat,
szükségeket és elégedetlenséget okoznak, melyek az országnak hasznot nem hajtanak.
De különben bármily soknak tűnjék fel a katholika
egyház és a vallásalap birtokában levő ingatlan vagyon,
nem lehet szem elől téveszteni, hogy hét millió lélek, vagyis
az ország fele részének vallás tekintetbeni ellátására nagy
kiadások kívántatnak; nem lehet szem elől téveszteni, hogy
ha az érseki és püspöki jövedelmekből, a gazdászat kezelése, a kegyúri kötelmek, az udvartartás, az úrbéri szabályozások folytán igényelt birtokberuházásokra felvett tőkék törlesztése, ugy egyéb terhek leszámittatnak, s ha a
főpapok e mellett a 300 forintig javadalmazott szegényebb
sorsú népészeiket, valamint az évenként rendes fizetésül 100
forintot alig húzó káplánaikat felségelni, ugy papnöveldéik
s főtemplomaik rendkívüli kiadásait fedezni akarják, amint
e téren többnyire mindannyian nemes hivatásuknak lovagiasan meg is felelnek, akkor mindenki meggyőződhetik
arról, hogy az érsekek és püspökök magán kényelmükre és
czéljaikra, ugy végrendelkezési eshetőségre nagy kincsekkel nem rendelkeznek.
Azon eszme kivitele pedig, hogy az összes katholikus
egyházi javak, és igy a vallásalap is, minden felekezetek
közt szétosztassanak, nemcsak a joggal, az igazsággal és a
méltányossággal ellenkeznék, hanem, a mely órában ily eljárás megkísértetnék, e téren a tulajdonjog ingatagsága éa
bizonytalansága miatt senki többé alapítványokat nem tenne ;
de másként is nagy kérdés, söt alig hihető, miként az országban létező nem katholikus felekezetek, a midőn tulajdon
vallási alapitványaikat, s az azok feletti rendelkezési jogot
szívósan megfeszített erővel védik, közrebocsáttatásukat
pedig eszközölni nem hajlandók ; ugyanakkor egy másik
felekezet vagyonán megosztozni kivánnának. Minden felekezetben kell, hogy meglegyen, a mint meg is van azon lovagiasság, méltányosság és polgári testvériség, miszerint
egymás alapitványaikhoz és vallási gyakorlataikra szánt
javaikhoz, ugy tőkéikhez ne nyúljanak.
Hogy a közoktatás fejlesztésére az egyházi rend eszközüli felhasználása többé nemcsak nem szükséges, sőt káros: a tisztelt országos albizottság ezen tétele ugyan szoro-
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san véve az egyházi javak és a vallásalap jogi természete
kifejtéséhez alig tartozik ; mivel azonban felhozatott, a közalapítványi királyi ügyigazgató megjegyzi, miként az országban a katholikus középtanodák nagyrészben a benczések, a cziszterek, a premontreiek és a kegyesrendüek, igy
tehát katholikus szerzetes papok által láttatnak el, kik magasabb műveltségűk, a honi irodalom felkarolása, a szépmesterségek terjesztése, a kormány által előirt tanrendszer
szigorú alkalmazása, a nemzeti nyelv fokozatos fejlesztése,
ugy azon készségük nyomán, minélfogva a birtokukban
levő javak jövedelmeit a tanügynok szentelik, legkevesebb
okot sem szolgáltattak arra, hogy a nemzet és a katholikus
felekezet velük elégedetlen legyen ; sőt ellenkezőleg, tekintve,
mikép a gondjaikra bizott tanodákban évenként nagyszámú ifjak czélszerüen neveltetnek s gondosan oktattatnak, és
hogy azok onnan a jelenkor megkívánta képzettséggel kerülnek ki, ezen világos tények minden részről teljes elismerést érdemelnek.
Hogy az isteni tisztelet fentartása az egyházi rend
nagyterjedelmü ingatlan javaiban többé támpontot nem talál, és hogy épen azon jószágok, a jelzett czélok elérésének,
melyek létesitése végett adományoztattak, akadályul szolgálnak : a tisztelt országos albizottság ezen tételét illetőleg a
közalapítványi királyi ügyigazgató megjegyzi, mikép a k a tholikus vallás Magyarhonban minden érseki és püspöki
egyházmegyében ez idő szerint az apostoli király és az
állam megelégedésére, ugy a hivek tökéletes megnyugvására gyakoroltatik; a káptalanok egyháznagyaikkal kellő
egyetértésben vannak, s azokat vallási működéseikben t á mogatják ; a lelkészek pedig saját hatáskörükben a nép
lelki oktatását, s a szükséges ismeretekkeli ellátását hivatásuknak megfelelőleg teljes erejükből eszközölni igyekeznek ; sőt a vallás kiszolgáltatásában egy felekezet megett
sem állanak ; általában a magyar katholikus egyházi rend
a vallási és polgári műveltség azon fokára lépett, miszerint
e téren, a mostani viszonyok mellett sok kívánni valót alig
hágy; ily körülmények közt el kell ismerni, hogy az ingatlan papi javaknak az érsekek és püspökök általi birtoklásában a katholikus isteni tisztelet még folyvást kellő támpontot lel, és hogy azon javak, melyek a katholikus hit terjesztésére és megszilárdítására adattak, kitűzött czéljaiknak
mindeddig megfelelnek, a vallásgyakorlat akadályául pedig
legkevésbé sem szolgálnak.
Különben legyünk igazságosak : ugyanis a történelem
tanúsítja, miszerint a nemzet a keresztény hitnek az országbai behozatalát, s ezzel együtt a köz, ugy a polgári művelődés megalapítását, fejlesztését és terjesztését a katholikus egyházi rendnek, mely e téren szellemi fölényével működött, s korszakonként nagy anyagi áldozatokat hozott,
köszönheti : a történelem tanusitja, hogy a tatárok és a törökök ellen a Sajónál 1241-dik évben Mátyás esztergomi és
Ugrin kalocsai érsekek, ugy Gergely győri, Rajnáid erdélyi
és Jakab nyitrai püspökök; Várnánál 1444-ben Rozgonyi
Simon egri és Dominis János nagyváradi püspökök ; valamint Mohácsnál 1526-dik évben Szalkay László esztergomi
és Tomory Pál kalocsai érsekek, nemkülönben Perényi Ferencz nagyváx-adi, More Fülöp és velük számos egyháznagyok az ország védelmében estek el, s a haza iránti szere-

tetüket vérkeresztséggel pecsételték meg : a történelem t a nusitja, hogy Vitéz János, Pázmán Péter, Lósy Imre és
Lippay György esztergomi érsekek a magyar tudományos
egyetem létrehozásán nemcsak fáradoztak, hanem azt nagy
pénzösszegek befektetésével létesítették is; valamint hogy a
magasabb tanintézetek és a középtanodák alapításában a
többi egyházmegyékben is a magyar püspökök egymással
nemesen versenyeztek.
De ha elfogultak nem akarunk lenni, a jelen korra vonatkozólag is el kell ismernünk, hogy érsekeink, püspökeink
s egyháznagyaink a tudományokban magasan a kor színvonalán állanak, a katholikus vallást lelkismeretesen gondozzák, s azt méltányos türelemmel gyakorolják; a politikai ügyekben a kormánynyal karöltvejárnak el; törvényhozási téren az ország érdekeit előmozdítják ; és a közéletben, mi egyik szép vonásuk, a nemzeti nyelvet terjesztik és
ápolják; mindezek pedig oly polgári erények, melyek ez idő
szerint azon kérdés szőnyegre hozatalát, váljon a papi javak
az egyháznagyoktól elveendők-e? egészen kizárják. Azonban feltéve, de meg nem engedve, hogy az egyházi javak
egykor a főpapoktól elvétetnének, és a vallásalap is eredeti
rendeltetésétől elvonatnék; még áz esetre is ezen birtokokat
nem az állam, hanem jogilag és tényleg a hét millió katholikus felekezet, melyet a vallási vigasztalás és az arra szolgáló eszközök nélkül hagyni nem lehet, örökölné.
Hátra van még a vallásalap mikénti kezelési módjának kifejtése.
Midőn az 1548-dik évi 12-dik tör. cz. nyomán elhatároztatott, hogy az elhagyott monostorok, zárdák és káptalanok jószágai, ugy azok jövedelmei katholikus népészek és
tanítók kiképzésére, alkalmazására és javadalmazására forditassanak, ezen országos intézkedés végrehajtása, valamint
a jövedelmeknek a kitűzött czélokrai fordítása, minden
egyházmegyében az illető püspökökre bízatott, kik is, ha kívántatott, mily módoni eljárásukról a felségnek számolni
tartoztak.
Később 1650-i aug. 6-án, mint az országos vallásalapi
okmánytár 2-dik száma alatt látható, III-dik
lerdinánd
király a katholikus népészek pénztárát megalakítván, a k i rályi kincsletből évenként oda utalványozott 6000 forint
hova fordítását, s a katholikus püspöki egyházmegyék közötti mily aránybani felosztását az esztergomi érsekre bízta ;
meghagyta azonban, hogy a primás az e téreni működéséről a négy évenként tartatni szokott tartományi zsinat előtt
számoljon : idöjártával a kincslet és az esztergomi érsekség
közt a 6000 forint egyszerrei, vagy a korszakonként felmerülő szükségleteihez képest, részletekbeni kijárultatása, illetőleg felvétele és nyugtatványozása iránt különbözetek t á madván, annak folyósítása sok időre elmaradt; mígnem
III-dik Károly, mint az országos vallásalapi okmánytár
9-dik száma alatt látható, 1733-dik évi mart. 7-én kelt k i rályi udvari rendelete folytán, egyrészt a III-dik Ferdinánd
által az egyházak és a lelkészetek felsegélésére kitűzött
6000 forintot, az éveken át visszatartott összegek kiegyenlitéséül 4000, és az I-ő Lipótnak a törökök legyőzése alkalmából tettfogadalma beváltása czimén szinte 6000 forinttal
szaporította, s ekként a lelkészek pénztárát 16000 forint évi
illetékre emelte; másrészt pedig a kezelésre nézve akként
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intézkedett, hogy kérdéses jótékony alapítvány Pozsonyhan egy czélra felállított pénztórban helyeztessék el, és a kiadások felett az esztergomi érsek elnöklete alatt bizonyos
számú helytartósági, és egy kamrai tanácsosokból álló bizottság hatrozzon, mely a pénztárt ezéljához képest gondozza, készletés pedig az egyes püspöki egyházmegyék közt
az azokban felmerülő szükségletek szerint ossza fel.
József császár 1782-dik évi jan. 26-án kiadott iker
udvari rendeleteiben, mint az országos vallásalapi okmánytár 13-dik és 14-dik számai tanusitják, az eltörölt szerzetesrendeknek a vallásalapba beolvasztott javait már a királyi
kincstár kezelése alá helyezte; ugy az azok feletti intézkedést szinte a kincstári elnök vezénylete alatt két helytartósági és bizonyos számú kincsleti tanácsosra ruházta ; később
József császár ezen határozatát 1782-dik évi sept. 10-én,
mint az országos vallási okmánytár 15-dik száma alatt olvasható, oda módosította, miként a vallásalap a királyi
helytartótanács kebelében az elnökség közvetitésével, két
egyházi és két világi tanácsosból, ugy néhány titkárból alakítandó egyházi bizottság által gondoztassék ; egyideüleg
ugyanezen egyházi bizottságot felkatalmazta, hogy a katholikus kül isteni szolgálatra és egyházi fegyelemre, ugy a
papi javadalmakra és intézményekre felügyeljen, hogy a püspökségek és lelkészségek szabályozását előkészítse, hogy a
vallásalapot és a népészek pénztárát kezelje, nemkülönben,
hogy az eltörölt szorzetesek vagyonát rendezze, és ezt, midőn a helytartótanácsnak a kincslettel tervezett egyesítése
befejezett tény leend, átvegye ; ugy ez alkalommal kijelentette, hogy az egyházi bizottság e téren nem önállóan, hanem
mint a helytartótanács közege müködend : ismét József császár 1783-i oct. 24-én, mint az országos vallásalapi okmánytár 20 dik száma alatt látható udvari intézmény tanúsítja, a
midőn a helytartótanács hatáskörét megnagyobbította,és ügyrendét szabályozta, annak kebelében az egyházi bizottságot
is fentartotta, és meghagyta, miként az ajtatos alapítványok,
a katholikus lelkészek felsegélésére szolgáló összegek, és a
vallásalap egy, ugyancsak a királyi helytartótanácsnál szervezendő pénztárban őriztessenek, az évi számadások pedig a
helytartótanács számvevősége által vizsgáltassanak meg.
Ferencz király azonban 1794-dik évi jan. 30-án kelt, s
a vallásalapi okmánytár 29-dik és 75-dik számai alatt olvasható udvari rendeletei folytán, a helytartótanács kebelében az egyházi bizottságot az 1782-dik év előtti tevékenységébe akként helyezte vissza, hogy abban az elnökséget a
primás vigye, a tárgyakat pedig a királyi helytartótanácsnál alkalmazott két püspök, és a kormányszék előterjesztésére a felség által kijelelt két világi tanácsos adják elő ;
egyideüleg a király az egyházi bizottság hatáskörét akként
szervezte, hogy a jelzett testület necsak azon tárgyakat,
melyek eddig az egyház belkormányzatára, alapitványaira
és személyzetére nézve külön osztályok ügymenetét képezték, lássa el ; hanem a vallásalaphoz tartozó jószágok és tőkék gazdászati kezelését is, az előszabott ügyrend pontos
megtartásával átvegye és intézze.
Jelenleg a vallásalap jogi ügyeit a közalapítványi királyi ügyigazgatóság, a gazdászat kezelését pedig a pestczeglédi, a kassa-mislyei, a nyitrai-sélyei, a veszprém-somlyóvásárhelyi, a pécs-pécsváradi és a temesvár-csákovai 6

főtiszti kerület látják el; az ügyigazgatóság a vallás és közoktatási ministerium VII-ik, valamint a főtisztségek, a VIII.
osztályának, melyeket külön egy-egy tanácsos vezet, felügyelete alatt állanak ; a számadások pedig a kebelbeli
számvevőség által vizsgáltatnak meg ; a fontosabb ügyek
azonban elintézés és jóváhagyás végett, a vallás és közoktatási ministerhez, sőt innen többnyire ő császári és apostoli
királyi Felségéhez terjesztetnek fel.
Az egyházi bizottság ez idő szerint nem létez : miután
pedig a vallásalap a katholikus felekezet tulajdona ; továbbá
a katholikus vallás az országban uralkodó lenni megszűnt,
és ekként kell, hogy a vallásalap kezelését is előbb-utóbb a
katholikus önkormányzati testület vegye át ; addig is, mig e
téren az apostoli király és a magyar kormány az igazság és a
méltányosság terén a kath. felekezet megnyugvására intézkednek : a közalapitványi királyi ügyigazgató helyén látná,
miszerint a vallásalap jövörei kezelésében az illető felelős minister közvetitésével,azon módosítás hozatnék be.mikép a zárszámadások felülvizsgálására O Felsége az országos főszámvevőszéket küldené ki ; az évi költségvetés megalapítására
pedig az egyházi bizottság újból az esztergomi érsek primás
elnöklete alatt, akként szerveztetnék, hogy oda rendes tagokul a vallás és közoktatási ministerium egyházi 1-ső és alapítványi 7.osztályának vezetői, a közalapitványi királyi ügyigazgató, s a jelzett ministeri számvevőség főnöke beosztatnának ; továbbá ugyanazon tanácsba a primás minden megszorítás nélkül egy tagot, Ő Felsége pedig a főrendi táblától
egy, és a képviselőháztól két katholikus tagot nevezne.
Ezekben összpontosul azon igénytelen vélemény, melyet a közalapitványi királyi ügyigazgató, mint a szent korona ügyésze, a vallásalap jogi természete kifejtése érdemében, az igen tisztelt országos albizottság felhívására előterjeszteni szerencséltetik.
Kelt Budapesten, junius 27-kén 1875.
Hamar Pál,
királyi és ministeri tanácsos,
közalapitványi királyi iigyigazgatő.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.
Pest, decz. 28. A z u t o l s ó , p e s t i l e v é l ' 1875-ben.
Meggyőződésből és nem önérdekből dolgozni, magasztos elvekért és nem naponkint hullámzó véleményekért harczolni,
nom mindennapi, hanem fensőbb czél eléréseért küzdeni,
nem embereket, hanem Isten dicsőségét keresni, oly munka
napjainkban, mely csak töviseket nyújt, sebeket osztogat,
de — talán épen azért oly kellemes a tövis szúrása, oly boldogitó a sebek égető fájdalma mivel oly szent a küzdelem
tárgya, nemes a harcz indoka.
A küzdelem egy éve nem sokára ismét a múlté lesz, a
történelem lapjai egy év leélt eseményeivel nem sokára gazdagabbak lesznek, a jövö kornak tanulmányozási tárgyul
ujabb tér nyílik meg, és ha lesznek is történetbuvárok, kik
nem a történt események szerint fogják Ítéletüket alkotni,
hanem Ítéletet alkotnak, hogy ahhoz az eseményeket alkalmazzák, független itéletü történetírók sem fognak hiányzani, kik a hamisitott okmányok tömkelégéből a valót, az
igazat, a történeti hűséggel megegyezőt fogják ítéletük alapjául venni és azoknak adandnak igazat, kik ma mint
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.ultramontánok' félreismertetnek, és hogy félreismertethessenek, az igazság rovására az indokok, a tények elferdittetnek ; — lesznek történetírók, kik felderitendik mind azt : kik,
mily irányú irók dolgoztak önérdekből, mind azt: kik működtek a meggyőződés szent hevével, hogy ezeket, mint a
társadalmat fentartó, örök és ingatlan elveknek hirdetőit
elismerésben részesitsék, azokat elitéljék.
Szerény volt a kör, mely részünkre e helyen kitüzetett ;
de még sem olyan, hogy kicsinyelnünk lehetett volna azt ;
a napi eseményeknek a társadalmi, s politikai életre majd mélyebben, majd ismét kevésbé mélyenható mozzanataival foglalkoztunk egy egész éven keresztül e helyen ; de soha ugy,
hogy nélkülöztük, vagy elhanyagoltuk volna a nagy elveket, melyeken összes társadalmi és politikai életünknek
nyugodni kell, hogy állandó legyen, hogy a közbéke biztosítva, mindenkinek jogai és igazai megoltalmazva legyenek.
Ezért mi részünkről nyugodtan adjuk át ez évi működésünket a történelemnek ; e nyugalom, e békés öntudat az, mi
megvigasztal bennünket munkásságunkért, mert elvitázhatlan bizonyítékul szolgál, hogy ott, hol elvekről volt szó, nem
alkudoztunk, hogy meggyőződésünkből önérdekért mit sem
adtunk fel, hogy fensőbb czél, Isten dicsősége és nem emberi tekintetek adtak irányt működésűnknek még ott is,
hol látszólag csekély érdekű ügy forgott szóban.
Egyet ismertünk és ismerünk még ma is, mit soha
senki meg nem czáfolt és megczáfolni nem fog soha : hogy
biztos uton csak az jár, ki szemei előtt mindig az egyház
elveit tartja, azon elveket, melyek az emberi szenvedélyek
folytán megtámadtathatnak, tagadtathatnak, száműzethetnek ugyan, melyek felett egyidőre látszólag diadalt ülhetnek
a legképtelenebb ürességben szenvedő eszmék is ; de melyek
örökvoltuknál fogva ismét visszatérnek és gazdagon jutalmazzák mindazokat, kik nem engedték magukat e rendithetlen alaptól eltántorittatni még akkor sem, midőn emberileg véve végbukásuk a legnagyobb valószínűségek közé
tartozott. A történelem, e magistra vitae, számtalanszor
megezáfolta már az .emberi bölcseség' számításait, halomra
döntötte jóslatait, téveseknek bizonyította ,elveit', bűnösnek
mutatta fel irányát, vészteljesnek tüntette fel boldogítónak
hirdetett ,elvei' következményeit; az események pillanat
alatt felforgatták alkotmányait és pedig épen akkor, midőn
azokat örök időkre biztosítva hitte : de egyházunk elvei ma
is épségben vannak, és valamint az évezredek óta már
számtalanszor arra szolgáltak, hogy az emberi bölcseség
által rommá halmozott társadalom ismét felépülhessen : ugy,
ha az uralkodó forradalmi szellem által társadalmunk ismét
halomra döntetnék, az egyház elvei lesznek ismét az alap,
melyre a jövő nemzedék támaszkodni fog,hogy uj életerős társadalom emelkedjék föléje. A mult biztosítékul szolgál a jövőre, s ha van valami, ami a jövőre nézve vigaszul szolgálhat,
ez csak az egyház örök, változhatlan elveiben található fel.
Evvel utolsó pesti levelünket ez évben be is fejezhetnők, ha egy kedves kötelesség nem parancsolná, hogy még
néhány sort írjunk. E néhány sor pedig szives olvasóinkat
illeti, kik oly rendithetlenül támogatták szerény munkásságunkat, bebizonyítva ezáltal, hogy ők is osztják azon elveket, melyeket a „Religio" sajátjának vall és első hasábjától
az utolsóig, első betűjétől az utolsóig kifejez. Az öntudat

azon vigasztalásán kivül, melyet szives olvasóink bizonyára
éreznek az által, hogy támogatásukkal lehetővé teszik e
lapban hirdethetni korunk tévelyeivel szemben azon örök
elveket, melyek nélkül a pogányság sötét éje árnyékolná
be a világot, igenis, e méltán megérdemlett vigasztaláson
kivül, fogadják tőlünk is szives olvasóink és mindennemű
támogatóink a ker. kath. elvek nevében forró köszönetünket. Meg vagyunk győződve, hogy eljön az idő, midőn a mi
köszönetünket az egész haza visszhangoztatni fogja, midőn
el fogja ismerni a restauratio korszakában, hogy a magyar
kath. papság vallásos hazafiságának, minden önérdeket félre
tevő, az örök elvek mellett buzgó kitartásának köszönhető,
hogy a liberalismus által a végmegsemmisülés lejtőjére vezetett haza megmarad Magyarországnak és ez országos, e
nemzeti köszönetben jó nagy része lesz t. olvasó közönségünknek, mely pártolásával az itt hirdetett hamisítatlan elveknek egykor büszkén elmondhatja, hogy a hazát ő mentette meg. Szivünkből kívánjuk, hogy ez örömben mielőbb
mindnyájan részesüljünk, — addig is : boldog újévet !
Belgium.
A polgári házasságnak kérdése
ugylátszik, mégis meg fog pendittetni. Oktober 3-án nagyszámú belga küldöttség tisztelgett ő szentségénél, ki a küldöttség szónokához intézett válaszában többi közt a következőket mondá : Azon számos dolog közé, melyet visszakövetelnünk kell, azt is tartozik, hogy a házasságnak az egyház előtti kötése a polgári szerződést megelőzze. Akkor
szűnnének meg az eskető papok lelki kételyei, s azok, kik
megházasodnak, nem tennék ki magukat azon veszélynek,
hogy tilos s vétkes viszonyra lépjenek".
Ezek a szentatyának szavai oly ügyben, melyben hoszu s dicső uralkodása alatt már több izben felszólalt. Igy
1852-i szept. 9-én az akkori piemonti király, II. Victor Ernanuelnek intézett levelében, igy az ugyanezévi szept. 21-kén
tartott, ,Acerbissimum' kezdetű allocutióban ; mindkét okiratban határozottan jelentvén ki, hogy a házasság körüli törvénykezés egyedül az egyházat illeti — „et omnino spectare
ad ecclesiae potestatem, ea omnia decernere, quae ad idem
matrimonium quovis modo pertinere possunt".
De ő szentsége ezen legujabbi nyilatkozata sem maradt minden eredmény nélkül. Több belga katholikus, kiknek élén Hemptinne gróf, a katholikus ügynek bátor előharezosa áll, ily értelmű folyamodványt intéztek Lipót királyhoz, melyben többi közt ezt mondják : „Alulírottak,
midőn bátorságot vesznek magoknak, Felségedhez fordulni,
a magok részéről csak szigorú kötelességet teljesítenek, kérve
Felségedet, miszerint mint katholikus és mint király Krisztus helytartójának szavára hallgatni, s tekintélyét oly
irányban érvényesiteni méltóztassék, hogy házassági törvénykezésünkben azon üdvösséges átalakítás találjon helyet, melyet ö szentségének f. évi okt. 3-án tett nyilatkozata kijelölt".
Mit fog kormányunk, mely, bár katholikus, mégis nem
egy tekintetben a liberalismusnak nyomása alatt áll, e tekintetben tenni ; azt még nem tudjuk ; időközben már a Lille-ben egybegyűlt kath. congressus nov. 21-én is hasonértelmü feliratot intézett a törvényhozó testülethez, ugy hogy
a mozgalom a katholikus táborban immár megindultnak te-
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kinthető, melynek további fejlődését jó lesz figyelemmel kisérni.

VEGYESEK.
= Mai számunkban bevégezzük a közalapítványi királyi ügyigazgatónak véleményes jelentését a katholikus vallásalap jogi természetéről. Kötelességünknek tartottuk e
fontos okmányt t. olvasóinkkal közölni, s bármikor való
használatra köztulajdonná tenni. A Tanulmányi Alapra vonatkozó, ugyané tekintélyes tollból folyó jogi vélemény,
melyet a jövő évben közölni szándékozunk, bár ennél is terjedelmesebb, még sem fogja helyünket annyira igénybe
venni, mint ez, mert közzétételében nem leszünk annyira az
időhez kötve, mint most voltunk, midőn az egész érdekes
okmányt még a folyó évfolyamban befejezni akartuk.
— Melchers, kölni érsek, perbe idoztetésének s ebből
következő „elbocsáttásának" biztos előrelátásában Németalföldre menekült. Az egyházi hatóságok a szükséges felhatalmazásokat vették, az ügyek zavartalan folytatására. —
A boroszlói megyének ketté osztása, illetőleg egy uj püspökségnek Teschen városában, osztrák területen leendő alapittatása még folytonosan emlegettetik a lapokban, ámbár
Stremayr, osztrák cultusügyér, a bécsi birodalmi tanácsban
csak nem régen kijelentette, hogv ő minderről semmit
sem tud.
— Lutz, bajor cultusügyér alighanem kénytelen lesz
lemondani, mert a regensburgi püspökre vonatkozó országgyűlési nyilatkozatában csakugyan hazugságon éretett; —
ez az ember ugyan megérdemlette, hogy ily gyalázatosan bukjak.
— Egy porosz orthodox-protestans lelkész, a különben
ismeretes Quistorp, az általa szerkesztett , Wacht' czimü lapban egy kissé comicus politikai tervvel lépett fel, melyet
csak vége miatt közlünk. A terv ugyanis Törökország felosztása körül forog, melyre nézve a pásztor ur a következőket indítványozza: „Miután a büszke ozmán birodalom rothadó testéről a tagok amugyis egyik a másik után lehullanak, legjobb lenne, ha Konstantinápolyt, Rumeliát s Bulgáriát a Romániában uralkodó Hohenzollern kapja; Bosniát
és a Herzegowinát valamely osztrák föherczeg, Kisázsiát,
Oroszország, Egyiptomot Anglia, Tunist, Franczia-, Tripolist, Olaszország, végre Palaestinát és Syriát Németország

annectálná ; — s ha aztán, — igy fejezi be javaslatát az ebben nem épen roszul okoskodó lelkész : „ha aztán egy nagy,
általános európai békecongressuson elhatároztatnék, miszerint az összes, Német-, Orosz-s Lengyelországban, valamint
Ausztriában létező zsidók apáik ősi hazájába indíttassanak
vissza, különösen pedig az itt Európában mindent, ami keresztény, évtizedek óta a leggaládabb módon bántalmazott
zsidó-ujságirók egy a holt tengor táján létesitendő fegyenczgyarmatba telepíttessenek le, — akkor miért ne fordulhatnának a dolgok nálunk is jobbra? . .
Bár szegény Quistorpnak terve gyakorlatilag kivihető
lenne, talán észre térnének akkor a keresztények is.
— A kath. proces8Íóknak birodalmi törvény általi
megtiltása Németországban egyelőre ugylátszik abban marad; mert egyes liberális bajor képviselők Bismarckot arra
figyelmeztették, hogy ilyféle tilalom most a délnémet katholikusokat még inkább felingerelné a német egység, azaz a
berlini zsarnokság ellen. Az összes zárdák elnyomását illetőleg pedig azt hiszik ugyanezen urak, hogy azt merhetik,
minélfogva ilyértelmü törvény, illetőleg a már is fennálló
porosz törvénynek egész Németországra való kiterjesztése
már most, legalább a liberális képviselők közt, elhatározott dolog.
— Poroszországban létezik egy 1844-i junius 28-káról
kelt törvény, mely azt rendeli, hogy házassági elválásoknál
a protestáns prédikátor, mielőtt a felek végképen elválnának, úgynevezett ,kibékitési kísérleteket' tegyen. A polgári
házasság behozatala óta pedig már több eset merült fel,
melyben ily polgári házasságok fölbontására irányuló valóperekben az elválást ellenző fél azt követelte a prédikátortól, hogy tegye meg a fentjelzett kísérleteket, ámbár a házasság nem köttetett az egyház színe előtt. Természetes,
hogy a legtöbb prédikátor vonakodott ezt ily esetekben
tenni ; a berlini főconsistorium pedig, ez ügyben történt felebbezések folytán szokott byzantinismusával azt rendelte
el, hogy igenis, a protestáns prédikátor köteles ezen kísérleteket még akkor is tenni, ha az illető házasság kötésében az
egyház nem járult is közben.
— A gnesen-poseni érsekségnek levéltára nem régen,
gonosz kezek által szántszándékosan felgyújtatott, mely alkalommal számos fontos okmány elveszett. Tekintve, hogy
jelenleg e levéltár is állami kezelés alatt áll, majdnem ugy
látszik, mintha ezen levéltárban kellemetlen okmányok léteztek volna.

ELŐFIZETÉSI

FELHÍVÁS.

Szerkesztőségünk harmadik évének végén, talán elengedi nekünk t. olvasó közönségünk, hogy sűrű ígéretektől
csillogó előfizetési felhívással lépjünk eléje, minővel még akkor sem alkalmatlankodtunk, midőn először, mint ismeretlenek
vállalkoztunk e lap vezetésére. Mint akkor, ugy most is magának a lapnak múltjára hivatkozhatva, melynek egy csekély
része már a mienk is, teljes tisztelettel arra hívhatjuk fel olvasó közönségünket, hogy ezen irányt, e modort, melyen jövőre
sem szándékozunk változtatni, ha csak, a mennyire tehetségünkben áll, a jobbra nem, ezentúl is pártolni méltóztassék.
Legnagyobb küzdelmünk lapunk szűk tere ellen vagyon ; mert ha annak természete s iránya szerencsénkre fel
is ment attól, hogy hasábjait az .opinionum commenta' naponkint váltakozó szeszélyeivel kénytelenittessünk betölteni,
mindamellett a felölelendő anyag épen napjainkban oly roppant terjedelmes, hogy a felosztás gyakran még magánál a
feldolgozásnál is nagyobb gondot és munkát igényel. Rendes időkben, midőn jobbadán a hittani értekezések járt ösvényein
lépdelhetnénk, könnyebb lenne a munka, mint most, midőn ezt szükség cselekedni, s amazt el nem hagyni.
Miképen sikerült eddig e feladatnak eleget tennünk, a felett az Ítéletet szerényen, de bizalomteljesen t. közönségünkre bizzuk, midőn egyúttal arra ie kérjük fel, hogy nagybecsű pártfogásával lapunkat jövőre is megtisztelni
méltóztassék.

Előfizetési

feltételek:

Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é.
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor
nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük.
Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig

Károly,

hittudor, m. k. egyetemi tanár.

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt.

